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Az Országgyűlés 199 képviselő-
ből áll. 

A magyar választási rendszer ve-

gyes rendszer, amely két részből áll: 

a) az egyéni választókerületi rend-

szer: 106 egyéni választókerület:
az ország területe 106 egyéni vá-

lasztókerületre oszlik, mindegyik -

ben egy jelölt szerez mandátumot,

a szavazatok relatív többségét

megszer ző jelölt lesz a képviselő, 

b) valamint a listás rendszer: or-
szágos listák: e listákról (párt- és

nemzetiségi listák) 93 képviselő
szerezhet mandátumot. 

A választópolgár legkésőbb 2018.

április 6-án (péntek) 16 óráig kér-

heti az átjelentkezést, ha van ma-

gyarországi lakcíme, de a szavazás

napján másik, ettől eltérő települé-

sen tartózkodik. Az átjelentkezés

személyesen, ajánlott levélben vagy

a www.valasztas.hu honlapon ke-

resztül kérhető. A kérelemnyom-

tatvány igényelhető a Választási

Irodán. A kérelemnek tartalmaznia

kell a választópolgár tartózkodási

helyének címét.

Az a választópolgár, aki a szava-

zóköri névjegyzékben szerepel, de

egészségi állapota, fogyatékossága

miatt nem tud elmenni a szavazó-

helyiségbe, mozgó-urnát kérhet.

A mozgóurna iránti kérelmet 2018.

április 6-án 16 óráig a Választási

Irodán lehet benyújtani, személye-

sen vagy meghatalmazott útján tel-

jes bizonyító erejű magánokiratba

foglalt meghatalmazással, ajánlott

levélben vagy a www.valasztas.hu

honlapon. A szavazás napján moz-

góurnát már csak a szavazatszám-

láló bizottságtól lehet kérni. A ké-

relemnek a szavazás napján a sza-

vazatszámláló bizottsághoz legké-

sőbb 15 óráig be kell érkeznie.

2018. április 8-án 6–19 óra kö-

zött szavazni a következő érvényes

igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

– lakcímet is tartalmazó (régi tí-

pusú) személyazonosító igazolvány

vagy

– lakcímigazolvány és személya-

zonosító igazolvány vagy

– lakcímigazolvány és útlevél vagy

– lakcímigazolvány és 2001. ja nu -

 ár l-jét követően kiállított vezetői

engedély.

Az értesítőt a Szavazatszámláló

Bizottság munkájának megkönnyí-

tése érdekében szintén célszerű fel-

mutatni, de a szavazáshoz nem

szükséges elhozni.

Érvényesen szavazni csak a sza-

vazólapon szereplő jelöltre, listára

lehet. A felsorolt jelöltek, listák kö-

zül csak egyet lehet választani, több

választása esetén a szavazat érvény-

telen lesz. 

Érvényesen szavazni a jelölt neve

melletti, illetve a lista neve feletti

körbe tollal írt két, egymást metsző

vonallal lehet (X vagy +). 

A Helyi Választási Iroda a Tihanyi

Közös Önkormányzati Hivatalban,

Tihany, Kossuth L. u. 12. szám alatt

működik. A választások előkészítésével,

lebonyolításával kapcsolatos bővebb

tájékoztatás kérhető telefonon, illetve

személyesen teljes munkaidőben.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2018. évi országgyűlési választások
A köztársasági elnök a 2018. évi
országgyűlési képviselők általá-
nos választásának időpontját áp-
rilis 8-ra, vasárnapra tűzte ki.

Felhívás
Tájékoztatjuk az érintetteket,

hogy Tihany teljes területén a

településkép védelméről szóló

törvény (2016. évi LXXIV. tv.

11/B.§) alapján közterületen

reklámhordozó és reklám nem
helyezhető el.

Kérjük, hogy 2018. április
30-ig az engedély nélkül kihe-

lyezett, illetve a lejárt közterü-

let-foglalási engedéllyel rendel-

kező reklámtáblákat az önkor-

mányzat tulajdonában lévő te-

rületekről távolítsák el.
Amennyiben a táblák elbontása

nem történik meg, az önkor-

mányzat a tulajdonos költségére

a bontási munkálatokat elvégzi.

A fenti felhívásban szereplő

kötelezéssel kapcsolatban bő-

vebb felvilágosításért a főépí-

tészhez vagy a jegyzőhöz lehet

fordulni.

TIHANYI KÖZÖS

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tihany község önkormányzata – a Kossuth

Lajos-, Batthyány-, Visszhang-, és az Árpád utca

kivételével – lomtalanítást tart április 9-én, hétfőn. 

Az április 8-ára kitűzött országgyűlési választások

miatt az említett utcákban a lomtalanítás április

10-én, kedden lesz. 

Kérjük, ezekben az utcákban lévő ingatlanok tu-

lajdonosait, hogy csak a hétfői napon kezdjék meg a

hulladék kihelyezését, hogy a választás napján

a szavazóhelyiség környéke tiszta és rendezett legyen. 

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommu-

nális hulladékot, építésből-bontásból származó anya-

got (ajtó, ablak, szigetelőanyag), törmeléket, gumi-

abroncsot, kerti és zöldhulladékot, akkumulátort,

gyógyszereket, festékes és olajos flakonokat. 

A lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógysze-

reket a gyógyszertárakban, a hulladékká vált gumi-

abroncsokat a kereskedőnél van lehetőség leadni. 

A szelektív hulladék és az elektronikai hulladék

elhelyezésére a Falugondnokság – munkanapokon

7.00–14.30 óra között – a továbbiakban is lehető-

séget biztosít. 

Kérjük, hogy a megjelölt településrészeken és na-

pokon reggel 7 óráig helyezzék ki az összegyűjtött

lomot a Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Non-

profit Kft. által küldött tájékoztató alapján, amely

a tévé képújságban és a település honlapján megta-

lálható.

Lomtalanítás
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Hosszú évek óta, több cikluson át

igyekszik az önkormányzat értéke-

síteni az úgynevezett Kenderföld te-

rületet. A Club Tihannyal szemközti

10,5 hektáros ingatlanra három évvel

ezelőtt volt is egy befektetői ajánlat,

amit végül a település vezetősége

nem fogadott el, mert értékén alul

adták volna el így az ingatlant.

A képviselő testület most úgy

döntött, megosztja az értékes in-

gatlant, és annak felét, 5,4 hektárt

igyekszik értékesíteni. Ennek érde-

kében a Félsziget Resort Ingatlan-

fejlesztő és Szálloda Hasznosító

Kft-vel közösen egy céget hozott

létre. Az egymilliárdos tőkéjű cégbe

az önkormányzat beapportálta az

említett területet.

– Az önkormányzat többségi tu-

lajdonos a létrehozott cégben. Meg-

felelő vevő híján ez volt az egyetlen

esélyünk arra, hogy hasznosítani

tudjuk a területet. Az ingatlanfej-

lesztő cég 280 millió forintot tett

bele a közös cégbe, ez fedezi majd

a későbbi turisztikai fejlesztéshez

szükséges környezetvédelmi hatás-

tanulmányok, tervezési folyamatok

költségeit. Leg a lább három évet

vesz igénybe az előkészítés, csak

utána kezdődhet meg a beruházás

– válaszolta lapunk kérdésére Tósoki

Imre, polgármester.

A helyi szabályozási terv arra ad

lehetőséget, hogy az ingatlant tu-

risztikai célra hasznosítsa az ön-

kormányzat. Az elképzelések sze-

rint az 5,4 hektáron egy négycsil-

lagos, 150 szobás szálloda épülne,

az ingatlan másik fele pedig meg-

maradna pihenő parknak. 

A Kenderföld mellett az Erdő-

birtokossági Társulat kezelésében

lévő, állami tulajdonú, négyhektáros

területre, ötven évre szóló bérleti

szerződést kötött az önkormányzat,

itt az a cél, hogy pályázati forrásból

egy nagy kapacitású parkoló illetve

egy turisztikai fogadóépület épül-

jön. Egy komplex fejlesztésről van

tehát szó, ami érintené a komp és

környékének a rehabilitációját is.

– Évek óta nagy gondja a tele-

pülésnek, hogy a látogatók nem

tudják letenni az autóikat, ezért na-

gyon fontos lenne az új parkoló lé-

tesítése.  Mivel a település egyik

fogadókapujáról van szó, a parkoló

mellé egy turisztikai fogadóépületet

építenénk.  Az új, hiánypótló szál-

loda építése is elemi érdeke a tele-

pülésnek, nagy igény van rá, sok

vendéget veszítünk el azzal, hogy

nem tudunk nekik minőségi szál-

lást biztosítani.  A szálloda sokat

lendítene a turizmuson, ráadásul je-

lentős adóbevételt is hozna Tihany-

nak, működéséből a helyi vállalko-

zások is profitálhatnának – véleke-

dett Tósoki Imre, aki szerint leg-

korábban három év múlva kezdőd-

het el a szálloda építése. 

mt

A Club Tihannyal szemközti,
önkormányzati tulajdonban lévő,
értékes ingatlanon, az úgyneve-
zett Kenderföldön, jelentős tu-
risztikai fejlesztések indulhatnak
el. Egy minőségi, Tihanyban hi-
ánypótlónak számító szálloda
építése a cél.

Komplex fejlesztés a Kenderföldön?

Öt pályázó közül végül a legked-

vezőbb ajánlatot tevő székesfehér-

vári cég, az NBU Építőipari és

Szolgáltató Kft. nyerte el a beru-

házást, amelyet ígéretük szerint

augusztus közepére be is fejeznek.

A fejlesztés teljes költségeit uniós

pályázati forrás, az önkormányzat

illetve magánberuházás fedezi.

A jelenleg elhanyagol állapotú,

kihasználatlan épületben kap majd

helyet a könyvtár, a művelődési ház

igazgatósága, a TDM iroda, a Ti-

hany tévé stúdiója valamint a Ti-

hany-félsziget Fejlesztési Kft, föld-

szintjén pedig levendula lepárlót és

bemutatótermet alakítanak ki.

Az épület több mint százmillió fo-

rint uniós forrásból új hőszigetelést

kap, kicserélik a nyílászárókat, ki-

alakítják az új fűtés rendszert. Az

önkormányzat költsége a tetőtér

beépítése, hiszen a helyiségeket az

új funkciónak megfelelően át kell

alakítani. 

A földszinten helyet kapó leven-

dula lepárló kialakítása 150 millió

forintba kerül, ebből magára a le-

párló készülékre 50 millió forintot

költenek. Ezt a beruházást a Tiha-

nyi Levendulaolaj Kft. állja, a cég-

ben társtulajdonos az önkormány-

zat.

– Rendkívül fontos a Civilek há-

zának kialakítása, mert enélkül nem

indulhat el az egykori magtár teljes

felújítása és átépítése, ami kiemel-

ten fontos turisztikai projekt. Ah-

hoz, hogy a világörökségi helyszí-

nek fejlesztésére kiírt program ke-

retében megvalósuljon ez a jelentős

turisztikai fejlesztés, új helyre kell

költöztetni a műemléki épületben

működő intézményeket, amelyek

ezzel végre funkciójuknak megfe-

lelő környezetbe kerülnek. Terveink

szerint mindez szeptember elején

már megtörténhet, addigra teljesen

kész lesz a Civilek háza, az egykori

magtár felújítása pedig októberben

kezdődhet el – vélekedett Tósoki

Imre polgármester. 

MT

Lerakták a Civilek háza alapkö-
vét. A Belső-tó közelében lévő
egykori pékség épületét 290 mil-
lió forintból újítják fel, részben
pályázati pénzből, részben ma-
gánberuházásban. A rossz álla-
potú épületben a belső bontási
munkálatok már el is kezdődtek. 

Őszre elkészül a Civilek háza
Lassan elfelejtjük a telet, habár

többször visszatért és megmutatta

erejét, még Sándor, József és Bene -

dek sem bírt el vele. Az itt élők,

telelők fülében még csenghet a be-

fagyott Balaton dala. A rianások

kon certje, robajlásának hangja

messzire elhallatszik, de nem csak

érzékszervünkkel észlelhetjük, ha-

nem a földrengések megfigyelésé-

hez, földrengéshullámok műszeres

vizsgálatához szükséges szeizmog-

ráffal is mérhető. 

A Magyarországon jelenleg min-

tegy harminc állandó mérőállomás

közül az egyik Tihanyba működik.

A mai modern szeizmográfok na-

gyon érzékenyek, ezért képesek

a talajnak akár 0.00001 mm-es el-

mozdulását is rögzíteni. A Balaton

jegének hízása, zajlása során any-

nyira elementáris erővel feszülnek

egymáshoz a jégtáblák, hogy a helyi

állomás műszerén szemmel is jól

láthatók a rianások keltette föld-

mozgások. 

Aki szeretné követni a természeti

jelenségek jeleit, a földrenges.hu ol-

dalon a mérőállomások térképén,

Tihanyra kattintva megnézheti a

mostani, de akár a korábbi mérések

eredményeit. A dátum március el-

sejére állításával jól láthatóak az ak-

kori rianások keltette földmozgások

a grafikonon. 

S.J.

Jégrengés a Balatonon
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– A forradalom ideje alatt a célok

köre bővült, és radikálisabbá vált.

Kossuth és Petőfi is felismerte: a

külső és a belső szabadság feltéte-

lezi egymást, vagyis a nemzeti ki-

váltságokból részt kell adni a nép-

nek, és felemelni a nemzeti lét szín-

vonalára – hangsúlyozta Tósoki

Imre, majd feltette a kérdést: vajon

mi az ünnep titka, miért áll szí-

vünkhöz ma is oly közel? 

– Erre a kérdésre sokféle válasz

adható – kinek-kinek a maga tör-

ténelmi tudása, értékrendje, meg-

győződése szerint. Én csak annyit

tudok biztosan, hogy 1848 nagyon

emberi volt.  Emberi volt abban az

értelemben, hogy nem csak a kivé-

teles erővel, hatalommal rendelke-

zők, a nemesi rend tagjai alakították

a történelem menetét, hanem lelkes

diákok, írók, mesteremberek, a pesti

nép, a honvédek, önkéntesek, a pa-

rasztok, szóval a magyarok, mind-

annyian. 

A polgármester beszédében ki -

emelte, az áprilisi törvények és az

első felelős magyar kormány védel-

mében folytatott szabadságharc

gyönyörű és szívszorító példája a

nemzeti egységnek. A kivételes tör-

ténelmi pillanat, az egység és a lel-

kesedés érzékeltetésére a július 5-i

népképviseleti országgyűlést emlí-

tette, amelyen megszavazták a kért

kétszázezer újonc állítását, amely

korábban 40 ezer volt. 

„… Ezt akartam kérni, de önök

fölállottak; s én – leborulok e nem-

zet nagysága előtt! Csak azt mon-

dom: annyi energiát a kivitelben,

mint amennyi hazafiságot tapasz-

taltam a megajánlásban, s Magyar-

országot a poklok kapui sem fogják

megdönteni!” – idézte Kossuth sza-

vait.

Valószínűleg ez a hit a nemzet

ügyében, ez a lelkesedés és egységes

kiállás az oka annak, hogy nincs

még egy olyan jeles nap történel-

münkben, amelynek emléke eleve-

nebben élne bennünk. Ezt nemcsak

a több tucat 48-as témájú irodalmi

mű: versek, regények, drámák bi-

zonyítják, hanem a megemlékezé-

sek is, amelyek mindig találnak ak-

tuális mondanivalót és aktuális kap-

csolatot a forradalom eszméivel. Így

volt ez mindig, és így van ez ma,

170 év elteltével is – mondta Tósoki

Imre. – 1848, bár egyszeri és meg-

ismételhetetlen esemény volt, mégis

a nemzet egységének fontosságát

és a haza szeretetét hordozza ma-

gában. Ezért nem csak emlékez-

nünk kell és tisztelettel adóznunk

a hősök előtt, hanem minden nap

újra kell értelmeznünk a haza és

haladás időszerű jelentését, és erőt

meríteni céljaink megvalósításához.  

Az ünnepi gondolatok után a Ti-

hany Gyermek Táncegyüttes és a

Tihanyi Népzeneoktatás és vendé-

gei adtak ünnepi műsort. A meg-

emlékezés befejezéseként az önkor-

mányzat, a bencés apátság és a re-

formátus egyházközség képviselői

helyezték el az emlékezés virágait

a Pisky sétányon álló kopjafánál. 

RÓZSA ÉVA

1848 a magyar történelem új
korszakát nyitotta meg, amely-
ben lehetővé vált- Kölcsey sza-
vaival élve – a „haza és haladás”
programjának megvalósítása-
mondta Tósoki Imre polgármes-
ter a forradalom 170. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi
megemlékezésen.

1848: az emberi forradalom 

A hideg, nyirkos idő ellenére jó-

kedvű és vállalkozó szellemű csa-

patok töltötték meg a Mádl Ferenc

teret március elején, a harmadik Ti-

hanyi Kolbásztöltő Mulatságon.

A jó hangulatú rendezvényen a

zsűri tagjai – Punk Ferenc, Tóth Béla,

Varró János, Salánki Sándor és idő-

sebb Ricza Lajos – megállapították,

hogy idén inkább mindenki a ha-

gyományos recepteket használta fel,

és hanyagolták a különleges fűszer

keverékeket. 

Idén minden kolbász ehető volt,

ezért bronz, ezüst, arany minősíté-

sekkel díjazták az elkészült kolbá-

szokat. A versenyt a Szegedi Pickesek

nyerték, második helyen a Tóthok

csapata végzett, míg a harmadik he-

lyet a Fonti Five nyerte el. Külön-

díjas lett a Návay-Kopasz Team, a

fasírt díjat az ADA-Niszok csapata

kapta. 

Folytatás jövőre, hiszen a szer-

vező csapat lelkesedése töretlen, és

új tervekkel, ötletekkel készülnek a

jövő évi mulatságra.

R.É.

Kolbásztöltők versenye

Halász János, a Szövetség elnö-

kének köszöntőjében elhangzott:

a közösség kulturális együttműkö-

déseket szervez a települések kü-

lönböző kulturális csoportjai kö-

zött, nyaranta sok száz gyermeket

táboroztat, ezeket a munkákat, az

együttműködést készítik elő az éves

találkozókon. 

– Kiállta az idők próbáját a váro-

sok és falvak összefogása, amely erő-

síti Debrecen regionális szolgáltató

szerepét – mondta Papp László,

Debrecen polgármestere, aki hoz-

zátette: az Európa Kulturális Fővá-

rosa pályázat kapcsán Debrecen

továbbra is számít a település-szö-

vetségre. 

– Nagyon sok kis-, nagyváros és

falu vesz részt ebben a programban

és az együttműködésben. Tehát szö-

vetségben, közösen gondolkodva

egy Debrecen központú kulturális

szövetség fontos segítség lehet a

kulturális főváros pályázat szem-

pontjából – emelte ki Papp László.

A rendezvényen Kósa Lajos tárca

nélküli miniszter példaértékűnek

nevezte a közös hagyományokra

építő összefogást, amit szerinte a

tájegységekre szabott településfej-

lesztés terén is hasznosítani lehet.

A szövetség egykori alapító-elnöke

hangsúlyozta: olyan értékközpontú,

közös hagyományokra építő össze-

fogás jellemzi a Városok, Falvak

Szövetségét, amit a tájegységekre

szabott településfejlesztés terén is

hasznosítani lehet.

– Jelentős erőt képvisel az önkor -

mányzati világban, számos olyan

együttműködési pontot való sított

meg illetve tervez, ami rendkívül

fontos egy demokráciában – hang-

súlyozta Kósa Lajos.

A közgyűlés második napján Be-

rettyóújfaluban tartották a kulturális

szervezet testületi ülését, ahol a je-

lenlevők meghallgatták az elnökség

elmúlt évről szóló beszámolóját,

majd elfogadták a 2018-as költség-

vetést és munkatervet. 

RÓZSA ÉVA

A 2005-ben Debrecenben alapí-
tott, mára már 30 tagtelepüléssel
büszkélkedő Városok, Falvak
Szövetségét évi 15 nagyrendez-
vény és szerteágazó együttmű-
ködés jellemzi. A szövetség már-
ciusban tartotta közgyűlését a cí-
visvárosban, melyen Tihanyt há-
romfős delegáció képviselte. 

Élő kulturális
régió

Fotók: Szabó Rőtszakállú Zsolt
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– Miért mondott le az apátság elöl-

járói funkciójáról?

– Hetvenhetedik évemben va-

gyok. Ideje átadni a felelősséget.

Általában az egyházi tisztségek 75

éves korig tartanak. Igaz, a mi belső

szabályaink szerint nem életkorhoz

kötődött a szolgálatom, hanem ki-

lenc évre választottak meg. Mégis

úgy gondolom, nem kell megvárni,

amíg az ember kezéből kiesik a kar-

mesteri pálca. A munka nagy részét

eddig is a fiatalabbak végezték, én

a felelősséget viseltem. Bízom

benne, hogy a munkát, amit eddig

is gondosan végeztek, most a fele-

lősség tudatában még gondosabban

végezhetik. Meggyőződésem, hogy

a hozzánk belépett fiatalok lelkesen

és hozzáértéssel fogják tovább vinni

azt a munkát, amit több mint hu-

szonhárom évvel ezelőtt elkezdtem. 

– Egy lepusztult, elhanyagolt épü-

letet vett át annak idején. 23 éves

szolgálata alatt újra élesztette az

1950-ben megszűnt szerzetesi életet,

regnálása alatt megtörtént a templom

teljes felújítása, kiállításokat szervez-

tek, részt vállalnak a helyi oktatásban,

az apátság igazi turisztikai látoga-

tóhely is lett, évente 120 ezer vendéget

fogadnak. Mire a legbüszkébb?

– Őszintén szólva – lehet, hogy

furcsának tűnik, amit mondok –

nem vagyok büszke. Örülök annak,

hogy részese lehettem egy ősi ma-

gyar szent hely újjáélesztésének.

Örülök annak, hogy négy évtizedes

kényszerű szünet után ismét jelen

van a bencés szerzetesség Tihany-

ban. Örülök annak, hogy élő kö-

zösség van jelen, s az apátság épü-

lete ismét az, aminek eredetileg is

készült: egy szerzetesi közösség ott-

hona. 

– Milyen a kapcsolata a rendkívül

fiatalon, 31 évesen megválasztott új

perjellel, Mihályi Jeromossal? 

– Korban unokám lehetne.

A győ ri bencés gimnázium diákja

volt, ott kezdte megismerni a ben-

cés életet, majd itt szívta magába a

bencés szellemiséget. Korábban

mindig számíthattam segítségére.

Az utóbbi években ő volt a felelőse

a gazdasági ügyeknek. Nagyon bí-

zom benne, hogy meg fog felelni a

sokszor nem könnyű kihívásoknak.

Világosan gondolkodó, határozot-

tan cselekedni tudó ember. Jó se-

gítőm volt. Remélem, jó elöljáró

lesz. 

– Miként folytatódik tovább a szer-

zetesi élete? Mire szeretne több időt

szánni?

– Maradok Tihanyban. Hozzám

nőtt Tihany, s valamiképpen én ma-

gam is hozzánőttem Tihanyhoz.

Amikor 1959-ben beléptem a ben-

cés rendbe, nem elöljáró akartam

lenni, hanem szerzetestanár. Szer-

zetesi életem nagyobb részében

olyan beosztásokat kaptam, amelyek

felelősséggel jártak. A felelősség ter-

hétől megszabadulva, a közösséghez

tartozva továbbra is szeretnék több

nyugalmat, csendet. Szeretnék ol-

vasni, néhány könyv terve már évek

óta bennem él. Sok kéziratom van,

rendezésre várnak. És természetesen

készséggel állok rendelkezésre, ami-

kor szükségét látják. 

– Mindig is kiemelten fontosnak

tartotta a Tetőtéri esték előadás so-

rozatot, biztos vagyok benne, hogy

folytatja ezeket a találkozókat. Kö-

zösségi, lelki téren milyen céljai van-

nak?

– A közelmúltban körvonalazó-

dott, hogy miben számítanak rám

különösen is a közösségben. A Te-

tőtéri esték folytatása, szervezése

továbbra is feladatom. Szeretnék

jelen lenni a szerzetesi közösség

életében, mint idősebb testvér, aki

sok mindent megtapasztalt az év-

tizedek során. Készségesen segítek,

amikor szükség lesz rám. 

– Új fejlesztések előtt áll az apátság,

dinamikus a fejlődése miközben egyre

több és több a feladat. Hogy látja a

tihanyi a közösség jövőjét? 

– Jövőbe látó nem vagyok. Hu-

szonegynéhány évvel ezelőtt ma-

gam sem láttam előre, mi fog tör-

ténni. Végeztem, végeztük elköte-

lezetten a szolgálatunkat. Biztos

vagyok benne, hogy a fiatalok el-

kötelezettsége, elszántsága meg

fogja teremni a gyümölcsét. A leg-

lényegesebb, hogy „szilárd kőszik-

lára építve” igazodási pont lehes-

sünk. Bízom, bízunk az Isten se-

gítségében. 

mt

Korzenszky Richárd perjel, a ti-
hanyi bencés közösség további
kibontakozásának reményét és
jövőjét szem előtt tartva, ez év
februárban lemondott perjeli
szolgálatáról. Várszegi Asztrik,
a Magyar Bencés Kongregáció
prézes apátja elfogadta lemon-
dását és megköszönte az atyá-
nak mindazt a szolgálatot, me-
lyet hittel, fáradhatatlan mun-
kálkodással és hozzáértéssel
tett Tihany felvirágoztatása ér-
dekében. Korzenszky Richárd-
dal beszélgettünk.

Több csendet szeretnék 

Április végére készül el a Tihanyi

Bencés Apátság Porta Pacis Láto-

gatóközpontjának új bemutatkozó

filmje. Ezzel kezdődik az apátság

lá togatása mindenki számára.

A 10–12 percesre tervezett film cél-

jai között szerepel, hogy a más kul-

túrákból – például a Távol-Keletről

egyre nagyobb számban – érkező

turisták is meg tudják érteni a hely

szellemét, a keresztény szerzetesek

életszemléletét, hivatását. 

A filmben nagyszabású drónos

felvételek szerepelnek. A legszebb

ezek közül a július végén 05.18-kor

felkelő Nap pirosas, majd sárgás ra-

gyogása és a lenyugvó Nap békéje.

A királyi kriptát, vagyis az altemp-

lomot is használat közben mutatja

be a film, hiszen évente több alka-

lommal szokott itt szertartás lenni.

Sok részlet van a természet szép-

ségéről, a természet és az épített

környezet, az Apátság harmonikus

egybeilleszkedéséről. 

A készítők – FilmEver Stúdió,

rendező: Bárány Krisztián – szán-

déka szerint így „kultúrától függet-

lenül” értelmezhető, megragadható,

hogy a szerzetesek a természet ere-

detét, alkotóját, az egy Istent akar-

ják követni, tisztelni. A film bemu-

tatja, hogy a tihanyi apátság a „Ba-

laton koronája” (idézet egy 19. szá-

zadi utazótól), vagyis különleges

helyre jutottak el a látogatók.

A szerzetesek élete is megjelenik

a film ben, a levendulaültetéstől

a gyertyaöntésen, az imádságon,

a lelki olvasmányon át az iskolai ta-

nításig. A film elkészülését a Ma-

gyar Művészeti Akadémia és a Kül-

gazdasági és Külügyminisztérium

támogatta. 

BARKÓ ÁGOSTON

Isten békéje – Új film az apátságról  

Korzenszky Richárd, 1941-ben született Csornán. Kapuvári iskolázása
után Pannonhalmán folytatta tanulmányait. 1959-ben kérte felvételét a
Pannonhalmi Szent Benedek-rendbe. 1964-ben szentelték áldozópappá.
Magyar–orosz szakos tanári diplomáját az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen szerezte meg.

1968-tól a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban, majd 1973-
tól a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban, mellette a pannonhalmi Szent
Gellért Hittudományi Főiskolán tanított. 1973–1979 között Szennay
András főapát titkára, majd 1989-ig a Pannonhalmi Bencés Gimnázium
igazgatója, a rendszerváltás idején főmonostori perjel lett.

1991-ben miniszteri biztos az akkori Művelődési és Közoktatási Mi-
nisztériumban. 1994-ben rendi elöljárójától új feladatot kap, méghozzá Ma-
gyarország egyik legismertebb szent helyén, Tihanyban, hogy élessze újjá a
monostort, a szerzetesi életet, és újítsa meg az egyházközség működését. 

Munkásságát 2003-ban Fraknói Vilmos-díjjal, 2008-ban Prima
Primissima díjjal, 2011-ben a Magyar Érdemrend középkeresztjével,
2012-ben pedig Magyar Örökség díjjal ismerték el.

Fotó: Kovács Tibor István
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Amikor a Tihanyi Legenda pro-

jekt zárórendezvényén a polgár-

mester láncreakciót emlegetett, ak-

kor csak kevesen gondolták, hogy

szavai néhány év alatt valósággá

válnak. Tósoki Imre ugyanis arról

beszélt, hogy a projekt segítségével

az önkormányzat megteremtette,

korszerűsítette a vendégfogadás

infrastrukturális feltételeit, és ezzel

lehetővé tette a helyi vállalkozások

bővítését is. A vállalkozók meglát-

ták a felújított, rendezett közterek

nyújtotta esélyt, és rácsatlakoztak a

projektre; így már az elmúlt évek-

ben is számos új helyszínnel és at-

trakcióval bővült a tihanyi turiszti-

kai kínálat. Az idén pedig még a

korábbiakat is felülmúlják a válto-

zások. Egy könnyű séta keretében

nézzük meg, mivel gazdagodik Ti-

hany, milyen új helyekkel, szolgál-

tatásokkal várják a vendégeket.

A 71-es útról letérve és a Balaton

partján haladva tovább, elsőként az

Aquilo Hotel Panorámánál állunk

meg. Május elsején avatják az új

konferenciatermet, amely a már

meglévő különtermet bővíti. Juhász

Gábor üzemeltető igazgató szerint

az új szárny hatalmas előnye és ér-

téke a kivételes balatoni panoráma.

A bővítéssel a rendezvényterem

alapterülete kétszáz négyzetméterre

nő. A tér, szükség esetén, három

szekcióteremre választható. Az új

helyiség konferenciák és esküvők

ideális helyszíne lesz. Mindkét ren-

dezvény esetében órási a kereslet;

nagyon sokan szeretnék az esküvő-

jüket a Balaton partján tartani. Ne-

kik is öröm, hogy a korábbi rendez-

vénysátor helyett fedél kerül a fejük

fölé. Elő- és utószezonban pedig

szinte csak a céges konferenciák

vendégei jönnek Tihanyba, szállnak

meg a Panorámában. A leg mo -

dernebb technikával felszerelt kon-

ferenciaterem olyan beruházás,

amely nem csak új szolgáltatást te-

remt, hanem a kihasználtság foko-

zásával és a céges vendégkör bőví-

tésével gazdaságosabbá teszi a mű-

ködést. A fejlesztést teljes mérték-

ben saját erőből valósítják meg. 

Balra, a Hajókikötő mellett elha-

ladva egy másik építkezést látha-

tunk. Az épületben a  BAHART

vitorláskikötő projektjének része-

ként a földszinten kikötőmesteri

iroda, WC, zuhanyozó és raktárak

lesznek, a magasabb szinteken pedig

lakások. Ott jártunkkor éppen a

nyílászárókat helyezték be.

Az úton tovább haladva elérünk

a yachtkikötőhöz, amelynek főépü-

letét újjáépítik és kibővítik. A tu-

lajdonosok a mai igényeknek meg-

felelő, kényelmes, funkcionális te-

reket hoznak létre, amelyekben

nem csak a vitorlázó vendégeket

tudják majd a korábbinál lényege-

sen kényelmesebb környezetben fo-

gadni, hanem a versenyek rendezé-

sének feltételei is biztosítottak lesz-

nek. Rutai Andrea ügyvezetőtől

tudjuk, hogy a felújítás magánerő-

ből történik, megfelelő pályázat hí-

ján évek óta erre gyűjtöttek.

Az épületben vizesblokk, konyha,

társalgó, dolgozói öltöző, kikötői

iroda, valamint – hajójavításra és

szerszámok tárolására alkalmas –

műhely kap helyet. A kikötő épü-

letét május 30-án adják át.    

A yachtkikötő melletti strandon

is nagy lendülettel folyik a munka.

A színvonalas vendégfogadás érde-

kében újjáépítik az éttermet és a

vizesblokkot, nem marad el a teljes

kert- és parkrendezés sem. Ennek

során a parkba is telepítenek WC-

ket – ez kényelmes a vendégeknek,

és a környezetet is óvja a szennye-

zéstől. A tulajdonos Yachtmarina

kft. ügyvezetőjétől tudjuk, hogy az

egész strandot akadálymentesítik:

Sokan tartják májust az év leg-
szebb hónapjának. Nem is vélet-
lenül, hiszen a tavasz utolsó
hónapjában a természet már leg-
szebb arcát mutatja: a megújulá-
sét. Megelőlegezi a nyár melegét
és a bőség reményét. Tihanyban
az idén az eddiginél is többen
igyekeznek kibővíteni, felújítani
a vendégfogadásra szolgáló épü-
leteket, sőt a magánházak portáit
is rég nem tapasztalt tempóban
csinosítják. Ha minden jól megy,
május sűrű hónap lesz: egymást
érik majd az átadások, ünnepé-
lyes megnyitók.  

Beruházások a turizmus szolgálatában

Kikötő

Aquilo Hotel Panoráma
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a vizesblokkokba és az étterembe

kerekesszékkel is el lehet majd

jutni, a parkba pedig keskeny be-

tonjárdákat építenek egészen a par-

tig. A beruházást a kft. saját for-

rásból finanszírozza. A strand, új

nevén a Plage 18 június elején nyit

ki, és szeptember közepéig - amíg

vendég van – tart nyitva. 

A település központjában járva

hiába keressük a megszokott Rege

cukrászdát. A Tihanyi Bencés

Apátság 2018 első hónapjaiban

kezdte meg az Apátsági Rege cuk-

rászda felújítását és korszerűsíté-

sét. A beruházás kormányzati tá-

mogatsással valósul meg. A Bala-

ton legszebb kilátásával rendelkező

cukrászdában a régióban elvárt tu-

risztikai színvonalhoz illő, és a hely

növekvő látogatottságát kiszolgáló

cukrászműhelyt, melegkonyhát és

bárpultot alakítanak ki. A cukrász-

dában lehetőség nyílik meghatá-

rozott órákban speciális balatoni

és apátsági melegételek, „Balato-

nicumok” fogyasztására. A felújítás

befejezését május közepére terve-

zik.

Sokáig kérdéses volt a Fogas ét-

terem előtti parkoló sorsa. Több

próbálkozás, ötlet is született hasz-

nosítására, de mindeddig nem volt

komoly kérője az értékes teleknek.

Most azonban új tulajdonosa lett.

A munkák tavasszal kezdődtek

meg, és a beruházó, a Tracon Kft.

tervei sze rint júliusban be is feje-

ződnek. Ezen a helyen, a turizmus

szolgálatában, egy háromszintes

épület áll majd. Az alsó szinten

lesznek a kiszolgáló helyiségek, a

felsőn egy kávézó-cukrászda kap

helyet. Köztük helyezkedik majd el

a halászati múzeum, ahol a balatoni

halászati ha gyo mányokat mutatják

be interaktív módon. A látogatók

filmekből is okulhatnak majd, és

egy akváriumban is tanulmányoz-

hatják a balatoni halfajtákat. A

szakmai programot múzeumi szak -

ember állítja össze, a ki állítási tár-

gyakat, legalább részben, Tihanyból

kívánják beszerezni.  A fej lesztést

a cég magánerőből valósítja meg.  

Mint a bevezetőben említettük,

nem csak a közcélú és a vendéglá-

tóhelyek, hanem a magánházak is

gyors tempóban épülnek, újulnak

meg. Ha valaki végigsétál a faluban

láthatja a változásokat, sőt némelyik

portál felújítása a településkép

szempontjából is említésre méltó. 

Több felújított ingatlant látni, az

évekig elhagyatottan álló, romos,

helyenként düledező épületek las-

san átalakulnak, a Váralja utcában

például több olyan ház is áll,  ame-

lyik hosszú Csipkerózsika-álmából

ébredt fel. Rendezik a telkeket is a

településen, láthatóan alakulnak az

udvarok, az elvadult növényzet he-

lyét átveszik a gondozott kertek. 

A megnövekedett építési kedv

mindenképpen Tihany gazdaságá-

nak fellendülésére utal. Ez igen ör-

vendetes, mert az élénkülő beruhá-

zási kedv azt jelzi, hogy a turizmust

egyre többen választják megélhetési

forrásként, egyre többen látnak fan-

táziát a befektetésben. Minden bi-

zonnyal mások is követik majd pél-

dájukat, mert tudják, hogy magas

színvonalú kínálat nélkül ma már

nem lehet megélni ezen a piacon.  

KONCZ MÁRIA

Yachtklub

Strand épülete

Fotók: Koncz Mária



A pályázati támogatásból egy ön-

járó műfű tisztító gépet, egy pálya-

boronálót, egyengető kefesort és

egy alapgépre szerelhető műfű por-

szívót vett az egyesület. A mintegy

7,5 milliós költség hetven százalé-

kát fedezte az elnyert támogatás, a

maradék harminc százalékot az ön-

kormányzat és az egyesület fő tá-

mogatója, a Ring – Autó Kft. biz-

tosította.

Az elmúlt időszakban a Tihanyi

Futball Club az önkormányzat tá-

mogatásával két jelentős beruházást

is megvalósíthatott. 2013-ban az

iskola területén egy kisméretű mű-

füves pálya, 2016-ban pedig egy

nagy műfüves futballpálya készült

el. 

A pályák rendszeres évi nagy kar-

bantartását eddig külső cégek be-

vonásával oldotta meg a klub, ami

jelentős költséggel járt, az új esz-

közök révén azonban a munkálatok

igény esetén sűrűbben és lényege-

sen olcsóbban végezhetők majd el. 
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A Magyar Labdarúgó Szövetség
pályázatán nyert támogatásból
modern pályakarbantartó gépe-
ket vásárolt a Tihanyi Futball
Club. Az új eszközök segítségé-
vel meg tudják őrizni a pályák
minőségét, így a sportolók a to-
vábbiakban is jó körülmények
között készülhetnek.

Ferrarik a foci klubnál 

Február végén nyolc egyesület

társaságában, meghívásos U12-es

tornán vett részt a Tihany FC után-

pótlás csapata.

A csoportmérkőzéseken a Kelen

Sc ellen 3:1-re, Marcali ellen 2:0-

ra nyert a tihanyi csapat, míg a

házi gazda Keszthely ellen 2:0-ra

kikapott, de ez már nem számított,

hiszen az egymás elleni eredmé-

nyeknek köszönhetően így is meg-

volt a csoportelsőség. A helyosztó

mérkőzések előtt, Kvárta Mátyás,

országos bajnok freestyle focista be-

mutatóját nézték meg az ifú spor-

tolók. Az elődöntőben Siófokot

3:1-re legyőzte a tihanyi csapat, így

következhetett a döntő, amelyben

az egész tornán veretlen Budapest

FC végül 5:1 arányban bizonyult

jobbnak. 

A tornát második helyen záró

Tihanyi FC U12  (2006) csapata:

Sztojka Róbert, Orbán Jácint,

Spándli Milán, Radács Milán, Geipl

Márk, Szegi Benedek, Juhász Gábor,

Berry Dominik, Redencki Zsombor,

Zab Marcell.

A döntőig menetelt
az utánpótlás csapat

A megyei futsal selejtezőcsoport

megnyerése után a 2007–2008-as

korosztályú tihanyi futsal csapat a

felsőházi rájátszásban mérkőzött

meg a többi csoport győzteseivel.

Az Alsóörsön rendezett tornán egy

vereséggel, 29:6-os gólaránnyal cso-

portelső lett a csapat.  

Március 3-án, Veszprémben, a II.

János Pál Pápa csarnokban rendez-

ték meg  az U11-es megyei futsal

döntőt. Három veszprémi csapat

mellett küzdött az éremért Tihany.

Az első két hely megérdemelten a

Veszprémé lett. A harmadik helyért,

a VFC USE D csapatával játszott

mérkőzésen 8:3-ra sikerült legyőzni

a veszprémieket. – Kapusunk bün-

tetőt is fogott, a döntő pillanatokban

pedig nekünk sikerült betalálni.

A kiváló hangulatú találkozó első

félidejében a veszprémiek szurkolá-

sától volt hangos a csarnok, de hiába

voltak többen,  a második félidőben

már a „hajrá Tihany, játszik a Ti-

hany” hangoktól zengett az aréna.

Nagy küzdelem volt a pályán, erőn

felül teljesítettünk az egész mérkő-

zésen – vélekedett Mátyás Richárd,

a Tihanyi FC utánpótlás-edzője. 

– Tavaly novemberben, a futsal

kezdetén, senki nem gondolta

volna, hogy a nyáron összeállt csa-

pat idáig eljut. Magam sem hittem

el, hogy ilyen fiatalon megyei dön-

tős csapatom lesz, azonban a gye-

rekek mindenre rácáfoltak. Hatal-

masat küzdöttek az egész bajnok-

ságban, nagyon jó mérkőzéseket

játszottunk, rengeteg élménnyel let-

tünk gazdagabbak. Szerencsére

nem csak a kis tihanyi tornaterem

állt rendelkezésünkre, hanem pén-

tekenként Tótvázsonyban is készül-

hettünk, lényegesen nagyobb te-

remben. Köszönjük a lehetőséget,

illetve köszönettel tartozunk a szü-

lőknek, nélkülük nem jutottunk

volna idáig. Hatalmas sikernek tar-

tom, hogy egy falusi focicsapat,

harmadik helyet ér el egy megyei

bajnokságban. Gratulálok a srácok-

nak, nagyon büszke vagyok rájuk

– nyilatkozta Mátyás Richárd.

Tihany U11 csapat: Bazsika Zol-

tán, Sztojka Attila, Végh Koppány,

Farkas Huba, Zab Marcell, Csizma-

zia Bence, Redencki Zsombor, Klauz

Dominik, Berry Dominik, Neuburger

Dávid.
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Futsal sikerek

Ugyan a nagypályás alapozás

nem alakult zökkenőmentesen a

helyenként kegyetlen időjárás mi-

att, kispályán azonban semmi és

senki nem gátolta meg a tihanyi

csapatot a sikeres felkészülésben. A

balatonfüredi sportcsarnokban év-

ről évre megrendezendő terembaj-

nokságra idén 29 csapat nevezett,

az egyesület hibátlan mérleggel, az

első osztály első helyén zárt. A se-

lejtezőben megnyert három mér-

kőzést, hét sikerrel vívott párharc

követte a legmagasabb osztályban

is, így már az utolsó forduló előtt

biztos volt a bajnokság megnyerése.

A tihanyi csapatban egy-egy kül-

sős mellett üde színfolt volt az edzői

páros pályán nyújtott teljesítménye.

A győzelem értékét tovább növeli,

hogy a legfőbb riválisokat a klub

számos kiváló játékosa erősítette

(Vitorlás FC – Bakay Ferenc, Keszei

Benjámin, Kovácsfi Barna; Bádogos

– Benedek István, Dévényi Márk,

Károlyi Zsombor, Márki Dávid). 

A Tihanyi FC csapatának tagjai

voltak:  Endresz Attila, Lukács

István, Sthál Krisztián, Gosztola

Zsolt, Gál Krisztián, Klauz Balázs,

Pál Gábor, Erőss Gergő, Nemes Ádám,

Csík Zsolt, Nemes Gergő, Viski László

és Németh Kornél utóbbi kettő hi-

ányzik a képről.

HORVÁTH BÉLA

Veretlenül nyerték a terembajnokságot 

Fotók: Szabó Rőtszakállú Zsolt
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Az 1848–1849-es szabadságharc-

ról emlékeztek meg a diákok már-

cius 14-én egy közös balatonfüredi

kirándulással, ahová az iskola összes

tanulója elutazott. Meglátogatták a

város reformkori emlékhelyeit, a Ta-

gore sétányon lévő Széchenyi szo-

bornál fúvószenével, verssel, közös

énekkel ünnepeltek. A program ré-

szeként osztályonként, forgószín-

padszerűen járták végig a Vaszary

Villa, a Városi Múzeum, a Jókai

Emlékház, a Kerektemplom, Blaha

Lujza nyaralója, a Horváth-ház, a

Kőszínház Emlékmű, a Kossuth-

forrás, a Pantheon emlékhelyeit.

A kisebbek voltak a Bodorkában is.

A csoportok végig sétáltak a sétá-

nyon, közben feladatokat oldottak

meg, és meglátogatták a Vitorláze-

umot. A rendezvényt Tamásné Süle

Éva szervezte kollégái segítségével.

A kirándulás költségeit a „Tihany”

Iskoláért Alapítvány finanszírozta.

A gyerekek véleménye szerint:

„olyan érzésük volt, mintha abban

a korban lettek volna, Jókaival ül-

nének egy asztalnál, Kossuth nótá-

val bíztatnák a sereget”.

Iskolakínáló 

A tavaszhívogatón, ahol az iskola

kitárta kapuit a leendő első osz -

tályo sok és szüleik előtt, március

22-én nagyon sokan jelentek meg.

Egy iskola életében vannak a ta-
nulás-tanításon kívül más ese-
mények is, amelyek ilyenkor
tavasszal jóval mozgalmasabbá
teszik a napokat. Az idei év már-
ciusában közös kirándulással
emlékeztek meg az 1848–1849-
es szabadságharcról, a leendő
első osztályosoknak játékos fog-
lalkozást szerveztek és Szent
Benedek-napot tartottak a Ti-
hanyi Bencés Iskolában.

Bencés iskolai élmények

A kiállítók között idén is többen

döntöttek úgy, hogy erőiket kon-

centrálva, közös standdal jelentkez-

nek, többek között a Balatoni Ré-

gió is, amelynek keretében a Bala-

ton Best Kft. révén bemutatkozott

Tihany is.  

A standon nagy népszerűségnek

örvendett a levendula szörp és le-

vendulás keksz kóstolása, valamint

a többi egyesület jóvoltából kiosz-

tott különböző ajándéktárgyak.

A háttérben térségi imázs filmeket

illetve szolgáltatók kisfilmjeit vetí-

tettek. Tihanyból az Aquilo Hotel

Panoráma és a Tihanyi Levendula

Manufaktúra vendégcsalogató

filmjét láthatták az érdeklődők.

Sok iskolás csoport látogatott el

a kiállításra, a közönség napokon

pedig elsősorban a térségi progra-

mok, és szálláslehetőségek után volt

érdeklődés. 

Tihannyal kapcsolatban a leg-

több kérdés a Levendula Fesztivált

illetően merült fel. Igyekeztünk fel-

hívni itt is az érdeklődők figyelmét

arra, hogy a Balaton-felvidéki

Nem zeti Park Szedd Magad!

akció ja és a XIV. Tihanyi Leven-

dula Fesztivál időpontja az idei év-

ben elkülönül.

Bízunk benne, hogy a megjele-

néssel sikerült minél több ember-

nek kedvet csinálnunk a fesztivál-

hoz, a nyaraláshoz és legfőképpen

Tihanyhoz, és ezzel is hozzájárul-

tunk ahhoz, hogy az idei évben a

vendégéjszakák, a kirándulók száma

meghaladja majd a tavalyi forgal-

mat. 

PETRÓCZI ORSOLYA

Magyarország legnagyobb tu-
risztikai kiállításán, az idei bu-
dapesti Utazás Kiállításon az ér-
deklődők – hosszú évek után újra
– két pavilonban 25 ezer négy-
zetméteren 23 ország, 280 kiál-
lító kínálatát tekinthették meg.
A belföldi díszvendég Hévíz, a
külföldi ezúttal Marokkó volt.

A levendula volt ezúttal is
a legnépszerűbb

A Balatoni Hajózási Zrt. 2018-

ban újabb optimalizálást hajtott

végre a kompmenetrendben, az utas

igényekhez jobban igazodó északi

parti indulást vezetett be.

Április 26-ig Szántódról reggel

6.40 és este 18.40, Tihanyból reggel

7.00 és este 19.00 óra között 40 per-

cenként közlekednek a kompok.

A kiemelt hétvégéken várható na-

gyobb forgalom esetén a menetrend

felfüggesztésével folyamatos indí-

tással készül a BAHART.

A kompszolgáltatást tavaly több

mint egymillió utas vette igénybe,

idén még nagyobb forgalmat remél-

nek. Továbbra is élnek a kedvez -

ményes szolgáltatások, a rendszere-

sen utazók például a Joker Kártya

révén akár 20 százalékkal olcsóbban

utazhatnak.

t-v

Március közepétől sűrűbben és
tovább járnak a balatoni kom-
pok. Változatlan díjakon vehetők
igénybe a BAHART hajós szol-
gáltatásai az idei évben.

Sűrűbb kompok

Több településről – még az ország

másik végéből erre költözők is –

jöttek el a játékos foglalkoztató

délután ra, hogy megismerkedjenek

az iskolával. Gfellnerné Kasza

Zsuzsanna, az osztály jövőbeli

tanítónője tavaszváró játékos fog-

lalkozással, Radó Krisztina dalos já-

tékokkal várta a gyerekeket, miköz-

ben Radó László igazgató a szülők-

nek tartott ismertetőt.

Szent Benedek-nap

Március 23-án a diákok, tanárok

és a bencés szerzetesek is várták

a Szent Benedek-napot, amikor

a gyerekek közelebbről megismer-

kedhettek a bencés szerzetesek és

a monostor életével, mindennapjai -

val. A tanítás nélküli munkanapon

Jeromos atya reggeli köszöntője

után a felső tagozatosok felsétáltak

az apátságba, ahol mézeskalácsot

készíthettek, kipróbálhatták, milyen

lehetett András király apródjának,

vagy Szent Benedek novíciusának

lenni. Bepillantást nyerhettek a

gyertyaöntés titkaiba, és az orgona

működésébe. Ezalatt az alsósok az

iskolában kézműves foglalkozáson

vehettek részt, történeteket hallgat-

hattak Szent Benedek és Szent

Ányos életéből. Megismerkedhet-

tek a közeli és távoli múlt híres

bencés szerzeteseivel, diákjaival. 

A tízórai után a két társaság he-

lyet cserélt, az alsósok mentek az

apátságba, és a felsősök az iskolában

folytatták a programot. Ők a Szent

Benedekről szóló történetek helyett

az apátság alapítólevelével ismer-

kedtek meg közelebbről. A nap zá-

rásaként – hagyományosan – a

szerzetesközösség tagjai lejöttek az

iskolába és a gyerekekkel, tanárok-

kal együtt imádkozták el a napközi

imaóra zsolozsmáját.

RADÓ LÁSZLÓ,

SOMOGYI JUDIT
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Egy nap Tihanyért!

Mint arról már hírt adtunk,

Tihany ebben az évben részt

vesz a Communities In Bloom

elnevezésű környezetszépítő

világversenyen.

A versenyre való felkészülés

jegyében szeretettel hívunk és

várunk minden tihanyi lakost

április 7-én, szombaton, reggel

8 órakor induló szemétszedési

akción, melyet a Tihanyi

Horgászegyesület szervez.

Gyülekezési pontok: Rév,

Hajóállomás, Itató.

A gyűjtéshez zsákot és kesztyűt a

szervezők biztosítanak. 

A szemétgyűjtés után minden

résztvevőt ebéddel várunk

a Levendula Klub helyisége

előtti területen, a Bujtor István

Szabadtéri Színház bejáratánál,

ahol részleteket is megtudhatnak

az idei versenyre való

felkészülésről, a településre váró

feladatokról és akciókról.

Szánjunk együtt egy napot

Tihany szépítésére!!

Kor-határtalanul

Endrei Judit estje Tihanyban
a gyerekkorról, a tévézésről,

és arról, hogyan teremthetünk
harmóniát az életünkben,

egészséges életmóddal,
egészséges gondolkodással.

Németh László Művelődési
Ház tetőtér

2018. április 6. (péntek) 18 óra

Az ingyenes előadásra korhatár
nélkül mindenkit szeretettel várunk!

A település önkormányzata a fel-

újított népi műemléképületekben

(Gazdaház, Halászcéhház) néprajzi

kiállítást hoz létre.

A kiállításban a paraszti gazdál-

kodás és lakáskörülmények bemu-

tatása mellett a halászat és az egye-

dülálló tihanyi népi építészet té-

mája is helyet kap.  

Mivel a múzeumi kölcsönzés le-

hetőségei mára beszűkültek, a meg-

újított kiállításon elsősorban hely-
ben, családoknál megőrzött em-
lékek bemutatását is tervezzük. 
Ehhez kérjük az Önök segítségét!

Ha tehát szívesen hozzájárulnak

egy színvonalas új tájház létrehozá-

sához, úgy kérjük, gondolják át, van-

e az Önök tulajdonában, a padláson,

kamrában, présházban, garázsban

vagy műhelyben olyan tárgy, irat
vagy fotó, amelyet a kiállítás alkotói

eredetiben vagy másolatban fel-

használhatnának.

Így például keressük a követ-
kező tárgyakat:

kerámia vagy fa konyhai edénye-

ket, eszközöket, sütőlapátot, szalmá-

ból készített szakajtó kosarakat, mo-

sófát, mángorlót, szenes vasalót, régi

háziszappant, régi vászontörölkö-

zőt, konyhai kendőt, mosóteknőt, ke-

nyér dagasztóteknőt (teknőlábbal),

istállólámpát, petróleumlámpát,

gyertyatartót, csizmahúzót, ágyta-

karót, viseleti darabokat, jégpatkót.

Bútort: főként ládát, sarokpadot, f i-

ókos asztalt, fogast, sublótot, ágyat,

szekrényt. A  földművelés, halászat

egykori eszközeit, például cséphada-

rót, favillát, hálókötőtűt, szigonyt,

varsát, szánt, jégcsákányt, hálót.

A bútorok, eszközök tartós letét-

ként is szerepelhetnek a kiállítás-

ban; a fényképekről, iratokról pedig

jó minőségű másolat kerülhet ki,

így Ön úgy is hozzájárulhat a kiál-

lítás sikeréhez, hogy a tárgyak tulaj -

donjogáról nem mond le.

Gondolkodjunk együtt a község
gazdag múltjáról, értékeiről!

Várjuk felajánlásait,

ötleteit személyesen:

(Polgármesteri Hivatal, fsz. 7.

iroda), telefonon (+36 30 749 71 86)

vagy a tdm@tihany.hu címen. 

KÖSZÖNETTEL:

TÓSOKI IMRE

POLGÁRMESTER

Felhívás! – Tisztelt tihanyi polgárok!



EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK

A HELYE
Hirdessen a TIHANYI

VISSZHANGBAN!
Most kedvezményesen

jelentetheti meg
az újságban vállalkozása,

étterme, szálláshelye vagy egyéb
szolgáltatása hirdetését.

Több hónapos megjelenés esetén
EXTRA KEDVEZMÉNY.
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e-mail címen.





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


