KEZDŐDIK A FÉLMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS
TIHANYI TURISZTIKAI STRATÉGIA
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TŰZIFA A RÁSZORULÓKNAK
Tihany idén is támogatást nyert a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlására kiírt pályázaton. Az
önkormányzat 1,2 millió vissza nem térítendő támogatás révén
63 köbméter szociális tűzifát oszthat szét a településen élő
rászorulók között.

INGYEN INTERNET
A kormányzat bejelentése alapján a középfokú, digitális oktatásban részt vevő diákok és családjaik illetve az online oktatásban tanító pedagógusok ingyenes vezetékes internetszolgáltatásban részesülnek egy hónapra.
Tihanyban az önkormányzat felajánlotta, hogy a rendeleten felül
minden olyan helyi családnak, ahol iskolás vagy óvodás korú gyermek van, biztosítja ezt a kedvezményt, ezzel is ösztönözve a lakosokat arra, hogy ha tehetik, tartsák otthon gyerekeiket.
Továbbá minden olyan tihanyi lakosnak, aki az egészségügyben
aktívan dolgozik a járványhelyzet végéig, biztosítják az ingyenes internet hozzáférést.
A kedvezményre való jogosultságot, az egészségiügyi munkakör
igazolásával együtt, az ugyfelszolgalat@smartwifi.hu e-mail címen
kell igényelni. A kihirdetett járványügyi vészhelyzet végéig az önkormányzat biztosítja számukra a díjmentes internet szolgáltatást.
Az ingyenes oktatási internetre jogosultak november végéig az
ugyfelszolgalat@smartwifi.hu e-mail címen jelezhetik az igényüket
az egy havi ingyenes internet szolgáltatásra. Az igénylésnél a
Smartwifi azonosítóra (SWF-XXX) valamint az oktatási jogviszonyt
bizonyító úgynevezett oktatási azonosítóra lesz szükség. (A diák
igazolvány másolatát vagy fényképét kell csatolni az e-mailhez.) Az
egy havi díjmentességet az ügyfeleknek egy havi hosszabbítással
biztosítják, tehát aki esetleg már kifizette előre az internet szolgáltatást, annak is meghosszabbodik további egy hónappal a szolgáltatás lejárata.
A Smartwifi mindent megtesz, hogy a járvány idején mindenki,
megbízható, jó minőségű internet szolgáltatáshoz jusson Tihany
területén. Ezért az önkormányzat kérte, hogy a nem aktív előfizetőknél is elérhető legyen a cég ingyenesen használható Hotspot
szolgáltatása, illetve az eddig megszokott tíz perces szakaszok helyett egy órán át lehessen Tihany területén használni az ingyenes
internetet megszakítás és újrakattintás nélkül.
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A pályázaton nyert összeghez az önkormányzatnak önerőt kell
biztosítani illetve állni a szállításból adódó költségeket.
A helyi rendelet részletesen taglalja a tűzifa támogatás jogosultsági feltételeit, ennek értelmében a téli fűtéshez szükséges tűzifa
ellátásra azok jogosultak, akiknek az egy főre jutó havi jövedelme
nem haladja meg a családban élők, illetve a családdal egy lakásban élők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének 350 százalékát.
A szociális ellátásra jogosult a gyermekét egyedül nevelő szülő
is, továbbá azok a családok, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg személy él, itt az egy főre jutó havi jövedelem nem
haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 százalékát.
Az önkormányzat a támogatásból vásárolt tűzifát jövő év február
15-ig osztja ki a rászorulóknak.
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ÚJ ORVOSI MŰSZEREK
Elfogadták az önkormányzat az Orvosi eszköz - 2020 című
pályázati kiírásra benyújtott támogatási igényét, így három
millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert orvosi
eszközök beszerzésére.

A projekt keretében egy defibrillátort valamint egy Holter EKG
műszert szereztek be, melynek segítségével otthoni, természetes
körülmények között monitorozható a szív elektromos működése. A
vizsgálatot alkalmazzák többek között a szabálytalan szívműködés,
szédülés, ájulás, mellkasi fájdalom kivizsgálása során, illetve a
gyógyszeres kezelés hatásosságának mérésében is.
Szintén a pályázati pénzből pupilla lámpákat, sebészeti csipeszeket, műanyag és fém vese-tálakat, kötszereket, egy vizsgáló
asztalt és hat várószéket is vásárolt az önkormányzat.
A fejlesztés révén javult a településen élők orvosi, illetve védőnői
ellátásának minősége.
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ELKEZDŐDIK A FÉLMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS
Hosszas várakozás, több hónapos csúszás után még ebben az
évben elkezdődhet Tihany egyik legjelentősebb turisztikai
beruházása. A világörökségi helyszínek fejlesztésére kiírt
program keretében a település három frekventált területe újul
meg, az egykori apátsági magtár, a Visszhang-domb, és a
díszburkolatot kapó Porta Pacis. A tervek szerint az
érdeklődők jövő ősszel már látogathatják a műemléki épületet
és benne a kiállítást.
A kivitelezés közbeszerzési ajánlatai már beérkeztek, azok elbírálása november végéig lezárul, így a kivitelező várhatóan december elején el tudja kezdeni a munkálatokat. A program teljes
kerete 460 millió forint, ebből valósul meg az egykori magtár felújítása, a Visszhang dombi játszótér és wc kialakítása, illetve a
bencés fogadótér felújítása.
A művelődési házként funkcionáló, egy ideje viszont már üresen
álló egykori apátsági magtár 19. századi műemléki épülete teljes
rehabilitáción esik át. Az értékes ingatlan visszakapja eredeti formáját, az akadálymentesített, teljesen körbejárható épület földszintjén turisztikai fogadóteret alakítanak ki, ide költözik majd a
Tourinform iroda és itt kap helyet az új kávézó, amely a Mádl Ferenc tér felé is nyitott lesz. A földszinten két nagyméretű monitoron
lehet majd informálódni a település aktualitásairól, turisztikai látnivalóiról. Az emeleten nagyobb kulturális rendezvények, különböző események befogadására is alkalmas előadó termet létesítenének, mely a tetőtérrel együtt egyben kiállító tér is lesz.
A beruházást mentoráló Magyar Turisztikai Ügynökséggel már
hónapokkal ezelőtt lezajlottak az egyeztetések. Az építési terveket
és a felújítás koncepcióját az önkormányzat alakította ki. A beruházás lebonyolítása, a projekt konzorciumi partnere, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésében valósul
meg. Alapfeltétel volt, hogy kulturált körülmények közé költöztessék a házban működő intézményeket, ezt a Civilek háza megépítésével biztosította az önkormányzat.
A település meghatározó műemléki épületének emeletén rendezik be a Tihany anno – képekben és írásban 1800-2000 című
kiállítást, amely a település múltját, a balatoni életérzést mutatja
majd be különböző szemszögekből.
Archív képek, térképek, idézetek, rövid szöveges ismertetők, érintőképernyőn vetített 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 megmosolyogni való kínálatával, a lángossal és a hekkel.

Bemutatják a természeti értékeket, elvégre Tihany lett az ország
első természetvédelmi területe még 1952-ben, és a gazdag épített
örökséget az apátságtól a Habsburg-kastélyig.
A mozgókép vetítés hajnalán a XX. század elején először erre a
célra felállított sátrakban, majd a nevesebb kávéházakban egy-egy,
a helyiségben kifeszített terítőn vetítettek filmeket a vendégek becsalogatása, szórakoztatása céljából. Ezt a korszakot elevenítik
meg majd a magtárban korabeli (1920–1960-as években játszódó)
tihanyi tematikájú filmhíradó felvételekkel.
Nem csak a magtár és kiállítása nyújt élményt, hanem különböző kültéri attrakciókkal is várják majd a látogatókat. A magtár
kávézó terasza alkalmas lesz Tihanyban játszódó filmek, tematikus
kisfilmek vetítésére.
A tervek szerint, a projekt tovább fejlesztéseként az esti órákban
Tihanyhoz, a Balatonhoz kötődő fényfestések lesznek láthatók a
magtár oldalán, hiszen az épület egységes felülete és a mellette
elhelyezkedő tér alkalmassá teszi látványos fény installációk

A turisztikai fejlesztés révén rendezik a Visszhang-domb területét, parkosítanak és kialakítanak egy tetszetős, történeti játszóteret. Nagy igény van egy kreatív és egyben Tihanyhoz kötődő játszótérre, ezért a fejlesztés egyik központi eleme a jelenlegi játszótér kibővítése és megújítása.
Az elsősorban a 3-10 éves korosztálynak készülő játszótér a Balaton mindennapi életét jeleníti majd meg a maga eszközeivel. Halászcsónakok, halászhálók, varsák, a tóban élő halak, kagylók, csigák, a tópart élővilága jelenik meg a játékok révén, de a tó vízi világát is bemutatják játékos formában.
A meglévő nyilvános wc környékét is átrendezik. A jelenlegi egyszintes, lapos tetős, kőburkolatos épületet információs ponttá alakítják át, mellette egy új, a Visszhang utcáról akadálymentesen
megközelíthető, felszínalatti nyilvános wc-t terveznek.
A program keretében díszburkolatot kap az Apátság előtti murvás terület, amely a Pisky sétányt köti össze a templommal. Az önkormányzati tulajdonban lévő rész felújításával egységes arculatot
kap a település egyik leglátogatottabb része.
mt
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A HALÁSZLÉFŐZŐ VERSENYEK TITKA,
AVAGY „CSAKAZÉRTIS GARDÁLIA”
teljes hangulatban rejlik. Készültek az idén is egy kellemes családi-baráti főzésre, de a járványhelyzet miatt ez most elmaradt.
A Levendula Klub sem maradhat le egyetlen Garda Fesztiválról
sem, itt is, mint minden tihanyi megmozduláson jelen van a lelkes
kis csapat. Apró Zoltánné, a klub vetetője elmondása szerint
ebben az évben is nagyon várták a rendezvényt. Számukra a november eleje az egyenlő a Garda Fesztivállal.

Mini Garda Fesztivál

Több hónap előkészítő munkája után a rendezvény közel húsz éves
történetében először nem lehetett megtartani Tihany egyik
legnagyobb eseményét, a Gardáliát. Persze az ok érthető: a lakosok
és az ideérkező vendégek egészségének megóvása minden más
szempontot felülírt. A szervezők mégis örömmel tapasztalták,
hogy az eredetileg meghirdetett halászlé-főzőverseny napján
néhány család- ragaszkodva az évtizedes hagyományokhozmegtartotta a maga Gardáliáját, és főzéssel ünnepelt.
Az első halászlé főző verseny már-már legendaként él Tihanyban. Egy havas októbervégi vasárnap, négy nevező csapattal a verseny még a régi Posta- köz parkolójában volt, a zsűrizés a
művelődési ház előterében zajlott. A hideg és a hó ellenére kiváló,
családias hangulatban zajlott az a nap, a szervezők már akkor tudták, hogy érdemes folytatni.
Eltelt tizennyolc év. A verseny helyszíne évek óta a Visszhang
domb, mely ilyenkor zsúfolásig megtelik. Minden évben közel 40
csapat indul, már nem csak tihanyiak: több társaság érkezik Bajáról, a kőszegiek sem hiányozhatnak, és évek óta vannak csapatok
a határon túlról is. Határozottan jó érzés látni, hogy minden csapat
igyekszik kitenni magáért, díszített sátrakkal, sokan egyforma
„csapatöltözetben” készítik a halételeket, nagy szeretettel várva a
kóstolókat. Nem csak halat lehet ám enni, finomabbnál finomabb
sütemények, szendvicsek is kerülnek ilyenkor az asztalra, nem is
beszélve a jófajta borokról, pálinkákról. A részvevő csapatok, baráti
társaságok örömmel üdvözlik egymást, mindenki kap kóstolót, van
aki, zenészekkel gondoskodik a minél jobb hangulatról.

A törzsgárda
Vannak olyan csapatok, akik nélkül elképzelhetetlen a főzőverseny. Tósoki Imre polgármester az első évtől kezdve mindig egy
baráti társasággal főz, a versenyre nagy erőkkel készülnek, hiszen
a versenyterméket a rendezvényre látogató vendégek is megkóstolják. Általában harminc kiló pontyból készül az általuk főzött halászlé, de az alaplébe mindig tesznek friss keszeget és harcsát is.
Minden évben balatoni- vagyis passzírozott- halászlevet készítenek, és a csapatmunkának köszönhetően többször ítélte a zsűri a
legjobbnak főztjüket.
A verseny sikerét abban látja, hogy igazi közösségi esemény:
remek lehetőség arra, hogy kötetlen hangulatban találkozhassanak
egymással nem csak a helyiek, jönnek barátok az ország minden
pontjáról, ahogy fogalmazott, jó ilyenkor együtt lenni, beszélgetni,
koccintani, jókat nevetni. Szerinte a titok ebben a baráti, szeretet-

COMPÓK A BALATONBAN

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. folytatta az őszi haltelepítéseket. November elején ötszáz kilogramm compót telepítettek a révnél a Balatonba, több, mint a dupláját az éves telepítési
kötelezettségüknek.
A compó színesíti a balatoni halállományt, eddig kevés volt belőle,
ezért telepítettek többet a szokásosnál, aminek minden bizonnyal a
horgászok is örülnek majd, hiszen kifejezetten finom halnak számít.

- Esik, fúj, szerencsénk van, gyönyörű idő, mindegy - mi várjuk
a Levendula klub azon 10 -15 fő aktív tagjával a fesztivált, akik sütnek, főznek, jól érzik magukat együtt. Várnak a halak a fagyasztóban. Részint saját horgászaink fogása, részint, már ismerve a
Levendula klub sütési, főzési szokását, ajándék halak a klubtagoknak a fesztiválra. Most is vártuk, terveztünk, hiába! Már a klubban
volt az üst, padok, asztalok, hogy betartsuk a szabályokat, a kapuban kínáltuk volna a sütiket, amelyek minden évben nagy sikert
aratnak, addig is, míg elkészül a halászlé, a sült keszeg és a garda.
Tudtuk, hogy más lesz, nem leszünk együtt a Visszhang dombon,
mint tizennyolc éven át. Ha kicsiben is, külön- külön, de úgy terveztük: megcsináljuk, második otthonunkban, a Levendula klubban. Aztán jött a rendelet: „Maradj Otthon!”, és mi otthon
maradtunk, mert nem vagyunk fiatalok, és vigyázunk egymásra,
magunkra. Nagyon hiányzik, éveken át együtt voltunk, sokat nevettünk, jókat ettünk, ittunk. Vártuk az eredményhirdetést, mert
mindig nyertünk valamit. De nem adjuk fel! Amint felszabadulunk
a bezártság alól, mi „Mini Garda Fesztivál”- t tartunk a Levendula
klubban! Várjuk szeretettel azokat, akik nem csak novemberben
tudnak velünk halászlevet és sült keszeget, gardát enni, mert
együtt lenni jó - mesélte terveiket a klubvezető.
A Stáhl és a Büki család is minden főzőversenyen elindul Tihanyban. Ők az idén úgy döntöttek, hogy bár a rendezvény elmaradt, de saját köreikben őrzik tovább a tradíciót és egy családi
főzéssel ünneplik a Gardát. Stáhl Krisztián mondta el az okokat:
- A fesztivál lehetséges kiírt időpontjától nem volt kérdés, hogy
így vagy úgy, de megtartjuk az év legfontosabb főzőcskéjét. Nagy
hiányérzet maradt volna bennünk, ha elmaradt volna a közel húsz
éves hagyomány, amit elsősorban a család, és a barátok vendégül
látásának öröme hoz össze évről-évre. Sajnálattal vettük tudomásul az újabb vírus miatti szigorításokat, de még így is szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy van egy csodahely az életünkben,
a kiserdei szőlőhegyünk pincéjénél, ami még a régen halász múltú
nagyapánk birtoka volt. Itt együtt tölthettük a családunkkal ezt a
szép novemberi napot. Ponythalászlét főztünk és gardát sütöttünk.
Mivel kis mennyiségben halászlé nem készülhet, jutott belőle a
távol maradt barátoknak, családtagoknak is: házhoz szállítottuk
nekik a részüket – mondta Krisztián, aki reméli, jövőre mindenkivel
meg tudják osztani a vendégszeretetüket, és a balatoni halászléjük
ízét, mert a Garda-fesztivál forgatagában, hangulatában főzni, mulatni azért utánozhatatlan érzés.
Rózsa Éva

BENKE LACI BÁCSI ÖRÖKSÉGE
Benke László többszörös olimpiai bajnok mesterszakács évekig volt a halászléfőző-verseny zsűrielnöke. Jelenléte mindig
hozzájárult a verseny jó hangulatához. Az eredményhirdetéseken elmondott értékelések alkalmával, amikor felemelte az öt
ujját, a Garda Fesztivál törzsközönsége már vele együtt sorolta
a jó halászlé öt hozzávalóját: hal, só, víz, paprika, hagyma. A jó
halászlé titka ez lehet, a jó halászlé főző versenyé pedig a baráti
hangulat és a vendégszeretet.

A halgazdálkodási társaság pontyból eddig 246 tonnát telepített
ebben az évben a Balatonba. Az éves kötelezettségük 300 tonna,
ezért november utolsó napjaiban, még a fagyok előtt a Buzsáki tógazdaságban lehalászott pontyokból érkezik még nagyobb szállítmány. A pontyokat arányosan osztják el a Balaton három medencéjében, de süllőket is telepítenek még.
t-v
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MEGÚJUL A SKANZEN
Felújítják a Tihanyi Tájházak két épületét, a Parasztgazda
Házat és a Halászcéh Házat. A beruházás révén egész évben
látogatható lesz a skanzen. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. tulajdonában álló épületek felújítása
több éve húzódott, a mostani munkálatok idén februárban
kezdődtek, ám a járvány közbeszólt, így a nyáron zárva
tartott a skanzen.
A 2015-ös nádtetőcsere óta nem történt jelentősebb felújítás a
település hajdani jellegzetes népi építészetét, az itt élő népek életmódját bemutató épületeken. Jelenleg a külső-belső felújítási
munkálatok zajlanak, az állagmegóvó javítások mellett a mai kor
elvárásainak megfelelően rehabilitálják a házakat.
Megoldják az épületek vízelvezetését, a padlásfödémeket 20 cm
ásványgyapot hőszigeteléssel látják el. Mindhárom épületben
hűtő- és fűtőrendszert telepítenek, így a Tihanyi Tájházak egész
évben tudnak majd látogatókat fogadni.
A turisták elől elzárt tereket korlátokkal látják el, a Parasztgazda Házában acél taposórács teszi majd lehetővé, hogy a szabadkéményes konyhába betekinthessenek a látogatók. A Halászcéh Háza a Balaton környékén az egyetlen fennmaradt ilyen jellegű
ház, ennek megfelelően időszerű volt már a nádfedésű, vakolatlan
bazalt terméskő falazású házikó állagmegóvása.
A pénztárépületben egy új mosdót alakítanak ki, az épület előtt
pergolaszerű, oszlopokon álló fedett előteret építenek, és az értékesítés fellendítése érdekében modern bútorokat is beszereznek.

Az udvarok is megújulnak. Pótolják, és néhol cserélik a hiányzó
léckerítéseket. Kicserélik a színpad faburkolatát, a Batthyány utcai
bejáratot akadály mentesítik, a Pisky sétány felől pedig panoráma
teraszt alakítanak ki.
Megújul a kiállítási koncepció is, új látnivalók lesznek a házakban, a gyerekeket különböző élményelemek várják és modern táblagépek segítik majd az információhoz jutást.
A Tihanyi Tájházak várhatóan jövőév tavaszán nyithat ki, számos
érdekességgel, programmal várja majd a tihanyiakat és az ide látogató turistákat, méltó emléket állítva a település múltjának.
Petróczi Orsolya
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A TÁJ, MINT TÖRTÉNELMI OLVASÓKÖNYV
Előző lapszámainkban többször is
foglalkoztunk a Tihany 2030 elnevezésű
projekttel, amely az évtized fejlesztéseit
foglalja össze. A még készülő turisztikai
stratégiával együtt ezek határozhatják
meg az irányt, amerre halad a település,
és a célokat is, amelyeket szeretnének
elérni. A projekt egy jelentős része
nemcsak a környezet fizikai megújítását
szolgálja, hanem tájat, identitást is
alakít.
Herczeg Ágnest,
a Pagony Táj- és
Kertépítész Iroda
vezetőjét nem kell
bemutatni a tihanyiaknak. A Legenda
projektben már számos helyszín, például a Pisky sétány
és a Mádl Ferenc tér
felújítását is ők tervezték meg. Igen nagy
szerepük volt abban, hogy Tihany közterületeinek egy része megújult, és a település
számos elismerést söpört be mind itthon,
mind külföldön. A táj- és kertépítésszel beszélgettünk.
- Mi is Tihany valójában? Város? Erre
történelme is feljogosítaná. Falu? Ezt az
elmúlt századok népi építészete és életmódja is alátámasztja. Vagy vízparti üdülőhely, mint azt sok nyaraló gondolhatja?
Mit gondol erről az építész, a tihanyi táj
beavatott ismerője?
- Nem az én tisztem ezt meghatározni.
A tihanyi táj – mint minden más táj is – be-

szél magáról, elmeséli történetét. Tihany
ebből a szoros egymásra hatásból egy
egy nagyon különleges esszenciája a mamagas minőség jelenik meg. Az alkotó,
gyar táj egy formájának. Amikor erről az
gondolkodó és felelős ember tudja emelni
esszenciáról beszélünk, akkor a hely szela tájat, vagyis szebbé, értékesebbé, harlemét igyekszünk érzékelni, megérteni. A
monikusabbá teszi. A természettel való
megértési-érfoglakozás, a táj
zékelési folya- „A program része, hogy a turiz- emeli is az emmat
azonban musból származó, a túlzott ter- bert – ezt, aki a
csak akkor mű- helés miatti tájsebeket begyógyít- természetben
ködik,
csak suk a félszigeten.”
jár-kel, megakkor aktív, ha
érzi.
hozzá tudunk kapcsolódni a tájhoz.
- Sokan csodálják Tihanyt természeti
- Miről szól a táj és mit üzen az embernek?
szépségei miatt, de ők is látják, hogy a
- Olvasni lehet a tájban, akárcsak egy
már rendbe tett területek mellett akadtörténelmi olvasókönyvben. Visszatükrözi a
nak elhanyagoltak, elvadultak is. A gonmúltat, ember és természet sajátos kapdozatlanság pedig nem romantikus,
csolatát, és a két világ egymásra hatását.
hanem kiábrándító. Megélhetjük ezt az
Ember és táj hat egymásra, az emberi teérzést számos turistaúton, vagy éppen a
vékenység alakítja a tájat, de a környezet
vízparti, beton járólapokon botladozva.
hatására az ember tevékenysége és gonNem barátságos látvány a gyomfákkal bedolkodása is átalakul. Szerencsés esetben
nőtt Kenderföld sem.
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- A táj változása olyan történelmi folyamat, mely összefügg az ott élő közösség tevékenységével, életmódjával. Ahogy változik az ott élő emberek gazdálkodása, életmódja, bizonyos területek elkezdenek átalakulni vagy éppen visszaalakulni. Például
Tihanyban megszűnt a korábban jelentős
szerepet játszó állattartás, ezért a korábbi
legelőterületekre a nemzeti park visszahozza a tájhasználatnak ezt az elemét. A
tájrehabilitáció lényege, hogy a tájnak
megfelelő, ökológiailag stabil területeket
tudjunk létrehozni. Az egykori Kenderföldek gyepes területén a kendertermesztés
ban is megmutatkozik. Minden egyes pro- Korzenszky Richárd atyával sokszor
miatt a helyi emberek kenderáztató tavakat
jektelemnek meg kell felelnie a mintatebeszéltünk a tervről. Itt nem egyszerűen
ástak. Amikor ez a fajta földhasználat megrülettel kapcsolatos elvárásoknak, és a foegy parkot szeretnénk létrehozni, hanem
szűnt, a természet elkezdte visszafoglalni
lyamatot monitorozni kell.
egy imahelyet, egy elmélkedésre alkalmas
a területet. Elindult egy beerdősülési folyahelyszínt, ahol - elmélyülés és szemlélődés
- A hosszú távú szempontokkal sokszor
mat. Ezt az emberek gyakran rendetlennek
közben a hely szellemiségéből is megjeleellentétben állnak a rövidtávú érdekek, és
tartják, pedig azt jelzi, hogy megkezdődött
nik valami. Tihany lényege épp ebben a
az egyes emberek érdekei sem mindig
a természet regenerálódása. Most, a promegszülető csendességben ragadható
esnek egybe a közösség érdekeivel…
jekt keretében lehetőségünk van arra, hogy
meg. A nyelv pedig nemcsak elváezeket a helyeket – a megfelelő
szakértelemmel - hozzásegítsük „Az egyéni és közösségi érdekeket laszt minket – gondoljunk Bábel tornyára -, hanem össze is kapcsol. Riegy harmonikusabb, kiegyensúlyo- harmonizálni kell egymással.”
chárd atyával ezt úgy fogalmaztuk
zottabb állapot eléréséhez. Ez nem
meg, hogy a nyelv az otthonunk. A parkban
- Egy projekt-megbeszélésen elhangjelenti okvetlenül azt, hogy vissza kell állíbetűket, írásjeleket jelenítünk meg különzott, hogy Tihany nem csak a tihanyiaké,
tani a korábbi állapotokat – jelen esetben
böző felületeken, ezzel érzékeltetve, hohanem mindenkié, az egész országé. Ez
a kenderáztató tavakat -, hanem azt, hogy
gyan áll össze egy szó. Egyben üzenetet is
azonban nem jelenti azt, hogy az egyéni és
egy egészséges és szép tájrészletet alakítküldünk a jövőnek a pax és lux, azaz a béke
közösségi érdekeknek nem kellene egybe
sunk ki az adott helyen. A program része,
és a fény szavakkal. Éppen ezért pontoesnie! A székely rendtartás vagy a szerzehogy a turizmusból származó, túlzott tersabb, a lényeget jobban kifejező elnevezés
tesi regula például harmonizálja ezeket az
helés miatt kialakuló tájsebeket a félszigelenne a Pünkösdi liget; szeretnénk, ha a jöérdekeket. A társadalom, a közösség
ten begyógyítsuk.
vőben ez a megnevezés válna elfogadottá.
- A turizmus Tihany számára létfontosakkor működik jól, ha mindenki jól érzi
A labirintusban felállított kőtáblákon iroságú, de a most készülő, turisztikai stramagát benne, megvan a két érdek harmódalmi idézetek jelennek meg.
tégia egyik fontos célként határozza meg
niája.
- A félsziget egyes elhanyagolt részei
- Kicsit úgy fogjuk itt érezni magunkat,
a fenntarthatóságot, a környezeti károk
mellett vannak még lehetőségek a közmint a Gellért-hegyi Filozófusok kertjéerőteljes mérséklését, megakadályozáponti területeken is. Lehetne szebb a Csoben, ahol valóban megérint minket a hely
sát, és ennek érdekében a tömegturizmus
konai liget. A koncepcióban olvastam első
szelleme?
visszaszorítását.
magyar nyelvemlékünknek, az Apátság
- Igen. Ha egy helyen elkezdünk szellemi
- Igen, a turizmus hatása negatív is
alapító levelének megjelenítéséről a likérdésekről gondolkozni, az egy idő után
lehet, ezt a világon sok helyen látjuk. Összgetben. Milyen formában képzeljük ezt
áthatja a helyet.
hangba kell hozni a turizmust a táj érdekeel?
Koncz Mária
ivel, hogy ez a fontos ágazat működhessen,
de ne pusztítsa el azt a tájat, ami miatt az
emberek ide jönnek.
Herceg Ágnes számára a tájépítészet nem pusztán köbmétereket, korrekt anyag- és for- A végeredmény, a többi fejlesztéssel
maválasztást, továbbá a funkciók kiszolgálását jelenti, hanem egyfajta filozófiát, elköteleegyüttesen, egy turisztikai mintaterület
zettséget is. A tájat és az embert kapcsolataiban, történetiségében, lelkiségében szemléli,
lesz majd. De mit is jelent ez konkrétan?
és ettől nem csak látványos, hanem morális értelemben is igaz, hiteles terek jönnek létre.
- Fontosnak tartjuk átgondolni Tihany
Ezt tükrözi az iroda missziós nyilatkozatnak beillő bemutatkozása honlapjukon.
hosszú távú fejlesztési elképzeléseit.
„A tájért való felelősség lelkiismeretének ébren tartói és ezáltal a táj gyógyítói szeVégig kell gondolni, hogy milyen értékekretnénk lenni. E gondolatból következik a területen élő közösségekkel való együttműkel, milyen örökséggel rendelkezünk,
ködés, vagy egyáltalán a közösségteremtés igénye, feladatunknak érezzük a közösségek
hogy ezeket tovább lehessen éltetni.
szemléletformálását, a közösségi munka felélesztését is.”
Ehhez komplex látásmód szükséges, ami
És ez így helyes, hiszen a fejlesztések megvalósítása mind a látogatók, mind pedig a
segíti a fejlesztést, a döntéshozást. A mahelyi emberek életébe változást hoz. Hatással lesz rájuk, és nem csak azért, mert kégyarországi turizmus szempontjából Tinyelmesebb és tetszetősebb környezetben élhetnek, hanem azért is, mert tisztábban
hany egy mintaterület lehet, ami nemcsak
és világosabban érezhetik: mit jelent Tihany, mit jelent az a bonyolult és komplex renda felújított épületeket és környezetet jeszer, amelyet a természet, a kultúra és a történelem alakított, hozott létre.
lenti, hanem az alkalmazott módszertan-
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GYÓGYSZERELLÁTÁS ÉS VAKCINA
Interjú El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerésszel

A jelenlegi szabályozás nem szűkíti le a
gyógyszertári nyitva tartást, bár bizonyos
keretek között módosíthatja azt. A
lakosok a megszokott, magas színvonalú
ellátáshoz jutnak hozzá. Mind a nyitva
tartás, mind az ügyelet ugyanolyan
keretek között szolgáltat, mint eddig.
Ellátás nélkül nem marad egy település
sem. El Koulali Zakariás országos tiszti
főgyógyszerészt kérdeztük.
- Milyen változásokat hoznak az új rendelkezések a gyógyszertárakban?
- Az üzletek ugyan este hétkor bezárnak,
de a gyógyszertárak nem tartoznak ebbe a
körbe, hiszen azok egészségügyi szolgáltatók, amelyekben egészségügyi dolgozók
végzik a munkát. Ennek megfelelően
marad a megszokott nyitvatartási rend. Ne
feledkezzünk meg arról, hogy sok olyan
közforgalmú gyógyszertár működik hazánkban, ahol egyetlen gyógyszerész teljesít szolgálatot, nincsen munkatársa. Ezek
a gyógyszertárak jellemzően kisebb településeken működnek. Hatalmas a felelősség és a teher, ami a vállukra nehezedik,
hiszen sok ember biztonságos és folyamatos gyógyszerhez jutása rajtuk múlik. A közösségeik és én is nagyon hálás vagyok
ezért az áldozatos munkáért.
- Mi a helyzet a koronavírus elleni vakcinákkal? Úgy tudjuk, hogy a jövő év elejére elérhetőek lesznek.
- Nem vagyok vakcina-szakértő, de
egyértelműen az körvonalazódik, hogy a

koronavírus elleni védőoltás az idei év végére Magyarországon elérhető lesz. Természetesen az elérés szempontjából
várható egyfajta sorrendiség is: elsőként
értelemszerűen a kritikus infrastruktúrákat működtetők, így az orvosok, egészségügyi szakdolgozók, illetve reményeim
szerint a gyógyszerészek juthatnak majd
hozzá. Tizenkétezren dolgoznak a szektorban, ők tartják fenn a lakossági és a
klinikai gyógyszerellátást. Nagyon komoly problémát jelentene az ellátásban,
ha egy részük kiesne. A tanároknak és a
rendfenntartóknak is ott kell állniuk a
gáton ebben a kritikus helyzetben, így
feltehetőleg ők is első körben juthatnának a védettséget jelentő vakcinához. De
hangsúlyozom, ez lehetőség, nem pedig
kötelező védőoltás.
- Kínai és orosz vakcináról hallani a
leggyakrabban. Európai nincs kilátásban?
- De, vannak biztató európai készítmények is: a Pfizer és a német BioNTech
gyógyszergyártó vakcinájához komoly reményeket fűznek, azonban egyelőre úgy
néz ki, hogy az idei évben még csak egy kis
mennyiség lesz elérhető. Emellett ott van
még a kínai, az orosz, illetve az izraeli vakcina is. Fontos hangsúlyozni, hogy akárme-

lyikből is kapunk először, az egészségügyi
vezetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar lakosság minél előbb
hozzájusson a hatásos és minden tekintetben biztonságos készítményhez.
- Mit tehetnek a betegek saját biztonságukért?
- Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy
a lakosságnak is kiemelt szerepe van a védekezésben. Az eddigiekhez hasonlóan elengedhetetlen, hogy az emberek továbbra
is felelősségteljes döntéseket hozzanak és
tartsák be az előírásokat. A helyes maszkviselés, a távolságtartás és a további intézkedések mind a közös érdekünket szolgálják. Fontos, hogy vigyázzunk a gyógyszerészeinkre, szakasszisztenseinkre, hiszen, ha
ők megbetegszenek, az a helyi gyógyszerellátásban is problémát okozhat. Ezért arra
kérem a lakosságot, hogy amennyiben felsőlégúti tüneteket, vagy egyéb megbetegedés tüneteit észlelik magukon, lehetőség
szerint ne keressék fel személyesen a
gyógyszertárat sem: ehelyett inkább először telefonon keressék meg őket annak
érdekében, hogy a mindenki számára biztonságos és magas színvonalú ellátáshoz
hozzájuthassanak. Ebben számítunk minden magyar ember segítségére.
(k.)

TÉLI MENETREND A KOMPON
November közepétől téli menetrend szerint, rövidebb ideig járnak, és a korábbi 40 percenkénti gyakoriság helyett óránként indulnak csak a balatoni kompok Szántód és Tihany között.
A kompok Szántód felől 7 és 17 óra között, Tihany felől 7.15 és
17.15 között közlekednek. A járatokat szükség esetén sűrítik. Ünnepnapokon módosul a menetrend: December 24-én és 31-én
Szántódról 7-15, Tihanyból 7.15-15.15 között, január 1-jén Szántódról 10 és 17 óra, Tihanyból 10.15-17.15 között indulnak óránként
a kompok.
A Balatoni Hajózási Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a járvány-

ügyi helyzet alakulása, illetve a hatályban lévő kormányrendelet
alapján a BAHART kompjain is be kell tartani bizonyos szabályokat:
a kompok fedélzetén, zárt és nyitott utasterekben egyaránt - a hatodik életévet be nem töltött kiskorúak kivételével - mindenki számára kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk viselése, valamint
az egymástól számított 1,5 méteres távolság betartása. Javasolják,
hogy a kompon utazók ne szálljanak ki a gépjárműveikből az átkelés ideje alatt. Kérik, aki teheti, mellőze a készpénzes fizetést
jegyváltáskor.
t-v
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ÍGY NYARALTUNK A JÁRVÁNY IDEJÉN
A turizmus szempontjából is négy évszakossá vált a Balaton,
ugyanakkor a turisták fogyasztói szokásai jelentősen
megváltoztak. Egyre tudatosabban választanak a különböző
ajánlatok, csomagok közül, ezek egyes elemeit szeretik maguk
kiválasztani és programjukat egyénileg alakítani az utazók.
A balatoni vendéglátás következő nyertesei azok a vállalkozók,
cégek lehetnek, amelyek a jövőben jobban koncentrálnak a
minőségi szolgáltatásokat kedvelő vendégekre.
A Balatoni Turizmus Szövetség négy különböző célcsoportot
megszólítva átfogó felmérést készíttetett arról, hogy a koronavírus
járvány hogyan befolyásolta a nyaralás, pihenés helyszínének
megválasztását. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség
alelnöke a kutatással kapcsolatban elmondta: az adatok jól bizonyítják, hogy már nem csak nyáron szeretnek a vendégek a régióba járni, a turizmus szempontjából is négy évszakossá vált a Balaton.
A közel 6800 fős kérdőíveskutatás során augusztus 10-e és
szeptember 10-e között nemcsak a Balatonon nyaraló vendégeket
kérdezték meg, hanem arra is kíváncsiak voltak, hogy az ország
különböző térségeiben élők hogyan választották meg a nyaralásuk
helyszínét. A kutatás meglepő, a korábbi évek tapasztalatától eltérő eredményeket is hozott.
A va
�laszado
�k 70 százaléka szereti elo
�re megtervezni a nyaralásának programját, ezzel szemben csak a 30 százalékuk bízza a véletlenre, hogy mivel fogják az idejüket töltetni a nyaralás alatt.
Meglepetés volt azonban, hogy a válaszadók 95 százaléka nem preferálja az előre összeállított csomagokat, hanem maga szereti öszszeválogatni a nyaralás programelemeit.

Elsődleges vonzerő a táj egyedisége,
a természeti környezet
A kutatásból kiderült, hogy az összes válaszadó 63 százaléka
számára kiemelten fontos, további 23 százalék számára pedig fontos a nyaralás helyszínének kiválasztásánál a táj egyedisége. Arra
a kérdésre, hogy mennyire lényegesek a természeti értékek a nyaralási, pihenési helyszínválasztás során, a kutatásba bevontak több
mint fele válaszolta azt, hogy nagyon fontosak, míg további harmaduk számára fontosak a térség természeti értékei. Az aktív kikapcsolódási lehetőségekre a különböző célcsoportok már más-más
választ adtak: általában elmondható, hogy figyelembe veszik ezeket a lehetőségeket, ugyanakkor azok, akiket a nyaralásuk alatt

személyesen szólítottak meg, már nem tartották annyira lényegesnek ezeket a szolgáltatásokat.

Megváltozott a fesztiválok iránti érdeklődés
A járvány-helyzet miatt eleve nem lehetett nagyrendezvényeket
tartani idén nyáron, éppen ezért kiemelten foglalkozott a felmérés
azzal, hogy mennyiben befolyásolják a fesztiválok és buli lehetőségek a nyaralási helyszín kiválasztását. Az eredmény jelentősen
eltér a korábbi tapasztalatoktól. A válaszadóknak ugyanis több
mint a háromnegyede számára nem releváns a települési fesztiválkínálat a nyaralási helyszínválasztáskor, sőt, az összes válaszadó 29 százaléka számára a legkevésbé sem meghatározó, ha
egy településen éppen fesztivált rendeznek.
Hasonlóképp meglepő volt az eredmény a bulik kapcsán is, különösen, mivel korosztálytól és kérdőíves célcsoporttól függetlenül
minden esetben ugyanaz volt a visszajelzés: a válaszadók 36 százalékának egyáltalán nem, mig további 23 százaléknak nem fontos,
hogy legyen buli program a pihenésük során, az összes válaszadó
egynegyede számára pedig teljesen közömbös.

Felértékelődött a változatos programkínálat
Ha lenne egy hete, amit nyaralással tölthet és szabadon választhat helyszínt, mit választana? – tette fel a kérdést a kutatás. A koronavírus jelentősen átstrukturálta a főbb élményelemek iránti érdeklődést is. A nagyvárosi kínálat a kulturális programkavalkád
élményígéretével önmagában pusztán a válaszadók 8 százaléka
számára jelent jelenleg vonzerőt. Alig többen jelölték be a kulturális és történelmi értékekre építő önálló kínálatot a helyszínválasztási tényezőként, a melegvizes fürdőkhöz képest is felértékelődött az ökoturizmus, a túrázás élményígérete. Érdekes, hogy az
összes válaszadó alig több mint negyede jelezte csak, hogy ha
lenne egy hete és nem lennének korlátai, akkor a tengerpartot célozná meg – miközben a válaszadók közel 40 százaléka számára
az a legvonzóbb, ha többféle élményígéretet egyszerre kínál a nyaralási helyszín.
Sokat mond, hogy a kutatás során az összes válaszadó közel
fele úgy nyilatkozott, ha van egy hete nyaralásra, akkor csakis a
Balatont választja. Arra a kérdésre pedig, hogy a Balaton miért
jó, sok-sok lehetőség közül a fürdési lehetőségek mellett a legtöbben a következőt válaszolták: mert a Balatonon jó belesimulni a tájba.
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AZ ŐSSZEL IS A BALATON VOLT A LEGNÉPSZERŰBB
A járványhelyzet miatt újra kényszerpályára kerültek a hazai
szállásadók. A tavaszi leállás után ez egy újabb próbatétel lesz.
Az idei eredmények még a vírus dacára is hízelgők, idén
szeptemberben továbbra is a magyarok tartották mozgásban a
szálláshelypiacot, összes vendégéjszakájuk negyedét a Balaton
térségben töltötték – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján
készült elemzés szerint a belföldi forgalomélénkítő kampányoknak
is köszönhető, hogy idén szeptemberben a magyarországi szálláshelyekre érkezett 695 ezer vendég közül 640 ezer belföldi volt.
A szálláshelyek 1,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, ebből
másfél milliót belföldi utazók töltöttek el. Lényeges különbség augusztushoz képest, hogy nőtt a szállodákra eső vendégéjszakák
aránya (46 százalékra), míg az egyéb és magánszálláshelyeké 33
százalék volt. Ennek oka, hogy az utóbbi kategóriában elterjedtebb
a szezonális nyitva tartás, illetve, hogy a turisztikai ügynökség és
a Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. közös pályázatán több mint 14 ezer szálláshely nyert el fejlesztési támogatást,
amelyet a szezonzárás után kezdhetnek el. A nyertesek közül közel
hatezren a Balaton térségében dolgoznak.

A Balaton mellett az összes belföldi vendégéjszaka 12 százaléka
jutott a Mátra-Bükk térségre, 7 százaléka Budapestre és környékére és ugyanennyi Debrecenre és térségére.
A leglátogatottabb tíz település a főváros mellett Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Hévíz, Siófok, Gyula, Zalakaros, Eger, Miskolc
és Debrecen volt. A legtöbb külföldi vendégéjszakát Budapesten,
Debrecenben és Hévízen töltötték el.
Az idei év első kilenc hónapjában 7,1 millió vendég 20 millió vendégéjszakát töltött el a magyarországi szálláshelyeken, 77 százalékuk belföldi volt. A szállodák 3,4 millió vendéget és 8,2 millió
vendégéjszakát regisztráltak.
Míg a teljes időszakban vidéken a belföldi vendégek voltak többségben (86 százalék), addig Budapesten a külföldiek (73 százalék).
A belföldi vendégek száma az év első kilenc hónapjában a tavalyi
80 százalékát érte el.
A Szép-kártya feltöltések összege az első kilenc hónapban 206
milliárd forint volt, ez 17 százalékkal több a tavalyi év azonos időszakánál. A megemelt kereteket szívesen használták a hazai utazók, hiszen az év első kilenc hónapjában közel 29 százalékkal 181
milliárd forintra nőtt a költés – áll a közleményben.
t-v
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FUTÁS ÉS TÚRÁZÁS A FÉLSZIGETEN
A TihanySport Egyesület visszatekintése az évre
soknak köszönhetően mindenki hősiesen próbálta bepótolni a lemaradását. Mi is lendületbe jöttünk és újra tartottunk nyílt terepfutó
edzéseket és szerveztünk egy pünkösdi nordic walking túrát.
Júniusban, a hagyományokhoz híven lilába öltözve várta a félsziget a nyarat. A Levendula Hetekre számtalan aktív turisztikai
programkínálattal vártuk a sportolni vágyókat és elindítottuk szezonális közösségi futásaikat is.
Júliusban, mikor már tombolt a szezon, meghirdettük a nyár
slágerének számító Fuss a buliba sorozatot. Kéthetente, a Zaft
Beach Bártól, naplementében futottunk egy kört a félszigeten. KüAz amatőr és tömegsportok többségénél minimum harminc
lönlegessége ezeknek az alkalmaknak, hogy mire visszaérünk a
napra lehúzták a rolót, ezért beletörődve mi is így cselekedtünk a
Somosi strandra, már szól a zene és kiTihanySport Egyesületben, pedig mint
„Az
amatőr
sportolók
partizán
ki, maga belátása szerint csobbanhat
minden évben, nagy lelkesedéssel készültünk Tihany szezonzáró rendezvé- módon küzdhetnek és megpró- egy jót és lazíthat egy finom sportital
nyére, a Garda napokra. Amíg a profik bálnak kitartani, míg újra nem vagy egy sör mellett.
Augusztusban már a többség immuzártkapuk mögött a nagy nyilvánosság- rendeződnek hétköznapok.”
nis volt a rémhírekre. A balatoni turiznak játszhatnak, addig az amatőr spormus dübörgött. A strandok tele voltak, az éttermek teraszain alig
tolók partizán módon küzdhetnek és megpróbálnak kitartani, míg
lehetett üres asztalt látni és több helyen kígyózó sorokban álltak
újra nem rendeződnek hétköznapok.
az emberek a hűsítő fagyiért. Mi pedig aggódtunk, hogy meg tudjuk
Az év elején tele voltunk reménnyel, lelkesedéssel, bár már látni
e majd rendezni őszi versenyünket.
lehetett, hogy a távolban sötét felhők gyülekeznek. Mi mégis, isSzeptemberben kitárta kapuit az iskola és azt hittük, hogy csenmerve Tihany sajátos időjárását, úgy gondoltuk, hogy elkerül majd
gőszóra minden úgy lesz, mint régen. De nem, minden megváltobennünket a vihar, ahogy a félszigetet a nyári záporok.
zott. Sokkal óvatosabbak, kiváltképp figyelmesebb lettünk és rengeteg plusz fertőtlenítővel sikeresen megszerveztük őszi terepfutóversenyünket, a Tihany Crosst. A rajtcsomagokba, az ajándékok
mellé mindenki kapott egyedi hand made maszkot és nagyon figyeltünk az egészségügyi előírások betartására.
Futóink már nagyon várták a szeptember 23-át, nem azért mert
a futónaptárakból rengeteg eseményt töröltek, hanem azért mert
szeretik versenyünk arculatát és hangulatát.
Lassan beérik TihanySport munkánk gyümölcse, hiszen idén,
együttműködve más szolgáltatókkal sikerült egésznapos programkínálattal nyitott piknikké varázsolnunk rendezvényünket. Ki lehetett próbálni a Balaton Bike Tour e-bringáit, MTB túrázni, lehetett
nordick walking-olni és naplementében a Nem csak Levendula
helyi szolgáltatás gyógynövénytúráján lehetett ismerkedni a félsziget csodaszép élővilágával is.
Októberben, az önkormányzat támogatásával és több tihanyi civilszervezettel közösen bepótoltuk a tavaszi szemétgyűjtést. Ekkor
Jól indítottuk az évet! Januárban, még teltházzal és nagy sikerrel
volt alkalmunk bemutatni A Félsziget Hőse természetvédelmi
megrendezhettük a futók csemegéjének számító téli terepfutó verprogramunkat, melynek lényege, hogy ha a félsziget ösvényein sésenyünket, a Tihany Trail-t, sőt utána még volt lehetőségünk febtálva, túrázva összeszed valaki egy zacskónyi szemetet, amit zárt
ruárban farsangozni is. Maskarás futásunk alkalmával, az ovisok
tetejű hulladéktárolóba, kukába dob, annak jutalmul egy szép hűés kisiskolások vidám karneváli hangulatot hoztak a faluközpontba,
tőmágnest küldünk. Ehhez nem kell mást tennie, csak regisztrálmikor a Rege udvarból az Echo-dombig a szép Pisky sétányon vénia a honlapunkon.
gigfutottak. Természetesen a visszhangpróba sem maradt el, az
És most itt van november, itt lett volna a Gardália, de a vírus máApátság kedvesen válaszolt a gyerekek csilingelő kiabálására.
sodik hulláma újra leállásra kényszerítette a félszigetet és vele a
Pár héttel később, márciusra megérkezett a vuhani front első
fél országot. De ne csüggedjünk, a kormányrendelet értelmében
hulláma és megszülettek a karanténsportok. Áprilisban sok tréfás
a szabadtéri sportolás megengedett. Legyünk minél többet szapróbálkozást lehetet látni a világhálón. De sokan, még karanténköbadlevegőn, a napon és sétáljunk, fussunk, kerékpározzunk
rülmények között is komolyan folytatták az edzésmunkát. Voltak,
amennyi szabadidőnkből telik, hogy a lehető legerősebb legyen az
akik a saját kertjükben, udvarukban és voltak, akik a házuk teraszán,
immunrendszerünk.
vagy társasházuk gangján futották le kilométereiket. Mi, ebben az
Mi pedig türelemmel várjuk a decembert, az adventet, a karáidőszakban a szerencsésebbek közé tartoztunk, mert a félsziget
csonyt és vele együtt a boldog új évet, hogy megújult erővel vágéppen elég nagy, ahhoz, hogy egyénileg, a célnak megfelelően tethassunk bele 2021. sportos kihívásaiba.
szőleges nagy kört tegyünk. Tavasszal, sajnos több közösségi sportTS
programunkat törölnünk kellett, de májusban, a fokozatos feloldá-

A járványhelyzet miatti szigorítások új időszámítást hoztak
Tihany amatőr sportéletébe. Ebben az évben már biztosan
nem lesz több nordic walking túra, közösségi futás és más
sportesemény. A szigorítások bejelentése ugyanazt a
vészcsengőt szólaltatta meg, mint tavasszal a vészhelyzet
idején. Ugyanaz a hang és ugyanaz az üzenet: Maradj otthon!
Itt az év vége, visszanéztünk, mi történt a TihanySport
Egyesületben ebben az évben.

