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A Balatonfüredi Hulladékgaz-

dálkodási Nonprofit Kft. Tihany-

ban is megkezdi a házhoz menő

szelektív hulladékgyűjtést az ál-

landó lakosok részére. Begyűjtési
időpontok: minden hónap első
hét szerda, az első szállítási nap
2016. július 6.

A szelektív hulladékot tartalma -

zó edényt, a fenti időpontban – a

kommunális hulladékgyűjtő edény-

hez hasonlóan – reggel 7 óráig kell

kihelyezni az ingatlan előtti közte-

rületre, ahonnan annak tartalmát

aznap elszállítják. 

Az alábbiakban felsorolt hulla-

dékokat lehet vegyesen gyűjteni a

120-, illetve a 240 literes edények-

ben.

Műanyaghulladék: műanyag

(PET) italos palack kimosva, kila-

pítva; flakonok: tisztító és kozme-

tikai szerek flakonjai (mosogató-

szer, tusfürdő, testápoló stb.), mű-

anyag zacskó, fólia, italoskarton-

doboz: tejes, gyümölcsleves tisztán

és kilapítva.

Fémhulladék: alumínium italos

dobozok, alufólia, alumínium tálca,

konzervdoboz és egyéb fém élel-

miszercsomagolások tisztítva, lehe-

tőleg kilapítva.

Papírhulladék: kisebb papírdo-

bozok, hullámpapír, színes vagy fe-

kete-fehér újság, irodai papírok,

szórólapok, könyvek.

A nagyobb kartondobozokat a

gyűjtőnapokon kilapítva, kötegelve

az edény mellé kell elhelyezni.

Az üveg hulladékot a továbbiak-

ban is a szelektív hulladékgyűjtő

szigetekre kell elvinni. A műanyag

és papír gyűjtő konténerek a gyűj-

tőszigeteken megszűnnek.

Amennyiben a szelektív hulla-

dékgyűjtő edény megtelik, akkor az

edény mellé átlátszó zsákban lehet

kihelyezni a többlet hulladékot,

más, oda nem illő hulladékot azon-

ban nem szállítják el.  

További információ:
a 87/342-633 telefonszámon.

BALATONFÜREDI HULLADÉK-

GAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.

Tájékoztató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

Sötétedés után, amikor a turistáktól hem-

zsegő sétányok kiürülnek és a több száz éves

épület bezárja kapuit, akkor kezdődik a séta.

A sötét termekben és az éjszakai csendben

barangolva fedezhetjük fel az Apátság nappal

is látogatható helyszínei mellett a kolostori

élet színtereit is. 

A barokk templom sötétből felragyogó lát-

ványa, az ezer éves kövek tapintása, a szer-

zetesi kert neszei, illatai és még számos, nap-

pal nem észrevehető részlet vár felfedezésre.

Bár a szervezők a séták során elsősorban nem

arra törekszenek, hogy minél több történetet

mondjanak

el, ezen a sé-

tán igazán

különleges

dolgot pró-

bálnak ki: csendben fedezik fel a helyeket,

melyek a mindennapok során körülvesznek

minket vagy éppen nem is látogathatóak. Így

a turisták mellett a helyieknek is érdekesek

lehetnek a séták.

Amiről az útikönyvek nem írnak Tihany-

nyal kapcsolatban, arról mesélnek a séták.

Mi köze van a tihanyi kőnek a párválasztás-

hoz, hogyan vált a levendula illatú lankákon

épült halászfalu az ország legvonzóbb ide-

genforgalmi célpontjává? Sétálj velünk és is-

merd meg a félsziget igazi arcát! – írják hír-

levelükben.

t-v

Alternatív séta Tihanyban

A Balaton északi partjára költözött az al-
ternatív településnézéseket szervező
Hosszúlépés. Tihanyban különleges, éj-
jeli csendtúrára indulhatunk velük a Ben-
cés Apátság falain belül. A legutóbbi testületi ülésen döntöttek a képviselők

a vezető óvónői állásról. Sóvári Attiláné egyedüli pá-

lyázóként aspirált az intézmény élére. Ő egyébként

egyszer már, múlt év decemberben, bizalmat kapott a

képviselő-testülettől, de aztán az intézmény személyi

állományára hivatkozva váratlanul visszalépett.

A vezető óvónő megbízatása augusztus 15-től lép

érvénybe.

Mint arról korábban beszámoltunk, az elmúlt évben

bizonytalan helyzet alakult ki a felelős vezető nélkül

működő intézményben, a szülők egy része is elége-

detlenségének adott hangot, fórumon mondhatták el

pro és kontra a véleményüket. Több sikertelen pályázat

után, most negyedszer írta ki az óvoda vezetői mun-

kakör betöltésére szóló pályázatot az önkormányzat. 

mt

Új vezető az óvoda élén
Sóvári Attilánét nevezte ki az önkormányzat a
Visszhang Óvoda vezető óvónőjének. A Szikszó-
ról érkező pedagógus megbízatása öt évre szól.

Kategória Gyűjthető Nem gyűjthető

papír

karton doboz
irattartó doboz
hullámpapír
színes vagy fekete-fehér újság
irodai papírok
könyvek
prospektusok
csomagoló papírok, dobozok

műanyag borító
fém

indigó-, fax papír
átírótömb
pelenka

papír zsebkendő
papír kéztörlő
címke, matrica

vegyszeres, olajos flakon
fogkefék

magnó, videókazetta
növényvédőszerrel, festékkel szennyezett csomagolás 

Nikecell
Hungarocell

gyermekjátékok 
kerti bútorok

műanyag

ásványvizes-, üdítés palackok és kupakjaik
csomagoló fóliák
műanyag zacskók, fóliák
kozmetikai-, tisztítószeres flakonok

italos karton tejes, gyümölcsleves italos karton dobozok

alumínium italos doboz alumínium italos dobozok, konzerv dobozok
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Még el sem érték a látogatók a

Tihany táblát, már érezni lehetett

az aromás illatot. Úgy tűnt min-

denki a településre igyekszik. A hőn

áhított növény, a levendula, gyógy-

és nyugtató hatásáról ismert. Szük-

ség is volt most rá, hiszen a hétvé-

gén kinőtte a települést, a bekötő-

utakat és a parkolókat a fesztivál.

Szombatra még azokat az autóso-

kat is fogságba ejtette, akik nem is

ide készültek. Azok, akik órákat

töltöttek autójukban, lehet a kö-

vetkező évben nem kelnek útra,

pedig vannak más lehetőségek is,

hiszen hajóval szinte mindegyik

Balaton-parti településről indítot-

tak járatokat. 

A levendula ültetvényt ezúttal is

ezrek látogatták. Ebben az évben

parcellákra osztották az illatos vi-

rágtáblát, így mindenkinek jutott

és még vasárnap estére is maradt

levendula. Aki nem tudott meg-

állni, vagy nem akart saját maga

szüretelni, az sem marad virág nél-

kül, hiszen az egész falu levendu-

lában pompázott. Bármerre jártam,

nem láttam senkit, akinek a kezé-

ben ne lett volna legalább egy szál

levendula, de inkább csokornyi, cse-

répnyi volt a mennyiség. 

Az egyhetes rendezvényt a siva-

tagi hőség is végig kísérte, ám sokan

annyira elszántak voltak, hogy dél-

időben is aratták a levendulát.

A szombat éjszaka érkező vihar

ugyan megkönyörült rajtunk, de

félbeszakította az utcabált.

A falu több pontján zajló fesztivál

mindig is fontos küldetése volt a

hagyományápolás. Idén sem volt ez

másként, a gyerekeket ezúttal is

kézműves foglalkozásokkal, népi

játszóházzal várták szinte minden

helyszínen. A látogatók megismer-

hették a levendula lepárlás folya-

matát, különböző túrákon vehettek

részt. Zenés- hagyományőrző prog -

ramok, népi játszóház a Tallabille

zenekarral, Molyolda, koncertek,

kézműves vásár szórakoztatták az

idelátogatókat. Fellépet a Tihanyi

Asszonykórus, Kövi Szabolcs, Kovács

Nóri és Rakonczai Imre is. A Buda-

pesti Utcaszínház előadásában

Lúdas Matyi verte Döbrögit, a Cso-

pak Táncegyüttes műsora tánc házzal

zárult, a Zabszalma Együttes a gye-

rekeknek muzsikált, Szabó Balázs

Bandája hangulatos, nagysi kerű

koncertje után pedig a legelszán-

tabbak az utcabálon is ropták. 

Egy különleges fotókiállítás is

nyílt a Tóparti Kávézóban, hARCo -

sok – A remény arcai címmel. A 18

gyógyult, rákbeteg fotómodellt

Janics Attila fotográfus örökítette

meg, de a projektet sminkesek, fod-

rászok és a Móricz Zsigmond Szín-

ház csapata is segítette – mesélte

Mikitovics Nóra, a kiállítás főszer-

vezője. 

A program szerves része volt a

Mú zeumok Éjszakájának is. Az

Apátságban három turnusban szer-

zetesi idegenvezetéssel ismerked-

hettek meg a Tihany barokk kori

titkaival az érdeklődők. Koncertet

hallhattak, apátsági ételeket, italo-

kat kóstolhattak, máskor nem lá-

togatható helyekre juthattak el. 

A KOGART Galériában Matteo

Massagrande fényekkel és színekkel

teli képeivel várta az érdeklődőket.

Festő, rajzoló foglalkozással a gye-

rekeket, filmvetítéssel, tárlatvezetés-

sel és borkóstolóval a felnőtteket.

A fesztivál utolsó napján sem rit-

kult a tömeg és a programok száma

sem. Egész nap a citerától a kecs-

kedudáig ismerkedhettek a magyar

népi hangszerekkel a látogatók. Vá-

sári komédia és mesekuckó szóra-

koztatta a nagyokat és a kicsiket.

A fesztivál látványos eleme volt a

népművészeti kirakodó vásár. A hő-

mérséklet mellett a kínálat is szé-

dületes volt. Szinte mindenben volt

levendula: sörben, lekvárban, süte-

ményben, pálinkában, olajban, pár-

nában, csipkézett tojásban, de még

a csattogós húzós lepke játék is li-

lára volt festve. 

Lehetett szaktanácsadást kapni,

hogyan kell gondozni a beszerzett

levendulapalántákat, máshol buzo-

gányt fontak belőle, zsákba, süte-

ménybe, szörpbe rakták. Szinte

minden udvarban volt látnivaló,

nem is lehetett megnézni, kipró-

bálni, meghallgatni mindent.

Vasárnap este elcsendesedtek a le-

gények, és hazamentek a vendégek.  

SOMOGYI JUDIT

Rekordszámú látogató, höm-
pölygő tömeg az utcákon illetve
a levendula parcellák között,
egy hét levendula mánia, siva-
tagi hőség, és újra közlekedési
káosz. Levendula Fesztivál Ti-
hanyban. Megszállták a falut, a
védjeggyé váló rendezvény min-
den rekordot megdöntött: láto-
gatók, árusok, színhelyek, és
fellépők számában egyaránt. 

A félsziget elfoglalása – XII. Levendula Fesztivál

A Németh László Művelődési Ház és a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság XII. alkalommal rendezte meg a Levendula Fesztivált.
A rendezvény fővédnöke V. Németh Zsolt, környezetügyért, agrárfej-
lesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és Tósoki Imre, Tihany
polgármestere volt. 

Az apátság környékén valószínűleg már a kilencszázhúszas évek előtt
is voltak levendula-ültetvények. Akkoriban vette bérbe a területet Bittera
Gyula neves gyógynövény-szakértő.  A környék klímája tette lehetővé,
hogy jól érezte magát itt a levendula. Néhány éve egyre nagyobb terü-
leten telepítik a gyógynövényt. 

FOTÓ: SZABÓ RŐTSZAKÁLLÚ ZSOLT

FOTÓ: MARTINOVICS TIBOR

FOTÓ: MARTINOVICS TIBOR
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A horvát turisztikai miniszter a

nap folyamán találkozott Tósoki

Imre polgármesterrel is, aki beszá-

molt az elmúlt évek fejlesztéseiről,

kiemelve a Tihanyi Legenda Pro-

jekt beruházásait, és annak hatását

a település idegenforgalmára.

Hang súlyozta: a településen a pro-

jekt elkezdése előtt nagymértékben

visszaesett a vendégéjszakák és az

idelátogató turisták száma. A fej-

lesztéseknek köszönhetően ez a ne-

gatív folyamat megállt, sőt, az el-

múlt években nagymértékű növe-

kedés volt tapasztalható. 

Tósoki Imre elmondta azt is,

hogy az elmúlt évek fejlődésének

fokmérője nemcsak a turizmus nö-

vekedése volt, hanem a 2014-ben

megnyert Európai Falumegújítási

Díj Pályázat is. A siker nemcsak a

megvalósult beruházásoknak, ha-

nem annak a mediációs folyamat-

nak is köszönhető, melynek során

a település lakosságát, vállalkozókat,

civil szervezeteket is belevontak a

fejlesztések előkészítésébe – foly-

tatta a polgármester, aki a találko-

zón felsorolta a jövő terveit is, kie-

melve a Rév környékének rekonst-

rukcióját.

Anton Kliman gratulált az elért

eredményekhez, hangsúlyozva, hogy

a településen látszik a fejlődés.

R.É.

Horvát miniszteri delegáció Tihanyban

A magyar és a horvát turisztikai
ágazat vezetői tárgyaltak saját
országuk belföldi turisztikai ta-
pasztalatairól, annak élénkítésé-
nek módjáról Tihanyban.
A delegáció vezetője horvát rész-
ről Anton Kliman turisztikai mi-
niszter volt, míg a magyar tár-
gyalásokat Bienerth Gusztáv tu-
risztikai kormánybiztos vezette.

Bienerth Gusztáv turizmusért felelős kormánybiztos meghívására
érkezett hivatalos látogatásra Tihanyba a horvát turisztikai miniszter
Anton Kliman és magas rangú delegációja. A találkozón áttekintették
a kétoldalú turisztikai kapcsolatokat és a horvát fél kérésének megfe-
lelően tájékoztatást adtak a Széchenyi Pihenőkártya működéséről, ta-
pasztalatairól. Mint elhangzott, a 2011-ben bevezetett Széchenyi kártya
jelentősen növelte a belföldi turizmust, népszerűsége idén is töretlen,
az év első harmadában 27 ezer munkáltató több mint 1,3 millió dol-
gozója részesült a juttatásban. Bevezetése óta a munkáltatók több mint
330 milliárd forintot töltöttek fel a kártyákra, ezzel jelentősen élénkítve
a belföldi turisztikai keresletet. 

Az Apátság melletti megemlé-

kezésen Tósoki Imre polgármester

beszédében kiemelte, hogy külön

napok, sőt világnapot szentelünk a

víznek, az állatvédelemnek és még

nagyon sok mindennek. A gomba-

mód szaporodó napok egyre inkább

kampányszerűvé, látványossággá,

show műsorrá válnak.

– Nem hiszem, hogy ezek a napok

érdemben megváltoztatnák a világot.

De vannak saját, igazi ünnepeink,

amelyek nem attól váltak jeles nappá,

hogy a média felkapta őket, hanem

attól, hogy mi magunk fontosnak

tartjuk azokat- hangsúlyozta a pol-

gármester, aki beszédében kiemelte:

az embereknek ma is fontos, hogy

egykor, a történelmi sorsfordulók ide-

jén mi történt családtagjaikkal. Tudni

akarják, hogy a harcmezőn elesettek

áldozatok voltak-e vagy hősök. 

– Tudjuk, hogy a világi dicsőség

múlandó. Hírnév, gazdagság, hata-

lom csak ideig-óráig marad fenn, a

helytállás és becsület tettei azonban

évszázadokig fennmaradnak, és

példát adnak az utókornak. Meg-

mutatják, hogy a tünékeny dicső-

ségen túl létezik az igazi dicsőség.

Akik a nagy világégésekben a harc-

mezőkön életüket áldozták a haza

védelmében, azok kiállták a próbát.

Nem éltek, nem haltak hiába, em-

lékük ezért nem merülhet a feledés

homályába. Rajtunk múlik, hogy

ennek a napnak a jelentőségét át-

adjuk gyermekeinknek- hangzott

el az ünnepi beszédben. 

Tósoki Imre arra kérte a jelenle-

vőket, hogy a koszorúzást követően

otthon, családi körben folytassák a

megemlékezést azért, hogy a jövő

generációja se felejtse el a magyar

hősöket. 

Az ünnepség végén az önkor-

mányzat, a Bencés Apátság és a re-

formátus egyházközség képviselői

helyeztek el koszorút az emléktáb-

lánál. A műsorban trombitán köz-

reműködött Varga Zsolt, a Tihanyi

Bencés Iskola diákja, díszőrséget

álltak a Sándor Huszárok. 

R. É.

Emlékezés a hősökre

Május utolsó vasárnapján a há-
borúkban elesett hősökről em-
lékeztek meg Tihanyban, az
apátság falán és a temetőben el-
helyezett emléktáblánál.
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Nagy bravúrt hajtott végre az

amatőrökből álló csapat, hiszen

utoljára az 1990–91-es szezont

zárta bajnokként a klub a megyei

másodosztályban. – 1995-ben meg-

nyertük a megye első osztályát is,

ez volt az utolsó nagy siker. Nagyon

örülünk a feljutásnak, a 16 csapatos

bajnokságban messze mi vagyunk

a legkisebb település. A sportszak-

mai fejlődés mellett a klub is fejlő-

dik, hiszen a szintlépés azt is jelenti,

hogy az eddigieknél több utánpót-

lás csapatot kell indítanunk. Mint -

egy 150 játékos tartozik a klubhoz,

a legkisebbektől a felnőttekig – vá-

laszolta lapunk kérdésére Horváth

Béla, a Tihanyi FC elnöke.

Lukács István edző lakonikus

nyu galommal mondja: tették a dol-

gukat, a játékosok heti három ed-

zéssel, lelkiismeretesen készültek a

mérkőzésekre, ez vezetett a sikerhez. 

– Jelentős különbség van a két

bajnokság között. Jobb csapatokkal,

nagyobb iramban kell majd fociz-

nunk. Bízom a játékosokban, a biz-

tos bent maradás a minimum cél,

de szeretnénk meglepetést szerezni,

és az első ötben végezni. Ha a me-

gyei első osztály élmezőnyéhez tu-

dunk csatlakozni, akkor úgy gon-

dolom, kihozzuk a csapatból a

maxi mumot – vélekedik Lukács

István. 

Az edző hangsúlyozta: sokat je-

lentett, hogy a tavaly nyáron meg-

erősített keretet a településhez kö-

tődő játékosok alkotják. Egyben is

marad a társaság, mert fiatalok és

ambiciózusak. Senki nem távozik

a jelenlegi keretből viszont négy

vagy öt új játékos érkezése várható,

elsősorban egy gólerős csatárra és

két középpályásra lesz szükség. –

Három szóbeli megállapodásunk

már van, a kiszemeltek a megyei

első osztályból érkeznek. Július

11-én elkezdjük az edzéseket, au-

gusztusban pedig már az új, műfü-

ves pályán indul a bajnokság.

Horváth Béla elnök hangsú-

lyozta, még 2011-ben indult el a

klub hosszú távú fejlesztése. A Ma-

gyar Labdarúgó Szövetség országos

pályaépítési programja révén ha-

marosan elkészül a modern, 105x64

méteres műfüves pálya a hozzátar-

tozó világítással és tervezik a sport-

ház felújítását illetve az öltözők bő-

vítését is. – Büsz-

kék vagyunk a fel-

nőtt csapat sike-

rére, biztos vagyok

benne, hogy húz-

zák majd maguk-

kal a korosztályos

csapatainkat is.

Nagy energiákat

fektetünk az után-

pótlás bázisunkra

és szem előtt tart-

juk a tömegspor-

tot is. Augusztus-

tól min den hétvé-

gén lesz Tihany-

ban valamilyen fo-

cimeccs – tette

hozzá az elnök,

aki kiemelte, a klub működését az

önkormányzat biztosítja, a megbíz-

ható háttér is hozzájárul a sikerek-

hez.

mt

Bajnoki címet nyertek – Meglepetésre készülnek
Huszonöt év után újra bajnok
lett a Tihanyi FC felnőtt labda-
rúgó csapata a megyei másodosz-
tályban. A magabiztos győzelem
után nincs megállás, a klub el-
nöke és a csapat edzője egyaránt
azt mondja: meglepetésre készül-
nek a megyei első osztályban. Új
bajnokság és új pálya.

A tavaly még csak háromszáz in-

dulót megmozgató baráti hangu-

latú rendezvény,  idén júniusban a

magyar futóversenyek között szinte

példátlan módon meghatszorozta

a futók számát. A lelkes amatőrök

között többen először vállalkoztak

versenyre, szép számmal futottak a

tihanyi iskolások is, de neveztek

profi versenyzők is, nevezők is, rajt-

hoz állt például Merényi Tímea,

aki idén már a Budapesti SPAR

maratont és a Vivicittát is meg-

nyerte.

A rendezvény fővédnökségét

Szekeres Pál miniszteri biztos,

többszörös paralimpiai bajnok, tőr-

és kardvívó sportvezető vállalta.

1700-an álltak rajthoz, a félmara-

ton, váltó, trió váltó, shortrun, va-

lamint family és baby run kategó-

riákban. A versenyen végül öt má-

zsa gyümölcs, ezer liter izotóniás

ital és háromezer liter ivóvíz fo-

gyott.

A rendezvény szervezői elmond-

ták, nagy örömmel fogadták a ko-

rábbinál lényegesen több indulót,

hiszen senki nem számított arra,

hogy ilyen dinamikával fejlődik a

rendezvény,  ugyanakkor tanulva az

idei versenyből, jövőre igyekeznek

majd kevesebb helyen akadályozni

a település forgalmát. 

t-v

Népszerű a félmaraton

Közel kétezren álltak rajthoz a
Balaton legszebb futóversenyén,
a második Tihanyi félmarato-
non. Valóra vált a rendezők ere-
deti célja, a program egy egész
hétvégés sporteseménnyé vált,
amelynek immár turisztikai ér-
téke is van.

A Tihanyi FC-nél jelenleg több korosztályban több mint 120 igazolt
játékos futballozik, a fejlesztések révén azonban hamarosan nő majd a
létszám. A klub új szakosztállyal is bővült, részt vesz a futsal utánpótlás
tornákon. A csapat fontosabb mérkőzéseire már eddig is szép számú
közönség látogatott ki, sőt vidékre is elkísérték a játékosokat. Az egye-
sületnél bíznak benne, hogy az új bajnokság mérkőzéseire még többen
lesznek kíváncsiak és alkalmanként több százan is szurkolnak majd a
tihanyi csapatnak. 

FOTÓ: MÜLLER M. HAJNI
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A középiskolások már maguk

szervezik programjaikat, amelyek

többnyire „szülőmentesek”, a kiseb-

bek azonban még úgy töltik a vaká-

ciót, ahogyan a szülők döntenek –

és amire a családi költségvetésből te-

lik. Ilyenkor sokat számít, ha a nagy-

szülők vagy más rokonok vigyáznak

az általános iskolás gyermekre. Ha

nincs hadra fogható rokon, akkor

irány a napközis tábor, vagy jöhet a

nyakba akasztott lakáskulcs. 

Egyáltalán, mire jó a vakáció –

kérdezzük Mackó Júlia pszicholó-

gust, aki pedagógusként az iskola

oldaláról is ismeri a helyzetet. 

– Elsősorban a regenerálódást

szolgálja. Arra jó, hogy a gyerek ne

csak iskolai körülmények között,

kötött közegben, kontroll alatt élje

meg a szabadságot. A családi nya-

ralás alatt megtapasztalhatja a gyer-

mek a szabadidő lazább keretek kö-

zött való eltöltésének örömét, és

megtanulhatja a szabadidő felhasz-

nálásának módjait is. Fontos, hogy

ez idő alatt az élvezet, az élmény

felülmúlja a kötelesség és munka

arányát. A lényeg, hogy a családta-

gok kimozduljanak, és minőségi

időt töltsenek együtt.  

– Sok szülő kötelességének érzi, hogy

gyermekével a szünidő alatt is előve-

tesse tankönyveit, az iskolás tanuljon,

felkészüljön a következő tanévre. Mit

gondol erről?

– Hajlamosak vagyunk elfelej-

teni, hogy tanulni nem csak lexi-

kális úton lehet. A tapasztalat sok-

kal jobb tanítómester. A lazább kö-

rülmények között a gyerekek meg-

tapasztalhatják fizikai és lelki ha-

táraikat, és ezzel alapvető tudást

szereznek magukról. Kifejezetten

károsnak tartom, ha kényszer ha-

tására kell tanulniuk, hiszen ez csak

ellenállást szül bennük, ami a ta-

nulás alapvető akadálya. A tanulás

belülről fakadó vágy, a gyerek kí-

váncsiságból tanul és tapasztal,

ezért inkább erre, természetes ér-

deklődésére kell építeni. 

– Mi a véleménye a bandázásról?

Minden gyerek vágyik arra, hogy ba-

rátaival töltse el a szabadidejét. 

– Amellett, hogy a kortárs kö-

zösségnek építő hatása van ebben

a korban, előfordulhat, hogy a ma-

gukra hagyott gyerekeket kétes

helyzetekbe viszi bele az egykorúak

csoportja. Gond akkor van, ha nincs

visszacsatolás, és nincs egyensúly,

vagyis a gyermek nem kapja meg a

szülői háttérből a támogatást, nem

érezhető a stabil szülői személyiség

támogatása. A kortárs csoportra

szükség van, de a szülő megértő fi-

gyelmére is. A szülővel való feltáró,

nyílt kommunikációban a gyerek-

nek lehetősége van a fájdalmak,

sérelmek elmesélésre. 

– Mit tanácsol, mikortól hagyhat-

juk egyedül otthon az általános iskolás

gyereket?

– Gyereke válogatja. Attól függ,

hogy értelmi, érzelmi fejlődése hol

tart, mennyire önálló. Nagy általá-

nosságban a tinédzser korban jön

el az idő, úgy 15–16 éves korban.

Megemlíteném a nagycsaládok

fontosságát, melyekben több gene-

ráció sokféle viselkedési mintájával

találkozhat a gyermek, és amelyben

biztonságra, támaszra lelhet.

A vakáció alatt a legtöbb család

egy-két hétig együtt nyaral, két

hétre befizetik egy táborba a gye-

reket, a maradék időben meg jöhet

a napközis tábor vagy a nagyszülő.

A fizetős nyári táborok kínálata óri-

ási: az idén 800 tábor közül lehet

választani. Ezek között van hagyo-

mányőrző, tánc, kézműves, alkotó,

nyelvi, evezős, biciklis, focis, ninja,

öko, régész, cserkész tábor és sok

más. Hiába azonban az óriási vá-

laszték, ha sok családnak nem telik

arra, hogy két-három gyereket is

befizessenek, vagy nincs is erre igé-

nyük. Nekik marad a szünidei vagy

a napközis tábor. Ezekben gyerek-

megőrzés folyik, vagy van-e vala-

milyen programjuk?  

S. Hétvári Katalin több évtizede

szervez szünidei iskolai táborokat

itt, a Balaton partján. Tőle tudjuk,

amikor elkészíti a programot, arra

törekszik, hogy a tábori életnek le-

gyen rendje és legyen tartalma. Tá-

boraikban a gyerekek meghatáro-

zott napirend szerint tevékenyked-

Végre itt a nyár, de mit kezdjünk a vakációval?
Június közepén kitör a vakáció.
Az iskolai szünet hetei azonban
nem csak fürdőzésre alkalma-
sak, számtalan egyéb aktivitásra,
időtöltésre nyílik lehetőség.
Táborok sokasága kínál él-
ményt, fejlesztő foglalkozáso-
kat. De vajon ki is használjuk
ezeket? A nyári szünet csak a
megszabadulást jelenti az iskola
fegyelmétől, vagy igazi szabad-
ság is? 

Nyári gyermektáborok
Tihanyban

Erdei Iskola – a Balaton-felvi-
déki Nemzeti park komplex
programja óvodástól középisko-
lás korig. Természetismereti tú-
rák szakvezetéssel, Levendula
Ház meglátogatása, kézműves
foglalkozások.

Napközis tábor 7–12 éveseknek
július 4. – 2016. július 8. között,
a Tihanyi Családi Szabadidő
Park ban a Levendula Házzal kö-
zös szervezésben a Belső-tó
partján. Programok: délelőttön-
ként barangolás a félszigeten,
vizsgálódás vízben, bogarászás,
madarászás. Délutánonként kéz-
műveskedés, felfedezések a Le-
vendula Ház Látogatóközpont-
ban, közös játék, vetélkedés.

Daganatos betegségből gyógyuló
gyermekek tábora – Erzsébet tá-
bor a Magyar Képzőművészeti
Egyetem Művésztelepén tumo-
ros vagy hematológiai betegség-
ből gyógyuló gyermek és test-
vére részére augusztus 1–7. kö-
zött.

A Németh László Művelődési
Ház szervezésében „Fókuszálj,
klikkelj, alkoss!” – fotós alkotó-
tábor július 18–22. között az is-
kolában. Apródképző fiútábor
ugyancsak az iskolában július
18–22-ig. Mindkét tábort bu-
dapesti kirándulás zárja. Július
27–augusztus 24. között, szer-
dánként 10 órától Színes Szerda
néven kézműves foglalkozások
és különféle játékok várják a
gyerekeket a művelődési ház-
ban.

Vitorlás tábor a The Sail (yacht-
klub) szervezésében, turnusok:
június 19–4., június 26–július 1.,
augusztus 14–19., augusztus
21–26.. Gyerektáborokat kiváló
edzőkkel és tanárokkal, vidám,
változatos programokkal.
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– A bourdon a népzene régebbi

rétegeibe tartozó hangszercsoport,

amelyhez a citera, duda, és a tekerő

tartozik. Ezekben a hangszerekben

az a közös, hogy végig szól egy ki-

tartott hang. Sok ezer évvel ezelőtt,

a zenei élet kezdetén, szólt így az

archaikus hangzás, amire ráéne-

keltek egy dallamot – magyarázza

a nem túl közismert elnevezést

Legeza Márton, a tábor szervezője.

A tábor érdekessége, hogy a Ba-

kony és a Balaton-felvidék népze-

néjét szinte nem is ismerték ko-

rábban, nagyobb együttesek sem

játszották. Voltak ugyan tudomá-

nyos igényű népzenei gyűjtések, de

ezek jobbára magánkézen forgó

gyűjtemények. 

– Szabó Csaba

tapolcai nép-

tánctanár és a

Zenetudományi

Intézet segítsé-

gével jutottunk

hozzá a Veszp-

rém megyében

gyökerező dalla-

mokhoz, ezek-

ből fogunk

megtanítani jó

néhányat a tá-

borban. A bour-

don hangszereken kívül furulyára

és énekre is tanítjuk a résztvevőket.

Léteznek hangszeres táborok, de

többségükben mindig csak egy-

egy hangszert oktatnak. Nálunk

viszont az együttzenélésbe is be-

lekóstolhatnak a gyerekek. Leg-

főbb célunk, hogy a helyieknek és

a környékbelieknek felmutassuk az

itteni zene értékeit, hogy ők is mi-

nél többet magukkal vihessenek a

helybeli népzenéből – ezért is in-

gyenes a tihanyiaknak a részvétel

– nyilatkozta lapunknak Legaza

Márton.  

A táborban Bese Botond, Dóra

Áron, Husi Gyula, Juhász Dénes,

Juhász Zoltán, Lipták Péter,

Navratil Andrea, Németh András,

Soós Réka, Szerényi Béla és Legaza

Márton tanítja a jelentkezőket, fej-

lettségi szintjüknek megfelelően,

több csoportban. Jelentkezni

a Facebook-on keresztül a Tihanyi

népzeneoktatás/regisztráció olda-

lon lehet.

A tábor programjában a délelőtti

illetve délutáni hangszeres- és

énekoktatás mellett szakmai elő-

adások, kirándulás, népi játékok,

kézművesség, esti mese, bábszín-

házi előadás, fürdőzés, és esti mu-

latságok is szerepelnek. 

A záró program részeként július

29–30-án, a IV. Visszhang Fesz-

tiválon, nemcsak a táborozók, és

az oktatók, hanem a szakma leg-

jobbjainak számító zenekarok is

fellépnek a falu több pontján.

A gálaműsort a Fölszállott a Páva

gyerek és felnőtt zenészei illetve

énekesei adják majd a Mádl

Ferenc téren. A részletes program-

ról Tihany honlapján lehet majd

tájékozódni.

t-v

Újra népzenei tábor
Idén is megrendezik a Dunán-
túli Bourdon Zenei Tábort a
Belső-tó partján, a Művésztele-
pen. A július 25–31. között
zajló táborban a Bakony és a
Balaton-felvidék zenei anyagá-
nak egy részét sajátíthatják el
országos hírű, elismert népze-
nei oktatóktól a jelentkezők.  

nek: minden reggel rendet kell rak-

niuk, és napközben is kapnak fel-

adatokat. A programokat mindig

valamilyen érdeklődésnek, témának

megfelelően szervezik meg, például

kézműves, kerékpáros, természet-

járó, horgász és így tovább.

Arról, hogy az iskolai tábor szük-

séges rossz vagy inkább egy jó le-

hetőség a gyerekek számára, az a

véleménye, hogy ez az ott dolgozó

tanároktól és az általuk biztosított

kínálattól függ. Tapasztalata szerint

a gyerekek szívesen mennek a tá-

borokba, mert azzal tölthetik az

idejüket, ami érdekli őket, ami a

hobbijuk. Sok nehéz sorsú gyereket

is táboroztatnak, akik másképp

nem jutnának el a hegyekbe, a Ba-

latonhoz vagy akár külföldre, ha ez

a lehetőséget nem adná meg az is-

kola. Némely családban az is szem-

pont, hogy ingyenesen vagy ked-

vezményesen biztosítják a gyere-

keknek az étkezést. A magatartási

problémák, persze, itt is jelentkez-

nek – mondja. Főleg az első na-

pokban, kiszabadulva az iskolából

engednek meg maguknak sokat a

gyerekek, de aztán – ha jól érzik

magukat -, akkor helyrebillennek a

dolgok. Előfordul, hogy egymást

keményebb dolgokba is beleviszik

– és itt az ivásra vagy az éjszakai

kóborlásokra gondol a pedagógus.

Táboroztatni tehát komoly felelős-

séget jelent, amit nem is minden

tanár vállal szívesen. Viszont a tá-

borozás alatt egészen más oldalról

lehet megismerni a gyerekeket. 

– Közelebb kerülünk egymáshoz,

és ezért egészen másképp lehet ve-

lük a szorgalmi idő alatt dolgozni.

Szeretem a táboroztatást, hiszen ez

a két hét nemcsak a gyerekeknek él-

mény, hanem – ha nyitottan fordu-

lunk feléjük –, a tanárnak is – zárja

a beszélgetést S. Hétvári Katalin.

KONCZ MÁRIA

FOTÓ: NÉMETH ANNA
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A hagyományoknak megfelelően idén is a Tihanyi Bencés Iskola tan-

évzáróján adták át a nyugdíjas pedagógusok emlékdiplomáját. Az apátsági

templomban rendezett ünnepségen Vörös Pálné, Gizi néni aranydiplomát,

Tóth Györgyné, Lonci néni és Fülöp Zoltánné, Klári néni gyémántdiplomát,

Farkas Gézáné, Mária néni pedig rubindiplomát vehetett át Korzenszky

Richárd atyától. Az önkormányzatának nevében Varró János alpolgármester

köszöntötte az ünnepelteknek.  Az iskola diákjai, az aktív és volt pályatársak

hosszú tapssal fejezték ki köszönetüket a díjazott pedagógusoknak, akikkel

a következő lapszámunkban bővebb riportot olvashatnak.

Emlékdiplomák átadása az
apátságban

Tihany önkormányzata alapította

az Illyés Gyula díjat, amelyet leg-

feljebb két végzős diák kaphat, akik

mind szorgalmukkal, mind teljesít-

ményükkel méltó módon öregbítik

az iskola és a település hírnevét. 

A díjazott tanulók példás szorgal-

mukkal, magatartásukkal, számos ver-

senyen, rendezvényen való részvéte-

lükkel érdemelték ki az elismerést. Az

emlékplakettet az oklevéllel és a 20

ezer forint pénzjutalommal a tantes-

tület döntése értelmében Baranyai

Marcell és Nagy Vendel kapták.

A végzős diákok egyike a Tiha-

nyi Bencés Apátság által alapított

„Dávid herceg” díjban részesült.

Dávid herceg a monostort alapító

I. András király kevésbé ismert fia,

aki szintén sok szállal kötődött Ti-

hanyhoz. Ezt a díjat az a tanuló

kaphatja, aki nem csak hittan órai

szorgalmával tűnt ki társai közül,

hanem a szentmiséken való rész-

vételével, oltárszolgálattal és az is-

kolai magatartásával is példát mu-

tatott. A könyvjutalommal járó díjat

Mihályi Jeromos Atya javaslata

alapján Kiss Mónika kapta.

A Tihany Iskoláért Alapítvány

felajánlásából jutalmazzák minden

év végén a végzős diákok közül azt,

aki amellett, hogy a sportban kiváló

eredményeket ér el, az iskolapadban

is megállja a helyét. A „Jó tanuló,
jó sportoló” díjat Girbiszer Anni-

vera kapta.

Kiemelkedő zeneiskolai eredmé-

nyéért, példamutató szorgalmáért

külön dicséretet érdemelt a zeneis-

kola tanárai döntése értelmében

Baranyai Marcell valamint elismerő

oklevelet kaptak a „Tihanyi Réz-
pockok” végzősei, azaz Erős 

Gergely, Heilig János, Juhos Márton,

Nagy Vendel, Radó Mátyás, Szabó

Sámuel és Varga Zsolt.

„Az iskola egyik legeredménye-
sebb tanulója” díjat, ebben a tan-

évben Antal Máté, Czégai Sára, Já-

rosi Sára, Kovács Virág, Erős Gergely

és Varga Zsolt vehették át.

Az idei tanévben több kitűnő

eredmény született, nem kevés di-

csérettel. A kitűnők közt is a leg-

több dicséretes ötöst érdemelt ki és

a Club Tihany Zrt. által felajánlott,

oklevéllel és 10 ezer forint vásárlási

utalvánnyal járó „Az iskola legjobb
tanulója” díjat kapta 11 dicséretes

ötössel Szalontai Sára 6. osztályos

tanuló.

Kitűnő tanulóink:
Az 1. osztályból: Dárdai Nóra

Mónika, Egressy Róza, Járosi Hanna,

Kiss Csenge Anna, Meilinger Gergő,

Soha Boglárka Őszike, Szmrecsányi

Benedek Ajtony és Zlinszky Erzsébet

A 2. osztályból: Egressy Mátyás

és Szennyai Bernadett Flóra

A 3. osztályból: Csizmazia Sára,

Izsák Hanna és Sümegi Anna

Az 5. osztályból: Antal Máté és

Kovács Etele

A 6. osztályból: Erős András,

Navratyil Benedek György és Sza-

lontai Sára

A 7. osztályból: Dobos Kristóf, Já-

rosi Sára Vanda és Orosz Viktória

A 8. osztályból: Erős Gergely és

Nagy Vendel

Jeles tanulóink:
1. osztályból: Csizmazia Zselyke,

Horváth Benedek, Hőbe Rebeka Ró-

zsa, Szabó Hanna, Széll Dóra Eme-

rencia és Vári-Kovács Szóf ia

2.osztályból: Bősze Abigél, Csáki

András Áron, Polák Hanna, Redencki

Zsombor és Szabó Luca Borbála

3.osztályból: Békési Dzsenifer, Csá-

szár Hermina és Egervári Marcell

4.osztályból: Simai Péter Zalán,

Szabó Petra és Tósoki Noel Patrik

5.osztályból: Gyurkó Evelin Csillag

6.osztályból: Berry Sara Lily, Czé-

gai Sára Virág, Csizmazia Villő Mária,

Gergely Virág Ilona, Mészáros Róza,

Simai Zsófia Réka és Szabó Márk

7.osztályból: Kerekes Virág és

Kovács Virág

8.osztályból: Szabó Sámuel

Közösségi munkáért elismerő
oklevelet és könyvutalványt kap-
tak: Simai Péter Zalán, Somos Petra,

Szalontai Soma és Tósoki Noel Patrik

negyedik osztályos tanulók, valamint

Giebiszer Annivera, Jankó Zsombor,

Kiss Mónika, Radó Mátyás, Mezei

Lili, Schramek Laura és Szabó Bálint

nyolcadik osztályos tanulók.

Kiemelkedő szorgalmáért ugyan-

csak több tanuló részesült dicsérő

oklevélben és könyvjutalomban. A

végzős diákok közül kiemelkedő

szorgalmukért elismerő oklevelet és

könyvutalványt kaptak: Fábián

Márk, Kiss Mónika, Kovács Lili Adél.

Minden díjazottnak szeretettel

gratulál az iskola vezetése, vala-

mennyi diáknak tartalmas és szép

nyári szünetet kívánnak a tantes-

tület nevében!

DR. NAGYNÉ JÁRVÁS KATALIN

IGAZGATÓHELYETTES

A 2015/16-os tanév díjazottai
a Tihanyi Bencés Iskolában

Kedves meglepetésben volt ré-

szünk az óvodában. Már csiripelték

a madarak, hogy a ballagó nyolca-

dikosok – mint ahogy ez hagyo-

mányosan az elmúlt években is tör-

tént – visszalátogatnak hajdani kis

fészkükre. Nem tagadom, titokban

készülődve, nagyon vártam már ezt

a találkozást. S mikor az udvaron

megpillantottam a kerítés mellett,

osztályfőnökük vezetésével vonuló

gyereksereget, hirtelen felkiáltot-

tam egykori kolléganőmnek:

„Nézd csak Borbála! Jönnek!” És

jöttek. Ballagva, énekelve vonultak

felénk. Mi pedig – Szigetiné Bori -

val és Kindlinger Julival – csak áll-

tunk, s meghatódva, könnyezve áll-

tunk és hallgattuk a „fejünkre nőtt”

ifjakat, vettük át kedves virágaikat,

tablóképüket, ballagási meghívó -

jukat. Végig jártuk az azóta meg-

változott, érezhetően „sokkal ki-

sebb” csoportszobákat. Sok-sok ne-

vetéssel felidéződtek a régi emlé-

kek, anekdoták, előkerültek az egy-

kori fényképek. Ennél nagyobb

ajándékot aligha kaphat pedagó-

gus, minthogy ilyen pillanatokat

megélhet.

Köszönjük nektek kedves nyol-

cadikosok! Életutatokon mindig

vegyétek sikeresen az akadályokat.

Köszönjük osztályfőnökötöknek

– Tamásné Süle Évának – hogy le-

hetővé tette ezt a szívet melengető

találkozást.

„Az élt szólít, menni kell, de válni

oly nehéz/A küszöbről a vén diák

még egyszer visszanéz…”

SZIGETINÉ BORI ÉS

KINDLINGER JÚLIA NEVÉBEN IS

VÉGHNÉ ZSUZSA

Régi mesékre emlékszel-e még?
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– Jelentős kiállításra készülünk.

Egyrészt olyan klasszikus műveket

tárunk majd a látogatók elé, mint a

Don Juan kertje, az Extázis, az El-

hangzott dal, a Szláv jósnő, a Ro-

kokó találkozás, a Görög kert, vagy

a Cadenabbia. Terveink szerint

több, kiállításokon ritkán bemuta-

tott darab is helyet kap a galériában,

mint például a Spiritualista,

a Cogito ergo sum, illetve a Csel-

szövő című festmények – mondta

lapunknak Marosvölgyi Gábor mű-

vészettörténész, a kiállítás kurátora. 

Gulácsy Lajos (1882–1932) mun -

kássága a 20. századi magyar festé-

szet egyik legérdekesebb és legere-

detibb fejezete. A személyét és ké- peit körülvevő rejtélyek sokasága

miatt már életében is különc, ma-

gányos művésznek tartották. Mi-

közben kortársainak többsége a kor

haladó stílusáramlatainak valame-

lyikéhez kapcsolódott, ő sajátos

álomvilágot alakított ki magának,

amelyet különféle valós vagy me-

sebeli alakokkal népesített be.

A szecesszión át a szimbolizmusig

több stílusirányt is kipróbáló Gulácsy

festészete ma is a közönség érdeklő-

désének középpontjában áll, sőt a

művészeti szakemberek az öt legfon-

tosabb modern magyar festői életmű

között tartják számon munkásságát. 

A Kovács Gábor Művészeti

Alapít vány köz- és magángyűjte-

ményekből válogatja a kiállításon

szereplő műtárgyakat. A Magyar

Nemzeti Galéria, a Petőfi Irodalmi

Múzeum, a miskolci Herman Ottó

Múzeum, a székesfehérvári Városi

Képtár – Deák Gyűjtemény, a ka-

posvári Rippl-Rónai Múzeum, a

Kecskeméti Képtár, a pécsi Janus

Pannonius Múzeum, a Virág Judit

Galéria, a Kieselbach Gyűjtemény,

az Ernst Galéria, az Első Magyar

Látványtár, és a Kovács Gábor

Gyűjtemény kölcsönzi az alkotáso-

kat a tihanyi kiállításhoz. 

A július 22-én nyíló tárlat

október 9-ig látogatható majd a

KOGART Galériában.

mt

Kiállítás Gulácsy álmaiból

Zsigmond német-római császár

és magyar király – Demeter apát

kérésére –1417. április 4-én kelt ki-

váltságlevelével pallosjogot adott a

tihanyi apátságnak. Eszerint az

apátság börtönt és akasztófát épít-

hetett, hogy a területükön elfogott

gonosztevőket elítélhessék. 

Állítólag egyszer élt pallosjogával

az apátság, de erre nincs biztos for-

rásunk. Oly annyira feledésbe is

merült ez a joga, hogy évszázadok-

kal később maga az uradalmi

ügyész sem volt tisztában a meglé-

tével. Erről tanúskodik egy 1790-

ben kelt levél, melyben az ügyész

magától Vajda Sámuel apáttól tu-

dakolta, hogy van-e ilyen joga az

apátságnak. Vajda, aki 1760-tól volt

apát, válaszában megírta, hogy bár

többször kellett „criminalis úriszé-

ket” tartani, de „gonosztévő jobbá-

gyaink közül az én időmben se hó-

hér pallosára, se istráng nyakrava-

lóra nem sententionáltatott senki,

de kisebb büntetésekkel gyakran

terheltettek”. Még hozzátette, hogy

„papi ember kezébe illik a lúdtoll,

nem a pallos”. Nem is tartotta szük-

ségesnek a jövőben sem Tihanyban

akasztófa állítását, mondván „ráfér-

nek a klastromunk gonosztévő job-

bágyai az egerszegi vagy kaposvári

szárítóra”. 

Pedig történt olyan súlyos bűn-

cselekmény az apátság területén,

amely maga után vonhatta – néha

vonta is – a legsúlyosabb ítéletet,

de kivégzés mégsem volt. Ennek

egyik oka, hogy az apátok gyakran

még a főbenjáró bűneseteknél is ir-

galmas szellemben jártak el, ha úgy

vélték, hogy van remény az elköve-

tők javulására. Tihany esetében ma-

guk az úriszéki bírák is tekintettel

voltak arra, hogy ítéleteiket egyházi

földesúr nevében hozzák, s már

emiatt is nagyobb súllyal estek latba

az enyhítő körülmények. Erre példa

egy 1761-es úriszéki ügy, amelyben

Horváth Antal uradalmi ügyész

Szokolyi Mihály vádlottra felesége

megöléséért büntetésül és mások

elrettentésére hóhér általi lefejezést

kért. Az ügyész szerint a vádlott

gyilkolási szándékkal vágta meg

fejszével az asszonyt. Az úriszék a

szándékot nem látta megalapozott-

nak, mivel a csapás nem volt halá-

los, az asszony még 42 napig élt, és

inkább a megfelelő ápolás miatt kö-

vetkezett be az elhalálozás, mint-

sem a sérülés miatt. A vádlott így

néhány hét börtönnel megúszta,

meg 90 botütéssel, amit három

részletben kapott meg. 

1777-ben az ügyész egy olyan

emberre – Bég Istvánra – kért ha-

lálos ítéletet, aki egy leányt „erő-

szakkal megszeplősített”. A bíróság

eltekintett a fővesztéstől, mert az

erőszakot nem látta bizonyítottnak.

Mindenesetre 5 hét börtön és 25

pálcaütés lett a legény jutalma, va-

lamint kötelezték a leány feleségül

vételére. Így a vérpad helyett az ol-

tár elé állhatott.

HÉJJAS PÁL

Az apátság pallosjoga

Gulácsy Lajos festőművész élet-
művének egy intimebb szeletét
mutatja be az alkotó kiemelkedő
kvalitású művein keresztül a KO-
GART galéria. A júliusban nyíló
Gulácsy álmai című tárlat a mű-
vész munkásságának olyan jelleg-
zetes témáira és motívumaira fó-
kuszál, mint a kertek, a közép-
kori, reneszánsz és rokokó jele-
netek, a női portrék, valamint a
szerepjátékos önarcképek vala-
mint a Na’Conxypan mesevilága. 
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Negyedik éve lépnek fel a zené-

szek a vendéglátóhelyen, sőt a

koncertekért külön belépőt nem is

kell fizetni, ahogy az étterem tu-

lajdonosa fogalmaz, a zene szeretete

tartja életben a kezdeményezést.

– A férjem imádja az igényes,

dzsesszes zenét, innen jött az ötlet,

hogy legyenek nálunk koncertek.

Nem tudtuk mi magunk sem mi-

lyen fogadtatása lesz ennek, mára

azonban már előre foglalni kell a

helyet, ha valaki biztos be akar jutni

egy-egy koncertre. Nem akarunk

ebből üzleti hasznot húzni, örülünk,

ha valaki vacsorázik a koncert után,

de az sem baj, ha egy fröccsel a ke-

zében nézi végig a koncertet – vá-

laszolta kérdésünkre Hidasi

Károlyné.

A falu egyik legpatinásabb, az

1800-as években épült műemlék-

házban működő étterem tulajdo-

nosa hozzátette, nagyon jó vissza-

jelzéseket kapnak, a közönség test-

Koncertek az ófalu központjában

A Tűzkert étterem idén negye-
dik alkalommal ad helyet a zenei
programsorozatnak. Mostantól
minden hétvégén jobbnál jobb
előadók zenélnek. Itt lesz pél-
dául Petruska, aki az egész or-
szág egyik kedvencévé vált az
idei Dal válogatón. 

közelből hallgathatja a zenészeket,

akik közül több a visszajáró fellépő,

de minden évben igyekeznek új

előadókat is Tihanyba hozni.

A fellépők péntekenként és

szombatonként adnak koncertet.

Júliusban itt lesz a Grunting Pigs

Pribojszki Mátyással, az Indian Joe

Band, a Kalmár Panni–Komjáti

Áron duó, a Zrinyi POP, az Alait-

ner–Rónai latin duó, a Gébert-Ulbert

duó valamint Petruska is.

mt

Júliusi programok
Július 1–Július 17. 
Matteo Massagrande kiállítása a Kogart Galériában

Július 17-ig 
Török Richárd szobrászművész életmű kiállítása
az Apátságban

Július 31-ig 
Tollasbál – Kércz Tibor természetfotó kiállítása a
Művelődési Ház tetőterében

Július 19–augusztus 21.
Borbély Béla Cronica Hungarorum – Magyaror-
szág Fény-Képes krónikája című fotókiállítás az
Apátságban

Július 1. péntek, 20.00 
Lepkeszárnyú boldogság – Holczinger Szandra és
Király Kitti műsora. Zongorán kísér Tempfli Erik
(Művelődési Ház)

Július 2. szombat, 20.00 
Swing-swing együttes műsora (Művelődési Ház)

Július 7. csütörtök, 19.30.
Kari Vuola orgonaművész hangversenye a Bencés
Apátságban

Július 8. péntek, 20.00 
Utcabál a Bówli Roll együttessel (Művelődési Ház)

Július 9. szombat, 20.00
Shadox zenekar műsora (Művelődési Ház)

Július 14. csütörtök, 19.30
Marosvári Péter orgonahangversenye
(Bencés Apátság)

Július 15. péntek, 20.00
Zolbert Duó műsora (Művelődési Ház)

Július 16. szombat, 20.00
Utcabál az SMS együttessel (Művelődési Ház)

Július 21. csütörtök, 19.30 
Franz Lörch orgonahangversenye (Bencés Apátság)

Július 22. péntek, 20.00
Gébert Attila jazzkoncertje (Művelődési Ház)

Július 23. szombat, 20.00
The Bits – a Beatles emlékzenekar koncertje
(Művelődési Ház)

Július 23. szombat 
Vendégségben a Levendula Ház a Tihanyi PIAC
Placcon 

Július 28. csütörtök, 19.30
Peggy Haas Howell orgonahangversenye
(Bencés Apátság)

Július 29–30.
Visszhang fesztivál (Művelődési Ház)







<<
  /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


