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MÉG VÁRNI KELL A LÉPCSŐKRE
A vártnál lassabban halad az Apátság-

hoz vezető lépcsősor kialakítása. A támfal
nagyrészt elkészült, a lépcsők lerakása vi-
szont az aprólékos, precíz munka miatt, az
eredeti tervekhez képest több időt vesz
igénybe. A kőlépcsők a korábbinál széle-
sebbek lesznek és nem futnak majd ki tel-
jesen a Kossuth utcáig, egy kisebb vízesést
idéző támfalban végződnek. A lépcsősort
oldalról pihenőpadok és új zöldfelületek
szegélyezik majd. A Csokonai ligetben is
zajlik a beruházás, még tart a komolyabb
munkálatokkal járó tereprendezés, a park
kialakítása, a növénytelepítés csak ezután
következik. A díszburkolatok, illetve az

Apátsághoz vezető macskaköves út javítá-
sát is elvégzik. Egyelőre tehát maradnak a
munkagépek.

Mint arról korábbi lapszámunkban ír-
tunk, a 700 millió forintos turisztikai fej-
lesztés részeként a templomhoz vezető
lépcső támfalát az eredeti tervekkel ellen-
tétben el kellett bontani, mert nem volt al-
kalmas arra, hogy az átalakítások után
megmaradjon. Ráadásul a Csokonai liget-
ben teljesen új elektromos hálózatot kellett
kiépíteni, és kicserélték az ivóvíz vezetéke-
ket is, ezek a nem várt munkák szintén
késleltették a beruházást. 
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KOMOLYZENEI 
KONCERT A KÖLTÉSZET
NAPJÁN
Kissé rendhagyó módon ünnepelték az idén a költészet napját a
településen. Nem verssel, nem előadói esttel vagy író-olvasó
találkozóval, hanem könnyed komolyzenével emlékeztek meg a
jeles napról. 

A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta április 11-
én, József Attila születésnapján ünneplik. A közelmúltban átadott
Tihanyi Alkotók Háza remek helyszínnek bizonyult az ünnepre, ahol
igen különleges programon vehettek részt az érdeklődők. A szegedi
Mágikus Trió- Greksa Márta hegedűművész, Varga Laura fuvola-
művész és Vizsolyi Lívia fagottművész- „Illanó szavak, tovatűnő
mondatok” címmel adott komolyzenei műsort, amelybe azért a köl-
tészetet is becsempészték. Vizsolyi Lívia olvasott fel verseket, ame-
lyek kapcsolódtak az előadott zeneművekhez.

A lelkes szegedi együttes azon a napon nem először szerepelt
Tihanyban, délelőtt a Visszhang óvoda apróságainak tartottak hang-
szerbemutató koncertet, nagy sikerrel, ez a koncert volt a Németh
László Művelődési Ház húsvéti ajándéka a gyerekeknek. 

R.É

A LEJÁRT OKMÁNYOK
CSERÉJE
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatala
felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő
rendelkezések alapján a 2020. március 11. és 2022. május 31. között
lejárt, illetve lejáró személyazonosító igazolványok, vezetői
engedélyek és útlevelek 2022. június 30-ig érvényesek.

Kérik, hogy a zökkenő-
mentes ügyintézés, a tor-
lódások és a hosszan tartó
várakozás elkerülése ér-
dekében az érintettek
minél előbb gondoskodja-
nak a lejáró okmányok
cseréjéről.

Az ügyintézéshez kérik
mindenki hozza magával a lejárt okmányát, a lakcímet igazoló ha-
tósági igazolványt (lakcímkártyát), a vezetői engedély cseréjéhez az
orvosi alkalmassági véleményt.

A lejáró okmányok cseréjéhez nincs szükség előzetes időpont-
foglalásra a kormányablakokban, de a várakozási idő minimalizá-
lása érdekében javasolt az időpontfoglalást. (Időpontfoglalás tele-
fonon: 1818, online pedig a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/beje-
lentkezes linken.)

A lejárt jogosítványt, az új okmányt – az orvosi alkalmassági vizs-
gálat után – személyes ügyintézés nélkül, automatikus eljárásban
is érvényesíteni lehet. Ehhez egy online nyilatkozatot kell kitölteni,
amely – a részletes tudnivalókkal együtt – a magyarorszag.hu ol-
dalon található.

A meghosszabbítás online ügyintézése illetékmentes. A jogosít-
vány meghosszabbítása az automatikus ügyintézésre vonatkozó
nyilatkozat hiányában 4000 forintba kerül, továbbá ez az összeg
1500 forintra módosul a nyugdíjkorhatárt betöltő igénylő esetén.

A Balatonfüredi .Járási Hivatal Kormányablak Osztály ( 8230 Ba-
latonfüred, Felső köz 2.) ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 8:00 órától 18:00 óráig
Kedd: 8:00 órától 16:00 óráig
Szerda: 8.00 órától 18:00 óráig
Csütörtök: 8:00 órától 14:00 óráig
Péntek: 8:00 órától 14:00 óráig
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Lezárult a felújított magtár műszaki

átadása, a több mint kétszáz éves

egykori apátsági épület rekonstrukciója

kész, elkezdődhet a műemléki épületben

helyet kapó kiállítás berendezése illetve

a kávézó kialakítása. A közösségi teret is

magába foglaló turisztikai

fogadóközpont az elmúlt évek egyik

legfontosabb fejlesztése Tihanyban.

Félmilliárd forintból valósult meg a be-
ruházás, amely a tervezettnél hosszabb
időt vett igénybe. Az első közbeszerzési el-
járás sikertelen volt, ezért késve kezdhette
csak el az építkezést az NBU Építőipari
Kft., ráadásul nem várt problémák is fel-
merültek a renováció során, a tetőszerke-
zet megmentése például jelentős időkie-
sést okozott.

Mára azonban elkészült az épület, tet-
szetős, tágas és modern belső tereket ala-
kítottak ki a műemléki épület mindhárom
szintjén, rendezték az udvarát, ahova új
lépcső vezet. Napelem rendszer és hőszi-
vattyú gondoskodik a ház gazdaságos és
környezetbarát működtetéséről, az épü-
letbe lift került, a tereket a szolgáltatások
és a funkciók igényeihez alakították. Ahol
csak lehetett megtartották az eredeti álla-
potot, például a régi ajtók és ablakok is az
eredeti formájukban láthatók.

Az önkormányzat már kiírta a pályázatot
a megújult fogadóközpont földszintjén ki-
alakítandó kávézó üzemeltetésére, ezzel
párhuzamosan elkezdődött a Tihany anno
– képekben és írásban 1800-2000 című ki-
állítás berendezése is. Az emeleten látható
tárlat a település múltját, a balatoni élet-
érzést mutatja majd be különböző szem-
szögekből.

Archív képek, térképek, idézetek, rövid
szöveges ismertetők, érintőképernyőn ve-
tített filmrészletek – mindezek adnak majd
igazodási pontokat a látogatóknak, milyen
is volt itt Tihanyban az élet. Megjelenítik az

egykori fontos mesterségeket, a korabeli
ünnepeket, vásárokat, a száz évvel ezelőtti
tihanyi nyaralások hangulatát, az ötvenes-

hatvanas évek SZOT üdülős korszakát és
szerepet kap a hajózás is. Külön fejezet
lesz a gasztronómia, klasszikus tihanyi
ízek, híres vendéglők, borozók és persze a
strandok elmaradhatatlan, ma már meg-
mosolyogni való kínálatával, a lángossal és
a hekkel. Bemutatják a természeti értéke-
ket, elvégre Tihany lett az ország első ter-

mészetvédelmi területe még 1952-ben, és
a gazdag épített örökséget az apátságtól a
Habsburg-kastélyig. 

Ha minden a tervek szerint halad, ez
év júliusban a kávézóval együtt megnyílik
az új turisztikai fogadóközpont, amely-
nek földszintjén a Tourinform iroda is
helyet kap. Fontos szempont volt az is,
hogy különböző rendezvényeknek helyet
tudjon biztosítani az épület, így egy
nyolcvan férőhelyes termet is kialakítot-
tak a házban.

– Tihany egyik legforgalmasabb közte-
rületéről van szó, mindannyiunk számára
fontos, hogy megújul a tér kinézete illetve
a jellegzetes műemléki épület. Új környe-
zetben tudjuk fogadni majd az idelátogató-
kat, de nemcsak a turistáknak szól az épü-
let, nagyon bízom benne, hogy a helyiek is
birtokba veszik a házat, hiszen sok rendez-
vényt, programot tervezünk ide – fogalma-
zott Tósoki Imre polgármester, akitől meg-
tudtuk: a Tourinform iroda elköltözése után
az önkormányzat tulajdonában álló jelen-
legi irodahelyiséget újra bérbe adják, itt va-
lószínűleg ajándékbolt nyílhat majd.
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MEGÚJULT A MAGTÁR
KÁVÉZÓ, KIÁLLÍTÁS, TURISZTIKAI FOGADÓTÉR 
A MŰEMLÉKI ÉPÜLETBEN



Megoldódhatnak az Apáti-hegyen álló
kilátó okozta gondok, amelyeket a
jelentős turistaforgalom idézett elő. Az
évi több mint ötvenezer látogató ugyanis
nem minden esetben használja a kijelölt
turista-útvonalakat, ösvényeket kitaposva
rongálják a környezetet. Új szabályozással
igyekeznek megvédeni a természetet és a
nyaralótulajdonosok nyugalmát.

A Bakonyerdő Zrt. és a Sajkodért Egye-
sület együttműködési megállapodást kö-
tött, amelynek keretében elkezdődött a ki-
látó és térségének tehermentesítése. A
terv kialakításában a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, és a helyi önkormányzat is
részt vett.

Mint arról lapunkban korábban már ír-
tunk, még tavaly nyáron a Sajkodért Egye-
sület az önkormányzathoz fordult, mond-
ván a turistaforgalom miatt tarthatatlanná
vált a helyzet a kilátónál. A sajkodiak kifo-
gásolták, hogy a látogatók a turista-útvo-
nalakról letérve, önkényes ösvényeket ta-
postak ki, több esetben magánterületet is
sértve, rendszeres volt a szemetelés és a

környezet károsítása. A Sajkodért Egyesü-
let, a Bakonyerdő Zrt. a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park és az önkormányzat képvi-
selői a helyszínen tartottak egyeztetést,
végig járták a kilátóhoz vezető turistaútvo-
nalakat, és megállapodtak, hogy a károk
enyhítése érdekében közösen intézkedési
csomagot állítanak össze.

Megszületett a megállapodás, íme, a
legfontosabb intézkedések: Az ide érkezők
megfelelő tájékoztatása jól elhelyezett in-
formatív és irányító táblákkal. A Sajkodon
bevezetett parkolási korlátozások csak
részeredményeket hoztak, ezért a táblákon
kívül a természetet óvó határoló és vadvédő
kerítések felállítása is elkerülhetetlen. A
régi turistautak felújítása. A parkolóban
megfelelő szemétgyűjtő és mobil WC léte-
sítése. A nemzeti park valamint a Bakony-
erdő honlapján tájékoztatás az új szabályo-
zásról.

A Bakonyerdő grafikusai által tervezett
információs táblák már elkészültek, hama-
rosan felállítják őket. A kerítés- oszlopok
már állnak, a táblák felállítása után húzzák
ki a kerítést.

- Reméljük, hogy a négyoldalú együtt-

működés segíti a kulturáltabb turizmust, a
természet védelmét és a sajkodi lakosok
nyugalmát. A Bakonyerdő és a Sajkodért
Egyesület között kötött közjóléti együttmű-
ködési projekt talán példa lehet több Bala-
ton-felvidéki településnek is, ahol szintén
gond az elmúlt évek tömeges turizmusa. A
Natura 2000 területre épült kilátó építése
számos problémát okozott Sajkod és a ki-
vitelező Bakonyerdő Zrt. között. Egymást
megismerve most már látjuk, hasonlóan
gondolkodunk, közös célunk a természet
védelme – áll a Sajkodért Egyesület, la-
punkhoz eljuttatott tájékoztatójában.
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CSAK A LÁBNYOMOD HAGYD ITT!
TISZTÁBB FÉLSZIGETÉRT AKCIÓ
Több részletben tartották ebben az évben a hagyományos
szemétgyűjtő akciót Tihanyban. A eredetileg meghirdetett
napon nagyon kellemetlen időt jeleztek, ezért a szervezők a
húsvét utáni szombatra halasztották a hulladékgyűjtést, de a
Tihanyi Horgász Egyesület és a Révbe Érünk Egyesület tagjait
még a zuhogó eső sem tántorította el, lelkesen gyűjtötték össze
a hulladékot az általuk elvállalt település részeken. 

Ilyen környezetvédelmi napot hetente lehetne tartani, és nem
csak Tihanyban. Mindig is foglalkoztatott a kérdés: vajon mi járhat
azoknak a honfitársainknak, kirándulóknak a fejében, akik olyan

tárgyakat hagynak itt maguk után, amik minden józanésznek el-
lentmondanak. Mi lenne a magyarázat az erdőben talált lábasokra,
autógumikra, háztartási eszközökre? Miért lett automatikus az a
mozdulat, mellyel a séta közben magunkkal vitt sörösdobozt, ener-
giaitalos dobozt, műanyag palackot, zacskót rögtön elhajítjuk- tisz-
telet a kivételnek. 

A szemétgyűjtésben, mint munkában nem létezik a jól végzett
munka öröme. Csakis a harag, az értetlenség, a döbbenet és a szo-
morúság marad minden egyes összeszedett nagy zsák szemét
után- főleg, mivel tudjuk, hogy remény sincs arra, hogy a most va-
lamennyire megtisztított területek hosszabb ideig így is maradnak. 

Mostanában elég gyakori szlogen a kiránduló útvonalakon: Csak
a lábnyomod hagyd itt! Valóban: ha végiggondoljuk, nem különö-
sebben bonyolult, vagy megterhelő, hogy séta, kirándulás közben
az szemetünket egy zacskóba gyűjtsük, és utunk végeztével egy
szemetesbe dobjuk ki. Meggyőződésem, hogy először a fejekben
kellene nagytakarítani és rendet tenni, hogy a nálunk lévő hulladék
eldobása előtt megszólaljon a lelkiismeretünk, és ne csak az le-
gyen a lényeg, hogy mások ne lássák, mit hagyunk ott magunk
után. 

Április 23-án Tihanyban a lelkes civilek végigjárták az Aranyház-
hoz vezető turistaút környékét, a Kiserdőtetőt, a Nyársas hegyet,
egy-egy csapat az Apáti kilátó felé, a Cserhegyben, a Belső-tó part-
ján, az Akasztó domb környékén gyűjtött és egy lelkes társaság
egészen a Révig elment a felső úton. A munka megérdemelt ju-
talma a Levendula Klub előtt felszolgált finom ebéd volt. 

A következő akció a csikkgyűjtés lesz júniusban, a Levendula
Hetek előtt.  Sajnos a fentiek tükrében szükség lesz minden kézre.

Rózsa Éva
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A több mint 16 méter magas, felfelé
szélesedő, az egykori római őrtornyokat
idéző Őrtorony kilátó a Bakonyerdő Zrt. és
az önkormányzat összefogásával épített
2016-ban. A különleges panorámájú kilá-
tót a megnyitása után pár hónappal máris
le kellett zárni, mert a Sajkodért Egyesü-
let a megnövekedett gépkocsiforgalom
miatt kifogást emelt a jogerős építési en-
gedély ellen, később a turisták szemete-
lése okozott rendszeresen bosszúságot.
Az önkormányzat a helyi lakosok igényei
szerint kialakított egy murvás parkolót,
szervezett hulladékszedési akciókat tart
és jelentősen korlátozta a sajkodi gépko-
csiforgalmat.

FALUGYŰLÉS
Június 3-án, délután négy órától sajkodi
falugyűlést tartanak a Tihanyi Alkotók Há-
zában, amelyre meghívták a Bakonyerdő
Zrt., a nemzeti park, és az önkormányzat
képviselőit is. A rendezvény egyben a Saj-
kodért Egyesület közgyűlése is lesz.
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KIÍRJÁK A LAKÁSPÁLYÁZATOKAT
A májusi testületi ülésen döntenek a
képviselők a most épülő önkormányzati
lakásokra vonatkozó pályázati
feltételekről. Beérkeztek a lakossági
kérdőívek, az azokra adott válaszok
figyelembevételével írják ki az óvodával
együtt épülő 11 lakás értékesítésére
szóló pályázatot. A tervek szerint külön-
külön lehet majd pályázni a lakásokra,
az elbírálás átlátható pontozási
rendszerét is meghatározza a testület.

A képviselők többször egyeztettek
arról, milyen feltételekhez kössék a fiata-
loknak szánt önkormányzati lakások érté-
kesítését, egyetértettek abban, hogy a le-
hető legnagyobb körültekintés érdekében,
egy kérdőív segítségével a lakosság véle-
ményét is kikérjék. A háztartásokba eljut-
tatott, tíz kérdést tartalmazó kérdőívre
megérkeztek a válaszok, az igények ösz-
szesítése alapján szabják majd meg, mi-
lyen feltételek mellett lehet lakáshoz
jutni. Az előzetes jelzések alapján minde-
nesetre igen élénk az érdeklődés a 20-30
százalékkal a piaci ár alatt értékesítendő
lakások iránt.

A kérdésekre válaszolók döntő többsége
egyetértett azzal, hogy a pályázati úton
megvásárolt ingatlan tíz éven keresztül a
vevők állandó, bejelentett lakóhelye legyen,

a tulajdonos kizárólag
életvitelszerű tartózko-
dásra használhassa, és
bérbe ne adhassa. Az
ingatlan húsz évig ne
legyen elidegeníthető,
amennyiben méltányol-
ható okból mégis el-
adásra kerül -, akkor a
vételár és az aktuális
piaci ár közötti különb-
séget, kamattal terhelve, fizesse ki a tulaj-
donos az önkormányzatnak.

Abban is egyetértés van, hogy azok a fi-
atal házasok, akik legalább öt éve Tihany-
ban élnek és egy vagy több gyermeket ne-
velnek, előnyben részesüljenek a pályázat
elbírálásakor. A válaszadók támogatták,
hogy olyan fiatal házasok is pályázhassa-
nak, akik korábban elköltöztek Tihanyból,
de szeretnének hazatelepülni, és legalább
az egyikük szülője tihanyi állandó lakos.
Ugyanakkor azzal már csak a hetven szá-
zalék értett egyet, hogy olyan egyedülálló
fiatal is pályázhasson, aki Tihanyban él
vagy vissza szeretne költözni a településre.
Abban is megoszlanak a vélemények, hogy
engedélyezze-e az önkormányzat, hogy a
támogatásban részesülő szülei a megvásá-
rolt ingatlanon haszonélvezeti jogot sze-
rezhessenek.

- A májusi testületi ülésen döntünk a pá-

lyázat kiírásáról, onnantól számítva való-
színűleg egy-másfél hónap múlva lezárul-
hat az első pályázati kör – válaszolta la-
punk kérdésére Tósoki Imre, polgármes-
ter. 

Mint arról korábban írtunk, a pályázatok
benyújtásának egy három millió forintos
kaució lesz a feltétele, nyertes pályázat
esetén a lakásokat több részletben kell
majd kifizetni. A húsz százalékos foglaló
után, várhatóan szeptemberben újabb 30
százalékot kell befizetni, a maradék össze-
get pedig a használatbavételi engedélyt kö-
vetően. Az épület társasházként működik
majd, benne a lakások más-más paramé-
terekkel rendelkeznek, eltérő a tájolás, a
négyzetméter nagysága, lesz erkélyes és
erkély nélküli.  A lakások modern műszaki
paraméterekkel készülnek, a fűtést vala-
mint a klímatizálást gáz és hőszivattyú biz-
tosítja majd, az épület teteje növénybeülte-
téses lesz. A leendő tulajdonosoknak arra
is lesz lehetőségük, hogy a kivitelező ter-
vezte belső burkolatokon igényük szerint
változtassanak.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor
a tizenegy új lakásba az év végén már be is
költözhetnek a tulajdonosaik. 

mt

EGÉSZ ÉVBEN FIZETŐS LEHET A PARKOLÁS

Az önkormányzat azt tervezi, hogy idén novembertől egész
évre kiterjeszti a település területén lévő parkolási zónákban a
fizetős parkolási rendszert. Az intézkedés egyrészt növelné a
bevételt, de legalább ilyen fontos a forgalomszabályozó szerepe
is. Tihanyban évente 80-90 millió forint bevételt jelent a
parkolás, az önkormányzat ebből fedezi a mintegy húsz
alkalmazottat foglalkoztató Congeria településüzemeltető cég
működését.

A Covid járvány miatt az önkormányzatok évek óta nem emelhet-
tek adót, a parkolódíjak sem változhattak, sőt jelentős ideig ingyenes
volt a parkolás. Azonban amint a kormány megszünteti a vészhely-
zetet, változásokra kell számítani a helyi parkolási rendszerben.

- Azt tapasztaljuk, hogy már a januári, februári hétvégéken is
teltházzal üzemelnek a parkolóink. Fontolgatjuk, hogy egész évre
kiterjesztjük a fizetős parkolást, aminek egyértelműen látszik,
hogy komoly forgalomszabályozó szerepe van. Amint lehetséges,
várhatóan a nyártól, 10-15 százalékkal megemeljük a parkolási dí-
jakat is, három éve változatlan áron lehet parkolni a településen,
elkerülhetetlen az emelés. Mindez elsősorban a turistákat érinti
majd, hiszen a helyieknek szóló parkolási bérlet árán nem változ-
tatunk és természetesen az egész évre érvényes lesz – válaszolta
lapunk kérdésére Tósoki Imre, polgármester.

Mint arról korábban már írtunk, az önkormányzat szeretné au-
tómentes övezetté tenni az önkormányzati hivatal fölötti területet,
ahova az ott lakókon kívül csak külön behajtási engedéllyel lehetne
behajtani. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelése alá tartozó
területeken is lesz változás illetve a település több pontján is so-
rompóval védenék azokat a közterületeket, amelyeket a szabály-
talanul parkoló autósok önkényesen használnak.

Az utóbbi időben bővült Tihanyban a díjköteles parkolási zóna,
ezért illetve a rendszer hatékonyabb ellenőrzése érdekében a Con-
geria településüzemeltető kft. két főállású parkolóőri állást hirde-
tett meg. A cég saját elérhetőségein várja a jelentkezőket, akik
azonnal elkezdhetik a munkát.

t-v

Tihanyban évente mintegy 200 millió forint bevétel származik
a parkolási díjakból. Mivel több parkoló nem az önkormányzat,
hanem az erdőbirtokosság kezelésében áll illetve a bevételeket
adók is terhelik, a település évente 80-90 millió forinttal számol-
hat a parkolásból.

Az Aranyház utca elején lévő négyezer négyzetméteres önkormányzati ingatlanon va-
lósul meg az óvoda-bölcsőde építése, illetve a várva várt önkormányzati lakások kialakí-
tása. 770 millió forintból készül el a 800 négyzetméteres épület, amelyhez 370 millió fo-
rint uniós támogatást nyert a település, a lakásépítés az előzetes kalkulációk szerint 380
millióba kerül majd. Az emeleten helyet kapó önkormányzati lakások elsősorban a helyi
fiatalok megtartása érdekében épülnek, hogy az elszabadult ingatlan árak mellett a fia-
talok is hozzá tudjanak jutni egy új építésű ingatlanhoz.



A tihanyi Eau de Tihany Illatok Háza

tavaly, karácsony előtt különleges

termékkel jelent meg, egy niche-

parfümmel. De hogyan jutott el a helyi

kisvállalkozás egy innovatív, hatalmas

tudást és tapasztalatot megtestesítő

luxustermék előállításáig? A rövid

válasz: kreativitással és a minőség iránti

elkötelezettséggel. A hosszú kicsit

bonyolultabb.

Tihanyban az utóbbi évtizedben, rész-
ben éppen a Tihanyi Levendula Manufak-
túra kezdeményezésére, komoly ágazattá
nőtte ki magát a levendulára épülő helyi-
termék-program. Ez idő alatt a teljes le-
vendula-termékvonal kiépült, a telepítés-
től-termesztéstől kezdve a lepárláson át
a feldolgozásig és értékesítésig. A leven-
dulakultusz népszerűségének hullámá-
ban, részben Hollán Éva és Nyárádi Zsolt
példáját követve, más cégek is meglátták
a lehetőséget, és mára egy széles, de
egyenetlen színvonalú, helyi – vagy csak
nevében helyi – termékválasztékot produ-
kálnak. A sokszínűség és még inkább az
ingadozó színvonal legvalószínűbb oka az,
hogy egy eredeti, új és valóban helyi alap-
anyagokat felhasználó, saját gyártású ter-
mék kifejlesztése óriási anyagi, technoló-
giai beruházást és szellemi erőfeszítést
igényel. Sokan visszariadnak ettől; a má-
solás gyorsabb, egyszerűbb és jóval kifi-
zetődőbb.

Bittera Gyula nyomában?

Az Apátság néhány éve telepített, gondo-
zott levendula- és gyógynövényültetvényei

mellett a nemzeti park is növelte a termő-
területet, és magánvállalkozók is jelentős
mértékben gyarapították azt. Így néhány év
múlva a Tihanyi Levendulaolaj Kft. lepárló-
jában annyi illóolajat tudnak előállítani,
amennyi fedezheti a szükségletet. A ter-
mékvonal kompletté válása megteremtette
az alapot a minőségi levendulatermékek
helyi előállításához. 

Nyárádi Zsolt szerint azonban a lehető-
ség valóra váltásával még adós a helyi vál-
lalkozói társadalom. Szerinte a települést
csak a profizmus és a minőség viszi előre,
ezt azonban még sokan nem értik, vagy
nem akarják elfogadni. Ebben – szerinte –
része van a pályázati rendszernek is, hi-
szen az „olcsó pénz” nem sarkall erőfeszí-

tésekre, gyenge hatásfokkal is felhasznál-
ható. A pályázatok sokakat elkényelmesí-
tettek, akik aztán a valódi versenyben,
amikor már nincs támogatás a terméken,
akkor szembesülnek a problémákkal. A ki-
hívásra adott egyszerű válasz pedig az,
hogy felhagynak a termék előállításával,
vagy - lerontva annak minőségét - „olcsó-
sítják”. A lemaradás másik oka a profiz-
mus, a szükséges tudás hiányosságaira

vezethető vissza. Ezért a cégvezető az el-
múlt évtizedet „eltékozolt időszaknak”
tartja. Nyárádi Zsolt szerint Bittera Gyula –
a levendula tihanyi meghonosítója, a hazai
illóolajgyártás meghatározó alakja – a
maga idejében jóval előbbre tartott, mint
ma a levendula- illetve illóolajszektor.
Amit létrehozott, az megszűnt, eredmé-
nyei jórészt veszendőbe mentek, ezért
csaknem nulláról kellett indulni, és az ál-
tala felhalmozott tudást és az életművet
újra fel kellett fedezni. Ki tudja, hol tartana
most Bittera Gyula vállalkozása, ha meg-
maradhatott volna? – teszi fel a kérdést
Nyárádi Zsolt.

A minőség megszállottjai

Az Eau de Tihany, az Illatok Házának
megálmodói azonban nem elégednek meg
a dolgok jelen állásával, az aktuális igé-
nyek kielégítésével. Hollán Éva és Nyárádi
Zsolt a minőség megszállottjai. Nem a
könnyű utat járják, nem rutinból dolgoz-
nak, hanem belső késztetésből, mindig új
és új célokat tűzve maguk elé. A Levendula
Manufaktúra a vásárlói igényeket nem egy-
szerűen kiszolgálja, hanem magasabb
szintre emeli az új termékek kifejlesztésé-
vel. 
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- A parfümőrök között vi-
szonylag kevés a nő. Mi lehet
ennek az oka? Társadalmi,
karrierépítési akadályok vagy
adottságok húzódnak meg a
háttérben? 

- A parfümkészítés a közép-
korban, Franciaországban ala-
kult ki, és apáról fiúra szállt.
Az már egy teljesen másik kér-
dés hogy milyen adottságok
húzódnak meg a háttérben. A
képességekben abszolút nincs
különbség a nők és férfiak kö-
zött; a probléma a lehetőségek
hiánya volt. Szerintem mind-
máig sokkal nehezebb egy
nőnek bizonyítania ebben a szakmában, annak ellenére, hogy most már sok a női parfü-
mőr, és egyre több az elismert köztük. Kell még egy kis idő, amíg kinövi magát az újabb
generáció.

- Milyen női jegyei vannak - ha vannak - az illatkreálásnak? 
- Eredendően nincs meghatározva hogy egy illat férfi vagy női; kultúránként és koron-

ként is változik, hogy mit gondolunk feminin vagy maszkulin illatnak. A női parfümként
értékesített illatok manapság tipikusan édeskés, virágos illatok. Alapvetően egy dolog szá-
mít: hogy a viselő és a parfüm összetevői között van-e harmónia. Egy parfüm minden bőrön
más lesz, tehát az a fontos, hogy mi az, ami magunknak, a saját bőrünkön tetszik. 

- Misztérium vagy színtiszta kémia az illatkreálás?
- Szerintem egyik sem, inkább művészet. A parfümkészítésnek nyilván vannak alapsza-

bályai, amelyekről sokat tanulunk az iskolában. De mivel rengeteg fajta nyersanyag van,
amiket végtelen kombinációban keverhetünk, ezért nem lehet mindent megtanulni. Idővel
kifejlődik az ember érzéke hozzá, ha eleget tanult és tapasztalt már. Ezt lehet misztéri-
umnak nevezni, de inkább azt gondolom, hogy tapasztalat, illetve a művészet az, amihez
az ember hozzákeveri a saját személyiségét.

- Mi inspirálja munka közben? Például a tihanyi Premier esetében mi volt a kiindulópont?
- Amikor megszagoltam egy levendulatövet, és rájöttem, hogy a levendula milyen édes

és tápláló. Ezért kerültek a kompozícióba mézes és vaníliás jegyek is.
- Mi a parfüm szerepe mai életünkben? Változott-e a XX. századihoz képest? Másképp

gondolkodunk használatáról, vagy tovább élnek a korábbi minták?
- Mivel a parfüm exkluzív termék, régen csak kevesek számára volt elérhető, ezért több

volt a misztérium körülötte. Többnyire ünnepélyes alkalmakra használták. Én úgy érzem,
hogy ma nagyon sokan a higiénia alapvető kellékeként használják. Viszont egyre nagyobb
az a réteg, amely olyan illatot választ, ami bearanyozza a napját, és talán ez elhozza a par-
füm új aranykorát is.

K.M.

ILLATLEXIKON
Kik a parfümőrök, vagyis az „orrok”?

A parfümőr kitalálja és megalkotja az
új illatokat. Ehhez óriási kreativitásra, és
kiváló szaglásra, az illatok megkülönböz-
tetésének és felidézésének képességére
van szükség. Egy parfümőr akár három-
száz illatot is képes azonosítani és raktá-
rozni memóriájában. Az „orrok” egyes él-
ményeiket illatok útján is képesek kife-
jezni, és megosztani másokkal ezen a
módon.

Parfümkészítés
Egy-egy új illat előállítása több évig

tart. A Premiert Minya Viktória, az első
magyar parfümőr 2014-től 2021-ig, vagyis
hét éven át több száz mintán keresztül
tesztelte. Évekig tartott az egyedi és kü-
lönleges illatkreáció megalkotása. A kre-
átor az illatorgonán komponálja meg az il-
latot. Jegyzőkönyvet vezet az egyes alko-
tórészekről és azok arányáról. Azt is vizs-
gálja, hogy bizonyos idő elteltével melyik
illat erősödik fel, melyik gyengül, és ügyel
rá, hogy az alkotórészek harmóniája a
bőrre kerülve, a változások során is sokáig
megmaradjon.

Niche-parfüm
Egyedi kreációk, kiváló minőségű alap-

anyagokból. A tömegtermékektől eltérően
nem kerülnek be a nagy illatházakba, üz-
letekbe. Csak korlátozott mennyiséget
gyártanak és forgalmaznak belőle. A kifej-
lesztés hatalmas költség- és időigénye
miatt előállításuk nem kifizetődő, és ezt
még tetézi a kis szériából adódó, korláto-
zott bevétel. Ezért gyártásuk anyagilag
nem fizetődik ki, de szakmai rangot jelen-
tenek, és kivételes értékeik miatt mégis
keresettek. Egyediségüknél fogva külön-
leges minőséget képviselnek, nagyon kre-
atív termékek. 

A PARFÜM ÚJ ARANYKORA
INTERJÚ MINYA VIKTÓRIA PARFÜMŐRREL

Tihany esszenciája

A kozmetikai ipar csúcsa a parfüm. A
Premier hosszú évtizedek óta az első olyan
parfüm, amelyet itthon, hazai tervező kre-
ált, és amelyet családi vállalkozásban állí-
tottak elő. Az országban csak néhány par-
fümőr tevékenykedik, és hoz létre egyedi
kreációkat. Az új parfüm bemutatása ezért
mérföldkőnek számít a magyar parfümtör-
ténelemben. 

Az új illatot Minya Viktória, a Párizsban
élő, első és egyetlen díjnyertes magyar, női
parfümőr komponálta. Az illat, „Tihany esz-
szenciája”, amely felidézi a napsütötte Ba-
laton-felvidéki tájat egy összetett illatél-
ményben. Illatjegyei között megjelenik a
rózsa, a magnólia, a szantálfa, a levendula
és a vanília. Nyárádi Zsolt szerint ezen a
módon is szerették volna megosztani a vi-
lággal Tihany és a Balaton-felvidék színeit,
illatát és hagyományait.

Nyárádi Zsolték számára fontos a helyi
levendula-történelem folytatása: az új par-
fümmel is tovább írják a Bittera Gyula által
elindított történetet. De nem megismétlik
azt, hanem a mai korhoz adaptálva fejlesz-
tik tovább a levendula-tradíciót. A jövő útja
ugyanis nem a múlt változatlan formában
történő visszahozása, megismétlése,
hanem eredményeinek a jelenhez való iga-
zítása, továbbfejlesztése. 

Koncz Mari



A húsvéti hosszú hétvégén megtelt Tihany, és megtelt a Tájházak
udvara is, hiszen három napon keresztül családi programok várták
a vendégeket. Tojáskereső verseny, varróka műhely, húsvéti játék-
park, nyuszisimogató és bábelőadás mellett a fiatal lányok sem
maradtak meglocsolatlanul és természetesen volt közös tánc is. 

r.e.

HÚSVÉT A TÁJHÁZAK
UDVARÁN
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KECSKEKÖRÖM ÜNNEP
A BELSŐ TÓ PARTJÁN

MÁJUS 7. SZOMBAT

PROGRAM: 
9.00 Magyar ízek - főzőverseny indítása
10.00 Nordic walking túra a csodaszép tavaszi Tihanyi-félszigeten.

Nordic walking botokat biztosítunk, de természetesen
botok nélkül is csatlakozhatsz! 
Túravezető: Marsó Sarolta nordic walking edző
Bejelentkezés szükséges a www.tihanysport.com/nor-
dic-walking oldalon 

10.00 családi programok
- Mozdulj, Tihany! - családi sportversenyek
- Mester Tér - Cégéres játékok
- fotóanzix és fotósarok
- aktív programok (tollaslabda, íjászat, röplabda, boxgép

és még sok különleges sportjáték)
- KÉSZÜLJÜNK A GIRO-RA! - kerékpáros ügyességi pálya
- népi kézműves foglalkozás
- vászontáska festő élményprogram
- óriáskifestő

14.00 főzőverseny eredményhirdetése
14.30 Kutyaszépségverseny- minden szép, kedves mókás

négylábú részére
15.00 Kipróbáljuk a Visszhangot- rövid kisvonatos kirándulás

az Echo-dombra
16.00 Nyárköszöntő tánc - flashmob

Nap közben a zenét Sári Attila biztosítja
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Május 8-án, vasárnap Tihanyon is

átteker a Giro d’Italia országúti

kerékpáros verseny mezőnye. Sőt, egy

részhajrát is rendeznek a településen, a

polgármesteri hivatal és a Borsos Miklós

tér közötti szakaszon látványosnak

ígérkező, külön időmérő verseny lesz. A

Giro-t népszerűsítő karaván is ellátogat

a félszigetre, ahol jelentős

forgalomkorlátozások lesznek.

A versenyre jellemző, hogy turiszti-
kailag látványos tájakon tekernek a
versenyzők, így esett a választás Ti-
hanyra.

Bár maguk a világklasszis bringások pár
percet lesznek csak Tihanyban, a világ
egyik legjelentősebb kerékpáros körverse-
nyének előkészületei és megfelelő biztosí-
tása miatt a verseny napján jelentős útle-
zárásokra kell számítani.

A Giro d’Italia mezőnye három szakaszt
tesz meg Magyarországon, a harmadik táv
érinti a Tihanyi-félszigetet. A harmadik
szakaszon a közel kétszáz versenyző Ka-
posvárról indul 12.25 perckor, végigteker-
nek a Balaton-felvidéken, és előrelátha-
tóan 16.45-kor érnek a félszigetre. Lesz
egy úgynevezett részhajrá is a faluban, a
célkaput a Borsos Miklós tér és az Apát-
sági lépcső között állítják fel a közúton. A
befutó Balatonfüreden lesz, 17.00 óra
után.

A tihanyi szakaszt az alábbi útvonalon
teszik meg a versenyzők: 71. számú főút
bekötő (7117)- Kossuth utca- Borsos Mik-
lós tér (részhajrá)- Cserhegy- Halász utca
– Rév utca- Klebelsberg Kuno utca- Für-
dőtelepi utca- Lepke sor- 71.számú főút
bekötő.

A versenyzők Tihany legforgalmasabb
területein tekernek keresztül, ezért szi-
gorú szabályok lépnek érvénybe már a
versenyt megelőző napon. Az útvonalon

megállni tilos táblákat helyeznek ki a szer-
vezők már május 7-én, szombaton este
nyolc órától, amelyek május 8-án, vasár-
nap este nyolc óráig érvényben lesznek. AZ
ÚTSZAKASZT MÁJUS 8-ÁN 14.10 PERC-
KOR ZÁRJÁK LE, A TELJES ÚTZÁR 17.10
PERCIG TART! A jelzett időszakban a ver-
seny útvonalán a közutakat használni nem
lehet!

A versenyzők érkezése előtt két és fél
órával rendőrségi kísérettel az útvonalon
végighalad az első szervezői kocsi, utá-
nuk 5-10 kilométerrel az útvonal ellen-
őrző autó, szintén rendőri kísérettel.
Őket pár kilométerrel követi a versenyt
nyitó szervezői feladatokat ellátó egység,
majd jönnek a versenyzők és utánuk a
versenyt záró kocsik, rendőrségi felveze-
téssel.

Tihanyba Zánkán keresztül Aszófő felől
érkeznek a kerékpárosok, és Balatonfüred
felé hagyják majd el a falut, így a 71. számú
főút hosszabb időre le lesz zárva. A Volán
buszok ebben az időszakban nem közle-
kednek, a komp pedig csak személyszállí-
tást lát el.

A verseny ideje alatt a rendőrség és a

mentőszolgálat több autóval is jelen lesz,
mint ahogy a katasztrófavédelem is. A jel-
zett időpontban a Volán buszok nem közle-
kednek, a komp pedig csak gyalogos és ke-
rékpáros forgalmat bonyolít le.
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VILÁGKLASSZIS BRINGÁSOK 
TEKERNEK ÁT TIHANYON

A verseny

A 105. Giro d’Italia országúti kerékpá-
ros verseny május 6-án, pénteken a 195
km-es Budapest-Visegrád szakasszal
veszi kezdetét, május 7-én, egy 9,2 km
hosszú egyéni időfutamot rendeznek Bu-
dapest szívében: a kerékpárosok a Hősök
teréről indulnak és a Budai Várba érkez-
nek. A harmadik, egyben utolsó magyar-
országi szakasz május 8-án, vasárnap
startol Kaposvárról, és Nagykanizsán,
Badacsonyon, valamint Tihanyon át Bala-
tonfüredig teker majd a mezőny. A ver-
senyzők a 201 km-es harmadik szakasz
után egyenesen Olaszországba utaznak.

Paolo Bellino, az olasz körversenyt
szervező RCS Sport igazgatója szerint a
verseny egy nagy show lesz. A Kaposvár-
Balatonfüred etapról azt mondta, hogy
azzal egy szinte teljes Magyarországot
bemutató szakaszt kínálnak, amely az or-
szágimázs szempontjából nagyon fontos
lesz, hiszen a versenyzők szinte körbete-
kerik majd a Balatont.

Építési munkálatok

A DRV ígérete szerint még a kerékpá-
ros verseny előtt, várhatóan május 6-ra,
befejezik a közmű-építési munkálatokat
a településen. Elkészülnek az út-és jár-
daszakaszok aszfaltozásai. A gerincveze-
ték cseréje és az ezzel járó beruházások
csak ez év szeptember közepén folytatód-
nak.
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ELKEZDŐDÖTT A 176. BALATONI HAJÓZÁSI SZEZON
Nagyszombaton elindult a 176. balatoni hajózási szezon,

amelyben a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) egyebek közt új

menetrenddel és májustól életbe lépő online jegyvásárlási

lehetőséggel várja az utasait - hangzott el a társaság

szezonnyitó sajtótájékoztatóján.

Veigl Gábor vezérigazgató elmondta, a tavalyi évet a világjárvány
ellenére jó eredménnyel, közel 4 milliárd forintos árbevétellel zárta
a Bahart. A kompokon 1,82 millióan, a személyhajókon 650 ezren
utaztak. Mivel jól teljesített a cég kikötő- és különösen a vízépítő
ágazata is, idén saját forrásból közel egymilliárd forintot tudnak
fejlesztésekre fordítani - tette hozzá. A három évvel ezelőtt elindí-
tott flottafejlesztésnek köszönhetően idén már egységes arculatú
és komfortfokozatú hajók szállítják az utasokat. A hajózási cég flot-
tája két új komppal és két új katamaránnal bővül. Folytatódik a
meglévő hajók felújítása, egyebek közt környezetvédelmi korsze-
rűsítésekkel, és már zajlik a személyhajó- és kompkikötők felújí-
tásának tervezése is. 

Változik a menetrend a Bahart személyszállító hajóin. Május kö-
zepétől a keleti medencében a megszokott Siófok-Balatonfüred-
Tihany útvonal helyett közvetlen járatok indulnak Siófok-Balaton-
füred, valamint Siófok-Tihany között. A főszezonban napi 9, pén-
teken és hétvégén pedig napi 10 hajójárat közlekedik Siófok és az
északi parti célállomások között. Újdonság lesz az is, hogy Bala-
tonfüred és Balatonföldvár között közvetlen járatok közlekednek
majd, és a hajók megállnak a tihanyi kompkikötőnél is. 
A társaság programhajó kínálatában augusztusban a korábbi heti

kettő helyett heti három bulihajó-járat indul a legtöbb kikötőből,
és bővül a gyerekeknek szóló Varázshajó választék, az alsósoknak
ingyenes utazást biztosító Kaja program pedig már tavasztól elér-
hető. Májustól beindul az online jegyvásárlási lehetőség is, sőt a
társaság bővítette a program- és büfékínálatát, például a hajókon
lesz Bahart márkás balatoni kézműves sör is.
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