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DOBOGÓS HELYEN
A TIHANYI HAJÓS

EGYLET 
A Magyar Vitorlás Szövetség rangsora

alapján a 2019-es szezonban a Tihanyi
Hajós Egylet lett a harmadik legjobb ha-
zai vitorlázó egyesület.

A Magyar Vitorlás Szövetség minden
év végén a meghatározott hajóosztályok -
ban és versenyeken elért eredmények
alapján rangsorolja a Magyarországon
bejegyzett vitorlázó klubokat, egyesüle-
teket. Az egyik lista alapját a World Sai-
ling (WS) osztályokban elért eredmények
képezik, a másik lista alapját pedig a
nem  zeti osztályokban elért eredmények.
A két listán a bejegyzett 161 tagszervezet
közül összesen 50 egyesület szerzett
legalább egy pontot, 15 egyesület pedig
mindkét listára fel tudott iratkozni.

A Tihanyi Hajós Egylet 140,5 pontot
szerezve a WS osztályokban a harmadik
legjobb hazai vitorlázó klub lett. Az első
helyet 192,5 ponttal a Balatonfüredi Yacht
Club, a másodikat pedig a Spartacus
Vitorlás Egylet (SVE) 167,75 ponttal fog-
lalja el, mindkettő nagyságrendekkel na-
gyobb klub a tihanyinál. 
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TESTÜLETI ÜLÉS 
Február 20-án, csütörtökön, 16 órakor tartják a polgármesteri hivatal
tanácstermében a  soron következő testületi ülést. Az ülés nyilvános.

A választásokat követően jogszabály írja
elő, hogy az újonnan megválasztott testüle -
teknek felül kell vizsgálniuk a működésüket
részletesen szabályozó rendeletüket (rövi-
den: SzMSz). A szabályzatnak vannak jog-
szabályok által kötelezően előírt tartalmi
elemei és a jogalkalmazás gyakorlati
tapasz talatai alapján hasznosnak és cél-
szerűnek tartott részei.

Néhány előírás azokból, amin a testület
módosítani kívánt:

A munkaterv szerinti testületi ülésekről
készült filmfelvételek – a technikai háttár

biztosítása után – mindenki számára hoz-
záférhetővé válik a www.tihanytv.eu oldalon
keresztül, így nemcsak a helyi televízió elő-
fizetői számára lesz megtekinthető az ülés.
A képviselő-testület az eddigi egy helyett
két alkalommal tart majd közmeghallga-
tást, amelyek időpontjáról a Tihany Vissz-
hang újságon keresztül is tájékozódhatnak
az érintettek. 

A minősített többséggel (a megválasztott
képviselők több mint a felének egybehangzó
szavazatával) eldönthető ügyek száma is
bővült. Például minősített többség kell tár-
saság alapításához, részesedésszerzéshez,
illetve ezek elidegenítéséhez, 3 millió feletti
hitelnyújtáshoz, önkormányzati ingatlan ér-
tékesítéséhez, önkormányzat által irányított
gazdasági társaság tisztségviselőinek kije-
löléséhez, visszahívásához. Az ilyen jelentős

témájú ügyek kiemelkedő fontossága miatt,
ezekről az elmúlt ciklusokban is minden
esetben minősített többséggel születtek
a döntések annak ellenére, hogy az SzMSz
ezt eddig nem szabályozta. 

A testület kérésére került be a rendeletbe,
hogy önkormányzati vagyon értékesítése
esetén név szerinti szavazást fognak tartani.
A képviselők megemelték az egyébként ha-
táskörükbe tartozó, de a polgármesterre,
illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra
átruházott kiadások összeghatárait, ezek
többek között kisebb felújítási, javítási mun-
kák fedezetére, bekövetkezett káresemé-
nyek azonnali elhárítására szolgálhatnak.

A rendelet szövege a honlapon és a nem-
zeti jogszabálytár felületén teljes terjede-
lemben hozzáférhető.

Németh Tünde

MEGVÁLTOZOTT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Az elmúlt év utolsó, decemberi ülésén
a település képviselő-testülete több pont-
ban módosította az önkormányzat és
szerveinek szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló rendeletét.

2014-ben alkotta meg az önkormányzat
a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi köz-
szolgáltatásról szóló rendeletét. A rendelet
hatálya azokra terjed ki, akiknek van ivó-
vízellátása, de a közcsatornára nincsenek
rákötve (zárt szennyvíztárolóval rendelkez-
nek). A képviselő-testület döntése alapján
az ilyen ingatlantulajdonosok számára
a szolgáltatás igénybevétele kötelező. 

A DRV Zrt. akkori kapacitáshiánya miatt
nem vállalta a feladatot, a kijelölt szolgáltató
a balatonfüredi Kontirak Kft. lett, többek kö-
zött Tihanyban, Örvényesen, Aszófőn és Ba-
latonudvariban is. A KDT Vízügyi Hatóság
a jogszabály szerinti befogadó telepnek a ba-
latonfüredi szennyvíztisztító telepet jelölte ki.

Tavaly novemberben a feladatot ellátó cég
árváltoztatási javaslattal fordult az érintett

önkormányzatokhoz. A díjtételek emelését
a drasztikusan lecsökkent megrendelések
számával és a megnövekedett fajlagos költ-
ségekkel indokolták. A képviselő-testület
által is elfogadott szolgáltatói díj a követ-
kezőkre módosult: 20300 Ft + áfa alapdíj és
640 Ft /m3 + áfa ürítési díj.

Idén januártól a nem közművel össze-
gyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését,
szállítását valamint ártalmatlanító helyre
történő elhelyezését, az önkormányzattal
kötött közszolgáltatási szerződés alapján,
továbbra is a Kontirak Kft. látja el. A szol-
gáltatás igénybevételéhez kérem, vegyék
fel a céggel a kapcsolatot az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén: 8230 Balatonfüred,
Vázsonyi út 31/B, telefonon: 30/9466-735,
email-en: kontirak@freemail.hu

A rendelet teljes szövege a honlapon és
a nemzeti jogszabálytár felületén megte-
kinthető.

Németh Tünde

A FOLYÉKONY HULLADÉKRÓL
Január elsejétől többet kell f izetni a nem
közművel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtéséért.
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Egy komplex fejlesztés megvalósításán
dolgozik az önkormányzat. Az ingatlanon
egy 800 négyzetméteres épületet emelné-
nek, ennek földszintjén kapna helyet a böl-
csőde illetve a jelenlegi intézményből át-
költöztetett óvoda, az emeleten pedig kilenc
darab 50–80 négyzetméteres önkormány-
zati lakást alakítanának ki.

A bölcsőde létrehozására az elnyert tá-
mogatás már adott, az óvoda kialakítását
pedig szintén pályázati forrásból biztosítaná
a település. Februárban adják be azt a 380
millió forintos pályázati kérelmet, amely
teljes egészében fedezné az óvoda megépí-
tésének költségeit. 

– Komoly reményeket fűzünk ehhez a pá-
lyázathoz. Nagyon bízom benne, hogy meg-
kapjuk a támogatást, erről egyébként a nyá-
rig döntés is születik. Terveink szerint az
önkormányzati ingatlanon egy tetszetős,
modern épületet emelünk, a gyerekeknek
és nevelőiknek egy korszerű, minden igényt
kielégítő új bölcsődei részleget biztosítunk
majd. A helyszín ideális, szép természeti
környezetben van, és végre a parkolással
sem lenne gond – válaszolta lapunk kérdé-

sére Tósoki Imre. A polgármester hangsú-
lyozta: a bölcsődei ellátás biztosítása köte-
lező Tihany számára, míg a jelenlegi óvodai
ellátás infrastrukturális fejlesztése is elen-
gedhetetlen, márpedig a beruházás mind-
két gondot megoldaná.

Jelenleg a legközelebbi bölcsőde Balaton-
füreden működik, a környék többi településén
nincs ilyen ellátás, így a beruházás jelentősen
javítaná a helyi családok életminőségét. 

Mint arról korábban beszámoltunk, a meg -
lévő óvoda nem bővíthető, maga az épület el-
avult, korszerűsítése az adottságai miatt csak
korlátozottan lehetséges, ezért kell a két el-
látásnak közösen egy új helyszínt biztosítani. 

Az egykori Hevesy-villa nem óvodának
épült, bár az oktatás jelenleg is kifogásta-
lanul működik az intézményben, az új jog-
szabályi előírásoknak már nem tud megfe-
lelni. Az épület nem akadálymentesített,
az emeleteket összekötő régi falépcső tűz-
veszélyes, a csoportszobák nem érik el
a minimális méreteket. Az új beruházás ré-
vén maga az intézmény a jelenleginél na-
gyobb területű lenne, a gyerekek termei il-
letve az udvar is lényegesen tágasabb lesz. 

Az Aranyház utca végén álló, a Belső-tó-
hoz közel elhelyezkedő, több mint négyezer
négyzetméteres telken minden szükséges
közműbekötés adott. Az építési tervek ké-
szen vannak.

Sikeres pályázat esetén az építkezés jövő
év elején kezdődne és várhatóan egy évig
tartana.
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Nagyon kevés olyan ingatlan áll az önkor-
mányzat rendelkezésére, ami önkormány-
zati lakások kialakítására alkalmas lenne,
ezért adja magát az Aranyház utcai tágas
telek, és az arra tervezett építkezés.

A szabályozási terv a 4200 négyzetméteres
ingatlanon egy 840 négyzetméteres, két-
szintes épület megépítésére ad lehetőséget.
Egyre nagyobb igény van arra, hogy az el-
szabadult ingatlan árak mellett a fiatalok is
hozzá tudjanak jutni egy lakáshoz, ezért a
település vezetése mindenképpen szeretne
kedvező lakásvásárlást biztosítani azoknak,
akik Tihanyban képzelik el a jövőjüket.

– Nagyon fontos programról van szó, ko-
moly segítséget tudunk adni a fiataloknak,
ilyen még nem volt Tihanyban. Ezekhez az
önkormányzati lakásokhoz a kormány biz-

tosította vissza nem térítendő támogatáso-
kat illetve kedvezményes hiteleket is
igénybe lehet venni, ez így együtt nagy se-
gítség lehet egy pályakezdő fiatal párnak–
hangsúlyozza Tósoki Imre polgármester. 

A lakások megépítése az előzetes kalku-
lációk szerint mintegy 400 millió forintba
kerül, ezt hitelből fedezné az önkormányzat.
A kilenc darab, 50–80 négyzetméteres la-
kásokat piaci ár alatt, pályázati úton érté-
kesítenék, kizárólag Tihanyban élő, fiatalok
részére. 

A tervek szerint a lakáseladásokból szár-
mazó bevételből az önkormányzat vissza is
fizeti a felvett hitelt.  
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LAKÁSOK A FIATALOKNAK

123 millió forint pályázati forrást nyert
a település a bölcsődei ellátás biztosítására.
Az önkormányzat tervei szerint az új böl-
csődét az Aranyház utcában üresen álló in-
gatlanon építenék fel, ebben az épületben
kapna helyet az óvoda is. A beruházáshoz
kapcsolódóan f iatalok számára lakásokat
is kialakítanának.

A bölcsődei és óvodai beruházás részeként
az újonnan megépített intézmény emeletén,
egy régi igénynek eleget téve, kilenc önkor-
mányzati lakást alakítanak ki. A cél a f ia-
talok helyben tartása, az elvándorlás meg-
akadályozása vagy éppen a már elköltö-
zöttek visszacsábítása.  

ÚJ BÖLCSŐDE-ÓVODA ÉPÜLHET 

Tihanyban az önkormányzat által fog-
lalkoztatott dolgozók több mint felét érin-
tik a változások. A minimálbér és a ga-
rantált bérminimum emelkedésével járó
többletkiadások jelentős terhet jelentenek
az önkormányzatnak, éves szinten min-
tegy 11 millió forint kiadást, hiszen erre
pluszfinanszírozást nem kap a normatív
támogatásában, így az ezzel járó költsé-
geket a saját bevételeiből kell finanszí-
roznia. 

A rendelet értelmében a teljes munka-
időben foglalkoztatott munkavállaló ré szére
megállapított alapbér kötelező legkisebb
összege (minimálbér) a teljes munka idő
teljesítése esetén 161 ezer forint. 

A minimálbér adóterhe 53 935 forint, te-
hát ha valaki 161 ezer forint minimálbérre
van bejelentve, akkor 107 065 forintot kap
kézhez ebben az évben, ami havonta 7980
forinttal több, mint a tavalyi nettó mini-
málbér. Ez az összeg legelőször a februári
munkabér kifizetéskor jelentkezik.

A legalább középfokú iskolai végzettsé-
get, vagy középfokú szakképzettséget
igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló részére alapbérként meg-
állapított garantált bérminimum a teljes
munkaidő teljesítése esetén 210 600 fo-
rint. A havi garantált bérminimum (szak-
munkás bérminimum) ebben az esetben
140 049 forint nettó munkabért jelent, ami
havonta 10374 forinttal több mint a tavalyi
nettó bérminimum.

A MINIMÁLBÉR
TERHEI
Január 1-jétől a minimálbér bruttó összege
161 ezer forintra, a garantált bérmini-
mum pedig 210 600 forintra emelkedett.
A bérnövekedés mindkét esetben 8-8 szá-
zalékos, minden munkáltatóra és munka-
vállalóra érvényes. 

A Visszhang óvodába jelenleg 56 gyermek jár, közülük 34-en tihanyiak. Két vegyes csoport működik az
intézményben, amelynek éves fenntartása 60 millió forintjába kerül az önkormányzatnak. Tihany adott-
ságait f igyelembe véve egy kisebb, 10-12 fős bölcsödét létesítenének.



Pályázati támogatásból egészség- és drog -
prevenciós napot szervezett az önkormány-
zat a Bencés Általános Iskola sportcsarno-
kában, a programokra több százan voltak
kíváncsiak. Nem csak a tihanyiakat, hanem
a környező települések lakóit is várták
a vizsgálatokra. 
Az Egy csepp figyelem alapítványnak kö-
szönhetően többek között vércukor, vérnyo-
más, koleszterin és véroxigén szint mérésre
is adódott lehetőség. Juhász Ágnes dok-

tornő segítségével a férfiak vérből történő
PSA prosztataszűrésen vehettek részt,
és sok jelentkező volt Pradaitsné Kántás
Mária védőnő által végzett gluténszűrésre
is. Hosszú sorok vártak a szemvizsgálatra,
volt biorezonancia mérés is, és illóolaj be-
mutató. Aki mozogni, tornázni szeretett
volna, azt is megtehette Csizmaziáné Török
Hanna reggeli tornáján, vagy kipróbálhatta
a Fit-life Power Plate  stúdió gépeit. Délután
senior örömtánc szórakoztatta a közönsé-

get, és a nap folyamán Gábor Farkas masz-
szőr is sok résztvevőnek segített lazítani. 
Az érdeklődők szakmai előadásokat is hall-
gathattak. Beró Marianna belgyógyász a
gasztroenterológiáról, Szekeres Kornél
rendőr őrnagy a drog prevencióról, míg
Szabó Szigfrid feltaláló az életmód változ-
tatásról beszélt az érdeklődőknek.
Mint elhangzott: a rendszertelen étkezés,
a mozgásszegény életmód számos későbbi
testi és pszichés probléma okozója lehet,
ezért a megelőzésnek nagy szerepe van az
egészségmegőrzésben. 
Míg a szülők a szűrővizsgálatokon vettek
részt, a gyerekek sem unatkoztak, kézmű-
ves foglalkozást tartottak nekik a TDM mun-
katársai. A gyümölcskóstoló és az egész-
séges ételekből készült ebéd is nagy sikert
aratott. 
A nap sikerét talán a számok is mutatják:
volt olyan szűrővizsgálat, melyen mintegy
háromszázan vettek részt. Az mindenesetre
jó jel, hogy az embereket érdekli az egész-
ségük, a sokszor hangoztatott üzenetek el-
jutnak hozzájuk – és egy-egy ilyen temati-
kus nap még inkább felhívja a figyelmet
a megelőzés, a prevenció fontosságára. 

Rózsa Éva
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EGY NAP ÖNMAGUNKÉRT
Sokszor, sokféleképpen elhangzik, mindenkinek többet kellene törődnie az egészségével.
Elméletben rengeteget tudunk, hallunk a megelőzés és a szűrővizsgálatok fontosságáról,
de azt is gyakorta halljuk, hogy a magyar lakosság egészségügyi állapota – hasonlóan
a régiós országokéhoz – elmarad a nyugat-európai szinttől. Ezért is van kiemelt fon-
tossága a különböző ingyenes, mindenki számára elérhető és ezzel együtt egyfajta kö-
zösségi élményt is nyújtó egészségnapi rendezvényekre. 

A helyi adottságokat és a Nemzeti Park
ajánlásait figyelembe véve ezúttal a szer-
vezők négyszáz résztvevőben maximalizál-
ták a futók számát.
A verseny alatt sorra érintették a futók
a félsziget nyugati oldalán lévő káprázatos
kilátópontokat. A Balaton nyugati meden-
céjének látványa a Szarkádi-erdőből, a Gur-
bicza-tetőről rövid időre feledtette a fáradt-
ságot, a Csúcs-hegy és Nyereg-hegy szikla -

ormairól a panoráma kétségtelenül eufóri-
kus örömöt okozott.
A futókat a verseny reggelén az otthonossá
varázsolt Bencés Iskolában várták a szer-
vezők, a hangulatról Radó László igazgató,
a Trail verseny házigazdája, az esemény
konferálója gondoskodott. 
Több futó is tréfásan szóvá tette, hogy: „Se
hó, se fagy, se keresztben-hosszában befa-
gyott Balaton?!” Az enyhe idő ellenére szép

és embert próbáló volt az idei verseny, fe-
lejthetetlen élményt adva minden indulónak. 
A félsziget felfedezésére az iskola udvará-

ról, két távon, 8 és 15 kilométeren, lehetett
rajthoz állni. A Magyar Hegyifutó válogatott
három tagja is elindult a versenyen, ami
nem könnyítette meg az éremszerzés lehe-
tőségét. 15 km-en, Szabó Sándor fantasz-
tikus idővel (1:03:40) diadalmaskodott, két
perccel javítva saját tavalyi pályacsúcsán. 
A Trail kupát 8 km-en, 41 perc 52 másod-
perccel, mindenki meglepetésre, a tihanyi
iskola volt diákja, Cseh Tibor tanárúr leg-
jobb atlétája, Szabó Márk nyerte. 
Az iskolát képviselte még Csizmazia Bene-
dek és apukája, Kenéz tanár úr, ők a kö-
zépmezőnyben 84. és 85. helyen értek
célba, illetve Pető Mónika, aki a senior kor-
osztályában negyedik lett.

A Tihany Sport és Szabadidő Egyesület idén
is várja közösségi futásokkal, virtuálfutás
programmal, nordic walking túrákkal és
szeptember 26-án, az őszi cross terepfutó-
versennyel a szabadidő sportolókat. 

Marsó Barna

Második alkalommal rendezett a Tihany Sport és Szabadidő Egyesület téli terepfutó
versenyt a félszigeten. Céljuk az volt, hogy alkalmat teremtsenek a keményebb
vonulatok meghódítására, hiszen a versenyt a terepfutók csak teljesítményhatáraik
átlépésével tudták teljesíteni. 

TIHANY TRAIL – A TÉLI TEREPFUTÁS
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– A téli időszakban történik a múzeum
átépítése. Az összes kiállítóterünk megújul,
nem csupán a kiállítás anyaga, hanem bel-
sőépítészeti átalakítások is lesznek. A tárlat
új nézőpontból mutatja be az apátság közel
ezer éves történetét. XXI. századi techno-
lógiákat használva élményszerűvé tesszük
a kiállítást. Az eddig nagyrészt be nem mu-
tatott tárgyakat, fotókat és dokumentumo-
kat neves szakértők tolmácsolásában is-
merhetjük meg, a kiállításon eddig is sze-
replő műalkotások pedig restaurátorok keze
nyomán újulnak meg – fogalmazott Barkó
Ágoston. 

A félsziget nevezetességeinek áttekintése
után a látogatók a pinceszinten kronologi-
kus rendben ismerkedhetnek meg az apát-
ság történetének jelentős korszakaival,
az abban lakó szerzetesközösség életével,
a jelentős apátokkal, az apátságban őrzött
kincsekkel, valamint a monostorhoz köthető
királyokkal. 

Az első teremben virtuális időutazásra vi-
szik majd az érdeklődőket: egy középkori
altemplomi szertartás jelenete tűnik majd
fel, valamint kivételes részletességgel fe-
dezhetik fel a legrégebbi magyar nyelvi em-
lékünket, a Tihanyi alapítólevelet. A legfris-
sebb régészeti eredményeket is feldolgozó
3D-rekonstrukciókkal mutatják be az apát-
ság építéstörténetének szakaszait. A török
kor utáni újjáépítés időszakát bemutató rész

hallatlan alapossággal beszél egy olyan kö-
zösség erőforrásairól, amely képes volt
a romokból felépíteni Magyarország egyik
legkiemelkedőbb barokk templomát és mo-
nostorát. XVIII–XX. századi történelmi ala-
kokkal találkozhatnak a látogatók, a külön-
leges installációk segítségével bemutatkoz-
nak az apátságot személyiségükkel is for-
máló egykori lakók. Hangsúlyosan megem-
lékeznek Boldog IV. Károly utolsó magyar
királyról. Időrendiségében és rendszerezet-
ten mutatják be az apátság történetének
ezt a királyőrző korszakát. Az utolsó terem-

ben a jelenkor kap hangsúlyt, itt látható lesz
mindaz, ami egy laikus számára átadható
és megismerhető a mai szerzetesi életből,
a tihanyi közösség mindennapjairól. 

– A kiállítás szakmai anyagáért Tóthné
Szlavkovszky Mariann a felelős, aki a Sop -
roni Múzeum és a Soproni Evangélikus
Gyűjtemény kurátora. A fiatal, háromgyer-
mekes édesanya, úgy tervezi a nálunk be-

mutatott anyagok összeállítását, hogy a ki-
sebb gyerekek számára is érdekes legyen
a látogatás. A felnőttek és a gyerekek szem-
magasságában is lesz elhelyezett tartalom,
ami az életkorukhoz igazodik. Igényelhető
lesz egy több nyelven is használható visual
guide eszköz is azok számára, akik mélyebb
információkra kíváncsiak. Az eszköz segít-
ségével az egyes tárgyakra, bizonyos pon-
tokra ráközelítve egy kisfilm, vagy képi
megjelenítés formájában többlet informá-
ciókhoz juthatnak az érdeklődők. A kiállí-
tások építésben közreműködik a Magyar

Kastélyprogram
Kft., ők tervezték
a Magtár Látoga-
tóközpont épüle-
tében készülő ki-
állítás anyagát is.
Ez segít össze-
hangolni a kiállítá-
sok témáit, elke-
rülni az esetleges

ismétlődéseket, – a két tárlat jól kiegészíti
majd egymást, érdemes lesz mindkettőt fel-
keresni – vélekedett az apátsági múzeum
igazgatója, aki hozzátette: az újjáalakítás
ideje alatt a látogatóközpont, a templom és
az altemplom továbbra is látogatható lesz.

Az idei programok közül kiemelkedik az
augusztusi egyhetes, Harmónia a vizek felett
című zenei fesztivál, illetve az őszi Orosz ze-
nei fesztivál. Továbbra is várják az érdeklő-
dőket a már hagyományos, vacsorával egy-
bekötött apátsági pinceszerre és a Pogány
Madonna nyomában elnevezésű sétára.

Mint arról korábban beszámoltunk, min-
den idők legnagyobb fejlesztése előtt áll
a Bencés Apátság. Két ütemben, közel há-
rom milliárd forintból indul program a temp-
lom műemléki felújítására illetve egyes épü-
leteinek fejlesztésére. A támogatás az apát-
ság vendégházának bővítésére is kiterjed.
Az apátság és a Mádl Ferenc tér közötti lép-
cső 2020 őszére uniós forrásból újulhat meg.
A támogatás révén a templom belső tereit is
felújítják, múzeumpedagógiai foglalkoztatót
alakítanak ki, megújul a kiállítótér.

Somogyi Judit

„A tárlaton a jelenkor is hangsúlyt kap, 

látható lesz mindaz, ami egy laikus számára

átadható és megismerhető a mai szerzetesi

életből, a tihanyi közösség mindennapjairól.”

A nyárra megújul az apátság Lélek a vizek
felett – múlt és jelen találkozása a Tihanyi
Apátságban című állandó kiállítása. A nép-
szerű tárlat mellett a templom összes kiál-
lítóterében is lesznek fejlesztések, belsőépí-
tészeti átalakítások. 
A szent helyre évente mintegy 130 ezer
látogató kíváncsi, a Balaton-régióban csak
a keszthelyi Helikon Kastélymúzeumot és
a szigligeti várat keresik fel ennél többen.
Barkó Ágoston atyát, az apátság múzeu-
mának igazgatóját kérdeztük.

APÁTSÁG ÚJ NÉZŐPONTBÓL

FOTÓ:  KŐRÖSI TAMÁS WELOVEBALATON
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A félsziget az őzek, szarvasok és vaddisznók
kedvenc helyévé vált, a kedvező körülmé-
nyek miatt ki-be jár itt a vadállomány. Fel-
túrt udvarok, ültetvények, tönkretett kerí-
tések jelzik útjukat, több gépkocsiban is
kárt tettek már és volt, hogy kerti meden-
cékben találtak vadat. Különösen kedvelik
itt a Gödröst, Sajkodot, Óvárt, a Cserhegyet
és a Kenderföldeket.
A vadak elszaporodása olyan mértékű, hogy
az állatok gyakran a belterületi utcákon jár-
kálnak zavartalanul, a vaddisznó kondák
sok esetben nem várják meg a sötétedést
sem. Több esetben kutyát támadott meg
a vaddisznó, volt, hogy a nyaralótulajdonost
nem engedte be a kertbe. Balatonszepez-
den rendőrségi szirénával ijesztették el
a gyerektáborban randalírozó
anyakocát, de olyan is előfor-
dult, hogy szállóvendégek
mondták vissza foglalásaikat,
gyermekeiket féltve. A róka pe-
dig már lassan úgy él a lakott
területen, mint a kutya, igaz eh-
hez az emberek is hozzájárul-
nak, sokan rendszeresen etetik
a rókákat.
A települési vadvilág kialakulá-
sában nincs igazán semmi
meglepő, a jelenség nemcsak a Balatonnál
tapasztalható. A vaddisznóállomány lét-
száma és elterjedési területe világszerte
nő, a városi zöldövezetek egyre inkább
a vaddisznók valódi élőhelyévé váltak. En-
nek oka az értékes élőhelyek eltűnése és
ezzel párhuzamosan a lakott területek el-
terpeszkedése valamint az általuk kínált

élőhelyek előnyös tulajdonságai, mint
a kedvezőbb mikroklíma, könnyebb táplá-
lékforrás, speciális búvóhelyek. 

A vadakat kilövik, ugye?

Van, aki a drága vadriasztóval keni a szőlő-
oszlopokat, van, aki emberi hajat hord
a fodrászatból, hogy távol tartsa a vadat.
Több településen kerítésekkel akarják el-
torlaszolni a vadjáratokat, több önkormány-
zat vadriasztó granulátumot oszt ingyene-
sen, máshol a hangriasztást fontolgatják,
bár az is nagyon zavaró lenne a lakosság-
nak. Megoldást azonban csak a vadgazdál-
kodás adhatna. 

– Az önkormányzat felvette a kapcsolatot
a füredi rendőrkapitánysággal, hogy adjon
engedélyt a belterületi vadkilövéshez. Ez
rövid távon megoldást jelenthet, hosszú tá-
von viszont biztos, hogy önmagában nem
elég, alkalmazkodnunk kell nekünk, em-
bereknek is ehhez a helyzethez – vélekedik
Varró János alpolgármester, aki mellesleg

vadász is. Elmondása szerint a vadak élve
befogása jelenleg is zajlik, Balatonudvari-
ban kettő, Csopakon három ketrec van ki-
helyezve, ez egy járható út lehetne, nyilván
több ilyen befogási helyszínnel. Jelenleg ta-
lán még a villanypásztor alkalmazása a leg
hatékonyabb védekezés, igaz, azt sem lehet
mindenhova telepíteni, a kerítések emelé-
sével pedig csak tovább szűkítjük a vadak
életterét.
– Az afrikai sertés pestis komoly gondot
okozhat, az ország már közepesen fertőzött,
csak idő kérdése, hogy ez mikor éri el
a vadállományt és milyen mértékben. Nem
kizárt, hogy drasztikusan megtizedeli majd
a vaddisznókat a sertés pestis, van ország,
ahol a vadak nyolcvan százaléka elpusztult
ebben. Akkor viszont a tetemek okoznak
majd nagy gondot, ki szállítja el őket, kinek
a költségén és legfőképp hova? – teszi hozzá
Varró János.
Bökő János borász feldúltan sorolja, az el-
múlt években mennyi kárt okoztak szőlő-
ültetvényeiben a vadak és mennyire nem
segített neki egyetlen hivatalos szerv sem
a probléma megoldásában. A kilátó alatti
területen mintegy öt hektár szőlővel ren-

delkezik, itt az elmúlt években
többmilliós kárt okoztak neki a va-
dak. Az őzek lecsipkedik a zöldhaj-
tásokat, a vaddisznók és szarvasok
pedig megeszik a termést, kidöntik
az oszlopokat. Keserűen mondja,
gazdálkodó ismerőseivel együtt ki-
próbáltak sok mindent, de nem
használ semmi az állatok ellen.
A drágán beszerzett vadriasztók is
csak pár napig tartották távol
a vaddisznókat. 

– Nincs más lehetőség, lőni kellene a vad-
állományt, de ebben nem érdekelt a Nem-
zeti Park. Keserűség van bennem, mert azt
éveken keresztül nem lehet bírni, hogy az
ember munkáját tönkreteszik az állatok.
Már mindent megpróbáltam. Azt mondják,
kerítsem körbe a szőlőt, de hát öt hektár
nem kis terület, mennyibe kerülne az – kér-

VADHELYZET A BALATONNÁL
A Balaton térségében egyre inkább tarthatatlan a helyzet a vadállomány elszaporodása
miatt. Bár az ősszel érő gyümölcsökért mindig is beportyáztak a vaddisznók és a szarvasok
a lakott területekre, de mára a vadak jelenléte szinte állandósult és sokkal hangsúlyosabb
lett. Kisebb-nagyobb anyagi károkat okoznak az ingatlanokban, jelentős rongálást végeznek
a szőlőterületeken, az időszakosan elhagyott nyaralókban, sőt esetenként félelmet is keltenek
a lakosságban. Összességében komoly gondot okoznak a turizmusból élő üdülőrégióban.
Mindenki védekezik, ahogy tud, hol jobb, hol kevésbé szerencsés eszközökkel. A Balatoni
Szövetség illetve a tihanyi önkormányzat is több egyeztetést lefolytatott a vadgyérítés
ügyében, a vadászatra jogosult Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a területi vadászkamarák
illetve a rendőrség bevonásával. A megoldás azonban nem egyszerű. A vadkilövés lakott
területen f inoman szólva is aggályos. Egyelőre úgy tűnik, rövid távon nem születik egységes
szabályozás, a településeknek maguknak kell valahogy kezelni a problémát.
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„Gyakori, hogy 10–20 méterre állnak tőlem

a vaddisznók, de nem tartanak az embertől.

Rengetegen vannak és nagyon gyorsan

szaporodnak. Meg kell találni a megoldást

arra, hogy kilehessen lőni őket.”
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dez vissza Bökő János, aki maga is vadász,
de a törvény szerint ki sem viheti a puskáját
a saját szőlősébe.
Panaszolja, hogy a négy éve telepített sző-
lősét egyszerűen képtelen felnevelni, évről
évre lerágják a tőkéket a vadak.
– Gyakori, hogy 10–20 méterre állnak tőlem
a vaddisznók, de nem tartanak az embertől.
Rengetegen vannak és nagyon gyorsan sza-
porodnak. Meg kell találni a megoldást arra,
hogy kilehessen lőni őket – vélekedik a bo-
rász.

Városi vadgazdálkodás

A Felsőkopaszhegyi utcában lakó Tóth
László udvarát is teljesen tönkretették
a vaddisznók. Mint mondja, háromszor-
négyszer portyáztak a zárt kertben, feltúr-
ták a gyepet, a növényeket, a kerítést is
tönkretették. 
– 2017-ben a miénk volt az év kertje. Sokat
dolgoztunk vele, amit a vaddisznók teljesen
tönkretettek. Igyekeztem hivatalo-
san eljárni az ügyben, végül a va-
dásztársaságtól kaptam olyan vas-
beton kerítés elemeket, amelyek-
kel megerősítettem a kerítést, így
azóta védve vagyunk. Drasztikusan
megnőtt az utóbbi egy-két évben a
vadak száma, gyakori, hogy az ut-
cánkban csapatostul vonulnak, nappal is,
és nem tartanak az embertől – mondja Tóth
László, aki szerint közös a felelősség: az
ingatlan tulajdonosoknak gondoskodniuk
kell a megfelelő kerítésekről, de a vadak
kilövése is elkerülhetetlen, hiszen ha min-
den így marad, pár év múlva a túlszaporo-
dás miatt lehetetlenné válik majd a hely-
zet.
A térség önkormányzatait tömörítő Balatoni
Szövetség (BSZ) többször fordult az agrár-
tárcához, kérve a belterületi vadgazdálko-

dás jogi hátterének megteremtését. Mivel
sürgető a helyzet addig is kezdeményezték,
hogy az önkormányzatok, a térség vadász-
társaságai és a rendőrség összehangolt
munkával végezhessenek vadgyérítést té-
len, az üdülőrégió belterületein. Nos, ez
nem sok helyen valósult eddig meg.
Az Agrárminisztérium szerint az urbanizá-
ció és az egyedszám növekedés mellett sok
az elhagyatott terület a Balatonnál, ahol
meg tudnak bújni az állatok. A hatályos vad-
gazdálkodási ágazati jogszabályok szerint
a belterület nem vadászterület, ott vadá-
szati tevékenység nem folytatható. A szak-
tárca tájékoztatása szerint: a belterületen
károkat okozó vaddisznókról téves az a köz-
vélekedés, hogy az erdőkből szöknek be
a településekre, ezek az állatok már eleve
félreeső, de lakott területen élnek, ott sza-
porodnak és ott érzik jól magukat, sok eset-
ben vissza sem térnek a külterületi er-
dőkbe. A megoldást a mára már önálló tu-
dományként és gazdasági tevékenységként
ismert városi vadgazdálkodás jelentheti.

Igaz, ez a speciális tudományág Magyaror-
szágon még gyerekcipőben jár. 
A természetes élőhelyekről kiszoruló, a la-
kott területekre behúzódó állatok esetében
nem a kiirtásuk a cél, legyen szó nyestről,
borzról, vagy akár vaddisznóról. Az lenne a
megoldás, hogy minél több információval
rendelkezzenek ahhoz az emberek, hogy
konfliktusok nélkül tudjanak együtt élni az
állatokkal, ahol szükséges, ott pedig önálló
városi vadvédelmi szolgálatokat kell felál-
lítani. 

Jó, de addig mi lesz? – kérdezik egyre töb-
ben, településvezetők, helyi lakosok, nya-
ralók karöltve.

Életszerű törvényi
szabályozás 

Van azért néhány szabály, amit érdemes
megfogadni. Az erdők közelében élők lehe-
tőleg ne etessék az állatokat, zárják el
a kukákat, ne szórjanak ki zöldterületre
konyhai hulladékot, kerti nyesedéket és ne
hagyjanak a fák alatt gyümölcsöt. Senki ne
kezdjen egyedül védekezésbe, értesítse az
önkormányzatot, a közeli vadásztársaságot
és kérjen segítséget. Mérget kirakni, csap-
dázni tilos. Lehet kérni a vadásztársaságtól
úgynevezett vadócot, amely egy zsák és az
erdei állatok számára riasztó szagot áraszt.
A kutatók szerint a városi vadvilág problé-
májának megoldása elsősorban nem vadá-
szati kérdés, hisz lőfegyverek használata egy
településen belül különösen nagy veszélye-

ket rejt, ráadásul jelenleg
törvényileg tiltott. A vadakat
a lakott területek határain
kívülre kell szorítani. 
Abban szinte mindenki egyet -
ért, elengedhetetlen a gyors
és hatékony intézkedés,
a vadbefogás és vadkilövés

szabályozása, hiszen jövőre megduplázódhat
a belterületi vadállomány létszáma. A Nem-
zeti Park is tisztában van azzal, hogy a vadak
jelenléte egyre több gondot okoz a települé-
seken, többször több fórumon elmondták: ke-
resik a megoldást, amit viszont egyelőre még
nem sikerült megtalálni. 
Úgy tűnik, az egész országra kiterjedő meg-
oldási javaslatot az Országos Magyar Va-
dászkamara készíti majd el.

Martinovics Tibor
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„A megoldást a mára már önálló

tudományként és gazdasági tevékenységként

ismert városi vadgazdálkodás jelentheti.”



– Elkészült a ba-
latoni klímastra-

tégia tervezete,
amely iránymutatá-

sokat tartalmaz a káros
hatások enyhítésére. Érdemes

ezt a kis térséget külön kezelni a klíma -
krízisben? 
– Abszolút érdemes külön gondolkodni.
A globális problémákat nem tudjuk megol-
dani, viszont nagyon fontos, hogy jól elha-
tárolható természeti vagy társadalmi egy-
ségek gondolkodjanak a kihívásokra adható
helyi válaszokról, megoldásokról. Az ózon
lyukkal nem tudunk mit kezdeni innen Ti-
hanyból, de azt meg kell próbálnunk kita-
lálni, hogy a Balaton-felvidéken melyik sző-
lőfajta érzi majd jobban magát és azt is, va-
jon mit tudunk tenni a tó vízszintjével, ha
megváltoznak a csapadékviszonyok. 

– Bardóczi Sándor, Budapest új főkertésze,
főtájépítésze a napokban azt nyilatkozta:
a természettudatos városépítésben, mint
mindenben harminc-negyven évvel van az
ország lemaradva az élvonaltól. Igaz ez
a klímavédelemre is?
– Szemléletben jelentősen le vagyunk ma-
radva, a nyitottabb országok lényegesen elő-
rébb tartanak, gondolkodnak. Mi itt általá-
ban mással vagyunk elfoglalva, fontosabb
dolgaink vannak, mint hogy a környezettel
törődjünk. A természetvédelem területén
pedig abszolút le vagyunk maradva, és egyre
jobban, néhány szép látszatintézkedést le-
számítva (ezek a kirakatba kellenek). Ez
egyébként Kelet-Európa nagy részére igaz.

– Nézzük a Balatont! Túl sok és durva em-
beri beavatkozás éri a tavat. Aggasztó a
helyzet? 
– Sajnos nem tudok ellentmondani. Az tör-
ténik, hogy természetes ökológiai rendszerek
általában ügyesen tudnak alkalmazkodni, vá-
laszt adni a krízishelyzetekre. Megoldják ma-
guk a problémákat, hacsak nem egy meteor
becsapódásáról van szó. Mi viszont nem
hagyjuk adaptálódni a Balatont, béklyók közé

szorítjuk. Körbe betonozzuk a tavat, ezzel le-
hetetlen helyzetbe hozzuk, márpedig a nádas
egyfajta pufferként működik. Ha nádas he-
lyett beton van, akkor a balatoni ökosziszté-
mát nem hagyjuk reagálni a környezeti vál-
tozásokra. A Balaton vízszintje is problémás,
az tulajdonképpen csak a turizmus igényeit
elégíti ki. A nád azt szereti, ha ingadozik
a vízszint, az ideális talán a 80 és 110 centi
közötti vízszint-ingadozás lenne. 

– Turizmus kontra ökológia?
– Igen. Ennél több embert nem bír már el
a tó. A további növekedésnek ökológiai érte-
lemben a baktériumok és a szúnyogok örül-
nek majd, mindenki más megsínyli. Túl sok

mindent leuralnak a beruházások. Ez persze
nem csak a Balaton vagy az ország problé-
mája. A turizmus ráadásul nemcsak a ter-
mészettel áll szemben, hanem részben a he-
lyi lakosok érdekeivel is. Rengeteg érdek van,
nincsenek tökéletes, mindenkinek tetsző
megoldások, de amikor rendszeresen a ter-
mészetnek ártó, a turizmust szolgáló dönté-
seket hozunk, az nem vezethet jóra. A tudó-
sok és a természetvédők elképzelései nem
ellentétesek mondjuk a befektetők érdekei-
vel, ezt érdemes lenne felismerni. Lényegé-
ben ugyanazt szeretnénk: egészséges, szép
Balatont. Mi csak annyit mondunk, próbáljuk
fenntarthatóbb módon kezelni a tavat, okos
kompromisszumokra törekedve. Egy lerabolt
tó csak rövid távon hoz gyümölcsöt, kevés
ember számára.

– A közbeszédben viszont mindennapi
téma lett a klímahelyzet, úgy tűnik a tár-
sadalomban egyre nagyobb az erre való
érzékenység. 
– Egyértelműen van ebben változás, a civilek
hallatják a hangjukat. Jelenleg gyenge ná-
lunk a természetvédelem, a szakmai szer-
vezetek hangja, egy tudós véleménye alig
hallatszik. A limnológiai intézet nincs abban
a helyzetben, hogy hirtelen sokat változtas-
son ezen a szemléleten, sőt az a gyakorlat,
hogy akkor értesülünk beruházásokról, ami-
kor azok már javában zajlanak. Nincs egyez-
tetés. A természetvédelem balra megy,
a politikai hatalom pedig jobbra, pedig tart-
hatnának egy irányba is. Általában azt

mondjuk, nem jó, ha
a politika erőből
akarja megoldani
a problémákat. Most
úgy látom, olyan hely-
zetben vagyunk, hogy
a tiltásra volna szük-
ség. Nincs idő szép
lassan meggyőzni az
egyes embereket, át-
formálni a közgondol-
kodást. Egyszerűen
úgy kellene szabá-
lyozni, törvényt hozni,

hogy a természetre káros tevékenységek ki-
iktatódjanak. Nincs mire várni. Persze a ke-
mény politikai akarat nem kiskirályok álmait
kell, hogy szolgálja, hanem nemzetközi kon-
szenzusokat. A sokat emlegetett felmele-
gedés önmagában még nem is annyira tra-
gikus, hiszen ehhez tud alkalmazkodni
a természet. A szélsőségek viszont aggasz-
tóak. Ha extrém körülmények állnak elő,
nagyon gyors változások, azokhoz nem lehet
alkalmazkodni. Ez történik most velünk.
Még mindig nem vesszük komolyan, pedig
a végén elkerülhetetlenül rajtunk, embere -
ken csattan majd az ostor. 

– Vegetál vagy fejlődik az intézet? Egyálta -
lán van súlya a szakmai állásfoglalásaik-
nak?

„NINCS IDŐ A MEGGYŐZÉSRE!”
A Balatonról, végzetes parazitákról, klímavészről
Jordán Ferenc a limnológiai igazgatója

Aggasztó a helyzet a Balatonnál? Milyen
nyomokat hagynak az emberi beavatkozá-
sok a tó ökológiai rendszerében? Miért fon-
tos az óceánkutatás itt a Balatonnál? És
miért nem akarják meghallani a döntés-
hozók a szakma véleményét? A Balatonról,
végzetes parazitákról, klímahelyzetről is
beszélgettünk balatonfüredi előadása apro-
póján, Jordán Ferenc, hálózatkutató bioló-
gussal, a Balatoni Limnológiai Intézet
igazgatójával. 
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„Tihanyból nem kell, hogy az Atlanti óceán

érdekeljen minket,  de a tengerkutatás,

mint módszer, a Balaton kutatását

drámaian modernizálhatja.

Nagyságrendekkel többet fogunk tudni

a Balaton mikrovilágáról.”



– Fejlődik az intézet, de sokkal dinamikusabb
fejlődésre volna szükség. A felfedező jellegű
kutatásokat lehet pályázati pénzekből finan-
szírozni, de a szisztematikus, hosszú távú
méréseket nem, ott nem maradhat ki egyet-
len év sem, mert akkor nem sokat ér a mo-
nitorozás. Sokat pályázunk, de emiatt szük-
ségünk lenne kiszámítható állami támoga-
tásra is. A leggazdagabb országok sem tud-
ják ezt máshogy megoldani. Inkább a médián
keresztül tudjuk hallatni a hangunkat, az új-
ságírók jobban kíváncsiak ránk, mint a dön-
téshozók, de bízom benne, hogy ez előbb-
utóbb változik. Vannak már erre utaló jelek.

– Az intézet gazdagítja módszertanát, sze-
retnék fejleszteni a manapság máshol már
rutinszerűen alkalmazottkörnyezeti DNS-
vizsgálatokat. Tengerkutatókkal dolgoz-
nak együttműködésben ilyen területen. Ez
miben segíthet megérteni a Balaton öko-
lógiai folyamatait? 
– Tihanyból ugye nem kell, hogy az Atlanti
óceán érdekeljen minket, de ez olyan mód-
szertani felfrissülést hoz, ami a Balaton ku-
tatását is drámaian modernizálhatja. Ez azt
jelenti, hogy nagyságrendekkel többet fo-

gunk tudni a Balaton mikrovilágáról, ami
egyértelműen a halak vagy madarak meg-
értésének is a kulcsa. Nyertünk egy pályá-
zatot, a molekuláris biológiai adatokat
elemző tengerkutatáshoz elsőként csatla-
kozunk édesvízi partnerként. Ez nagyon jó
hír, mert a Balaton annyira egyedi, hogy
nincs nagyon összehasonlítási alapunk. Míg
egy alpesi tavat könnyen hasonlíthatunk egy
másikhoz, addig a Balatonnak nincs párja.
Azt vallom, hogy rendszerben, ökosziszté-
mában gondolkodjunk, ehhez sok-sok mé-
rés kell és azok elemzése. Ez zajlik most
egy újonnan felépített kísérleti rendszerben.
A nemzetközi tudományos életben ez siker-
nek számít, itthon – azt kell mondjam –,
egyelőre nem nagyon érdekel senkit, mi jön
ki ebből. Jövő nyárra már lesznek eredmé-
nyeink, melyek a tudományos világ számára
akár nagyon értékesek is lehetnek, de hogy
ezek beszivárogjanak a döntéshozatalba,
arra rövid távon,nem látok sok esélyt.

– Abban egyre többen egyetértenek, hogy
alap probléma a Föld túlnépesedése. Mit
gondol erről egy biológus? 
– Akármilyen technológiai megoldást is ta-

lálunk, az csak arra képes, hogy elodázza
a problémát. A megoldást, úgy tűnik, a ví-
rusok és paraziták sokasága hozza el, ami
elég rosszul hangzik, de még annál is
drasztikusabb lesz. Ez nem fikció, ennek a
jelei már látszanak. A malária már újra itt
van Európában, más trópusi és szubtrópusi
kórokozók pedig talán első alkalommal,
de szintén megérkeztek. A klímaváltozás
és a növekvő emberi populáció kombináció -
ja azt okozza, hogy drámai módon terjed-
nek a paraziták, kórokozók. A trópusi pa-
raziták a felmelegedés révén tudnak ter-
jeszkedni, és szúnyogok is jönnek, amelyek
hordozzák ezeket a kórokozókat. Elsősor-
ban a nagyvárosokban jelent ez majd ko-
moly veszélyt. A klasszikus orvoslás az
evolváló paraziták legyőzésében nem lesz
hatékony, ezek működését csak akkor ért-
hetjük meg, ha ökológiai rendszerekben
gondolkodunk. Válaszolva a kérdésre: a po-
puláció méretét egészen biztosan csökken-
teni kellene, de ha sokat gondolkodunk
azon, vajon hogyan, akkor majd megoldja
a természet.

Martinovics Tibor
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A Tihanyi-félsziget nyugati partjainak elő-
terében nagyszabású vízépítési munka zaj-
lik, tízezer köbméter követ tesznek a Bala-
tonba, a cél új ívó- és élőhelyek létrehozása
a halak számára. A fejlesztés a Magyar Hal-

gazdálkodási Operatív Program (MAHOP)
keretében, a Magyar Országos Horgász
Szövetség és a Balatoni Halgazdálkodási
Nonprofit Zrt. konzorciumában, valamint
a Szent István Egyetem szakmai támoga-
tása mellett zajlik. 
A munkálatok karácsony előtt kezdődtek és
az időjárás függvényében várhatóan ta-
vaszra fejeződnek be. Nyolc önálló projekt
zajlik összesen 492 millió forint beruházási
költséggel, melynek felét a program finan-
szírozza, másik felét pedig a konzorciumi
tagok saját hozzájárulása fedezi. 
Most a megsüllyedt úgynevezett akadók fel-
újítása illetve újak létesítése történik. Ezek
a területek tavasszal ívóhelyként, az év so-
rán pedig búvóhelyként szolgálnak a halak
számára. Létesítésük összefügg a balatoni

süllőállomány szaporodásával illetve a jó
és biztos süllőfogási lehetőségekkel. A Ba-
latonban található köves akadókon a süllő,
a kősüllő, a balin a vágó durbincs és több
keszegféle is ívik. Ezek szaporodását segítik
elő az új ívási felületek, továbbá az ikrából
kikelő ivadék számára búvóhelyet jelente-
nek a kövek között lévő rések. Az akadók
élőhelyet biztosítanak alacsonyrendű táp-
lálékszervezeteknek, emellett vándorkagy-
lóval sűrűn belepettek, így ideális táplálkozó
helyül szolgálnak a pontynak, és több ke-
szegfélének is. 
Az elkészülő új akadók ökológiai szerepü-
kön túl tehát a horgászati lehetőségek bő-
vítését is szolgálják majd.

mt

ÉLŐHELYEK LÉTESÍTÉSE A BALATONBAN

Kisebb riadalmat keltett a sétálók, kirán-
dulók körében, hogy a sajkodi öbölben az
egyik hétvégén uszályokról nagyméretű
köveket dobáltak be a vízbe. Többen azt
gyanították, a természetvédelmi területen
valamilyen építkezés zajlik. Utána kér-
deztünk: a valóság az, hogy új ívó- és élő-
helyek létrehozása történik a Magyar
Országos Horgász Szövetség és a Balatoni
Halgazdálkodási Nonprof it Zrt. konzor-
ciumában.
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Kedvébresztésként álljon itt a bál étel-, ital- és programkínálata.
A vacsora menüsora: előételként hideg finomságokat: kacsamáj,-
padlizsán- és tepertőkrémet, kolbászt és tepertőt, új- és lilahagymát
kóstolhatnak a vendégek. Ötféle főétel várja a résztvevőket: libacomb
hagymás tört burgonyával és zöldalmás párolt vöröskáposztával, bor-
júpaprikás galuskával, fokhagymával, szalonnával tűzdelt pulykamell
bazsalikomos narancsmártással és brokkolis szalvétagombóccal, ko-
nyakos kacsamájjal és rókagombával töltött mangalicakaraj curry-s
jázminrizzsel, valamint spenótos-zöldséges lasagna-t készítenek.
Lesznek desszertek, éjféli tálalásként pedig apátsági házi hideg disz-
nóságokat, tésztasalátát és frissen kevert salátát, házi sajtokat fo-
gyaszthatnak a táncban megéhezett bálozók. Szomjan sem fog ma-
radni senki sem, hiszen egész éjjel korlátlanul fogyaszthatók a Pan-
nonhalmi Apátsági és Balaton-felvidéki borai, a Szent Hildegárd Sör-
manufaktúra különleges csapolt sörei, valamint üdítőitalok.
A program is különleges lesz, az est fellépői között a Pannonhalmi
Bencés Big Band jazz koncerttel, Szelle Szilárd és Polyák Rita örökzöld
slágerekkel, a győri bencés gimnázium öregdiákjai pedig  néptánc-
bemutatóval készülnek. A hajnalig tartó mulatság tánczenéjét a Fan-
tasy Zenekar szolgáltatja. A korábbi években emlékezetes fényképek
készültek a különböző álarcokat felpróbálókról, családi-baráti társa-
ságokról a fotósarokban, erre most is lesz lehetőség.
A rendezők várják, és tiszteletteljes köszönetet mondanak mindazoknak,
akik értékes tombolafelajánlással támogatják a bál megszervezését!
Ezeket az iskola portáján lehet elhelyezni, ahol a jegyárusítás is zajlik.

S.J.

IV. TIHANYI BENCÉS BÁLRÓL

A rendezők reményei szerint az idén is sokan szórakoznak majd a február 15-én, az iskola sportcsarnokában tartandó bálon. A belépőjegy
9900 forint, támogatói jegy vásárlására esetén húszezer forint, de bármilyen más összegű felajánlással hozzá lehet járulni a diákok támo-
gatásához. Idén a bál bevételéből egy újabb közös iskolai kirándulás költségeit vállalja át az alapítvány és egy ausztriai zenekari fellépés
megvalósulásához járulnak hozzá. 







<<
  /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


