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Az ebéd után kezdődő rendezvényen a diákokat a Balatonfüredi
Rendőrkapitányság munkatársai kerékpáros ügyességi pályával,
tájékoztató előadással várták. A kerékpáros közlekedéssel kap-
csolatos totót is nagyon sokan kitöltötték. A később érkező lovas
rendőröket gyorsan körbevették az érdeklődők.

Minden gyermek tornazsákot kapott a regisztrációkor, melyben
egy kulacs, ásványvíz, sportital, zabszelet és gyümölcs volt. Talán
soha nem érkezett még ennyi diák kerékpárral a Tihanyi Bencés
Iskolába. Természetesen a bejáró tanulóknak sem kellett nélkü-
lözniük a kétkerekűt, hiszen lehetőségük volt különböző típusú ke-

rékpárokat kipróbálni. Az Aktív Pont Tihany által hozott tandemen
mindig ült valaki. A Balaton Bike Tour jóvoltából elektromos ke-
rékpárral is lehetett gurulni egy kört.

Igazi különlegességeket hozott a trükkösbringák.hu Pápáról.
Többek között trükkös tricikli, hátas tandem tette próbára a vál-
lalkozó kedvű gyerekeket, a legnagyobb sikere azonban a giga
bike-nak volt. Flatland BMX show és freestyle foci bemutató koro-
názta meg a délutánt.

A rendezvény zárásaként a minden programelemnél pecsétet
gyűjtők között értékes ajándékokat sorsoltak ki.

Petróczi Orsolya

BRINGÁRA PATTANTAK AZ ISKOLÁSOK

TESTÜLETI ÜLÉS 
Október 22-én, csütörtökön, 15 órakor tartják 

a polgármesteri hivatal tanácstermében a soron 
következő testületi ülést. Az ülés nyilvános.

ÓZONNAL TISZTÍTANAK
Az önkormányzati intézmények fertőtlenítése céljából egy na-

gyobb teljesítményű ózongenerátor beszerzéséről döntött a tele-
pülés vezetése. A készülékkel elsősorban a polgármesteri hivatalt,
a könyvtárat, az óvodát, a Civilek Házát fertőtlenítenék heti rend-
szerességgel, de az általános iskola tantermeinek illetve a sport-
csarnok helyiségeinek a légtisztítását is elvégeznék.

Az ózonkezelés ma már széles körben alkalmazott légtisztító,
fertőtlenítő eljárás. Minden olyan helyen használható, ahol szük-
séges a kórokozó mentes környezet, a jó és tiszta levegő. 
Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt ható-
anyag, elpusztítja a kórokozókat, a levegőben, felületeken megta-
padó vírusok, baktériumok ellen kitűnő hatású. Az ózongázzal tör-
ténő kezelés során semmilyen vegyszerre nincs szükség, így a tisz-
títási folyamat környezetbarát.

t-v

Szeptember elején Tihanyi
TEKERgő néven kerékpáros
szemléletformáló rendezvényt
tartottak a településen, amely
Tihany közlekedésfejlesztése
című projekthez kapcsolódóan
valósult meg a Major utca iskola
alatti szakaszán.
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Kicsit másképpen, de ebben az évben is megtartották a Szüreti
Napokat Tihanyban. A sok éves hagyományok megváltoztatásának oka
a járványhelyzet, ami szigorúbb biztonsági előírások mentén
engedélyezte a rendezvény megtartását.

– Mindig örömmel készülök a Szüreti Napok megnyitására –
mondta Tósoki Imre polgármester – ebben az évben az örömbe
egy kis üröm is vegyül.  Hiszen hosszú hónapok készülődése és
szervezése ellenére az idei ünnep a járványhelyzet erősödése miatt
jóval kevesebb programmal, jóval kevésbé látványosan valósul
meg. De a szőlő és a bor mindig is érték volt a Tihanyban, ebben
az évben is fontos, hogy megemlékezzünk a település szőlőművelő
múltjáról. Az ünneplés nem maradhat el, ami megilleti szőlőtele-
pítő elődeinket és a mai szőlősgazdákat, illetve munkájuk gyümöl-
csét, a helyi szőlőt és a belőle származó kitűnő nedűt.

A polgármester köszöntőjében elhangzott, hogy Tihanyban a bor
mindig érték volt, története olyan messzire nyúlik vissza, hogy még

a tihanyi apátság alapítólevelébe is bekerült, hiszen I. András király
húsz szőlőművest rendelt az egyház szolgálatára, aztán a korabeli
feljegyzések tanúsítják, hogy a szőlőművelést és borkészítést, il-
letve a dézsmaszedést századokon át zavartalanul végezték.

– A helyi bor nemcsak nagy múltú és kiváló minőségű, hanem
több mint egy évtizede eredetvédett is. A borivás társas tevékeny-
ség: az élvezetet nem az alkoholszint, hanem a könnyed zamatok
adják, és a baráti, olykor a borbaráti társaság. Büszkén mondha-
tom, hogy már 16 éve tagja vagyok a Tihanyi Borrendnek, mely
igazi barátok társasága - mondta Tósoki Imre.

A megnyitó koccintás után kihirdették az idei borverseny ered-
ményeit. Hagyományosan átadták a Virágos Tihanyért díjakat és a
Takaros Tihanyi Porta táblákat is. 

A szüreti napok szép programja volt a szőlő- és kenyérszentelés
a bencés apátság előtt, különleges zenei élményt kínáltak a tihanyi
népzeneoktatás tanárai és tanulói. A szüreti felvonulást a Balaton-
füred Város Koncert Fúvószenekara muzsikája kísérte. 

A hétvégén sportprogramok, játékos vetélkedők, játszóházak és
állatsimogató is várta a családokat. A sportosabbak különféle tú-
rákon, versenyeken is részt vehettek, nagy sikere volt a Kecske-
körök gyerek futóversenynek is. A programokból nem maradtak ki
a négylábúak sem, ismét megrendezték a kutyaszépségversenyt,
melyen 13 fajtatiszta és a keverék kutya mutatkozott be a közön-
ségnek. Rövidebb volt ebben az évben a szüreti menet, de ezt a
régi hagyományt is – mint ahogy a szőlő és a kenyér megáldását
is – megőrizték az idei, kissé rendhagyó szüreti napokon. 

Rózsa Éva

TÖBB A FEHÉR, MINT A VÖRÖS - RENDHAGYÓ BORVERSENY

A Vinitores Tychonienses Borrend és a Németh László Művelődési
Ház régi hagyománya már a télvégi, kora tavaszi újborverseny,
mely minden alkalommal megmozgatja a Tihanyban
szőlőterülettel rendelkező borosgazdákat. 
Idén a verseny szervezésébe beleszólt a járványhelyzet, 
de a helyi borosok és a szervezők sem szerették volna, ha értékelés
nélkül telik el ez az év, hiszen egy borvidéken mindig fontos a
szakmai visszajelzés.

A versenyt a tavaszi időpont helyett ősszel, a szüreti napok
keretein belül rendezték meg. 22 bort neveztek be a helyiek,
érdekesség, hogy bár Tihany zászlós bora a vörös Cabernet

Franc, a nevezett borok között idén is több volt a fehér, ösz-
szesen 12, és rozé is akadt három. 

A szakemberekből álló zsűri (Gyukli Gyula, Végh Endre,
Hudák Zoltán és Koczor Kálmán) Salánki Sándor zsűrielnök
vezetésével, Takács Imre közreműködésével 20 pontos rend-
szerben értékelte a borokat. Illat, szín, zamat- mind-mind
fontos szempont volt a pontozásnál. 

A verseny eredményét a Szüreti Napok délutáni megnyi-
tóján hirdette ki a zsűri. Salánki Sándor kiemelte: nagyon
szép borokat kóstolhattak a bírálók, és bár ilyenkorra már
kicsit megöregednek a borok, a 2019-es év nedűi kifejezetten
jól tartották magukat. Ennek fényében a zsűri döntése értel-
mében tizenegy arany, nyolc ezüst, és három bronz minősi-
tést osztottak ki. Első helyen végzett Takács Imre Hunor
olaszrizlingje, második lett Torma Kálmán kékfrankosa,
harmadik pedig Bakos Péter merlot vörösbora. A borrend
különdíját Tóth József rozébora nyerte el. Rózsa Éva

Salánki Sándor kérdésünkre elmondta, hogy az idei szüretet
is elkezdték már, most éppen a korai szőlőfajták – opportó,
zweigelt – szüretelése tart, a későbbiekben, október elején a
kékfrankost, október végén pedig a cabernet franc és a ca-
bernet sauvignon szüretelése zajlik majd. A várható minőség-
ről elmondta, kifejezetten jó a must cukorfoka és elégedett az
idei terméssel is. – A nyári meleg jót tett, illetve szerencsére
ebben az évben nem tizedelte meg a termést sem a jég, sem
viharok. Várakozásaink szerint a 2020-as éve borai is nagyon
jó minőségűek lesznek! – vélekedett Salánki Sándor.

FOTÓ:  SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT

A Virágos Tihanyért verseny 2020. évi helyezettjei: 
Üzlet kategória:

1. Barackvirág Apartmanház 
2. Bodza Fagyizó
3. Centrum Vendégház

Udvar, kert utcafront kategória:
1. Apró Zoltánné
2. Horváth Andrásné
3. Balázs Istvánné

Balkon, terasz kategória: 
1. Bakos Gergelyné
2. Tarabiné Márfi Erzsébet
3. Fejes Gáborné

Kert, előkert kategória:
1. Szabóné Farkas Zsuzsanna
2. Zlamálné Cseh Aranka
3. Tóth Györgyné

A Takaros Tihanyi Porták táblát az idén is tízen vehették át: 
Kimmerné Takaró Viktória, Varró Ferencné, Zámbó Terézia, Kónya
Péter Mihály, Kántás Borbála, Varró Imréné, Csizmazia Attila, 
Baranyai Erzsébet, dr. Magyar Hedvig és Kerekes Józsefné
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A SZŐLŐ ÉS A BOR ÜNNEPE

FOTÓ:  SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT



Tósoki Imre polgármester mindjárt kezdésként kiemelte,
hogy fontos megérteni, mi és miért történik; mit, miért tesz
az önkormányzat. Hogy minél több emberhez elérjen az in-
formáció, azért vállalkozott a tájékoztató többszöri megtar-
tására. 

- A 90-es évektől hanyatlás következett be a német turis-
ták elmaradása és az általános gazdasági visszaesés miatt.
A település bevételei csökkentek, nem maradt pénz a fej-
lesztésekre, sok fiatal külföldre ment dolgozni. Hiányzott a
tervszerű fejlesztés is, ebben az időszakban az utolsó ilyen
a Club Tihany megépítése volt 1985-ben, utána már beindul-
tak a spekulációs célú ingatlanvásárlások. A vendégéjszakák
száma a 2000. évi 200 ezerről 2006-ra 96 ezerre csökkent.
Ebben a helyzetben tettük fel magunknak a kérdést, hogy
miképp tudjuk megállítani a negatív tendenciákat. A válasza-
dást megnehezítette az a tény, hogy műemlék- és termé-
szetvédelmi előírások korlátozták és korlátozzák ma is a vál-
tozásokat, sőt ma már a világörökségi várományosi pozíció
is. Történelmi és természeti értékek sokaságára, hetvenkét
műemlékre és háromféle területi védelemre kell tekintettel
lennünk – sorolta Tósoki Imre a kötöttségeket.

Mindennek ellenére 2006-ban megtörtént a fejlesztési irá-
nyok kijelölése, elkészült a Településfejlesztési koncepció. A
Tihanyi Legenda projekt az Apátság környékére fókuszált: a
Borsos Miklós tér, a Mádl Ferenc tér, a Pisky sétány, a Batt-
hyány és Visszhang utca, valamint a Kálvária megújítását cé-
lozta, de már akkor is felmerült a Csokonai liget, az apátsági
lépcső rendbe tételének szükségessége, ám az utóbbiak
megvalósítása forrás hiányában halasztódott. 2008-2009 kö-
zött az Apátság és Balaton-felvidéki Nemzeti Park is külön-
böző programokat indított el, ezeknek köszönhető, hogy
megépült a Levendulaház fogadóépület és az apátsági láto-
gatóközpont – hangzott el. 

- A települési projektek eredményeit itthon és külföldön is
számos díjjal ismerték el, és a gazdasági eredmények sem
maradtak el – folytatta a polgármester a beszámolót. – 2019-
re már 156 ezerre emelkedett a vendégéjszakák száma,

megugrottak a parkolási díjbevételek, az automaták kihelye-
zésével 40 millióról 150 millióra nőtt a bevétel. Ebben ugyan
benne van az Erdőbirtokosság parkolási bevétele is, mégis
jelentős az emelkedés. A járvány ellenére szerencsésnek
mondhatjuk magunkat, mert rengeteg vendég jött, ezért az
idén is szép eredményünk lesz.

A jelenleg is folyamatban lévő fejlesztések előkészítése
jóval korábban kezdődött – fűzte tovább a történetet a pol-
gármester. 2018-ban elfogadták a nemzeti turisztikai stra-
tégiát, helyben pedig nekiálltak a tihanyi fejlesztési tervek
összeállításának. Ez lett a Tihany 2030. (Lásd az újság 8. ol-
dalán.) A dokumentum komplexen foglalja össze minden
helyi szereplő, a BAHART, a Nemzeti Park, az Apátság, a
Képzőművészeti Egyetem elképzeléseit.

Nincs több zöldáldozat

A polgármester a már elnyert támogatásokból megvalósuló
fejlesztésekről elmondta, hogy mindegyik konzorciumban va-
lósul meg, a partnereket az MTÜ jelöli ki Tihany számára.  Ezek
mellett megépül az új bölcsőde és óvoda, amelyhez lakásprog-
ram is kapcsolódik: az Aranyház utca végén lévő telken 9-11
lakást kívánnak a fiatal tihanyi házasok számára értékesíteni.

Az utóbbi időben tapasztalhattuk, hogy a média érdeklő-
dése megnőtt a tihanyi építkezések iránt. Nem csoda, hogy
– látva a Balaton-part gyors beépülését, a zöldterületek fo-
gyását – a tihanyi tervek kapcsán többen is megfogalmaztak
kérdéseket, kételyeket. Ezekre reflektálva a polgármester
részletesen ismertette a fejlesztésre kijelölt területekre vo-
natkozó döntéseket. A Rév melletti ingatlanok beépítése
kapcsán elmondta, hogy a terület és környéke rendkívül
széttagolt a tulajdonosi szerkezet miatt. Kisebb-nagyobb
földterületet birtokol itt a BAHART, az Erdőbirtokosság, az
önkormányzat, de van itt állami és magántulajdon is, mint
például a Club Tihany, a Lovarda, a Félsziget Resort Ingatlan
Fejlesztő Kft., valamint a volt bazársor magántulajdonosai.
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MIT HOZ A JÖVŐ?
Terítéken a település lehetőségei és problémái

A Polgármesteri Hivatal tanácstermében gyűltek össze szeptemberben a helyi civil

szervezetek tagjai és képviselői, hogy első kézből kapjanak tájékoztatást a

folyamatban lévő vagy várható tihanyi fejlesztésekről. Ámbár nem ez volt az első

ilyen találkozó – Tósoki Imre már a Tihany Fejlesztéséért Alapítvány és a Levendula

Klub tagságának is megtartotta előadását -, mégis csaknem megtelt a terem.
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Ez a széttagoltság nagyon megnehezít mindenféle fejlesz-
tést, hiszen az eltérő elképzelések és érdekek miatt bonyo-
lult az egyeztetés, miközben a terület megkívánná az egysé-
ges koncepciót, kezelést. Tévedés azt hinni, hogy a beépítés
érdekében megváltozott volna a terület korábbi státusza:
már 30-40 évvel ezelőtt is ezt a területet jelölték ki fejlesz-
tésre, annál is inkább, mivel máshol nem is lehetséges a fél-
szigeten – érvelt a polgármester.

A Révnél lévő, magántulajdonban álló ingatlanra lakások,
üzletek épülhetnek. Az előzményekről Tósoki Imre elmondta,
hogy a főépítésszel egyetértve úgy látta helyesnek, hogy az
építéshez szükséges településképi véleményt egy szakmai
tervzsűri hozza meg. A másik fontos helyszín a Kenderföl-
dek, ahová a Félsziget Resort Kft. tervez apartmanházakat
és szállodát. Ez még messze van a megvalósulástól, ezért
nincs értelme most megvitatni az elképzeléseket- mondta a
polgármester, annyit azonban megígért, itt is javaslatot tesz-
nek egy tervzsűri létrehozására. Megerősítette: amíg ő vezeti
a települést, addig más zöldterületeket nem áldoznak be a
költségvetési egyensúly érdekében.

– Tihany csak a turizmusból élhet meg. Itt nem lehet gyá-
rakat telepíteni, így csak a
turizmusból, a telekadóból
és az építményadóból van
bevételünk. A járvány alatti
központi elvonások miatt ki-
esik a parkolási bevétel
java, az IFA, és a Club Tihany is csak a tavalyi adó 30%-át fogja
produkálni. Pályázni ugyan lehet az IFA pótlására a teljesített
vendégéjszaka-számok alapján, de mivel a Club Tihany nem
tudta hozni az idei tervet, kicsi az esélyünk, ráadásul az ipa-
rűzési adó is csökken, így többszörösen megérezzük a negatív
hatást – mondta a polgármester, aki azzal számol, hogy jövőre
a kormány megszünteti az IFA utáni támogatást, és a gépjár-
műadót is elvonja. Így a település 2021-es költségvetése vesz-
teséges lesz, körülbelül százmillió mínusszal kell számolni.

Tihany maradjon Tihany

A jelenlévők több kérdéses témát is szóbahoztak. Bartus
Sándor helyi képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a fél-
sziget elérte kapacitásainak felső határát.

- Új időszámítás kezdődött a nyári forgalomban. A projek-
tek sikerét nem abban mérjük, hogy hány embert hoznak
ide. Már nem férnek el többen Tihanyban, ezért szemlélet-
váltásra van szükség. A projekt valódi sikerét a fenntartha-
tóság és a minőség jelenti – állapította meg. Véleménye sze-
rint a tervezett lakásmennyiség plusz egy hotel túl nagy ter-
helést jelenthet, amely megváltoztathatja Tihanyt. Az önkor-
mányzatnak nagy a felelőssége abban, hogy „Tihany Tihany
maradhasson”. A képviselő szerint megoldásokat kell ke-
resni, kompromisszumokat, amelyekkel a fejlesztések meg-
valósulhatnak, de Tihany megmaradhat; csak így lesz esélye
gyermekeinknek, unokáinknak nádast, Balaton-partot látni.

Bujdosó Judit főépítész reagálásában jogosnak tartotta a
felvetést, de úgy vélte, hogy amit a polgármester felvázolt,
az pont ebből a koncepcióból indult ki: értékőrző és érték-
teremtő fejlesztésről beszélünk. A Kenderföldek területén
megvalósuló, nagyszabású fejlesztés történetiségében az
utolsó – mondta, amely mocsaras, mély fekvésű részként
csak mostanra vált vonzóvá. Hozzátette, hogy minden ható-
ság árgus szemekkel figyeli és korlátozza a beruházókat,
hogy ne vehessék el Tihanytól a partot és a nádast. Emlé-
keztetett arra, hogy már legalább húsz éve beépíthető terü-
letként jelölték meg a Kenderföldeket, így ezt a szabályozást
utólag visszafordítani nem lehet, mert az ingatlanfejlesztő
óriási kártérítésre lenne jogosult. Amit ma tudunk, az nem

biztos, hogy így is valósul meg, de figyelni fognak arra, hogy
ne legyen nagy a környezeti terhelés – jelentette ki.

Rutai Andrea, a Tihanyi Hajós Egylet vezetője azt kérdezte:
a plusz jármű- és személyterhelést elbírja-e a környezet,
volt-e ilyen jellegű felmérés? Tósoki Imre elmondta, volt kör-
nyezeti hatásvizsgálat, de azt, hogy melyik strandra hányan
mennek majd, nem vizsgálták. Szerinte egy wellnessközpont
épül meg nyílt téri medencékkel, vagyis ez egy olyan komp-
lexum lesz, amely minden igényt kiszolgál. – De az is lehet,
hogy a járvány mindent átír – tette hozzá.

Szabó Istvánné, volt képviselő, a szociális bizottság volt el-
nöke arra hivatkozott, hogy a Club Tihany 1600 vendége is
szinte láthatatlan Tihanyban, nem okoznak érzékelhető
többletforgalmat. Hamar László az Erdőbirtokossági Társu-
lat Elnöke úgy látta, hogy a buszos turizmus károkat okoz a
településen, ezért tiltották ki a buszokat a Fogas parkolóból.
Van-e valamilyen konkrétabb javaslat a buszforgalom csök-
kentésére? – érdeklődött. A polgármester szerint egyelőre
nincs, de azt kérte, hogy a beutaztatással foglakozó irodákat
időben tájékoztassák a parkolással kapcsolatos változások-
ról, ne a helyszínen szembesüljenek az új parkolási renddel

az érkezők.
Tamás Károly (Csátó

vendégház) a Hajógyár
előtti szervizúton történt
halálos baleset kapcsán a
közlekedési problémák

megoldását sürgette. A polgármester elmondta, hogy az
MTÜ egyik munkacsoportja a közlekedés kérdéseivel foglal-
kozik. Az év végéig letesznek egy javaslatot az önkormány-
zatnak arról, hogyan, milyen ütemben tudják a fejlesztéseket
megvalósítani. Van olyan elképzelés, amely szerint Tihany
központját le lehet és le kell zárni; illetve cél, hogy a Kossuth
utcán csak közösségi közlekedés legyen.

- Kisebb lépésekkel tudunk előre haladni. Kis lépést te-
szünk meg például, amikor a Kossuth utca fölötti területről
kizárjuk a járműforgalmat. Ennek érdekében lemondanánk
a Visszhang dombi parkoló bevételéről is. Tudomásul kell
azonban venni, hogy a főutca nem önkormányzati tulajdon,
ezért ha zöld utat és forrást kapunk rá, akkor tudjuk megol-
dani a problémát– jelentette ki a polgármester.

Sárosi Erika (Kék Liliom ház) arról érdeklődött, hogy léte-
zik-e koncepció a parti és a falun átmenő utak járműközle-
kedésből való kivonására, tehermentesítésére. Tósoki Imre
válasza rövid volt: nincs, de már az is jó lenne, ha a nyári két
hónap után legalább elviselhető lenne a forgalom. Emlékez-
tetett arra, hogy az elkerülő út gondolata már harminc-negy-
ven éve felmerült, de a környezetvédelmi hatóságok, a nem-
zeti park hallani sem akartak róla. A megoldás, vagy legalább
a részleges megoldás a tömegturizmus korlátozása lehet.  

Nyárády Zsolt (Tihanyi Levendula Manufaktúra) a kultúr-
part-koncepció iránt érdeklődött. Turisztikai, kulturális ol-
dalról ki gondozza a tervet, ki a célcsoport? Kit szeretnénk
itt látni? – tette fel a kérdéseket. – Ezek a kérdések kidolgo-
zás alatt vannak. A témáért felelős munkacsoport vezetője
Zoboki Gábor építész, de a végső szót nekünk kell kimon-
dani, mi mondjuk meg, hogy mit szeretnénk Tihanyban –
hangzott el a válaszban. Nyárády Zsolt a Delta jövője felől is
érdeklődött, mint kiderült a terület nincs fejlesztésre kije-
lölve, mivel felszíni vízvédelmi terület, ezért a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park nem engedélyezi.

A fórum zárásaként a polgármester leszögezte, hogy fon-
tos egymást meghallgatni, annál is inkább, mert a viták vi-
szik előre a település dolgait. Kezdeményezte a tervekből,
koncepciókból és a kapcsolódó grafikai, videóanyagból egy
kiállítás megépítését, amelyből mindenki kiolvashatja a
jövőt, de legalább annak egy aspektusát.

Koncz Mária

„Új időszámítás kezdődött a nyári forgalomban.
Nem a látogatók száma jelenti a sikert, hanem
a fenntarthatóság és a minőség.” 



A KSH adatai szerint az elmúlt években a
legnépszerűbb turisztikai régiónak a
Balaton számít a magyarok körében, idén
sem volt ez másképp. A járványhelyzet
enyhülése és a korlátozások feloldásának
köszönhetően már júniustól kezdve
dinamikusan nőtt a belföldi vendég-
forgalom, augusztusban zsúfolásig
megteltek a vendéglátóhelyek a Balatonnál.
A kérdés az, mi lesz a szezonon kívül?
Van-e létjogosultsága az egész éves Balaton
koncepciónak, a magyar vendégek őszi, téli,
tavaszi utazásaik során is a tavat
választják-e majd külföldi úti cél helyett?

A statisztikából az is kiderül, hogy a ko-
ronavírus okozta járvány hatására a kül-
földi vendégek szinte eltűntek, az előző
évhez képest 75 százalékkal kevesebb ven-
dégéjszakát töltöttek a Balatonnál. (Tavaly
a szálláshelyekre érkezett 687 ezer külföldi
vendég közel 1,9 millió vendégéjszakát töl-
tött el, ennek felét a Budapest-Közép-Du-

navidék régióban, 23%-át pedig a Balaton-
nál.)

A balatoni vendéglátóhelyek többsége
elégedett az idei nyárral, sőt egyes véle-
kedések szerint a frekventáltabb helyeken
akkora volt a forgalom, hogy nincs szük-

ség a balatoni-turizmus kormányzati se-
gélycsomagjára. Az őszi és téli időszak vi-
szont egyelőre meglehetősen kiszámítha-
tatlan, az optimistábbak abban bíznak,
hogy legalább a korábbi években megszo-
kott, vagy annál is több magyar vendég ér-
kezik majd.

- A nyári hónapok minden várakozást fe-
lülmúlóan alakultak, a kevesebb külföldi
vendéget bőven pótolták a magyarok. A for-
galmat tekintve a július és augusztus szinte
minden szolgáltatónál feszegette a kapaci-

tások határát, főszezonban nehéz volt a ven-
dégeknek és a vendéglátóknak egyaránt. A
két hónapra koncentrálódott vendégforga-
lom miatt jelentős volt a zsúfoltság, olyany-
nyira, hogy többször előállt az, hogy senki
nem érezte már magát komfortosan, sem a

vendég, sem a vendég-
látó – így Laposa
Bence, a Balatoni Kör
elnöke. Az egyesület

régóta vallja, hogy el kell felejteni a Balaton-
nál a szezonalitást, egész évben elérhető,
minőségi szolgáltatást kell nyújtani, csak
ezzel lehet a régióba vonzani a vendégeket.
Minél nagyobb a választási lehetőség,  és
minél többféle, de minőségi vendéglátóhely
működik, annál inkább lehet számítani a tu-
ristákra. A gasztronómia terén látszik is
már jelentős változás, egyre több a minő-
ségi, népszerű vendéglátóhely, és egyre
több az egész évben nyitva tartó hely.

t-v
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JELENTŐS DRÁGULÁS
Kihasználták a koronavírus-járványnak köszönhető soha vissza

nem térő lehetőséget a balatoni szállodások és 30-40 százalékot is
emeltek az árakon. A jobbára belföldi vendégek pedig fizettek - derül
ki a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége közleményéből.

Júliusban a balatoni régió működő szállodáiban 66,2 százalé-
kos volt a foglalás, a tavalyi 74,7 százalékkal szemben. A nettó
átlag szobaár több mint 26 ezer forint volt. Ez 39,1 százalékos drá-
gulást jelent a bázishoz képest. Tavaly júliusban a bruttó átlag szo-
baár volt 22 137 forint a Balatonnál. Ráadásul úgy volt kisebb a
foglaltság, hogy eleve kevesebb szálloda volt nyitva idén júliusban,
mint tavaly – olvasható az összefoglalóban. 

Külföldiek alig voltak idén nyáron a tónál, a magyar vendégek
többsége viszont nem készpénzzel fizetett a szállásért, hanem
SZÉP-kártyával.

Persze nem csak a Balatonnál éltek az áremelés eszközével
a szállodák, hiszen az észak-alföldi régióban is 36, míg a nyu-
gat-dunántúli régióban 28 százalékos volt a drágulás. A szállo-
dások ezzel együtt országosan nem elégedettek: a júliusi 29,7
milliárd forint összes bruttó árbevétel 42,6 százalékkal volt ki-
sebb a tavalyinál. Ez főleg Budapest miatt van: ahol a tavalyi 210
hotellel szemben csupán 160 működött. A többit ideiglenesen
bezárták.

A kormányzat igyekezett segíteni a járványhelyzet miatt nehéz
helyzetbe került ágazatnak, a vidéki magánszálláshelyek között 45
milliárd forint támogatást osztott ki. Mg idén megnyílik ötmilliárd
forintos keretösszeggel a kempingek és üdülőházak támogatására
kiírt pályázat.

t-v

NÉPSZERŰ VOLT A BALATON

„A főszezon nehéz volt a vendégeknek 
és a vendéglátóknak egyaránt.”
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Az tisztán látszik, hogy Tihany és a hozzá kapcsolódó szűkebb

térség pozitívan zárta az idei nyári szezont, hiszen a Levendula

hetek után minden nap rengeteg látogató volt a félszigeten.

Hiába a megszokottnál lényegesen kevesebb program, a

turisták előszeretettel keresték fel a félszigetet. Az extrém

helyzet egyik nagy tanulsága, hogy Tihany iránt akkor is élénk

az érdeklődés, ha más balatoni településeken már visszaesés

tapasztalható. Márpedig erre egy új stratégiát is fel lehet

építeni. 

A megnövekedett forgalmat már számadatok is bizonyítják, ne-
vezetesen a parkolási bevételeken is látszik, hogy sokan látogattak
Tihanyba, annak ellenére, hogy csak július 1-től lehetett a parko-
lásért díjat szedni. Az éves bevétel nem éri el ugyan a tavalyi szin-
tet, de az már látszik, hogy a 2020-as bevételek is szépen alakul-
nak. Ehhez ugyan az is hozzátartozik, hogy új területeket vontunk
be a fizetős parkolók közé – emelte ki Tósoki Imre.

Megnövekedett látogatószám

A tapasztalat szerint a kisebb szálláshelyek folyamatos teltház-
zal működtek a településen, a nagyobb szálláshelyek, szállodák
iránt viszont mintha csökkent volna a bizalom, talán azért, mert az
idelátogatók nagyobb biztonságban érezték magukat egy eldugot-
tabb helyen. Az idei szezonra jellemző volt, hogy a korábbiaknál
kevésbé voltak keresettek a wellnes szolgáltatások. 

- A megnövekedett látogatószám olyan plusz feladatokat adott a
településnek, amiket elég nehezen tudott megoldani a Falugond-
nokság. A külsős vállalkozókkal kötött szerződéseket még a jár-
ványhelyzet kezdetén felmondta az önkormányzat, ez elsősorban a
zöldterületek kezelését érintette. De fontos feladat volt a strandok
takarítása, a parkok gondozása vagy a kerékpárút melletti útszaka-
szon a fűnyírás- hangsúlyozta a polgármester, aki az őszre vonat-
kozóan elmondta, nem túl jók az előjelek: elkezdődött az oktatás az
iskolában, és az óvodában már találtak fertőzöttet, ami külön intéz-
kedést igényelt. Úgy tűnik, a Garda Fesztivált sem lehet a megszo-
kott módon megrendezni, és nagyon át kell gondolni, hogy a meg-
szokott programok közül melyik az, amit biztonságos körülmények
között meg lehet tartani. A tavaszihoz hasonló lezárásokra és tiltá-
sokra az emelkedő esetszámok ellenére nem kell számítani, de nem
lehet előre látni, hogy az őszi szezon mit hoz az idegenforgalomban.

Nyárra nem lehet mindenkit bezárni

Ricza Lajos és csapata több vállalkozásban is érdekelt Tihanyban.
Tavaly ősszel, optimizmussal beszélt az akkor még előttünk álló sze-
zonról, most rákérdeztünk, mennyire jöttek be a várakozásai. 

- Már márciusban is úgy gondoltam, hogy nyári időszakban egy
egész országot nem lehet a lakóhelyére bezárni, és ez be is vált,
hiszen július-augusztusban olyan embertömeg jött Tihanyba, amit
néha már nehezen tudtunk kezelni. Természetesen örültünk a
vendégeknek, hiszen elég mélyről indultunk, és jó volt végre telt-
házas éttermekkel, nagy forgalommal találkozni. A mi forgal-
munkban némi kiesést jelentett, hogy elmaradtak a főtéri nyári
programok, de ezt nem is az éttermek, inkább a kisbolt, és a fa-
gyizó érezte meg. Szerencsére a személyzeti gondjaink is megol-
dódtak, a törzsgárda maradt a tavaszi nehéz helyzet ellenére is –
így Ricza Lajos, aki az őszi szezonra nem készül más stratégiával,
mint az eddigi években. A tervek szerint a legtöbb helyen kihúzzák
novemberig, esetleg egészen év végéig, Nyitva szeretnének ma-
radni, amig ennek az ellenkezőjére nem kötelezik őket. De a jár-
ványhelyzet alakulása kiszámíthatatlan, ennek ellenére most is
optimistán áll az őszi szezon előtt.

Új stratégia

Juhász Gábor, az Aquilo Panoráma Hotel üzemeltetője nem
csak saját tapasztalataiból alkot véleményt. Turisztikai szakem-
berként a jelenségek okát, következményeit is átlátja, igyekszik ér-
telmezni. A nyári szezonban történtek hátterét elemezve megje-
gyezte: az, hogy ebben az évben nem valósult meg a minőségi tu-
rizmusra való törekvés, hiszen egy hatalmas embertömeg zúdult
Tihanyra, igaz is meg nem is. 

- Egy új célcsoport is megjelent a településen, egy jelentős fizető-
képes kereslet, akik a minőségi szolgáltatásokat keresték és vették
igénybe. Lehet, hogy ezeket a minőségibb szolgáltatásokat eddig in-
kább külföldön találták meg, és idén kényszerűségből keresték itt a
Balatonnál, de szerencsére sok olyan visszajelzés érkezett, hogy itt
is megtalálták az általuk elvárt szolgáltatásokat. Jelen volt tehát
mind a kétféle kereslek, ha ezeket kielemezzük, biztos vagyok benne,
hogy ki lehet alakitani egy stratégiát, amellyel már tudatosan meg
lehet célozni az új igényeket. Egy fontos tényezőre rávilágított ez az
extrém helyzet, mégpedig arra, hogy Tihanyban illetve Balatonfüre-
den még akkor is növekszik az érdeklődés, amikor más balatoni te-
lepüléseken már visszaesés tapasztalható. Ez nagyon jó, erre már
lehet építeni egyfajta jövőbeni stratégiát– mondta Juhász Gábor.

A nyári hónapok tehát nem okoztak csalódást Tihany idegenfor-
galmában. Reméljük, az ősz nem állítja a települést a tavasszal
megtapasztalt helyzet elé, és egy erős őszi szezonra számíthatnak
a helyiek. A legfontosabb azonban továbbra is a falu lakóinak
egészsége és biztonsága.

Rózsa Éva

ERŐS NYÁRI SZEZON, ŐSZI BIZONYTALANSÁG
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TIHANY 2030 - HÉT PROGRAMELEM
A néhány éve elfogadott nemzeti turisztikai stratégiához

illeszkedve helyben is elkészítették a tihanyi fejlesztési tervek

hosszútávú koncepcióját. Ez lett a Tihany 2030. A hét nagy

csomagra osztott dokumentum komplexen foglalja össze

minden helyi szereplő, a BAHART, a Nemzeti Park, az

Apátság, a Képzőművészeti Egyetem elképzeléseit. 

Egy fontos összegzés és egyben kiinduló pont. 

Balatoni kapu: A Rév nemcsak Tihany kapuja, hanem a Bala-
ton-felvidéké is. Már az egymilliót is meghaladta idén az áthozott
járművek száma. A fogadóépület és parkoló megépítésére 1,4 mil-
liárd forintnyi támogatást kap Tihany, a szerződés aláírása a tes-
tület döntése után megszülethet. A volt bazársor helyén, magán-
területen, magánvállalkozásból épülnek lakások és üzletek. (A
szántódi terület fejlesztése is na-
gyon fontos lenne, hogy az autók
már át se jöjjenek a tihanyi ol-
dalra, de erre nincs ráhatása a te-
lepülésnek.) A Magyar Turisztikai
Ügynökségtől sok támogatásra
számíthat a BAHART, több témá-
ban is tárgyaltak már velük; a ti-
hanyi önkormányzat célja, hogy a
fejlesztések egymással össze-
hangolva, egymást erősítve való-
suljanak meg. Erre a célra az idén
100 millió forint áll rendelke-
zésre, amelyből elindulhat a révi
parkoló és a fogadóépület terve-
zése.

Ezeréves örökségünk: a Tiha-
nyi-félsziget csaknem ezer éve
meghatározó szerepet játszik a
hazai történelem, vallás és kul-
túra alakításában. Páratlan szép-
ségű természeti környezete és
kedvező stratégiai elhelyezkedése
a történelem hajnala óta vonzza a
Kárpát-medencében élőket. Az I.
András király által alapított Ben-
cés Apátság és történelme a Ba-
laton-felvidék legkiemelkedőbb
egyházi és kultúrtörténeti adott-
sága, hazánk és Közép-Európa
kereszténységének egyik legfontosabb, ezeréves emléke, első ma-
gyar nyelvemlékünk jeles helyszíne, történelmi emlékhely. Az
Apátsági templom restaurálásának nagy része elkészült, de a mű-
emlék és környezete, az Apátság történeti területeinek felújítása
még várat magára. Az évi több százezer látogató ma még méltat-
lan állapotban és környezetben találja az Apátságot.  A tervezett
fejlesztések: az apátsági területek komplex műemléki megújítása,
új funkciókkal való bővítése; a Csokonai liget fejlesztése új kültéri
attrakciók létrehozásával, a függőkertek és apátsági lépcső meg-
újítása; a gyógynövényes kert és meditációs központ létrehozása
a Belső-tó partján; a Rege Cukrászda és az Apátsági Vendégház
közötti új épületszárny felépítése; szolgáltatási és szállásterületek
létrehozása, szálláshelyek fejlesztése.

Világörökségi helyszín: járdákat, utakat újítanak fel, és a lég-
kábeleket földbe fektetik az Ősközség területén. Ugyanitt temati-

kus sétautakat is létrehoznak. Megépülhet a Tihanyi Alkotók Él-
ményháza, az egykori Magtárból turisztikai fogadóépület lesz, és
az Echo-dombon nyilvános mosdó épül. Fontos lenne a magántu-
lajdonban lévő Sportszálló bevonása a programba. 

Az Apátság környezetében megvalósítható projektekre most
közel 1,2 milliárdos forrás áll rendelkezésre. Tihany turisztikai at-
traktivitásának fejlesztése keretében a felsoroltak közül ebből va-
lósul meg a Csokonai liget, a függőkertek, a lépcső felújítása. A Ti-
hanyi Alkotóművészek Háza helyszínén, a Babamúzeummal szem-
ben a munkaterület átadása megtörtént, jövő nyárra elkészülhet
a múzeum. A bruttó 3,5 milliárdos GINOP pályázatból 900 milliót
kapott Tihany, ebből a Magtár átalakítása és az Echo dombon a
nyilvános WC, a játszótér valósulhat meg a közeljövőben. 

A Kultúrpart-projekt: Tihany kulturális negyedét hozza létre.
A Belső-tó partján művészeti,
kulturális helyszínek sorakoznak
ma is, de összekapcsolásukkal,
fejlesztésükkel egy minden ren-
dezvény megtartására és bár-
mely műfaj bemutatására al -
kalmas tér jön létre a Falugond-
nokság áthelyezését és a terület
rehabilitálását követően. A Kép-
zőművészeti Egyetem területén a
Lábasház helyreállítása is a pro-
jekt része.

A lélegző félsziget: a táj és a
rekreációs funkciók fejlesztését
szolgálja. A programelem a nem-
zeti park és az önkormányzat
ilyen típusú fejlesztéseit fogja
össze. Ebben kapott helyet a
strandok felújítása. Az utóbbi idő-
ben sokat javult a szabadstrandok
állapota, felszereltségük, de
hátra van még a Hajóállomásnál
lévő strand korszerűsítése. A
nemzeti park a tanösvények
rendbe tételét, a Levendulaház
fejlesztését, a lovas bázis kialakí-
tását és a Belső-tó rendbe tételét
tűzte ki célul.

A közlekedési rendszer komp-
lex megújítása: fontos része a

MOHOSZ- tanya megközelítésének megoldása, és - általában - a
sajkodi terület település felőli elérésének biztosítása. A terv szerint
a 71-es út felől csak gyalog vagy kerékpáron lehet majd megköze-
líteni a területet. Ez a programelem még csak koncepcionális szin-
ten van, hiszen a főutak nem önkormányzati, hanem állami keze-
lésben vannak, így a döntés és a tervezés joga sincs a település
kezében. 

Apáti fogadókapu: a bekötőút környezetének átalakításával a
településre bejövő forgalom csökkentése a cél, nagy parkolók ki-
alakításával és a közösségi közlekedésre alkalmas járművek be-
iktatásával. Az alternatív közlekedési eszközök meghatározása is
komplex feladat, hiszen a járművek fenntartásáról is a település-
nek kell majd gondoskodnia. Egyelőre ez a programelem is rész-
letesebb kidolgozásra vár.

Koncz Mária
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ELHUNYT A TIHANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÁRA
Szeptember 14-én elhunyt Mészáros Pi-

roska rövid ideig tartó, súlyos betegség kö-
vetkeztében. 

Mészáros Piroska 1956. november 16-án
született Tiszalökön. Itt végezte el általá-
nos- és középiskolai tanulmányait. Önélet-
rajzában leírja, hogy mindig vonzotta a pe-
dagógus pálya, ezért érettségi után a deb-
receni Kossuth Lajos Tudományegyetem
biológia-földrajz szakára jelentkezett. A ta-
nulmányai alatt külföldi cseregyakorlaton,
több iskolában tanítási gyakorlaton vett
részt. 1980-ban szerzett biológia-földrajz
szakos középiskolai tanári képesítést. Elő-
ször Budapesten helyezkedett el a Kartog-
ráfia Vállalatnál térképszerkesztőként.
1986-ban kötött házasságot Skrabán Sán-
dorral, ezután Tihanyba költöztek. 1988.
októberétől haláláig biológia-földrajz sza-
kos tanárként, tanulószobás nevelőként
lelkiismeretes, törődő munkát végzett a ti-
hanyi általános iskolában. Szaktárgyai ala-
pos ismerete és felkészültsége alapján
magas szintű oktató-nevelő munkát nyúj-
tott és ilyen teljesítményt is várt el a diák-
jaitól. Az iskola tanulóiért fáradhatatlanul
és töretlen elszántsággal dolgozott. Sokak

lehettek neki hálásak azért, hogy alapos
tudást adott át és többeket inspirált a pá-
lyaválasztásban, továbbtanulásban.

A tanítás mellett sok feladatot látott el.
Felsős munkaközösség-vezetőként segí-
tette kollégái munkáját. Mindig gazdag, ér-
dekes programot állított össze a Madarak,

fák napjára. Sokszor volt osztályfőnök, ala-
pos földrajzi tudása a kirándulások helyszí-
nének kitalálásában, a látnivalók kiválasz-
tásában is segítette. Emlékezetesek ma-
radtak a résztvevők számára az erdei isko-
lák, a visegrádi, sümegprágai nyári tábo-
rok. 

Határozott, szókimondó személyiség-
ként emlékeznek rá kollégái, tanítványai,
de szórakoztató, találó megjegyzéseit sem
fogják elfelejteni. Tanárként és magánem-
berként kívülről távolságtartónak tűnt, de
akik közelebbi kapcsolatba kerültek vele,
mély érzésű, jó humorú embernek ismer-
hették meg. Különleges személyisége
képes volt mindenkiből tisztelet kiváltani.
Mindig egyenesen elmondta a véleményét,
ami gyakran élesnek tűnt, de rávilágított
egy más megoldási lehetőségre. 

A szülők, gyerekek, kollégái tisztelete és
szeretete övezte tevékeny éveiben, és be-
tegsége idején is.

Utolsó útjára 2020. szeptember 25-én
kísérték el családtagjai, barátai, kollégái,
volt tanítványai, ismerősei a tihanyi teme-
tőben.

S.J.

ÉRDI MÁRIA 
BRONZÉREMMEL
HANGOLT AZ EURÓPA-
BAJNOKSÁGRA

A világbajnok és az olimpiai bajnok mögött végzett

harmadikként a Tihanyhoz erősen kötődő vitorlásversenyző.

Nagy reményekkel készül az októberi Európa-bajnoskágra.

Érdi Mária dobogóra állt az egyik legrangosabb nemzetközi ver-
senyen, a Kieler Wochén. A németországi Kielben megrendezett
viadalon a laser radial hajóosztályban versenyző magyar klasszis
kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően a dán Anne-
Marie Rindom és a holland Marit Bouwmeester után a harmadik
helyen végzett a világ legjobbjait felvonultató mezőnyben.

- Jól sikerült a felkészülésem, és így az Európa-bajnokság előtt
különösen örülök annak, hogy sikerült a Kieler Wochén dobogóra
állni. Összességében sikerült kiegyensúlyozott teljesítményt nyúj-
tanom. Egy futamtól eltekintve, végig TOP 10-es eredményeim vol-
tak, ez bizakodásra ad okot a további versenyeken is – mondta Érdi
Mária, aki eltökélten készül a jövő évi olimpiára.

Az idei Európa-bajnokságot Lengyelországban rendezik meg
október 9. és 16. között. Eredetileg Görögország adott volna ott-
hont a kontinensbajnokságnak, a változtatásról hetekkel ezelőtt
döntött a nemzetközi szövetség.

t-v

MEGHÍVÓ
Tihany Község Önkormányzata 

és a Németh László Művelődési Ház
tisztelettel meghívja Önt

2020. október 23-án 10.00 órára
az 1956-os FORRADALOM 

ÉS SZABADSÁGHARC

64. ÉVFORDULÓJA
alkalmából a Pisky sétányon levő kopjafánál

rendezendő megemlékezésre és koszorúzásra

Beszédet mond: Tósoki Imre
Tihany község polgármestere

A program az aktuális járványügyi intézkedések 
függvényében változhat!
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