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A karácsonyvárás izgalmában sokakat
megdöbbentett a hír: Végh Istvánné Margit
kórházba került. Nem a rettegett vírus
döntötte le a lábáról, hetekig reményked-
tünk abban, hogy túl lesz rajta, hiszen Mar-
gitka nem adja fel könnyen, soha nem is
tette, de ezt a végső feladatát nem tudta
teljesíteni. December 17-én hagyta el az
általunk ismert világot. 

Amikor megtudtam, hogy nincs már,
Kosztolányi egyik versének két sora járt
egyfolytában a fejemben: „Ismertük őt.
Nem volt nagy és kiváló, /csak szív, a mi
szívünkhöz közel álló.” Talán azért pont ez
az idézet, mert Margitunk megtestesítette
a tökéletes háttér fogalmát. 1985 óta dol-
gozott a hivatalban, hordta a leveleket,
rendezte a postát, fogadta a telefonokat,
tájékoztatta az önkormányzathoz betérő-
ket. Tette a dolgát. Ő azzal volt része
annak a nagyobb egésznek, amit helyi kö-
zösségnek hívunk, hogy észrevétlenül, de
megrendíthetetlenül azt tette, ami a fel-
adata volt. És szeretett ennek a közösség-

nek a tagja lenni, a maga halk, szerény
módján, hiszen még nyugdíjazása után is
vállalta a munkát, még akkor is, amikor a
családi gondok más feladat elé állították.
És talán pont ez az észrevehetetlenség
volt az, ami őt kivételessé és nélkülözhe-
tetlenné tette. Ahogy a kismotorjával járta
a falut: sokan vagyunk, akik ma is a motor
jellegzetes hangját hallva várjuk, hogy
megjelenjen… 

Mint ahogy a Pro Tihany díjas Tihanyi
Asszonykórus tagjai is, ahol a kezdetektől
fogva énekelt, a csapattal nyerte a díjakat,
járta az országot, részt vett a közös főzé-
sekben, rendíthetetlenül akart és szeretett
közéjük tartozni. Idén az adventi gyertya-
gyújtáson érte is énekelt a kórus, mond-
ván, az nem lehet, hogy ne gyógyuljon meg.
Elvesztése fájó seb a közösségnek, csa-
ládja pedig egy gondoskodó feleséget,
anyát vesztett el. 

Végh Istvánné mindössze 66 évet élt. És
nagyon fog hiányozni. 

R.É.

BÚCSÚ VÉGH ISTVÁNNÉTÓL

Papa, Csuti Pista bácsi, az
„öreg Csuti” - mindenki ismerte
Tihanyban, a környéken és a lo-
vasok világában. Nyolcvan év
adatott neki itt a Földön, itt a szü-
lőfalujában. Most pedig csak az
üresség és a gyász maradt mind-
annyiunk szívében, hiszen Pista
bácsi ismert, elismert egyéniség
volt. 

Mindenkinek van egy története
róla. A temetésén, amikor a lo-
vasfogat az utolsó útjára vitte őt,
csak az járt a fejemben, hogy

nem erre kell emlékeznünk, ha eszünkbe jut. Hiszen a vele kap-
csolatos emlékek leginkább mosolyt csalnak az ember arcára. Ha
rá gondolunk, jusson eszünkbe az elmaradhatatlan kalapja, ami
nélkül szinte sose láttuk. A csibészes, huncut mosolya, az, ahogy
az élet jó dolgait és ezt a falut szerette. Emlékezzünk arra, hogy
mindenről volt véleménye, el is mondta, vitázott, perlekedett,
sosem céltalanul. Jó lesz visszagondolni a közös poharazgatá-
sokra, beszélgetésekre, a legendás szüreti menetekre, a fogathajtó
versenyekre. 

Van egy közhely, melyet gyakran hangoztatunk: nincsen pótol-
hatatlan ember. Pista bácsi halála olyan sebet ütött Tihany min-
dennapjain, aminek jelentőségét még fel sem tudjuk fogni. Teme-
tésén is elhangzott, hogy képviselt valamit, amit helyinek és való-
dinak lehet nevezni. Nem őrizte a hagyományokat féltő gonddal, ő
maga volt az élő hagyomány. Ő volt a régi tihanyi életmód egyik
megtestesítője, utolsó képviselőinek egyike. Egész életében állat-
okkal foglalkozott, gyerekkora óta nem is nagyon érdekelte más,
és leginkább a lovak álltak közel hozzá. Sokszor mesélte, amikor
a nagypapája elindult a postával, ő az iskolai tanításra fittyet

hányva az iskola ablakán mászott ki, és baktatott a kocsin a papá-
val. 

Az általa létrehozott fogathajtó versenyt az elmúlt évben har-
mincadik alkalommal szervezte meg a Tihanyi Lovasklub, Pista
bácsi ezzel nem csak Tihany, hanem a fogathajtó versenyek törté-
nelmébe is beírta nevét. Vajon lesz-e még fogathajtó a Belső-tó
partján? Ugye, hogy van pótolhatatlan ember? Reméljük, hogy
lánya, aki támasza és legjobb tanítványa volt, tovább viszi a stafé-
tát.

Tihany közössége annyit kapott tőle, amit nehéz összegezni,
talán a 2015-ben megkapott Pro Tihany díjjal valamit vissza is tu-
dott neki adni a falu. És emlékét úgy tudjuk a hozzá legméltóbban
megőrizni, ha évek múltán, egy-egy beszélgetés alkalmával még
mindig elhangzik a kérdés, mely így kezdődik: emlékeztek még,
amikor az öreg Csuti…? 

Lesz mit mesélni. És igen, emlékezni fogunk. Pista bácsi, legyen
neked könnyű a föld…

Rózsa Éva

ELHUNYT CSUTI PISTA BÁCSI
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Több jelentős ingatlan, köztük
kerékpárutak, parkoló tulajdonjogát
kapta meg az önkormányzat az államtól.
Közülük néhány terület rendkívül
értékes egyrészt elhelyezkedése,
másrészt a település hosszútávú
fejlesztési céljai között elfoglalt szerepe
miatt.

A kormánydöntés a Magyar Falu Prog-
ram hosszú távú településfejlesztési kon-
cepciójának és a Felzárkózó települések
programjának megvalósítása érdekében
született meg, - országosan több mint
másfélezer tételt tartalmaz. 

Az önkormányzat tulajdonába került
többek között a sajkodi bekötőút, amelynek
állapotát már egy évtizede joggal kifogá-
solják az ott élők. Eddig csak a nemzeti
parknak lehetett jelezni az úttal kapcsola-
tos észrevételeket, igényeket, mostantól
azonban az önkormányzat felelőssége az út
karbantartása, javítása.

Értékes terület az Apáti kapunál lévő, je-
lenleg murvás parkolóként használt terü-

let, amely eddig a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park és az Állami Közútkezelő tulajdo-
nában állt. Itt egy kulturált, megfelelő inf-
rastruktúrával ellátott, különböző szolgál-
tatásokat nyújtó fogadókapu létesítését
tervezi az önkormányzat.

A település tulajdonába került a Révnél
lévő parkoló is. Ez kulcsfontosságú a Rév
környékének rendezése érdekében, hiszen
ezen a helyen a vízparti sáv természetes
állapotának visszaállítását, parti sétányt
tervez a település vezetése. 

Szintén az önkormányzaté lett a 71-es
úttól a Hajóállomásig bevezető kerékpárút
tulajdonjoga. Bár az érintett út karbantar-
tását, az utakat szegélyző fasort, növénye-
ket eddig is az önkormányzat tartotta kar-
ban, újította fel, a döntéssel egyértelművé
váltak a tulajdonosi és felelősségi felada-
tok.

Az önkormányzat tulajdonába kerültek
a Yacht Club melletti valamint az új falu-
gondnoksági épülethez vezető utak is.
Mivel a kormánydöntés lehetővé teszi az
átadott vagyontárgyak értékesítését is, az
önkormányzat élni kíván a lehetőséggel és
értékesíti a Yacht Club melletti utat. Az
ebből származó bevételt az Apáti kapu
melletti, magántulajdonú területek meg-
vásárlására fordítja majd az önkormány-
zat, annak érdekében, hogy az állami tu-
lajdonból átadott területeket kiegészítve,
itt később megvalósulhasson a tervezett
fogadókapu. 

Az összesen 17 ingatlan megszerzése
lehetővé teszi, hogy a mostani kedvezőtlen
és bizonytalanságokkal teli időszakban is
tudjon dolgozni az önkormányzat a telepü-
lés hosszú távú fejlesztésén.
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Mintegy egy milliárd forint értékben
nyújtott be pályázatot az önkormányzat
a Magyar Turisztikai Ügynökséghez. Az
igényelt támogatásból jelentős
infrastrukturális fejlesztések
valósulnának meg, amelyek növelnék a
helyi lakosság komfortérzetét, de
turisztikai szempontból is látványos
változást hoznának.

A képviselő-testület több fejlesztési célt is
tartalmazó pályázati csomagot nyújtott be a
hazai turisztikai ügynökséghez. A százszáza-
lékos támogatást biztosító programban olyan
beruházások szerepelnek, amelyeket önerő-
ből képtelen lenne finanszírozni az önkor-
mányzat.

A tervek szerint a Csokonai utcát a teljes
hosszában újra aszfaltoznák, a Kossuth ut-
cában pedig kiszélesítenék és felújítanák a
járdákat. A Szőlő utca és a bencés általános
iskola közötti szakaszon a földbe helyeznék
a nagyfeszültségű vezetékeket, a képzőmű-
vészeti egyetem épülete és a most épülő új
óvoda-bölcsőde közötti területen pedig
megszüntetnék a közvilágítás, a kábeltévé
légkábeleit, ezeket szintén a földbe helyez-
nék. A járdákat itt is kiszélesítenék és újra
aszfaltoznák, így egy újabb turisztika útvo-
nalként is értelmezhető lenne a település
említett része.

A pályázat elbírálása már folyamatban
van, kedvező ítélet esetén a munkálatok ez
év szeptemberben kezdődhetnek el, első-
ként a Csokonai utca aszfaltozásával és a
járdák kiszélesítésével.
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A település 148 millió forint rendkívüli
kormányzati támogatást kapott. 
Tósoki Imre, polgármester a
Belügyminisztériumtól kérte a
többletforrás biztosítását a már
folyamatban lévő, tihanyi fejlesztések
finanszírozására. A többlet támogatásra
azért van szükség, mert az elmúlt két
évben a település költségvetése jelentős
hiányt szenvedett el a járványhelyzet
okozta nem várt kiadások illetve az 
IFA- és a parkolási bevételek drasztikus
csökkenése miatt. 

A kormányzati támogatás fedezi az egy-
kori Magtár tetőszerkezetének műemléki
felújítását. A Magtár restaurálása és turisz-
tikai látogatóközponttá való átalakítása már
megkezdődött a „Balaton-felvidéki kultúrtáj,
világörökség várományosi helyszín turiszti-
kai célú fejlesztése” elnevezésű pályázatból.
Menet közben derült ki, hogy az épület tető-
szerkezetének rejtett hibái miatt nem lehet-

séges az eredetileg tervezett javítás, így a
tetőt teljes egészében helyre kell állítani, a
műemléki követelményeknek megfelelően.
Ehhez most 72 millió forint támogatást ka-
pott az önkormányzat.

Pótmunkákra lesz szükség a futballpályá-
hoz tartozó öltöző bővítéséhez is, ezek elvég-
zéséhez 25 millió forintot biztosít most a kor-
mány. Az MLSZ pályázatán nyert támogatást
a helyi sportegyesület az öltöző bővítésére. A
munkálatok megkezdése után azonban kide-
rült, hogy a térképeken ábrázolttól eltérően,
itt húzódik a település vízellátó gerincveze-
téke, ami miatt az építkezés plusz költségek-
kel jár.

A Hajóállomás és környékének rehabili-
tációja lépésről-lépésre történik meg. Az el-
múlt években megújult a park, amelynek
gondozására a meglévő öntözőhálózat már
nem elegendő. Az új hálózat kiépítésére a
település mintegy 51 millió forint többletfor-
ráshoz jut.

t-v
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A Visszhang Óvodáért Alapítvány egyik
kitűzött célja – közös összefogással felújí-
tani vagy lecserélni az óvoda udvarán talál-
ható elöregedett játszóhajót – az „Együtt az
óvodai hajóért!” közösségi adománygyűjté-
sünk sikeresen lezárult. A támogatások
révén megvalósult az álmunk, 2021.
decem ber 7-én helyére került az új játszó-
hajó az óvoda udvarában.

Szeretnénk ezúton is köszönetünket
kifejezni gyermekeink és önkénteseink
nevében minden nagylelkű támogatónk-
nak, akik munkájukkal illetve adomá-
nyaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy a
gyűjtés során kitűzött célt elérjük, sőt
felülmúljuk azt. A példaértékű együtt-
működés eredményeként, az összegyűj-
tött felajánlások meghaladták a 4 millió
forintot.

Hálásan köszönjük adományozóinknak,
akik bármilyen formában támogattak min-
ket! Köszönjük a vendéglátóegységeknek,
akik befogadták a gyűjtőüvegeinket! Kö-
szönjük a kedves szülőknek az áldozatos
munkát, támogatást!

43 utalás érkezett a bankszámlánkra.
Hét különböző helyszínen (Akasztódombi
piac, Felsőkopaszhegyi utca, Balatonudvari
szezonzáró Halászléfőzőverseny, Tihanyi
Piac Placc, Kecskeköröm Ünnep, Masterp-
rint Tihany Cross Terepfutás és Nordic
Walking verseny, tihanyi Bencés Apátság)
személyesen is adakoztak az emberek
gyűjtőüvegeinkbe, ahol az önkéntes anyu-
kák keze munkája került az asztalokra:
frissítő gyümölcs, limonádé, sütemény,
kézműves portékák formájában.

12 magánszemély vagy szervezet nem
járult hozzá a nyilvánossághoz vagy nem
nyilatkozott a nevének/támogatás összegé-
nek megjelenéséről, így ezúton nekik ano-
nim módon mondunk köszönetet. 

Támogatóink: Apátsági Rege Cukrászda,
Aquilo Hotel Panoráma: (100 ezer Ft),
Aranyhal Bt., Aranyhordó Pizzéria Balaton-
udvari, Aszófő Község Önkormányzata: (50
ezer Ft), Babamúzeum, Balatonudvari Köz-
ség Önkormányzata, Bobory Marianna,
Bózsa Judit: (100 ezer Ft), Club Tihany: (50
ezer Ft), Czingel Mihály, Csokonai Krisz-
tina, Dália Apartman, Dr.Percze Tünde: (10
ezer Ft), E.Nagy Tímea, Echo Étterem, Er-
dőbirtokossági Társulat: (300 ezer Ft), Er-
zsike Fagyizó: (100 ezer Ft), Fekete Gábor,
Grafit-Papír-Írószer Balatonfüred, Haász

Tímea, Héjja János László: (100 ezer Ft),
Juhász Gábor: (50 ezer Ft), JUHI-MED
KFT.: (50 ezer Ft), Kal-Co Kft, Kecskeköröm
Csárda, Kotyogós Kávéterasz, Kövesd a
Mucit! Aszófő, Lavender Shop, Lavender
Tihany, Leánder Souvenir Kft.: (100 ezer
Ft), Levendula Ház LátogatóközpontLeven-
dula Kézműves Fagyizó, Light4you Kft.: (50
ezer Ft), Lilla Vendégház, Marina Gyógy-
szertár Tihany, Nádasdi Andrea, Nagy Tó-
biás Katalin, Örvényes Község Önkormány-
zata, Peki Restaurant Kft.:(100 ezer Ft), Pe-
leskey Ákos, Pelso-Coffee Kft., Pilinyi
Gábor és Dr.Pilinyi-Verbói Tímea, Pilli Mar-
tina: (20 ezer Ft), Porta Pacis Tihanyi Ben-
cés Apátság, Sarok ABC, Sport Terrace Ti-
hany, Sultan Döner Kebab, Tihany Fagyizó
és Kávézó, Tihany Fejlesztéséért Alapít-
vány: (50 ezer Ft), Tihany Község Önkor-
mányzata, a Tihany Félsziget Fejlesztési
Programiroda Nonprofit Kft., és a Tihanyi
Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. közö-
sen: (250 ezer Ft), Tihany Község Önkor-
mányzata: (50 ezer Ft), Tihany Retro Pizzé-
ria, Tihany TV, Tihanyi Horgász Egyesület:
(50 ezer Ft), Tihanyi Rétesház és Lángo-
sozó, Tihanyi Sport és Szabadidő Egyesü-
let: 44.870 Ft, Tihanyi Visszhang Újság,
TNENE Szolgáltató Kft.: (50 ezer Ft), Tósoki
Imre: (30 ezer Ft), Vajda Balázs és Vajda
Viktória, Varró Ferencné, ZeZoArt Apart-
man.

A kuratórium nevében köszönöm, hogy
felajánlásaikkal hozzásegítettek bennün-
ket a céljaink megvalósításához.

Rigó Szilvia, elnök

ELKÉSZÜLT AZ ÓVODAI JÁTSZÓHAJÓ

Elkészült a Rév környezetének
közlekedésbiztonsági fejlesztése. A 172 millió
forintos beruházás révén  jelentősen javulhat a
terület közlekedése, az új kanyarodósáv illetve
a meglévő út szélesítése várhatóan sokkal
gördülékenyebbé teszi majd itt az
autóforgalmat, ami elemi érdeke volt a
településnek.

A helyiek komfortérzetének javítását, a közleke-
dés fejlesztését szolgáló beruházást a Tihany Félszi-
get Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumban végezte el. 

A vissza nem térítendő támogatásból meghosz-
szabbították a meglévő kerékpárút nyomvonalát a
partmenti út irányába 151 m hosszúságban, felújítot-
ták a közutat, és kialakítottak egy kerékpáros pihenőt
illetve kettő fedett kerékpártárolót. 

A Club Tihany előtti szakaszon kiszélesítették
az utat, a kompra váró autók számára egy plusz
sávot építettek, a balra kanyarodók pedig ezentúl
külön sávba sorolhatnak. Ezzel a megoldással el-
kerülhető lesz az átkelésre váró gépjárművek fel-
torlódása és a parti út felé tartók is várakozás nél-
kül, biztonságosan kanyarodhatnak a Balaton felé. 

A beruházás a település hosszútávú közleke-
dés-fejlesztési koncepciójának egyik fontos
eleme. Általa egyrészt javult a rév közvetlen elér-
hetősége, másrészt várhatóan megoldást nyújt az
érintett területen a nyári időszakokban tapasztal-
ható közlekedési dugók elkerülésére is.
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A GINOP-1.2.9-20-2021-02641
azonosítószámú „OÁZIS-GASZT
Vendéglátó Bt. fejlesztése
Tihanyban” című pályázat keretében
ingatlan átalakítás és korszerűsítés,
valamint eszközbeszerzés valósul
meg. A 9 718 231 forint összköltségű
projekt megvalósításához az OÁZIS-
GASZT Vendéglátó Bt. a támogatási
konstrukció keretében 6 802 761
forint vissza nem térítendő
támogatást kapott.

A projekt keretében az alábbi fejlesztés
valósul meg:
-  Viktória Inn étterem felújítása
-  festés és hideg burkolási munkák
-  elektromos hálózat korszerűsítése, 

átalakítása
-  nyílászárók cseréje
-  vízkiállások felújítása
-  Nagykonyhai gépek, berendezések és

eszközök beszerzése (összesen 10 db)
-  professzionális gasztronómiai sütő

gőzpároló kemence, 5*GN1/1-es tálca
kapacitással

-  elektromos üzemű, professzionális el-
szívó ernyő, beépített gőzkondenzátorral

-  professzionális gáz üzemű 6 nyílt égős
főzőlap 

-  professzionális nagykonyhai gáz

üzemű 15+15 literes lábon álló olaj-
sütő, 2 db kosárral

-  professzionális nagykonyhai gáz
üzemű kétzónás szeletsütő

-  professzionális nagykonyhai gáz
üzemű tésztafőző 1 db 24,5 literes me-
dencével és tároló szekrénnyel

-  professzionális nagykonyhai gáz üzemű
főzőüst, 60 literes űrtartalommal

-  professzionális, bruttó 663 literes hű-
tőszekrény

-  professzionális, bruttó 513 literes
mélyhűtő szekrény

-  professzionális, gasztronómiai hűtött
pult/munkaasztal 2 db nyíló ajtóval és
belső tároló térrel
A konyhatechnológia fejlesztésével,

valamint az ingatlan korszerűsítésével
a fejlesztés rövidtávon hozzájárul a ha-
tékonyabb és gyorsabb munkavégzés-
hez, a vendégek szélesebb rétegeinek
kiszolgálásához, továbbá az étterem
színvonalának emeléséhez, ezáltal a
vendégek igényeinek mind teljesebb ki-
elégítéséhez. Hosszútávon hozzájárul a
helyi foglalkoztatás munkahely megőr-
zéséhez, valamint a vidék lakosság-
megtartó képességének növeléséhez. 

A beruházás befejezésének tervezett
napja: 2022.április 30. 

(X)

JAVUL 
A KÖZLEKEDÉS

AZ OÁZIS-GASZT VENDÉGLÁTÓ BT.
FEJLESZTÉSE



AZ IDŐ AJÁNDÉK
„Tihany nekem a múltat jelenti. Azt a helyet, ahol már
felelősség nélkül élhetek, itt ajándék minden óra, minden perc”
– így Korzenszky Richárd emeritus perjel, aki Szerdahelyi
Csongor, az Országút című lap főszerkesztőjének ösztönzésére
igyekezett kiragadni néhány fontosabb momentumot az eltelt
nyolcvan évéből. A jóhangulatú beszélgetésen az atya még egy
Sztálint megidéző kantátát is elénekelt, amely az ötvenes évek
elejéről, a kisiskolás korából valamiért élénken megmaradt az
emlékezetében. 

A balatonfüredi Szőcs Géza Irodalmi szalonban rendezett esten
kisebb-nagyobb periódusokra bontva emlékezett vissza Kor-
zenszky Richárd az életére, kezdve az 1941. novemberi születéssel,
amiről a rá jellemző finom humorral úgy lamentált: nem tudja,
mert nem emlékszik rá, hogy a születése napján valóban meglátta-
e a napvilágot. 

Bár Csornán született, ott pár napot leszámítva soha többet nem
tartózkodott, a gyerekkorának Kapuvár az otthona, csak azért nem
ez lett a születési helye, mert nem volt olyan állapotban az orvos,
hogy fogadni tudja szüléskor az édesanyját – emlékezett vissza.

„Apám a frontról küldött nekünk tábori levelezőlapokat. Tisztán
emlékszem, hogy amikor hazajött a háborúból, azt mondtam neki:
bácsi. Pontosabban „báci” mert még nem tudtam rendesen ki-
mondani a szót. El tudom képzelni, milyen fájdalom lehetett ez
neki. Most is hallom a géppuska hangját, ahogy később körbelőtték
őt az oroszok egy fakörül. Emlékszem a borotválkozásának hang-
jára, ahogy a behabozott arcán serceg a penge. Apám állatorvos
volt, ezért sokáig én is annak készültem.”

Hosszan beszélt a pannonhalmi diákéveiről, mondván sokáig csak
mesebeszédnek tartotta a genius locit, de Pannonhalmán megta-
pasztalta, hogy igenis vannak helyek, amelyeknek van szellemük.
Érettségije évében lépett be a bencés rendbe, 1963-ban tette le ün-
nepélyesen a szerzetesi fogadalmat, majd pappá szentelték. 

„Nem tudom megmondani miért lettem szerzetes. Nem tudok
beszámolni semmiféle villámcsapás szerű megvilágosodásról,
vagy sugallatról, hogy szerzetes legyek. Mindenesetre a bencés
múltam nem könnyítette meg az egyetemi felvételimet, csak lét-
számfelettiként kerültem be az ELTE magyar és orosz szakára. Itt
szembesültem először úgy igazán a valósággal, szóltak, kik vannak

rám állítva. Ennek ellenére lehetséges volt úgy élni, hogy az ember
ne adja fel önmagát, lehetséges volt, de nehéz.”

Volt gimnáziumi tanár, diákotthonban nevelőtanár, gimnázium
igazgatója, Pannonhalmán a főapát titkára, majd főmonostori per-
jel. A rendszerváltozás idején miniszteri biztosként szerepet vállalt
a katolikus iskolarendszer újra indulásában. Persze nevét min-
denki Tihannyal köti össze. Richárd atya az örökös tihanyi perjel.  

„1994. október 16-án, este 11 órakor érkeztem meg Tihanyba.
Azóta itt vagyok, pedig soha nem készültem lelkipásztornak. Nem
akartam ide jönni, mert olyan nagy kihívások vártak, például egy
jelentős épületegyüttes felújítása, ami nekem idegen terepnek szá-
mított. Tihanyban az elején keserves volt az élet, az első másfél
évben még a fényképezőgépemet sem vettem a kezembe. Végül is
az a hely lett, ahol elkezdtem naplót írni, mára többezer oldalnyi
feljegyzésem van, lassan rendszerezni kellene őket. Tanulmány
kötetek, könyvek is születtek itt és rengeteg nagy találkozás is kö-
tődik Tihanyhoz. Örülök, hogy olyan közösségben élhetek itt, ahol
fiatalok vannak, örülök annak, hogy látom, volt értelme mindan-
nak, amit itt csináltam, a kultúraszervezésen keresztül a közös-
ségépítésig. De inkább úgy fogalmazok: csak ott voltam, amikor
történt valami. Valahogy beágyazódtam ide.”

„A jezsuita szerzetesektől sokat tanultam. Tartást, felelős életet.
Látva életüket, tőlük tanultam azt is, hogy nincs fölösleges idő. És
nincs töredék idő sem. Az idő ajándék, annak minden pillanatát fel
kell használni. Fel kell használni, amire csak tudom.”
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A Veszprém megyében tavaly eladásra kínált
lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára
nagy szórást mutatott: a legalacsonyabb és
legmagasabb összeg között közel 59-szeres
volt a különbség. A listavezető Tihany 1,06
millió forinttal, a legdrágább utca pedig
Balatonfüreden van. 

Az országos lakáspiacon akár százszoros kü-
lönbségek is előfordulnak a legalacsonyabb és
legmagasabb árak között, Veszprém megyében
59-szeres különbség volt a legnagyobb többek
között ez derül ki a KSH összeállításából.

Budapesten 644 ezer forint volt tavaly az el-
adott lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára,
ami az egy évvel korábbi 627 ezer forintot 2,8 szá-
zalékkal haladja meg. A többi megyében 110-388
ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, ami
4,2-37,2 százalékkal múlja felül a 2019-re jel-
lemző szintet. A lakásdrágulást jól mutatja, hogy
a hivatalos adatok alapján Veszprém megyében
tavaly átlagosan 336 ezer forintos négyzetméte-
ráron lehetett ingatlant vásárolni, 2019-ben ez
még csak 279 ezer forint volt. Ez éves szinten 20,4
százalékos növekedésnek felel meg.

Az adatok szerint a fővároson kívüli megyék
piaca jobban vészelte át a koronavírus-járvány ne-
gatív hatásait, és erősebb alapokról vág neki az

újabb élén kü lésnek. Veszprém megyében élénk
maradt a lakáspiac és folytatódott a korábban el-
indult drágulás. Köszönhetően elsősorban a Ba-
laton partján lévő települések népszerűségének.

A hivatalos adatok szerint a múlt év során
Veszprém megyében a balatonfüredi Erkel Fe-
renc utca volt a legdrágább 1,02 millió forintos
átlagos négyzetméterárral, de a Széchenyi
utca, a Huray utca, a Zsigmond utca, az Öreg-
hegyi utca és a Tamási Áron utca is a legdrá-
gábbak között található. Balatonakarattya, Ti-
hany, Salföld néhány utcája is a top tízben sze-
repel, ahogy a veszprémi Bezerédi utca is.

Az ingatlan.com azt is megnézte, hogy a me-
gyében 2021-ben mely településeken kínálták a
legdrágábban és legolcsóbban a lakóingatlanokat,
sor-, iker- és családi házakat, valamint lakásokat.

A legdrágább ingatlanok listáját Tihany ve-
zeti átlagban 1,06 milliós négyzetméterárral. A
következő a sorban Kékkút 956 ezer, majd Ba-
latonakali jön 900 ezer forinttal. A megye legol-
csóbb települése Bodorfa 18 ezer forintos át-
lagos négyzetméterárral.    a legalacsonyabb
négyzetméterárak, amelyek De Nyárád, Lo-
vászpatona, Mezőlak, Kemeneshőgyész a
maguk 36-69 ezer forint közötti négyzetméter
árakkal szintén a legolcsóbbak közé tartoznak.  

t-v

GIRO D’ ITALIA
A FÉLSZIGETEN

2022 májusában Magyarország
lesz a házigazdája a Grande Par-
tenzának, a Nagy Rajtnak, mellyel
kezdetét veszi a világ egyik legna-
gyobb kerékpáros versenye, a Giro.
Az immár 105. nagyszabású ver-
senyt idén először három magyar-
országi szakasszal rendezik meg. 

A harmadik szakasz május 8-án,
vasárnap startol Kaposvárról, és
Nagykanizsán, Badacsonyon keresz-
tül érkezik Tihanyba, a tervek szerint
17.00 óra tájban, hogy innen tovább
tekerjenek a balatonfüredi befutóig.

A versenyre sok látogatót várnak
a szervezők, lesznek útlezárások,
forgalmirend változások is. Ezek-
ről, a pontos útvonalról és az egyéb
fontos részletekről folyamatosan
tájékoztatást adunk majd itt a lap-
ban. Kövesse az eseményeket a
ww.tihany.hu oldalon, a képújság-
ban és Tihany Hivatalos Turisztikai
oldalán a Facebookon is.

t-v

INGATLANPIAC: TIHANY A LISTAVEZETŐ



Egy önkormányzat költségvetése

keveseket érdekel, többségünk csak erős

kényszer hatása alatt próbálkozna meg

átböngészésével. Valóban, nem egy

szórakoztató olvasmány. Én

megpróbáltam, de csaknem két

évtizedes államigazgatási gyakorlat

birtokában is beletört a bicskám. Pedig

egy település és lakói életét nagyban

meghatározzák a dokumentumban

lefektetett számok. Hogy ne kelljen a

műfaj elrettentő hatásával szembesülni,

de mégis megtudjuk, milyen keretek

között mozoghatunk, Tósoki Imre

polgármestert kértük fel a költségvetés

bővebb magyarázatára és

végrehajtásának értékelésére.

– 2021. akárcsak az előző év, rendha-
gyónak mondható. A járvány és a nyo-
mában járó kormányzati intézkedések
alaposan átformálták élet-
ünket és az önkormányza-
tok pénzügyi-gazdálkodási
feltételeit is. Milyen dilem-
mákkal szembesültek
egyes bevételek elmaradása, illetve el-
vonása miatt? Mekkora rést ütött
mindez az önkormányzat költségveté-
sén?

– Amikor a veszteségeket vesszük
számba, nem csak 2021-ről, hanem
2020-ról is beszélni kell, hiszen a korlá-

tozások tavaly március 15-ével kezdőd-
tek. A kétévi kiesések, elvonások 264
millió forint mínuszt jelentettek szá-
munkra. Önmagában csak az idegenfor-
galmi adó utáni plusz 1 forintos állami
támogatás kivezetése 80 millió forint
csökkenést okozott. A gépjárműadó elvo-
nása, a parkolás ingyenessé tétele, vala-
mint a vendéglátói kitelepülések közte-
rület-használati díjának elvesztése is ér-
zékenyen érintett minket. Ugyanakkor a
járvány elleni védekezés jelentős költ-
séggel járt – gondoljunk csak a közterü-
letek fertőtlenítésére, az ebédkihordásra
vagy az idősek ellátására. A pandémia
alatt megszerveztük a hétvégi főzést az
iskola konyháján, így azokat is kiszolgál-
tuk, akik nem jutottak volna a hét végén
rendes ebédhez a rendkívüli helyzetben.
Ebben az évben a minimálbér 200 ezer
forintra emelése ró további terhet ránk,

mert - például a Falugondnokságnál - ez
sok embert érint, miközben a más terü-
leten dolgozók is fizetésemelést várnak
el.

– Milyen alternatív megoldások jö-
hettek szóba? Mik voltak a legfontosabb

szempontok a döntések meghozatala-
kor? 

– Elsősorban a takarékos gazdálko-
dásban láttuk a megoldást. Döntést hoz-
tunk arról, hogy egyes rendezvényeket
elhalasztunk, ezek egy részét ősszel si-
került bepótolnunk a programok össze-
vonásával. Spórolni tudtunk a saját fi-
nanszírozású beruházások átütemezé-
sével is. Minden intézményvezetőt fel-
szólítottunk a takarékos gazdálkodásra,
kérve, hogy csak a legszükségesebb be-
szerzéseket hajtsák végre. 

– Nem gondoltak létszámcsökken-
tésre vagy intézménybezárásra?

– Nem, egyik megoldás sem merült fel.
Köszönhető ez annak, hogy maradt még
egy kis tartalék a Kenderföldek értékesí-
téséből. Ideiglenesen bezártuk a könyvtá-
rat, a művelődési házat, de az alkalmazot-

takat nem bocsátottuk el.

– Felmerült-e a helyi adó-
terhek növelése a kieső bevé-
telek pótlására, a költségve-

tés lyukainak befoltozására? A turiszti-
kai feladatok megoldására például -
civil körökben – már szóba került egy-
fajta hozzájárulás bevezetése az IFA
csökkenésének ellensúlyozására, és a
központi költségvetéstől való nagyobb
függetlenség érdekében. 
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ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS
- CSAK KEVESEKET ÉRDEKEL, DE SOK MÚLIK RAJTA

„A bevételkiesés és az elvonások nem érin-
tették a pályázatokból megvalósuló beruhá-
zásokat.”
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– Szerettük volna 2020 végén az adó-
rendeletünket módosítani, de az érvé-
nyes szabályozás, kormánydöntés sze-
rint 2021-re nem lehetett adóemelést
előirányozni. Tihanyban öt éve volt utol-
jára adóemelés. Most sem tudjuk, hogy
mi várható ezen a téren, nem egyér-
telmű a jogi szabályozás. Az építmé-
nyadó esetében az adóalanyok körét le-
hetne szélesíteni, de a törvény szerint a
külterületeken álló gazdasági épület
után senki sem köteles adót fizetni. Ön-
kéntesen sok cserhegyi és óvári tulajdo-
nos bevallja a lakás vagy nyaralás cél-
jára használt ingatlanát, és fizeti a kive-
tett építményadót. A terület átminősíté-
sének nincsenek meg a feltételei. A kül-
területi szabályozást 2021 végéig a Ba-
laton-törvényhez kellett igazítani. A tör-
vény kimondja, hogy ezeket a területeket
nem lehet belterületbe vonni. Ezekben
az övezetekben lakóépületek nem lehet-
nek, ezért ahol a helyi szabályozás meg-
engedte ezek építését, most kikerülnek
a korábbi szabályozás alól. Ez azt jelenti,
hogy a maximális alapterületet 180
négyzetméterről 150-re kell csökken-
teni, a pincével és a gazdasági épülettel
együtt.

– Eszerint a gyakran kifogásolt, lu-
xusnyaraló-típusú mezőgazdasági épü-
letek kötelező adózására még nincs
megoldás.

– Nincs, és egyelőre nem is lehetsé-
ges. A törvényeket be kell tartanunk, és
be is tartjuk.

– Mi volt az eddigi legnehezebb,
költségvetést érintő döntés az
utóbbi két évben? 

– Nem is a döntések meghozatala volt
nagyon nehéz, mivel ezeket nem lehetett
mérlegelni, muszáj volt meglépni. Leg-
főbb célunk az volt, hogy az itt élőket és
az üdülőket megóvjuk a járványtól.
Ennek érdekében lezártuk a parkolókat,
önkénteseket toboroztunk, megszervez-
tük a maszk ellátást, fertőtlenítést vé-
geztünk a köztereken, közintézmények-
ben, buszmegállókban. A döntés nem
nehéz volt, hanem szükséges – beleértve
a költségvetést érintőket is. 

– Hogyan hatott a pénzszűke a fej-
lesztési tervekre?

– A bevételkiesés és az elvonások nem
érintették azokat a beruházásokat, ame-
lyeket 100 százalékban pályázatból való-
sítottunk meg; például nem lassította le
a magtárépület felújítását, a Tihanyi Mű-

vészek Élményházának megvalósítását,
vagy a Csokonai liget felújítását.

– A helyiek az önkormányzathoz leg-
gyakrabban személyes problémáik
megoldása érdekében fordulnak. Nem
lenne jobb, ha az emberek nemcsak el-
érhető segítségnek tekintenék a hiva-
talt, hanem ismernék az önkormányzat
gazdasági-pénzügyi helyzetét, mozgás-
terét, a dilemmákat, és esetleg ők is be-
szállnának a legjobb megoldások ki-
munkálásába?

– Ez jól hangzik, de vajon megvalósít-
ható? És ha igen, hogyan? Az embereket

általában csak az eredmények érdeklik –
és ebben van is igazságuk. Azért válasz-
tanak felelős tisztségviselőket, hogy
azokra bízhassák a település problémái-
nak megoldását. Ezzel együtt lehetőség
van a költségvetés megtárgyalását a
helyszínen, élőben vagy televíziós közve-
títés formájában követni. A rendelet
megtalálható honlapunkon. Tény, hogy a
kommunikációt ki lehetne terjeszteni
erre a témára, hogy az itt élők reálisab-
ban lássák, mire vagyunk képesek, és mi
az, ami lehetetlen.

– Ön szerint milyen mértékben telje-
sülnek a költségvetési célok?

– Úgy gondolom, hogy előrelátóan és
óvatosan terveztünk, így nem kell le-
mondani céljainkról. A költségvetés
megtervezésekor már kalkuláltunk
azzal, hogy nem lehet időben elkezdeni

az IFA beszedését, és szerényebb ösz-
szeggel számoltunk a parkolóbevételek
esetében is. De tény, hogy az önkor-
mányzat működőképességének fenn ma -
ra dá sához, intézményeink, az óvoda, a
Falugondnokság, a jóléti szolgáltatások
zökkenőmentes működéséhez tartalé-
kokra volt szükségünk. 

– Egyszer minden tartalék elfogy.
– Szigorú pénzügyi fegyelemmel még

két évet ki tudunk húzni. Bízom benne,
hogy megkapjuk az igényelt állami költ-
ségvetési támogatást, és akkor levegő-
höz jutunk. Tény, hogy komoly bevételhez

kell jutnunk.

– Vagyis mire számíthatunk?
Milyen anyagi helyzetben talál

minket az idei év?
– Eddig is komoly erőfeszítéseket tet-

tünk a pénzügyi egyensúly megtartá-
sára, és ezután is szükség lesz rá. A két
pandémiás év után hosszú évekre lesz
szükség a kiesések pótlására, a normál
működés visszatérésre. Itt tartunk
most. Tihanynak szerencséje van, mert
a 2021-es elő- és utószezonban sok
vendég volt. Így vállalkozóink jobb hely-
zetben vannak, mint az önkormányzat.
Annál is inkább, mert a település von-
zóvá tétele a mi feladatunk, ami nagyon
sokba kerül. Az igényes környezet biz-
tosítása mellett az ingyenes strandok
rendben tartása is óriási teher, bevéte-
leink nagy részét erre költjük. Ami tő-
lünk telik, megtesszük, és közben re-
ménykedünk a jobb időkben.

Koncz Mária

„Előrelátóan és óvatosan terveztünk,
így nem kell lemondani céljainkról.”
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Nem emelkednek idén a balatoni

horgászjegyárak, a horgászrendben

jelentős enyhítések várhatók -

jelentette be Szári Zsolt, a Balatoni

Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.

vezérigazgatója a Tihanyban

rendezett Balatoni Horgász

Konferencián.

Az utóbbi években tavasszal bevezetett
csónakos korlátozás kizárólag az akadók
környékén lesz érvényben. A déli parti be-
folyók mentén is feloldják az április 15. és
június 15. közötti korlátozást pontyra és
harcsára – hangzott el.

A vezérigazgató, a Balaton élővilágának
megóvásáért felelős miniszteri biztos közölte,
hogy csökkent a parti horgászhelyek száma,

ráadásul az elmúlt évek során a tisztává, át-
látszóvá váló víz miatt a halak beljebb húzód-
tak. Elmondta: a vízminőség megóvásáért a
horgász-etetőanyagok hatását már megvizs-
gálták, hasonló kutatásokra van szükség
annak megállapítására, mekkora és milyen
terhelést jelentenek a tónak a fürdőzők, a vi-
torlázók, valamint a tízezrével átvonuló ma-
darak, a szaporodó hattyúk, vadkacsák.

A horgász-etetőanyagoknál mennyiségi
és minőségi korlátozásokat kívánnak beve-
zetni, valamint meg akarják akadályozni a
nem őshonos halak térnyerését. 2022
hangsúlyos feladata lesz a Balaton vízgyűj-
tőjén termelt balatoni halnak, mint bioter-
méknek a bevezetése a piacra – mondta.

t-v

MODERNIZÁLNÁK A TÉRSÉG VÍZELLÁTÁSÁT
A Balaton körül olyan vízügyi fejlesztés valósul meg, ami

Magyarország viszonylatában kiemelkedő, és kiterjed a tó

térségének ivóvízellátásának modernizációjára, illetve a

Balaton vízmérlegének komplex javítására. Az ország

legnagyobb vízügyi beruházása szinte az összes Balaton-parti

települést érinti, mintegy 300 ezer lakost.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által az egész balatoni térség
ivóvízellátásának modernizációjára kiírt uniós, nyílt közbeszerzési
eljárás („Balaton térsége ivóvízellátás tervezése címmel”) tavaly
május végén indult, decemberben hirdettek eredményt. A közbe-
szerzési eljárás bírálatából kiderült, hogy a két ajánlattevő közül
a „P&B AQUA” Kutatási, Fejlesztési és Műszaki Tanácsadó Zrt. által
vezetett konzorcium lett a nyertes, ők adták ugyanis a kisebb ár-
ajánlatot a tervezési, engedélyeztetési munkák elvégzésére, ami
mintegy nettó 2,786 milliárd forint volt. 

A cél, hogy Zala-, Somogy-, Veszprém-, valamint Fejér megye
ivóvízbázisát bővítsék, a Balaton, mint vízbázis teljes kiváltásával.
Ennek részeként a meglévő karsztvízbázisokat csak a regenerá-
lódási határukig terheljék és bevonjanak jelenleg nem hasznosí-
tott, kihasználatlan vízbázisokat az ivóvízellátásba. A vízellátás
üzemeltetési költsége alacsonyabb és egyben fenntartható legyen
a jövőben. 

A nyertes vállalatnak elsőként a projekt teljes körű műszaki elő-
készítési és tervezési feladatainak ellátása lesz a dolga, illetve,
hogy megszerezze a megvalósításhoz szükséges engedélyeket,
amelyekhez különböző tanulmánytervek és hatástanulmányok is
szükségesek (környezet hatástanulmányok, környezetvédelmi ha-
tósági engedélyek kiadásához szükséges hatásvizsgálatok, tech-

nológiai tervezési és méretezési számítások, nyomvonaltervek,
egyéb dokumentációk elkészítése). 

Ezen túl, többek között új mélyfúrású kutak létesítésére, új víz-
műtelepre, szennyvíztisztító telepek bővítésére, szennyvízcsatorna
kiépítésére és megújuló energiatermelő rendszer kivitelezésére is
tervet kell készíteniük. 

A beruházás előkészítése tervezetten 2023-ig tartana, a meg-
valósítás pedig 2024-2027. között zajlana az állami vízműcég tervei
szerint.

A beruházást részben az Európai Unió helyreállítási és ellenál-
lóképességi eszköz keretéből valósul majd meg, ez az a forrás,
amit az EU a koronavírus világjárvány okozta egészségügyi, tár-
sadalmi, gazdasági krízishelyzetben az elszenvedett károk, a ne-
gatív következmények felszámolására bocsát az országok rendel-
kezésére. 

t-v

A balatoni térség ivóvízellátásának fő vízbázisai jelenleg a ba-
konyi karsztvizek, a Balaton vizét tisztító felszíni vízművek, illetve
helyi kisvízművek. A meglévő vízművek közül a karsztvizeket ki-
aknázók a legkedvezőbb adottságúak, míg a kisvízművek és a Ba-
laton vizét tisztító vízművek rendkívül magas üzemeltetési költ-
ségen, környezetet terhelő módon működnek. Ennek oka, hogy a
Balaton-víz a magas szervesanyag-tartalma miatt csak nehezen
és költségesen tisztítható, másrészt a sekély tó vízminősége
olyan külső feltételektől függ mint például az algásodás, vagy
vihar okozta iszap-felkeveredés. Az új gigaprojekt erre úgy rea-
gálna, hogy növelné a jelenlegi rendszernél alacsonyabb energia
igényű és olcsóbban fenntartható karsztvíz mennyiségét és új víz-
bázisokat állítana üzembe a Mura folyóból.

A horgászat nagy népszerűségnek ör-
vend a Balaton partján. A horgászlétszám
a halászat 2013. évi leállítását követően
dinamikus emelkedik. Tavaly 84 ezer
darab horgászjegyet értékesítettek a Ba-
latonnál. Az idei évre érvényes okmányok
már megvásárolhatók személyesen és
online egyaránt. A 2022-es balatoni éves
területi jegy csak abban az esetben vált-
ható, ha a horgász már rendelkezik 2022.
évi állami horgászjeggyel.

NEM DRÁGULT A BALATONI HORGÁSZAT



Tihany különleges és csodálatos

félsziget volta miatt, az itt lakók

bármerre indulnak, szinte biztos, hogy

nagyon hamar a Balaton partján találják

magukat. Ezt a kivételes adottságot nem

csak pecázásra, fürdésre, strandolásra

érdemes kihasználni, de egy csodás vízi

sportra: a vitorlázásra is. De nem egy

méregdrága luxussport a vitorlázás, amit

csak a gazdagok művelnek? Van

lehetősége a tihanyi gyerekeknek arra,

hogy vitorlázzanak?

Igen, van lehetőségük a tihanyi és kör-
nyékbeli gyerekeknek a vitorlázást megta-
nulni, méghozzá olcsón, igényes és bizton-
ságos környezetben.

A Tihanyi Hajós Egylet (THE) vitorlás
klubban lassan húsz éve foglalkozunk vi-
torlás táborok rendezésével és utánpótlás
neveléssel, sőt a kikötő üzemel-
tetés teljes nyereségét ebbe a
tevékenységbe forgatjuk vissza.
Ennek részeként a THE több,
mint tíz éve jó kapcsolatot ápol a Tihanyi
Bencés Iskolával. Az iskolába járó harma-
dikos és negyedikes gyerekek minden
évben az utolsó tanítási héten egyik dél-

előttjüket a THE-ben töltik, ahol megis-
merkednek a kikötővel, a klubházzal és az
edzőkkel. Megtudják, hogy néz ki, mi fán
terem egy gyerekvitorlás, vagyis az Opti-
mist, sőt ki is próbálhatják. A po-
gácsa és szörp mellett eltöltött
bemutatkozás után mindenki
mentőmellényt húz, és irány a
víz. Persze mindig az aznapi idő-
járási és szélviszonyokhoz alkalmazkodva
kezdődik a vitorlázás, először csak a vé-
dett kikötő mederben ismerkednek az Op-

timistekkel, majd szép idő esetén onnan
kimerészkedve próbálhatják ki a gyerekek
a hajóvezetést. Aki egyedül még bizonyta-

lan, az 3-4 személyes hajókban, az edzők
mellett kóstolhat bele a vitorlás élménybe,
és persze az edzőmotorosba is mindig
befér pár érdeklődő nebuló. Amikor a szo-

kásos nagy kánikula köszönt ránk az
utolsó tanítási héten, akkor a kikötői láto-
gatást egy nagy balatoni fürdőzéssel szok-
tuk zárni.

Azokat a gyerekeket, akiknek itt megtet-
szik a vitorlás sport, visszavárja a klub a
helyieknek szervezett nyári napközis tá-

borba és az ősztől kezdődő délutáni edzé-
sekre.

A nyári napközis táborban vitorlázással,
és egyéb nyári játékokkal telik az
egy hét. Figyelünk, hogy min-
denki a saját tempójában ismer-
kedjen a kormányzással, nem az

azonnali hajókezelési tudás a fontos. A
tábor ára hasonló a környékbeli úszó- vagy
focitáborokéhoz: tavaly programokkal, ha-
jókkal, ebéddel, uzsonnával 35 ezer fo-
rintba került az öt nap.  A nyári tábor leg-
utóbb olyan gyorsan megtelt, hogy egyből
indíthattunk volna még egyet, azonban már
nem volt rá kapacitásunk. Idén felkészü-
lünk erre is.

Az iskolaidőben tartott délutáni edzések
szerdán és csütörtökön délután 3-kor kez-
dődnek. Ezeket Litkey Zsolt vitorlás edző
vezeti, a tihanyi és környékbeli gyerekek-
nek ingyenes az edzés. 2021-ben ősszel ki-
lenc versenyző palánta látogatta a helyi ed-
zéseket október végéig. Utána jött a hideg
miatti kényszerpihenő, de március végétől
újra indulnak a délutáni vitorlázások. (Bő-
vebb információk az egyesület honlapján:
www.thesail.hu)

A Tihanyi Hajós Egyletben nem titkolt cé-
lunk, hogy a környékbeli gyerekeket meg-
ismertessük ezzel a szép sporttal és - aki
kedvet kap hozzá -, azt a versenyszerű
sportolásra is csábítsuk. Sokkal egysze-
rűbb és szebb, szülőnek, gyereknek egya-
rán, lesétálni az edzésre tíz perc alatt, mint

Balatonfüredre vagy Veszprémbe
utazni a sportolás öröméért. Így,
és itt az egyesületben kezdett vi-
torlázni Érdi Mári, a mára kétsze-
res olimpikon Laseres vitorlá-

zónk, és a mai versenycsapatunkban is több
tihanyi fiatal vitorlázik nagy örömünkre.

Rutai Andrea
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HOL VITORLÁZNAK A TIHANYI GYEREKEK?

„A tihanyi és környékbeli gyerekeknek 
ingyenes az edzés.”

„Szeretnénk a gyerekeket bevezetni ebbe
a szép sportba, aki kedvet kap hozzá, azt
a versenyszerű vitorlázásban is segítjük.”
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REJTVÉNY
Gárdonyi Géza író, így írt a téli Balatonról:
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TOVÁBB FEJLESZTIK A BALATONI STRANDOKAT
A Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folytatja a

strandfejlesztési programját, amelyek keretében 3 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatást oszt szét pályázati úton a Bala-
tonnál, a Tisza-tónál, a Velencei-tónál, valamint a Duna és a Tisza
mentén található szabadvizű strandok fejlesztésére. A Balatonnál
markáns változás tapasztalható az utóbbi években, a strandok
egyre fejlettebb infrastruktúrával, kulturált környezettel várják a
fürdőzőket.

Az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló fejlesztéseknél
kiemelt cél, hogy azok elsősorban az akadálymentesítést, a hoz-
záférhetőséget, a hálózatosodást, valamint a család- és látogató-
barát szolgáltatások kialakítását helyezzék a középpontba. A be-
ruházások során szem előtt kell tartani az alapszolgáltatások mi-
nőségének emelését, így többek között a vizesblokkok és az öltö-
zőkabinok megújítását, a vízbejutás feltételeinek javítását, az egy-
séges arculati elemek használatával a koherens tájékoztató és
vendégirányító rendszerek kialakítását. Támogatják a zöld felüle-
tek megújítását és bővítését, az ingyenes wifi kiépítését, akárcsak
az árnyékolók és utcabútorok telepítését.

A Magyar Turisztikai Ügynökség 2017-ben indította el a Kisfa-
ludy Strandfejlesztési Programot, amelynek célja, hogy 2030-ig az
összes hazai szabadvízi strand megújuljon. A több lépésben meg-
valósuló fejlesztések eredményeként országszerte európai szín-

vonalú, családbarát, akadálymentes fürdőhelyek fogadják a láto-
gatókat. A Balatonnál is markáns változás tapasztalható az utóbbi
években, a strandok egyre fejlettebb infrastruktúrával, kulturált
környezettel várják a fürdőzőket.

t-v







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 (None)
  /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


