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KARÁCSONY ÚJRATERVEZVE

Szívesen kezdeném mostani üzenetem
a megszokott módon: bíztatással, ötletek-
kel a békés és boldog ünnepre való felké-
szülés napjaiban. De sajnos, ez nem lehet-
séges, mert tudom, hogy ez az ünnep egé-
szen más feladatok elé állít minket itt, Ti-
hanyban is, mint a korábbiak. 

Megszoktuk, hogy az adventi felkészü-
lés – többek között – az ajándékok beszer-
zéséről, az ünnepi menü összeállításáról,
a családi vendégségek és a téli utazások
megszervezéséről szól. Megszokott kará-
csonyaink legfőbb gondját az okozta, hogy
kitaláljuk: ki, milyen meglepetésnek, aján-
déknak örülne leginkább. Színházjegy,

wellness-üdülés - most szóba sem jöhet,
mint ahogy a karácsonyi nagycsaládi ösz-
szejövetelek is szünetelnek.

A legnagyobb gondot most a betegség
fenyegetése jelenti. Az elmúlt hónapokban
láthattuk, hogy milyen váratlanul támad a
vírus, és hogyan fordítja fel fenekestül egy
pillanat alatt megszokott életünket.

A mostani felkészülés legnagyobb fel-
adata, hogy ne hagyjuk magukra szerette-
inket, együtt legyünk velük, ne veszélyez-
tessük őket – és persze, magunkat sem.
Nem könnyű megtalálni az egyensúlyt a
két, egymásnak némileg ellentmondó kí-
vánság között, mert bár a magány, az elszi-
getelődés fizikai védelmet nyújt, de egyben
pusztítja is mentális erőinket, védekező ké-
pességünket. A kérdést mindenkinek ma-
gának kell eldöntenie. Nekünk csak annyi
a dolgunk, hogy értsük meg mások félel-
meit, vagy fogadjuk el embertársaink fele-
lősségérzetéből fakadó döntéseit.

Az egyensúly megtalálása még fonto-
sabb saját magunkban. Ne bénítson meg
minket a félelem, ne hagyjuk, hogy irányít-
son minket, ne zárkózzunk el a világtól, de
óvjuk magunkat és legyünk elővigyázatosak! 

Minden karácsony előtt leírjuk, hogy ez
az időszak az elmélyülésé. Azonban ko-
rántsem vagyok biztos abban, hogy ez így
is szokott történni. Még nálam sem okvet-
lenül… Általában túl sok a feladat, a felhaj-
tás, a rohanás és az izgalom az ünnep
előtt. A körülmények most viszont segíte-
nek minket abban, hogy közelebb kerül-
jünk magunkhoz, jobban megértsük saját,
igaz természetünket. Legyünk nyitottak rá,
és örüljünk, ha szembenézésünk, önvizs-
gálatunk eredményes, és megtudunk va-
lamit magunkról. Talán, ha van bármi nye-
resége, eredménye a mai helyzetnek, ez
az: az őszinte szembenézés magunkkal,
életmódunkkal egyéni és össztársadalmi
szinten is. Oly sok mindent veszíthetünk,
hát ragadjuk meg ezt a lehetőséget, és
gondoljuk végig: mi a legfontosabb az élet-
ünkben! Tanuljuk meg elválasztani ma-
gunkban a világ ügyes-bajos dolgait az
örök értékektől. 

Ez karácsony szellemének üzenete.
Áldott, békés karácsonyt kívánok min-

den tihanyinak! Gyógyulást a betegeknek,
jó egészséget mindannyiunknak!

Tósoki Imre

NEM EMELHETNEK
ADÓT AZ 
ÖNKORMÁNYZATOK
A kormány rendeletben tiltotta meg az

önkormányzatoknak, hogy 2021-ben

adót emeljenek vagy új adót vessenek ki.

Jövőre hatályban kell tartaniuk a 2020-

ban bevezetett adókedvezményeket is.

A kabinet a koronavírus-járvány második
hulláma elleni védekezésre hivatkozva dön-
tött az adóemelés tilalmáról. A rendelet
újabb jelentős forrásvesztést jelenthet az
önkormányzatoknak. Korábban a gépjár-
műadót is elvették az önkormányzatoktól,
az őket sújtó szolidaritási adót pedig csak-
nem a négyszeresére emelték.

Tihanyban öt éve nem emeltek adót,
ezért az önkormányzat arra készült, hogy
530 forintról 550 forintra emeli az idegen-
forgalmi adót, ami a rendelet miatt elmarad. 
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JANUÁRBAN KEZDŐDIK A BONTÁS
Várhatón január 11-én elkezdődik 

a Csokonai-liget fejlesztése, az apátsági

lépcső átépítése illetve az egykori

magtárnál is megkezdődnek 

a munkálatok. A két fejlesztési

programra kiírt közbeszerzési eljárások

lezárultak, megvannak a kivitelezők.

A budapesti székhelyű Stylus Építő és
Üzemeltető Zrt. adta a legjobb ajánlatot a
Tihany Turisztikai Attraktivitása program
keretében zajló beruházásra. 519 millió fo-
rintból rehabilitálják a Csokonai-ligetet és
építik át az új nyomvonalat is kapó Apát-
sághoz vezető lépcsősort. A bontási mun-
kálatok miatt január 11-től le lesz zárva a
terület, a templomot gyalogosan csak a
Batthyány utca felől lehet majd megközelí-
teni.

Lezárult az egykori apátsági magtár mű-
emléki épületének felújítására kiírt közbe-

szerzési eljárás is, amelyet a székesfehér-
vári NBU Kft. nyert el. A munkálatok itt is
várhatóan január közepén kezdődnek, az
építkezés azonban nem akadályozza majd
a Mádl Ferenc tér használatát.

- Mindkét beruházás esetén kedvező
ajánlatok érkeztek, a közbeszerzési eljá-
rást megnyerő két cég a pályázati finanszí-
rozás keretein belül vállalta a munkálato-
kat. Az önkormányzatnak nem kell többlet
forrást biztosítania a fejlesztésekhez, ami
a jelenlegi gazdasági helyzetünkben na-
gyon jó hír – nyilatkozta lapunknak Tósoki
Imre, polgármester, aki kiemelte: a mun-
kálatokról folyamatosan tájékoztatást ad
majd az önkormányzat, sőt a település köz-
ponti részén érintett vállalkozóknak külön
fórumot is rendeznek majd.

A beruházások a tervek szerint jövő év
novemberére fejeződnek be. 
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A megszokottól mindenképpen eltérő karácsonyunk lesz. 

A kijárási tilalom, a családi összejövetelek létszámkorlátai és

az óvatosság egyaránt azt diktálja, hogy keressünk új

módozatokat az ünnep megszervezésére. Minden családban

lázasan keresik a legjobb megoldásokat. 

Nálunk az egyik családtag, akinél szenteste mind a

tizennégyen szoktunk összejönni, az idén „elvitelre” főzi az

ünnepi vacsorát. Gyermekei majd az ablakon keresztül veszik

át a csordultig töltött ételhordókat, süteményes dobozokat,

miközben az unokák az udvarról integetnek. Egyik barátom

megfelezi a családot – és ezzel a rizikót is –, egyik nap a lánya, 

a másik nap a fia családját látogatja meg ahelyett, hogy

közösen együtt ünnepelnének. Végül van olyan megoldás is,

hogy a legveszélyesebbnek ítélt családtagokat, a gyermekeket

otthon hagyják, amikor a nagyszülőkhöz mennek. Igazán jó

megoldás nincs, de sokszor a kevésbé rossz a jó. 

És most lássuk, hogyan telik az ünnep az idén Tihanyban. 

Mit jelent a „másképp ünnepelni” azoknál, akiket az év végén

szoktunk kérdéseinkkel felkeresni. 

Szűkebb körben

Tósoki Imre, polgármester: Teljes egészében más lesz ez a ka-
rácsony önkormányzati és családi vonatkozásban is. Decemberben
elmarad a szokásos forraltbor-főző verseny, az adventi gyertya-
gyújtást csak az online térben tudjuk megszervezni. Huszadikán
én gyújtom majd meg az utolsó gyertyát a kábeltévé kamerája
előtt. Az eseménynek egészen más a hangulata, mintha közösség-
ben, egy pohár borral és mézeskaláccsal a kézben ünnepelnénk.
Azért nem marad el a karácsonyfa állítása, a szokásos díszkivilá-
gítás pedig már megvan. Megteremtjük a külsőségeket, hogy szép
és meghitt karácsonyunk legyen.

Az önkormányzati munkában is egészen másképp alakulnak a
dolgok, mint ahogy megszoktuk. A hivatalban, mint ahogy más ön-
kormányzati intézményben is, többen kovidosak, így csak kevesen
dolgozunk, a testület nem ülésezik, a polgármesternek saját ha-
táskörben kell meghoznia a döntéseket. Elmarad a decemberi köz-
meghallgatás, de tervezem, hogy év végi tájékoztatást tartok a la-
kosságnak a honlapon és a kábeltévén keresztül. Így számolok be
arról, milyen évet zártunk.

A családi karácsonyt jóval szerényebb körülmények között fog-
juk tölteni. A nagyszülők nem pártolják a nagycsaládi együttlét öt-
letét, ezért szűkebb körben tartjuk a szentestét, a vacsorát és a
másnapi családi ebédet. Semmi különösebb programot nem ter-
vezünk, itthon maradunk. Azért meglátogatjuk a szülőket, és ter-
mészetesen viszünk nekik a karácsonyi menüből.

Az üzenet nem változott

Mihályi Jeromos, perjel: Karácsony üzenete évszázadok során
semmit sem változott. Isten egy gyermekben közénk költözött,
hogy közösséget vállaljon velünk, tanítson minket és elhozza szá-
munkra az üdvösséget. Isten felénk irányuló szeretetéből tanulva
válik minden karácsony a szeretet ünnepévé. Ebben az évben kü-
lönösen átéljük a Szent Család magányát, kirekesztését és sze-
génységét.

Mi, tihanyi szerzetesek is bizonytalanságban várjuk, miként le-
hetünk a családok és a hívek számára az öröm meghirdetői. Kü-
lönleges pásztorjátékkal és a járványügyi szabályoknak megfelelő

istentiszteleti renddel várjuk az ünnepeket. Fontos, hogy merít-
sünk lelki erőt az angyalok énekéből: „Dicsőség a magasságban
Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek”!

Még semmi sem biztos

Radó László, iskolaigazgató: Az idei karácsonnyal kapcsolatban
még nagyon sok a bizonytalanság. Fiunk, Mátyás szeptember óta
Olaszországban él és dolgozik. Nagyon szeretnénk, ha haza tudna
utazni, de ez egyelőre egy „sokismeretlenes egyenlet”. Függ a ma-
gyar és az olaszországi korlátozásoktól is.

Természetesen, az ünnepek alatt szoktunk találkozni a szüle-
inkkel is, ami ezúttal másképp lesz. Közös vacsorák, koccintások
biztosan nem lesznek. Azt tervezzük, elmegyünk hozzájuk, és a la-
kóhelyük környékén tudunk majd együtt sétálni.

Nyilván ezek a találkozások nem lesznek olyanok, mint amit
megszoktunk és szeretünk, de ez az egész év nagyon nem olyan,
mint amit megszoktunk. Fontos, hogy felelősen viselkedjünk, hogy
a következő karácsony már olyan lehessen, amilyet szeretünk!

Ünnepi illatok, fények

Dr. Percze Tünde, jegyző: Az idei esztendő nekem minden te-
kintetben a változások éve. Új munkahely, vele együtt új lakóhely
Tihanyban, új családi állapot; férjemmel az első közös karácso-
nyunk a településen.

Ami nem változott, az a karácsony szeretete, mert mindig is a
legszebb, leginkább várt ünnepet jelentette számomra. Imádom a
karácsonyi készülődést: a karácsonyi illatokat, fényeket, hangula-
tokat.

A megnövekedett családdal egyeztetve most úgy döntöttünk,
ebben a helyzetben nem vásárlásokkal és a távoli helyek közötti
utazgatással töltjük a karácsonyt. Mindenki szűk körben, meghit-
ten ünnepel, nincs ajándékozás, a technika vívmányainak köszön-
hetően hidaljuk át a távolságokat. Remélem, mindannyian vissza-
kapjuk ezáltal azt, ami lassan elhalványult az ünnepben: a meg-
hittségét, a bensőségességét, a nyugalmát.

Nehéz év áll mögöttünk, jó lesz feltöltődni, kipihenni a sok tör-
ténést, meglelni lelki békénket és erőt gyűjteni az elkövetkezőkre.
Szilágyi Domokos soraival kívánom minden olvasónak, hogy fe-
dezze fel és élje át a karácsony igazi szépségét.

„Mint szomjazónak a pohár víz, úgy kell mindig egy kis meleg-
ség, hisz arra született az ember, hogy szeressen és szeressék. S
hogy ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne dí-
szített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony.”

K.M.

VARIÁCIÓK A SZERETET ÜNNEPÉRE
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Egy járványügyi szempontból is
elviselhető, szép nyár után,
megalapozott szakmai érvek mellett sem
könnyű elfogadni, hogy az életünket
korlátozzák. Szerettük volna azt
gondolni, hogy túl vagyunk az egészen, 
s reméltük, hogy az emlegetett második
hullám nem következik be. Mostanra
sokan kifogytak a tartalékaikból
érzelmileg, türelmileg és nem utolsó
sorban anyagilag. Ráadásul a
szigorítások végét nem látva megyünk
bele az egyébként is szürke, hideg télbe.
Szalai Katalin klinikai
szakpszichológust arról kérdeztük:
hogyan vehető fel ilyen helyzetben egy
lelki alapállás?

- Ahányan vagyunk, annyiféle alapállás
létezik. Van, aki egyáltalán nem szenvedi
meg ezt a helyzetet, van, aki csak egysze-
rűen bosszús, mert nem tudja kontrollálni
például az idejét és szabályok mentén kell
beosztania. Pszichológusként azokkal ta-
lálkozom, akik szoronganak a kialakult kö-
rülmények miatt. Az ember legnagyobb fé-
lelme a saját elmúlása, a szorongók jelen-
tős része pedig attól fél, hogy idejekorán
hal meg. Akik egyébként is egyedül élnek,
azok elzárva érzik magukat az emberi kap-
csolatoktól. Könnyebb helyzetben vannak,
akik elektronikus kapcsolatot tudnak tar-

tani a szeretteikkel és a barátaikkal. A ta-
vaszi karantén alatt nagyon sok idős ember
megtanulta használni az online felületeket.
Beszélgessünk, csak ne egymás negatív
gondolatait erősítsük: ne segítsünk a má-
siknak haragudni a vírusra vagy valakire. A
negatív érzések az immunrendszer telje-
sítményét is rontják. A személyes érintke-
zés a maszkhasználat miatt is nehézkes,
az arcunkról leolvasható rengeteg üzenet,
mimika és metakommunikáció elvész a ki-
takarással. A boltokban meg se ismerjük
egymást, de emiatt nem kell megsértődni. 

Mindenki gyanús

Vannak aggodalmasabb típusú em-
berek, akiknek a félelem tárgyaként bármi
kapóra jöhet, pláne egy fertőző betegség.
Ráadásul a mostani vírus már a tünetek
megjelenése előtt képes fertőzni, tehát
mindenki gyanús. Lehet mondani valaki-
nek, hogy ne szorongjon, ne féljen, de ettől
egy szorongó ember nem tudja abbahagyni
a szorongását, ez van a gondolatai közép-
pontjában. Tehát a figyelmet kell pozitív do-
logra terelni, hisz sokféle módon tudjuk
magunkat felvidítani, ami nem önbecsapás.
Tudatosan keressünk valamit, ami koráb-
ban jót szokott tenni nekünk, és aminek
lehet örülni: vegyük elő régi fotókat, amik
örömteli események kapcsán készültek és

régóta albumba rendezésre várnak. Az ön-
becsülésünknek is jót tesz, ha húsz-har-
minc évvel ezelőtti önmagunkat látjuk egy
jó periódusunkban. 

Kezdjük picivel

Segíteni tudnak a feladatok is. Kedvet-
len, energiaszegény állapotunkban össze
szoktak gyűlni a teendők és úgy érezhetjük,
hogy már nem is érdemes nekiállni. Kezd-
jük picivel, aminek látjuk a végét. Jó hely-
zetbe tudják magukat hozni azok, akiknek
van valamilyen látványos eredményt produ-
káló, kreatív hobbijuk. Az önsajnálatba ész-
revétlenül tudjuk belehergelni magunkat,
amitől percek alatt pocsék hangulatba ke-
rülhetünk. Szerintem mindenkinek van va-
lami hobbija, de újakat is ki lehet találni
vagy megtanulni. Nem kell feltétlenül a
hasznosságra törekedni, elég, ha szép
eredménye van: egy dekoráció vagy egy új
karácsonyi sütemény receptjének a kipró-
bálása. 

Sokféleképpen összetett feladat előtt ál-
lunk. Például egy introvertált, zárkózott
ember, aki eddig minden nap bejárt a mun-
kahelyére, az akár fel is lélegezhet az ott-
hon végezhető munka lehetőségétől, de
össze lesz zárva a családjával, akik ricsa-
joznak-lármáznak, miközben neki dolgoz-
nia kell, és időgazdálkodási gondjai akad-
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nak. Ha rendszeres a feladata és annak a
számonkérése, akkor érdemes a korábbi
időbeosztását tartania: buszra szaladás
helyett végezzen otthoni tornát, ami felfris-
síti a testét és a gondolatait, ez után álljon
neki a feladatainak, mintha a munkahelyén
lenne. Akinek nincs sűrű leadási kényszere
és mostanra már el is fáradt, annak azt ta-
nácsolnám, hogy bűntudat nélkül aludja ki
magát! Akár napokon keresztül, amikor
csak hagyják aludni. Ébredés után frisseb-
ben bele lehet húzni a napba, hogy ne le-
gyen túl nagy a lemaradás. Ha pihenünk,
azt is önmagunkért tesszük.

Mesterem a napirend

A tavaszi karantén idején megnöveke-
dett a háziasszonyok bűntudata, mivel ott-
hon voltak és a vasalnivaló is otthon volt,
de a gyerekek is otthon voltak és valamikor
dolgozni is kellett… Nem állt több órából a
nap, mint korábban. Beszéljük meg ma-
gunkkal, hogy csütörtök délután fogunk va-
salni, de hétfő és csütörtök között ne gon-
doljuk a gyűrött ruhákra, koncentráljunk az
egyéb feladatokra. Magunknak csináljuk,
ha a fejünk fölött összecsapnak a hullá-
mok. A feladataink között vannak fontosak
és vannak sürgősek, de a legritkább eset-
ben sürgősek és fontosak egyszerre. A sor-
rend keresése során pánikba eshetünk és
akkor egyikkel sem készülünk el. Az élet-
ünk sok esetben több adminisztrálással
telik, mint valós tevékenységgel, de az idő-
beosztást nem érdemes megspó-
rolni. A halogatás komoly prob-
léma-forrás, egyre rosszabb a
lelkiismeretünk és semmivel
sem haladunk. Időbeosztással előbbre is
jutunk és meg is bocsáthatjuk magunknak,
ha egy nyomasztó feladat távolabbi idő-
pontra kerül.

Az összezártság is komoly próbatétel,
mert egy társasági személyiségnek is
szüksége van valamennyi csendre és ma-
gányra. Ha gyerekek vannak a családban,
akkor jó lenne, ha a felnőttek megegyezné-
nek, hogy egy kicsit az egyikőjük legyen a
gyerekekkel, aztán cseréljenek. A mindig,
mindenhová, mindenki együtt szépen
hangzik, csak rettenetesen kimeríti az
ember idegrendszerét, és nem azért, mert
rossz ember, hanem egyszerűen túl sok és
folyamatos az inger.

Egzisztenciális biztonság

A pszichológusi pályám harmincöt éve
alatt számtalan olyan emberrel találkoz-
tam, akinek nem pszichológus kellett
volna, hanem egzisztenciális biztonság: fix
munkahely és pénz. Nem hiszek abban, ha
valakit azzal vígasztalnak, hogy a munkája

elvesztése semmiféle bajjal nem jár. Vi-
szont azt sem lehet megígérni neki, hogy
nem fogja elveszíteni a munkáját… Nem
látjuk a mostani, nyomasztó helyzet végét,
átgondolandó, hogy ehhez pluszban ma-
gunkra vegyünk tanulási folyamatokat,
amikre nem is biztos, hogy van pénzünk.
Ettől függetlenül előfordulhat, hogy bizo-
nyos váltások ideje most jött el: rá tudjuk
venni magunkat egy piacképesebb szak-
mára, a tanulás idejére pedig a kiadások
fedezetére a családon belül is lehet szpon-
zort keresni. Minél több lábon állunk, annál
nagyobb biztonságban vagyunk. 

Nincs centink

A jelenlegi helyzet negatív stresszel jár,
amik között lehet akkut vagy krónikus.
Akkut stressz az, amikor sorra kerülök a
fogorvosnál, túl kell esnem tizenöt rossz
percen, de egy óra múlva biztosan mögöt-
tem lesz már, vagyis reményt ad, hogy
látom a végét. A sorkatonák is kaptak cen-
tit, amit vághattak. Sokkal nagyobb meg-
próbáltatások viselhetők el, ha látjuk az
időbeli végüket. A krónikus stresszben az a
rossz, hogy nem látszik a vége. Korábban
érezzük megterhelőnek, esetleg kibírha-
tatlannak a nem kontrollálható helyzetet. 

A gyerekek külső kontroll mentén tanul-
ják meg, hogy mit lehet és mit nem. Sokan
felnőtt korukra is külső kontrollosok ma-
radnak: törvények, szabályok mentén élnek.
Nekik most könnyebb a helyzetük, mert a

szigorítások szerint viselkednek és általuk
nagyobb biztonságban érzik magukat. Kívül
marad a kontroll, hisz szerintük a szabályok
megalkotói jobban tudják, hogy mit kell
tenni, nekik elég követni azokat. A belső
kontrollos ember sem fékevesztett hajóá-
gyú, csupán a szabálykövetés mellett sze-
retné meg is érteni a dolgokat. Mivel ilyen
vírus még nem volt, így esetenként a dön-
téshozók is csak futnak az események után.

A piramis alja és teteje

Mások a különböző társadalmi rétegek
stresszei: egyeseknél az a kérdés, elég
lesz-e a pénz a hónap végéig, míg mások-
nál az, hogy idén talán nem tudnak el-
menni síelni vagy bebukják a barcelonai
foglalást. Van, aki szenved egy lemondott
utazástól, felháborodik és kikészül. Más
túlélni igyekszik. Mindenkinek a saját baja
a legnagyobb, a másikéval kevésbé tud
azonosulni. 

A vírus nem hit kérdése. Senkinek sincs
elég információja róla, annak sem, aki nem

hisz benne. A hit érzelmi kategória, a vírus
viszont bármennyire is primitív lény, mégis
egy objektív tény. Nincs anyagcseréje sem,
az egyetlen programja, hogy egy gazdaszer-
vezetben sokszorozza önmagát és ezt meg
is teszi, akár hiszünk benne, akár nem. Aki
csak azért veszi fel a maszkot, hogy meg ne
büntessék, az is legalább felvette.

Számháború

Sokakat foglalkoztat, hogy nem ismer-
jük településekre lebontva a statisztikai
adatokat, hogy a környezetünkben hányan
betegedtek meg egy adott időszakban. Az
ember alapvető igénye, hogy amennyire
csak lehet, kontrollt gyakoroljon a környe-
zete fölött. De ha tízszer annyi beteg van a
városban, mint amennyire gondolunk,
akkor sem fogunk tíz maszkot egymásra

rakni az arcunkra. Az ajánlott
megelőzési módok (maszk, kéz-
mosás, távolságtartás) betartása
mindenkinek elemi érdeke és

saját feladata, hogy önmagát megóvja a
fertőzéstől. Vannak emberek, akik a konk-
rét adatok birtokában képesek annyira szo-
rongani, hogy be is pánikolnak. Talán őket
igyekeznek védeni az általános adatok nyil-
vánossá tételével. Érdemes inkább felelős
felnőttként a saját védekezésünkre kon-
centrálni. 

Vissza a természethez

A természet még szél és eső esetén is
képes olyan harmóniát sugározni, amire ha
ráhangolódunk, akkor sokkal jobb lesz a
közérzetünk és a hangulatunk. Például egy
húszperces erdei vagy vízparti sétával sok
stresszt tudunk kidolgozni a szervezetünk-
ből. Azért kell minimum húsz perc, mert
ennyi időre van szüksége a szervezetnek,
hogy átálljon egyik tevékenységről a má-
sikra és megnyugodjunk. 

Nem fogjuk megszeretni a vírust, de lesz-
nek jó emlékeink is ebből az időszakból.

Mórocz Anikó

„Mindenkinek a saját baja a legnagyobb,
a másikéval kevésbé tud azonosulni.”



Az nem kérdés, hogy Provence

világkarriert épített magának a

levendulából, de ha kicsit utánanézünk,

akkor elégedetten nyugtázhatjuk, hogy a

szakirodalom szerint a tihanyi levendula

illóolaj tartalma, annak minősége a

francia ültetvények eredményeit is

túlszárnyalta. Adódik a kérdés: vajon

mit tud ez a kedves növény, aminek az

olaját egykoron még az árutőzsdén is

jegyezték, s mire használható a téli

hónapokban?

Az európai hírű kutató, gyógynövény-
szakértő, Bittera Gyula 1926-ban telepí-
tette az első ültetvényt a tihanyi Csúcs-
hegy oldalában, az apátságtól bérelt min-
tegy húszhektárnyi területre. Addig Ma-
gyarországon csak a középkori kolos-
torkertekből volt ismert a növény, ez volt
az első ipari célú, nagy levendulaültet-
vény-telepítés. A vetőmagot a híres pári-
zsi magkereskedőtől, Vilmorintól rendel-
ték meg – idézi meg a múltat Nyárádi
Zsolt, a levendula tihanyi szakértője, a Ti-
hanyi Levendula Manufaktúra társalapí-
tója. 

A palántákat Budakalászon nevelték elő,
miután a növények szépen bokrosodtak,
1931-ben arattak először. A próbálkozást
tehát siker koronázta, így további jelentős
telepítéseket végeztek, ezzel alakult ki Ti-
hanyban a levendulatermesztés kultúrája.
A cél persze az illóolaj kinyerése volt, amit
a virágzás idején learatott levendulából a
közeli Külső-tó partján felállított három
rézlepárlóban állítottak elő. A második vi-
lágháború előtt keserűmandulát ültettek a
levendulasorok közé, a kis magoncokat ké-
sőbb átszemezték nemes mandulává,

ezekből néhány öreg fa még ma is látható
az ólevendulásban, törzsükön viselve a
szemzésre utaló erősen megvastagodott
részt.

Bittera Gyula elsőként Kaposváron, majd
Budapesten, a Hungária körúton létesített
illóolajgyárat, itt történt a tihanyi levendu-
laolaj további finomítása. Az olajat főleg
külföldön, Németországban és Ameriká-
ban értékesítették.

Otthonos reneszánsz

A hely megválasztása nem véletlen-
szerű, ugyanis Tihany speciális, félsziget-
jellegének köszönhetően a mérések sze-
rint a napsütéses órák számát tekintve az
egyik leggazdagabb hely Magyarorszá-
gon, míg a csapadék mennyiségéről épp
az ellenkező mondható el. Ez a fél-medi-

terrán éghajlat, a déli fekvés és a vulkáni
alapkőzet kiváló körülményeket nyújt a
levendulának, ami igazi reneszánszát éli:
a mai kor embere űzhet vele rovarokat,
bedörzsölheti a szúnyogcsípéseit, kezel-
heti izom- vagy ízületi fájdalmát, nátháját
és fejfájását, vagy alkalomadtán ágyába is
viheti, pár cseppet a párnájára csepeg-
tetve. S talán ezzel a Krúdy Gyulánál ol-
vasható hatást is eléri, aki az Álmosköny-
vében ezt írja: „Ha álmunkban levendula
illatot érzünk, egy kedves élmény emlékét
idézzük fel”.

A hagyomány újra él 

Az ország első és akkor még egyetlen
levendulaboltját 2009-ben nyitotta meg a
Tihanyi Levendula Manufaktúra – Eau de
Tihany két alapítója, Hollán Éva és Nyárádi
Zsolt. Küldetésüknek tekintik, hogy saját
ültetvény telepítésével, helyben készült
prémium termékekkel felélesszék és
megosszák a világgal a tihanyi levendula
hagyományait. Azokat a hagyományokat,
amik összekötik az embert és a környeze-
tet. Kutatómunkával utánaeredtek Bittera
Gyulának, létrehozták a nevét viselő ala-
pítványt, hogy emléket állítsanak az ő el-
kötelezettségének és folytassák a mun-
kásságát, ami nemcsak társadalmi és egy-
más iránti felelősségvállalásról szól,
hanem célokról és küldetéstudatról is. A
tradíciót a helyi vállalkozásnál folyamatos
innováció kíséri, szoros együttműködés-
ben a szakértő kollégákkal és a település
lakóival.

A Tihany szívében lévő két boltjuk mel-
lett idén nyitották meg a Csokonai utca 62.
szám alatti, gyönyörű múlt századi műem-
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lék jellegű épületben az Illatok Házát -
benne az ingyenesen látogatható Bittera
Gyula emlékkiállítással, ahol a tihanyi le-
vendula és az azt meghonosító vegyész-
mérnök története ismerhető meg. Az idő-
utazás során bepillanthatunk az illatok és
a korabeli drogériák világába, a látványma-
nufaktúrában megnézhetjük, hogyan ké-
szülnek a szappanok, pezsgőlabdák és il-
latosítók, a mintaboltban pedig ki is próbál-
hatjuk őket.

Illatfelhők

A levendula javítja az életfolyamatokat,
fokozza a testi-lelki frissességet, közis-
mert antibakteriális, fertőtlenítő, gyulla-
dáscsökkentő, immunerősítő, lazító és re-
generáló hatása is. A bezártságérzés
csökkentésére aromaterápiaként feszült-
ségoldó hatása van: enyhíti a fejfájást, a
depresszív kedélyállapotot. Meghűlés
esetén inhalálással tisztítja a légutakat és
csökkenti a fertőzést. Bekenve nyugtatja a
pattanásos, gyulladásos bőrt, enyhíti a na-
pozás okozta leégést, a pikkelysömör és
az ekcéma tüneteit. Hatékony a zsíros
hajra és a korpás fejbőrre, oldja a szélgör-
csöket, fertőtleníti a beleket. Bevethető
rovarcsípések csillapítására, horzsolások
gyógyítására is.

– A saját ültetvényeinkről származó,
száz százalékos tisztaságú levendulaola-
junk tiszta, friss aromája tökéletesen alkal-
mazható illatosítóként – állítja Nyárádi
Zsolt. Párologtatóba téve légfrissítőként és
illatosítóként használható, párnára cse-
pegtetve segíti a nyugodt alvást, ruhák
mellé helyezve pedig molyűzőként hasz-
nálható. A hagyományos, pumpás otthon-
parfümök mellett léteznek már dekoratív
illatosítók, amik elegáns kiegészítői a la-
kásnak: a szép üvegben elhelyezett rattan-
pálcák felszívják az illatanyagot, és hat-
nyolc héten át folyamatosan a légtérbe pá-
rologtatják.

Hódítás és szépség

A levendula illatát többen megpróbálták
már parfümös üvegbe zárni, hogy bármi-
kor életre kelthető legyen vele egy leven-
dulamező és egy virágos kert odőrje. A le-
vendula itt is kiváló illatpárja virág- és gyü-
mölcs illatoknak, magasabb illatkoncent-
rációval pedig hosszan tartóbb hatású par-
fümök készülhetnek belőle. – Arckrémek-
ben is érvényesíthető a levendula nyugtató
és szépítő hatása, akár öregedésgátló ar-

gánolajjal, vitaminokban gazdag mandula-
és szőlőmagolajjal vagy hidratáló sheavaj-
jal – mondta Újházi Csilla, a manufaktúra
biológus szakértője.

A levendulás kézkrém vagy testápoló
például kukoricacsíra- és szőlőmagolajok-
kal táplálja, regenerálja és puhítja a bőrt,
körömvirágolajat hozzáadva pedig nyugtat
is. A levendulás sampont normál, vagy eny-
hén zsíros hajra akár naponta is használ-
hatjuk. Érdekes tény, hogy az ajkak bőre
nem tartalmaz sem verejték-, sem faggyú-
mirigyet, ezért nem tud védekezni a tél hi-
dege és a szél szárító hatásával szemben.
A levendulás ajakír segít megőrizni az
ajkak puhaságát, hidratáltságát. A lakásba
visszatérve, átfagyva érdemes elmerülni
egy relaxáló levendulás fürdővízben: a ten-
geri só puhává varázsolja a bőrt, miközben
a levendula illata körbe öleli az egész testet.

A karácsony illata Tihanyból

Az illatok és az ízek segítik emlékeink
előhívását így természetes, hogy az ün-
nepek idején még kitüntetettebb szerep-
hez jutnak. Míg egykoron leginkább csak
testparfümöt használtunk, manapság a
trendekbe pillantva azt látjuk, az otthon
imázsához az is hozzátartozik, hogy kel-
lemes, karakteres illat lengje be élette-
rünket.

Míg otthonunk keretei csak ritkán vál-
toztathatók, addig stílusban, designban
sokkal kevesebb erőfeszítés is nagy át-
alakulást eredményezhet. Karácsonykor
mindannyiunkban feltámad az igény arra,

hogy dekoráljunk, fokozzuk az alkalom
bensőséges hangulatát. Az illatok tuda-
tos alkalmazásával olyan „illattereket”
tudunk létrehozni, amelyek mintegy han-
gulatfokozóként is praktikus megoldá-
sok.

A Tihanyi Levendula Manufaktúra is ké-
szült a karácsonyi hangulatra, egy finom,
karácsonyi illat jegyeket hordozó otthon és
kelme parfümmel illetve diffúzerrel, mely-
nek különlegessége, hogy a tihanyi leven-
dula nyugtató illatával egészül ki egyedi
ünnepi kompozíciót alkotva.

Információk a manufaktúra téli nyitva
tartásáról: www.eaudetihany.hu

Hollán Éva és Nyárádi Zsolt, 
a Tihanyi Levendula Manufaktúra – 
Eau de Tihany alapítói
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Aki ellátogat Tihanyba, biztos nem
hagyja ki a csodás panorámát a sétányon
és most már nagy eséllyel egy közös fény-
képet is készít Gombóc Artúrral. Sőt, a fi-
gura rajongói gondoskodnak róla, hogy fo-
lyamatosan ellássák kedvenc eleségével a
bronzmadarat.

Aki egyszer is látta vagy olvasta a mesét,
annak nem kell magyarázni, hogy miért.
Hiszen a dagadt madár nagy édesség-
imádó. Jöhet neki a kerek csokoládé, a
szögletes csokoládé, a hosszú és rövid
csoki, a gömbölyű, a tömör, az édes vagy a
keserű is.

Bár a mesebeli jószág nem volt váloga-
tós a hely szelleméhez igazodva többnyire
Balaton szeletet hoznak neki. Többször
látni karmai közt csokiszelettel a szobrot,
körülötte pedig mosolygó érdeklődők vagy
éppen a mese sztoriját magyarázó szülők.
Az édességek persze időröl-időre eltűn-
nek, de mindig akad utánpótlás.

Gombóc Artúr alkotója a miniszobrairól
híressé vált Kolodko Mihály. A nyilvánossá-

got kerülő, nagyon ritkán nyilatkozó, geril-
laszobrait minden előzetes bejelentés nél-
kül, titokban elhelyező művész alkotásai
korábban csak Budapesten voltak láthatók,
Gombóc Artúr az első miniszobor, amelyik
vidékre költözött. A hely kiválasztása nem
volt véletlen, hiszen a mesehős megalko-
tója Csukás István erősen kötődött a tóhoz,
második otthonaként tekintett erre a tájra.

t-v

LAKÁSÉPÍTÉSI PROGRAM HITELBŐL
A kormány kihirdette veszélyhelyzet miatt egyelőre nem
rendezhetők testületi ülések, a település ügyeiről így a polgármester
dönt a képviselőkkel tartott önkormányzati konzultációt követően.
Íme, a legfontosabb novemberi határozatok.

Az önkormányzat beadja a fejlesztési hitel kérelmét, amelyet az
Aranyház utcában létesítendő óvoda és bölcsőde épületének eme-
letén megvalósuló lakásépítési programra használna fel. A tízéves
futamidővel igényelt 300 millió forintot a tervek szerint a megépült
lakások értékesítéséből fizeti majd vissza az önkormányzat.

Két jelentős beruházás közbeszerzési eljárásának elindításáról
is döntés született. Százszázalékos pályázati támogatással valósul-
hat meg a rév környékének úthálózati fejlesztése, ennek keretében
átépítik a rév előtti kereszteződést illetve a Club Tihany előtti utat.
Jövő év márciusban a tervek szerint megkötik az erről szóló keret-

szerződést. Megvalósulhat az Alsóóvári és a Garay János utca felső
szakaszán a légkábelek kiváltása is, a környező közterületek kar-
bantartására pályázatot írnak ki.

Az önkormányzat támogatja az apátság szálláshely bővítési és
korszerűsítési programját a Rege udvarban, a megvalósítás érde-
kében módosították a helyi építési szabályzatot.

Még ebben az évben kicserélik a Falugondnokság óvodás és is-
kolás gyerekeket szállító leromlott műszaki állapotú kisbuszát. Az
új, tizennyolc személyes kisbusz 11,5 millió forintba kerül, amihez
az önkormányzat 5,5 millió forint összeget biztosít a költségvetési
tartaléka terhére.

Döntöttek arról is, hogy idén minden 65 év feletti, egyedülálló
tihanyi lakos karácsonyi csomagot kap ajándékba, a közel 300
ajándékcsomag kézbesítése már december elején megkezdődött. 

t-v

NE ETESSÜK A VÍZIMADARAKAT!
Általános látványosság a vízpart közelében a vízimadarak
etetése. Gyerekek és felnőttek egyaránt elbűvölve nézik a fejük
körül suhanó sirályokat és a kezükből falatozó vadkacsákat. 
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársa azonban arra
hívja fel a figyelmet, hogy az emberi fogyasztásból megmaradt
pékáru kifejezetten káros a vízimadarak számára. 

A Balaton mellett élők szívesen választják sétájuk helyszínéül a víz-
partot, s ha már odamennek, akkor visznek magukkal kenyeret vagy
kalácsot, amit a hattyúknak és a vadkacsáknak adnak. Pedig erre iga-
zán nem lenne szükségük, sőt: kifejezetten ártalmas is az etetésük.

– Az etetés a madaraknak nem, inkább csak az emberi léleknek
tesz jót – állítja Szinai Péter, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park ter-
mészetvédelmi ökológusa. – Ha mesterséges táplálékot kínálunk
a madaraknak, akkor elvonjuk őket a természetes táplálékuktól, il-
letve ezek a tápanyagok nincsenek benne az ő mindennapi táplál-
kozásukban, vagyis az emésztésüknek sem tesz jót. A kihelyezett
madáreleség – ami általában préselt lucerna – azonban nem káros.

A kacsák és a hattyúk étlapján elsősorban vízi és szárazföldi nö-
vények szerepelnek, amitől tápanyag-összetételben jelentősen eltér
az emberi fogyasztásra alkalmas pékáru. – Elsősorban nem meg-

felelően fejlődnek, ami különösen akkor látványos, amikor a fiókákat
nyáridőben etetik, s fejlődési rendellenességek alakulnak ki náluk.
A hattyúfiókáknál például úgynevezett angyalszárny-betegség jöhet
létre, ami visszafordíthatatlan folyamat. A pórul járt madarak életük
végéig röpképtelenek maradnak – figyelmeztet a szakember.

A nemzeti park munkatársa azt tapasztalta, hogy az elmúlt öt-
tíz évben lényegesen kevesebben etetik a vízimadarakat, ami pél-
dául a hattyúk csökkenő számán is megfigyelhető. Szinai Péter
szerint Magyarországon csaknem százötven éves hagyománya van
az énekesmadarak téli etetésének is, ami általában napraforgó-
magot jelent, és ez nem káros.

– Az énekesmadarak téli etetésének a környezetnevelési hatása
a legfontosabb: közel tudjuk hozni az emberekhez a madarakat,
érzékennyé válnak irántuk, ami természetvédelmi szempontból
rendkívül hasznos. De figyelnünk kell arra, hogy ha tél elején el-
kezdjük az etetést, akkor azt az egész szezonban folytassuk, mert
jelentős problémákat tudunk okozni, ha odaszoktatjuk őket egy
helyhez és hirtelen megszakítjuk az etetést. A madarak ugyanis
számítanak a táplálékra és akár el is pusztulhatnak egy hideg idő
esetén – álltja Szinai Péter.

Mórocz Anikó
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TIHANY ÚJ HÍRESSÉGE

A nyár elején költözött a Pisky sétányra

Csukás István egyik legkedveltebb

mesehősét, Gombóc Artúrt ábrázoló

Kolodko Mihály miniszobra.

A csokifüggő madár még a vártnál is

népszerűbb, pár hónap alatt rajongók

sokaságát gyűjtötte össze, számos

fénykép, poszt készült a közösségi

oldalakon a sétányon csücsülő szoborról.

Kolodkó Mihály alkotása rövid idő alatt

Tihany egyik jellegzetességévé vált.
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OTP SZÉP KÁRTYA A BELFÖLDI TURIZMUS 
SZOLGÁLATÁBAN 2020-BAN IS

Annak érdekében, hogy az OTP SZÉP kártya minél hatékonyab-
ban segítse a munkavállalókat, az OTP Pénztárszolgáltató 2020-
ban többek között új okostelefon alkalmazással lépett a piacra,
megújította az ügyfélportálját, a Szállás.hu-val közösen megol-
dotta, hogy 1,65 millió kártyabirtokosa tudjon fizetni a szállásfog-
laló oldalon, illetve elsőként már áprilisban elengedte a lejáró
SZÉP-kártyás juttatások után fizetendő 3%-os díjat, amit egészen
szeptemberig nem terhelt. 

Azzal, hogy a szokásosnál jóval többen költötték el itthon a nya-
ralásra, pihenésre szánt összeget, az elfogadóhelyek között is fel-
értékelődött a SZÉP-kártya, így a kibocsátónak egy jelentősen
megnövekedett elfogadóhelyi szerződéskötési igényt is kezelni
kellett. Az OTP SZÉP kártya komoly eredménynek könyveli el, hogy
a pandémia alatt is fennakadások nélkül bővült immár 40 ezer fölé
az elfogadóhelyeinek száma. A munkáltatóknak pedig egy online
konferencia keretében volt lehetősége az OTP Csoport cafeteria
szolgáltatásait megismerni.

Az eredmények azt mutatják, hogy az erőfeszítések sikeresek
voltak, hiszen idén októberig több mint 17 százalékkal nőtt az OTP
SZÉP kártyára utalt összegek nagysága 2019-hez képest. A mun-
káltatók az első 10 hónapban több, mint 180 milliárd forintot töl-
töttek fel dolgozóik OTP SZÉP kártyáira.

OTP SZÉP kártya a belföldi pihenés élén 
A járványügyi korlátozások következtében 2020-ban a magyar

családok jelentős része Magyarországon töltötte a megérdemelt
pihenését, ebben a turisztikai forradalomban pedig az OTP SZÉP
kártya főszerepet vállalt.

A tavaszi átmeneti visszaesést követően rekordnyár következett,
melynek köszönhetően október végéig az OTP SZÉP kártyás köl-
tések több mint 164 milliárd forinttal járultak hozzá a belföldi tu-
risztikai szolgáltatók és vendéglátóhelyek bevételeihez. Ez 31 szá-
zalékos bővülés 2019-hez képest.

Digitalizáció, kényelem 2021-ben is
Az OTP Pénztárszolgáltató 2020-ban új kártya alkalmazást tett

elérhetővé, amelyet már több mint 400 ezer kártyabirtokos használ

egyenlege ellenőrzésére, elfogadóhelyek megtalálására, vagy
éppen a következő nyaralása megtervezésére és az előlegfizetési
funkciónak köszönhetően akár kifizetésére. 

A digitalizáció itt nem áll meg. Megkezdődött az online kártya-
birtokosi szerződéskötés fejlesztése is, hogy az ügyfelek akár ott-
honról, a kanapéról is tudjanak új OTP SZÉP kártyát igényelni. 

Emellett a Pénztárszolgáltató az OTP Nyugdíjpénztárral és az
OTP Egészségpénztárral közösen megújította a legnépszerűbb
hazai cafeteria portált, az otpportalok.hu oldalt. Az oldalon regiszt-
rált SZÉP kártya birtokosok a megújult felületen teljes körűen in-
tézhetik kártyaügyeiket.

2021-ben is nagyon megéri SZÉP-kártya
juttatást adni!

A kormányzat 2020 tavaszán, a járványhelyzettel összefüggés-
ben több olyan jogszabályt hozott, ami még kedvezőbbé tette a
SZÉP-kártya juttatást: az adóterhe kevesebb, mint a felére csök-
kent, az adható keret pedig majdnem a duplájára nőtt. Ezek a
rendkívüli szabályok 2021. június 30-ig érvényben maradnak, így
2021 első félévének végéig a juttatás után nem kell szociális hoz-
zájárulási adót fizetni, így a nettó juttatást csak 15 százalék szja
terheli.

Érvényben maradnak továbbá a 2020-ban csaknem a duplájára
emelt zsebenkénti éves keretösszegek:

• szálláshely zseb: 400.000 forint
• vendéglátás zseb: 265.000 forint
• szabadidő zseb: 135.000 forint

Mindez azt jelenti, hogy a SZÉP Kártya magasan a legkedvezőbb
adózású juttatás lesz 2021-ben is. Az adózási szabályok ismereté-
ben azt javasolja az OTP Pénztárszolgáltató, hogy a tervezett éves
juttatás minél nagyobb részét utalják el még a rendkívüli kedvez-
ményes időszakban a munkáltatók.

Az OTP Pénztárszolgáltató ezúton is szeretné megköszönni kár-
tyabirtokosai, valamint munkáltató és kereskedő partnerei bizal-
mát, és nekik, valamint a belföldi turizmus összes szereplőjének
kellemes ünnepeket és egy kiszámíthatóbb, pihentetőbb új évet
kíván! (x)

Ahogy a gazdaság szinte minden

szereplője, úgy az OTP SZÉP kártya és

kibocsátója, az OTP Pénztárszolgáltató

számára is igazi hullámvasút volt az idei

év. A koronavírus épp a SZÉP-kártya

által kedvezményezett ágazatokban, a

turizmusban és a vendéglátóiparban

okozta a legkomolyabb válságot.

Ugyanakkor a belföldi nyaralás

elsődlegessé válása és az évközi

adócsökkentések erősítették a feltöltést

és a kártyahasználatot. Az OTP

Pénztárszolgáltató idén is folyamatosan

fejlesztette a SZÉP-kártya szolgáltatását

és bővítette az elfogadóhelyi hálózatát.

2021 első félévében pedig marad a

rendkívül kedvezményes adózás és a

magasabb keretösszeg – érdemes erre

tudatosan felkészülni.
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A Tihanyi Hajós Egylet volt a házigazdája idén a Kalóz Országos
Bajnokságnak júliusban.  Ez nem azt jelentette, hogy fekete halál-
fej- lobogós, ijesztő rablóbandák csaptak össze egymással a Ba-
laton hullámain, hanem nagyon szép, patinás kétszemélyes hajók,
azaz típusuk szerint Kalózok.

A Kalóz egy hosszú múltra visszatekintő vitorlás hajó, az 1930-
as években tervezték Berlinben. Hamar nagy népszerűségre tett
szert, sok évtizeden át az Olimpiákon is vitorlázták. Bár ezen a
szinten az idő és a technika már elhaladt fölötte, népszerűségét
megőrizte, és ma is sok százan vitorláznak vele Európa tavain.

A Kalóz kétszemélyes vitorlás, 5 méter hosszú, alap vitorlázata
10 négyzetméter, ami egy nagy- és egy orrvitorlából áll. Ehhez tar-
tozik még egy bőszeles vitorla az úgynevezett spinnaker, ami még
5 négyzetméterrel növeli a hajó vitorla felületét a hátszeles sza-
kaszokban.

A Kalóz Bajnokságon idén öt futam alapján hirdettünk magyar
bajnokot: aki a Balatonfüredi Yacht Club kettőse, a Varjas Sándor,
Kutassy László páros lett. Jó hangulatban, sok végig vitorlázott
órával, edzés- és versenyélménnyel zárta a versenyt mind a 72
résztvevő.

A Kalóz Bajnokság mellett azonban sok más élmény is jutott a
nyárra: idén is megrendeztük a már tíz éve szokásos Olympic Re-
gattánkat, ahol több mint 140 ifjúsági versenyző mérte össze vi-
torlás tudását öt hajóosztályban. Augusztusban rendeztük meg

egyesületünk egyetlen túraversenyét, a Timu em-
lékversenyt, ahol rekord számú, közel ötven hajó
indult. A mezőny az egyesület előtti vízen rajtolt,
majd a kompot keresztezve a félszigetet megke-
rülve túráztak el a vitorlások a Sajkodi öbölbe, itt
egy bójavétel után újra a THE volt a cél. A verseny
nyertese stílusosan a No.1. nevű vitorlás lett,
Majthényi Zsombor kormányzásával.

És persze el ne feledjük a vitorlás táborainkat,
amelyekből a vírus helyzet ellenére is pontosan
egy tucatot sikerült megtartani. Így idén is több
mint kétszáz fiatal ismerkedhetett meg a vitorlá-
zás alapjaival nálunk. Ugyancsak megtartottuk a
már szokásos táborunkat a tihanyi iskola diákja-
inak. Erre olyan nagy volt az érdeklődés, hogy
még egy tábort meg tudtunk volna tölteni. Sajnos
erre már nem volt lehetőség, de jövőre minden-
képp megpróbáljuk!

Rutai Andrea

KALÓZOK A BALATONON
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