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MI LESZ A BALATONNAL, HA PUSZTUL A NÁDAS?
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VÁLTOZTATÁSI TILALOM
Június 1-től változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat a

helyi építési szabályzatban is szereplő mezőgazdasági kertes,

úgynevezett Mk jelű övezeteire. Ezeken a kertes,

mezőgazdasági területeken (Kiserdő-tető, az Óvár, a Cserhegy

és a Honthy villa környezete) legfeljebb 150 négyzetméteres

pincét és présházat lehet építeni, nem lehet lakó funkciót

engedélyeztetni és megszűnik a borturisztikai létesítmények

építésének a lehetősége is.

A képviselő-testület döntése szerint az említett helyeket nem
lehet belterületi szabályozás alá vonni, sem telekalakítás, sem
pedig építkezés engedélyezése nem lehetséges. A tilalom nem ter-

jed ki a már korábban benyújtott kérelmekre, jogerős építési en-
gedéllyel végzett tevékenységekre.

A változtatási tilalom a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosí-
tásáig áll fenn, amely várhatóan egy év múlva lesz esedékes. A mó-
dosításra a HÉSZ és a Balaton-törvény közötti jogharmonizáció
érdekében, a magasabb szintű jogszabálynak való megfelelés
miatt volt szükség. A település többi övezeti előírása megfelel a
Balaton Törvény előírásainak.

A készülő, új Helyi Építési Szabályzat a szigorúbb feltételeivel
elősegíti a táji kultúra megőrzését és gátat szab a nagy tömegű
épületek emelésének a külterületi ingatlanokon, védve ezzel a kör-
nyezet épségét és szépségét. t-v

ÚJ GYEPMESTERI 
ELLÁTÁS

Tihany közigazgatási területén a gyepmesteri és állatmentési
feladatokat májustól az Olt-Alom Állatvédő Egyesület látja el. 

Az önkormányzattal kötött szerződés értelmében az egyesület
Tihany település közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja
a bejelentett szabadon kóborló, illetve sérült kóbor állatokat. 

Kóbor vagy sérült állat esetén bejelentését az alábbi címen és
telefonszámon lehet tenni: kozterulet@tihany.hu vagy +36 30 421
1565.

NAGYKORÚ LETT 
A FESZTIVÁL

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park levendulaültetvényén a Szedd
magad akcióval vette kezdetét az idén nagykorúvá érett Levendula
Hetek programsorozata. A tizennyolcadik alkalommal megrende-
zett háromhetes rendezvény közel száz programot kínál a Tihanyba
érkezőknek, amely július 3-án, a Csuti István kettesfogathajtó em-
lékversennyel zárul.
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VÁLTOZIK A HELYI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL
SZÓLÓ RENDELET

Az önkormányzat képviselő-testülete májusi ülésén
elfogadta az új, egységes szerkezetű önkormányzati
rendeletét  a  helyi szociális és gyermekvédelmi ellátá-
sokról. Az új rendelet júliustól lép életbe. 

Az ellátások  típusaiban alapvetően nincsenek válto-

zások, de a jogosultság feltételrendszere, az eljárás
menete és az ellátások összege módosult. 

A rendelet elérhető: a www.tihany.hu oldalon - 
önkormányzat/rendeletek link alatt.
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MEGTALÁLJUK AZ ARANY KÖZÉPUTAT
Májustól új főépítésze van Tihanynak.
Lehoczky Zsuzsanna örömmel jött a
településre dolgozni, de mint mondja,
tudja nem vár rá könnyű feladat, hiszen
az ország egyik legnépszerűbb
településeként többnyire kiemelt
figyelem jut mindenre, ami Tihanyban
történik. A feladatokról, elképzelésekről
és a lehetőségekről beszélgettünk.

- Tihany a Balaton északi partjának kie-
melt helye, mindig is kuriózum volt szá-
momra és ezzel biztos nem vagyok egye-
dül. Különleges hely, különleges adottsá-
gokkal. Azért is pályáztam meg az állást,
mert szerettem volna megismerni a tele-
pülés működését. Mindig mosolygok, ha
idejövök. Szeretem az épületeit, a hangu-
latát, szeretem azt a közvetlenséget, amit
a helyi lakosok részéről tapasztalok. 

- Az elmúlt években különböző beruhá-
zások, építkezések révén többször is or-
szágos figyelem jutott Tihanyra. Főépí-
tészként sokszor kell majd állást foglal-
nia és nem biztos, hogy szakmai vélemé-
nyével mindig népszerű lesz.

- Tisztában vagyok vele, hogy Tihany ki-
emelt figyelmet kap, ez korábban is így volt
és így is lesz, sőt az elmúlt másfél hónap-
ban már tapasztaltam is. Az ügyfélfogadá-
sokon sokan kerestek meg építkezéssel
kapcsolatos kérdésekkel: épület átalakí-
tással, felújítással, előtető, kerítés építés-
átalakítás, klíma homlokzatra való felsze-

relésével. Tervezőkkel egyeztetek, látvány-
terveket véleményezek, de megkeresnek a
helyi lakosok egyéb kérdésekkel is.

- Főépítészként elsősorban a telepü-
léskép védelmi rendelet, a helyi építési
szabályzat és a helyi arculati kézikönyv
gondozása, fejlesztése illetve az előírások
betartatása a feladata. Mi a véleménye
ezekről a helyi rendeletekről?

- A településkép védelmi rendelet és az
építési szabályzat is kellően szigorú, jó szak-
mai szemlélettel alkották meg, ráadásul úgy
tapasztalom, hogy Tósoki Imre polgármester
is nagy hangsúlyt fektet ezek érvényesíté-
sére. A település arculati kézikönyve friss és
hasznos, átfogó képet ad a tihanyi értékek-
ről, a településképi- védelemről szóló ren-
delet pedig megfelelő keretet ad a lakosok-
nak és a tervezőknek. Úgy gondolom tehát,
hogy kellő szigorral szabályozott a település,
betarthatók a rendeletek, de azt látom, itt is,
mint mindenhol, eltérőek a szempontok.
Más egy beruházó, más egy helyi lakos és
más egy településvezető szempontja, amiből
nyilván adódnak nézetkülönbségek. Főépí-
tészként nekem a szakmai szempontok kép-
viselete a feladatom.

- Akkor minden rendben, nincs semmi
javítani való? 

- Az a fontos, hogy Tihany egységét
fenntartsuk. Híve vagyok a beruházások-
nak, a településfejlesztésnek, ha az átgon-
dolt, helyénvaló és értéket ad. Támogatom
a modern építészetet, de a hagyományos,
Tihanyra jellemző épületek megőrzése is

nagyon fontos feladat. Rendeleteinkben
meg van határozva, mi, hova való, hiszen az
egyes településrészek jellege eltérhet egy-
mástól, ez elég pontosan szabályozott Ti-
hanyban jelenleg. A közterületekre kihelye-
zett információs és hirdetési táblákat vi-
szont rendeznünk kell, sok már nem aktu-
ális vagy éppen a településképhez nem illő
táblát látni az utcákon. 

- Mit tart elsődleges céljának?
- A fenntartható fejlődés híve vagyok, ezt

szeretném a szakmai munkámmal előse-
gíteni, és egyeztetni a helyi lakosok és nya-
ralók igényeivel. Ez nem egyszerű. Tihany-
ban erős a civilek érdekérvényesítése, van
véleményük, amit kommunikálnak is. Ez jó,
de vannak kérdések, amikben meg kell
tudni hallgatni a szakma véleményét. Meg
kell találnunk az arany középutat. Bízom
benne, hogy ebben tudok segíteni.

mt

Lehoczky Zsuzsanna 2008-ban település mérnökként diplomázott a Pécsi Tudomány-
egyetem Pollack Mihály Műszaki karon, majd az ELTE-n építési jogi szakokleveles mér-
nök oklevelet szerzett. 2008-tól dolgozott az aszódi építéshatóságnál, 2015-től a
Honvédelmi Minisztériumban, 2021-től Kisbér főépítésze. 

Bujdosó Judit lemondása miatt az önkormányzat nyílt pályázatot hirdetett a tihanyi fő-
építészi állás betöltésére, három jelentkező közül az ő pályázatát tartották a legjobbnak,
így májusban elkezdhette a munkát. Aszódon él, heti két napot van Tihanyban.

VERSBEN GONDOLKODIK
Csuja Imre, a méltán népszerű 
Jászai Mari-díjas, érdemes és kiváló művész
verses estjével vette kezdetét a 
Levendula Hetek programsorozata. 
A Tihanyi Alkotók házában megrendezett
program igazi különlegességnek bizonyult. 

Csuja Imre verssel él és versben gondolkodik
kicsi gyerekkora óta, mióta esténként falusi há-
zukban a nagymamájától tanult verseket, me-
séket, a család és a szomszédok nagy nyilvá-
nossága előtt elmondhatta. A költészet, a vers-
ről való gondolkodás színészi pályáját is végig-
kíséri. Vallja, hogy az utcán, tanyán, gyárban,
üzletben - szóval bárhol lehet verset mondani,
sőt beszélgetni is, ez az önálló estjeinek moz-
gatórugója is egyben. A tihanyi esten József At-
tila, Kosztolányi Dezső, Ady Endre, Radnóti Mik-
lós, Arany János verseit hallhatták az érdeklők,
és elhangzott Babits Mihály Jónás könyve című
műve is. 
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TIHANY ÉS
BALATON -
ALMÁDI
KÖZÖTT
ÉPÜL
BRINGAÚT

A balatoni bringakör Tihany
és Balatonalmádi közötti szaka-
szának építésére írt ki közbe-
szerzést a NIF. 

A kerékpárút Tihany, Balaton-
füred, Csopak, Paloznak, Alsó-
örs, és Balatonalmádi közigaz-
gatási területét érinti, a hosszú-
sága 9657 méter.

t-v



4

Július 8. péntek, 
20.00 óra: FunThomas Band buli

Július 17, vasárnap:
17.00 óra: Szironta Együttes harangkoncert

Július 22. péntek:
20.00 óra: Brass On The Road koncert

Július 26. kedd:
18.00 óra: Felnőni Tilos! gyerekkoncert

Július 29. péntek:
19.00 óra: Kónyai Tibor Duo jazz koncert

Július 30. Szombat
20.00 óra: Rézeleje Fanfárosok koncert

Augusztus 5. péntek:
19.00 óra: Molnár György Lyra-díjas tangóharmonika művész koncertje

Augusztus 12. péntek:
19.00 óra: A Swing-swing együttes koncertje

Augusztus 19. péntek: 
19.00 óra: Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekarának koncertje

NYÁRESTÉK A FŐTÉREN
2022.  –  MÁDL FERENC TÉR
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BIZALMAT ÉS LEHETŐSÉGET KAPTAM
Pataki Bence Junior Prima-díjas bassz-

bariton operaénekes. Gyönyörűen zengő

hanggal és tehetséggel áldotta meg a

sors. A Mosonmagyaróváron töltött

gyermekévek után, ahogy ő fogalmaz,

már a budapesti forgatagban

szocializálódott. Zongorázni és

gitározni is tanult, majd 18 éves korában

eldöntötte operaénekes szeretne lenni.

Marton Éva tanítványa lett, többször

szerepelt hazánk nyári és szabadtéri

operafesztiváljain, énekelt nagy

produkciókban. Jelenleg a Magyar

Állami Operaház szólistája. Joggal

szólhatna ez az írás zenei pályájáról, de

ezúttal Tihany és a Szabadtéri Játékok

adja az apropót, ugyanis a Levendula

Színpad Kulturális Közhasznú

Nonprofit Kft. ügyvezetője is egyben. 

- Magától adódik a kérdés: ilyen zenei
háttérrel, karrierrel hogyan került kap-
csolatba a színházszervezéssel? Főleg a
könnyedebb, nyári színház műfajával? 

- Mindig is érdekelt a művészet másik
oldala, nem csak a színpadi lét, de a létre-
hozás és az értékteremtés is. Bizalmat és
lehetőséget kaptam, hogy a Tihanyi Bujtor
István Szabadtéri Színpad üzemeltetője-
ként kipróbálhassam magam ebben a sze-
repkörben is. Pár alkalommal voltam itt
egy-egy előadáson még húszas éveim
vége felé, ám akkor még más szemmel
néztem ezeket az előadásokat. Csak a szó-
rakozás és szórakoztatás varázsa kapott el
akkoriban. A Tihanyi Szabadtéri Játékok
kultusza és Bujtor István emlékének ápo-
lása azonban nem kis felelősséggel jár.
Most más szemmel tekintek a színpadra,
a környezetre, a technikai háttérre és min-
den egyéb, a működtetéssel és fejlesztés-
sel járó feladatra. Mikor elkezdtem a szín-
pad megújításán és modernizálásán gon-
dolkodni, nagyratörő és teljesíthetetlen cé-
lokat álmodtam meg. Több kivitelezési és
látványterv is készült, végül a realitások
talaján maradva, az elsődleges cél a meg-
lévő színpad teljes modernizálása és fel-
újítása lett. A kornak megfelelő technikai
igények és a mai ember szépérzékét kielé-
gítő környezet messze eltér a színpad ala-
pításakor még megfelelő feltételektől. A
cél az volt, hogy megfeleljünk a ma kívá-
nalmainak.

- Az egyik legnagyobb feladat tehát a
színház infrastrukturális hátterének
megújítása volt. Mik voltak a legfontosabb
feladatok, és most hol tart a helyszín
megújulása?

- A projektet három különböző elemre
bontva lehet a legkönnyebben értelmezni.
Az első a közönségforgalmi rész, azaz a
bejárat és környezete valamint a nézőtér.
A második az öltözők, mosdók, rakodóte-
rek és a logisztikai egységek, a harmadik
pedig a színpad maga, azaz a játszófelület
és technika. A közönségforgalmi rész
megújításához hozzátartozott a külső ke-
rítés és kapuk felújítása, a térkövek tisztí-
tása, a lépcsők és széksorok teljes meg-
újítása és újbóli telepítése, jegyárusító
bódé létrehozása és az ehhez szükséges
infrastruktúra kialakítása. Esztétikusabb
lett a színpad és az alépítmény elemei is,
amelyek komoly szerkezeti felújításra szo-
rultak, többe, is mint vártuk. Megtörtént a
vízelvezetés kialakítása, a raktárak, táro-
lók, vizesblokkok és öltözők felújítása, mo-
dernizálása, az épületet megerősítettük,
hogy alkalmas legyen a modern szabadtéri
színház működését elősegítő új tetőrend-
szer fogadására. 

A színpad technikai működtetése és az
érkező darabok igényeinek kielégítése cél-
jából új, modern eszközöket kellett vásá-
rolnunk. Fény és hangtechnika, a már em-
lített tetőszerkezet, a színpad járófelületé-
nek teljes cseréje, biztonsági korlátok ki-
alakítása, újrakábelezés, és még sorolhat-
nám. A folyamatos technikai igények válto-
zása és a színpadtechnikai eszközök fejlő-
dése miatt talán soha nem leszünk teljesen
készen.

- A Tihanyi Szabadtéri Játékok az egyik
leglátogatottabb nyári színházi esemény-
nyé nőtte ki magát az elmúlt évtizedben.
Az infrastrukturális megújulás együtt jár-
e a korábbi recept megváltoztatásával? Az
idei program összeállításánál mik voltak
a legfontosabb szempontok? 

- A sikerhez hozzájárulnak hazánk leg-
nagyszerűbb művészei és színházai.
Igyekszünk hírességeket és híresen jól
futó darabokat is meghívni, az ország

minden szegletéből invitálni előadást,
nem csak Budapestről. Fontos szempont,
hogy a nyáresti, könnyed szórakozás le-
hetőségét biztosítsuk nézőinknek. Ez
meg is látszik a darabok kiválasztásán és
a koncertező zenekarok listáján. A válto-
zások és az újdonságok bevezetésénél
igyekszünk nem villámcsapásszerűen
megújulni, nem is törekszünk profilvál-
tásra. Ami immáron 18 éve sikerrel mű-
ködik, azon drasztikusan változtatni
meggondolatlanság lenne. Ehhez a töret-
len sikerhez nagyban hozzájárul a stáb, a
támogatók és a kollegák megfeszített
munkája is, ez vitathatatlan. Újdonságok-
kal persze készülünk, szeretnénk minél
szélesebb skálán lefedni a művészeti
szórakoztatást. Nálunk rendezik meg
például a kibővített helyszíneken megje-
lenő Magyar Tavak Fesztiváljának meg-
nyitógáláját. Szeretném, hogy operette-
ket, operát és akár komolyzenei koncer-
teket is színpadra állíthassunk, de ez
még a jövő zenéje. Folyamatos és szoros
egyeztetésben állunk a Tihanyi Szabad-
téri Játékok művészeti igazgatójával,
Bujtor Judittal, természetesen az ő irá-
nyadó elvei mentén szeretnénk továbbra
is haladni és megfelelni a Bujtor István
kultusznak. A színpad jövőjét tekintve
nagy bizalommal állunk az elkövetke-
zendő nyári szezonok előtt. Fényes jövőt
és teltházakat vízionálunk.

- Egy megható gesztussal kezdődik az
idei évad: a színház bejárata mellett új
szoborral állítanak emléket Bujtor István-
nak. Kié volt az ötlet, milyen forrásból va-
lósult meg, kinek a nevéhez kötődik az al-
kotás? És ha már a múltról beszélünk:
Bujtor István egy igazi mítosz lett itt a Ba-
laton környékén, milyen érzés az ő nyom-
dokaiba lépni?

- Valóban egy új dombormű felavatásá-
val nyitjuk meg az idei nyári évadot július
1-jén. Béres János szobrászművész alko-
tása a fiatal és életörömmel teli Bujtor Ist-
ván tekintetét ábrázolja, ez fogadja majd a
nézőket a főbejáratnál. Aki teheti, nézze
majd meg, még ha nem is előadásra érke-
zik. Bujtor István öröksége? Nem kívánok
és azt gondolom nem is lehet egy ekkora
legenda nyomdokaiba lépni, emlékének
ápolása és életben tartása az elsődleges
cél.

Köszönöm a bizalmat Bujtor Juditnak és
a község vezetésének, hogy én lehetek az,
aki ezt megteheti.

Rózsa Éva
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MI LESZ A BALATONNAL, HA PUSZTUL A NÁDAS?
Változó állapotban van a Balaton, és

változnak nádasai is. Erre

figyelmeztettek a Balatoni Limnológiai

Kutatóintézet szervezte tudományos

előadóülésen. A kutatóintézet

székhelyén, Tihanyban az Őszintén a

Balatonról sorozat keretében immár

másodszor tartottak a szakértőknek és

az érdeklődőknek ülést, amely végén

előremutató vita is kialakult. 

A balatoni nádasok szerepe, jelene és jö-
vője állandó téma a hazai közbeszédben.
Kell-e az összefüggő nádas? Milyen hatás-
sal van rá az állandó vízszint? Milyen sze-
repe van a balatoni ökoszisztémában? Mi
lesz a Balatonnal, ha pusztul a nádas?
Ezekre, és sok más kérdésre kereste a vá-
laszt a Balaton nádasai címmel rendezett
tudományos előadóülés.

Az eseményen megszólaló kutatók,
vízügyi, természetvédelmi és más szak-
értők több lényeges kérdésben egyetér-
tettek. Nincs vita abban, hogy a friss tu-
dományos értékelések szerint a klíma-
változás és az egyre intenzívebb emberi
használat az utóbbi időben megzavarta a
tó ökoszisztémájának a stabilitását ve-
szélyeztetve a tó vízminőségét és élővilá-
gát, befolyásolva ezzel a biológiai sokfé-
leség balatoni raktárainak, a nádasoknak
a sorsát.

Egyetértés van abban is, hogy aggasz-

tóak a tóparti nádasok területét és a náda-
sok minőségét komolyan veszélyeztető
emberi beavatkozások, ahogy abban is,
hogy a Balaton legfőbb értékét a környezeti
ártalmaktól óvott, jelenlegi természeti ál-
lapotát tartó tó üdülési célú használata je-
lenti. Ha a jövőben szeretnénk megőrizni a
Balaton jó ökológiai állapotát, akkor meg
kell őrizni a tó élővilágának gazdagságát és
a víz jó minőségét.

Meg kell őrizni 
a természetes partokat

Schleicher Veronika, a Néprajzi Mú-
zeum kutatója rámutatott, hogy a Balaton-
térség hagyományos kultúrájában kitünte-
tett szerep jutott a nádasoknak. Sokoldalú
felhasználása révén a telente learatott nád
fontos bevételi forrása volt az őslakosság-
nak. 

A Balaton litorális zónájának, és azon
belül a nádasoknak kiemelkedő a faji sok-
színűsége és magas a produkcióbiológiai
jelentősége. A biodiverzitás növeléséhez
minden egyes nádszál hozzájárul, ugyanis
mikrobióták ezrei, komplett társulások
kapcsolódnak az élő és elhalt növények
föld feletti és föld alatti részeihez - hang-
zott el Padisák Judit, a Pannon Egyetem
kutatója előadásában.

A nádasok fontos, ha nem is kötelező
eleme a közönséges nád. A Balatonban a

faj jól látható, nagy kiterjedésű állományo-
kat képez. A növény nem csak az érzékel-
hető föld feletti részből, hanem az ugyan
annyira fontos föld alatti részből is áll -
hangsúlyozta előadásában Tóth Viktor, a
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kuta-
tója. 

- Míg a föld feletti rész elsődleges fel-
adata a fotoszintézis, illetve a kommuniká-
ció a föld feletti környezettel, addig a nád
föld alatti részek az egyedek összekapcso-
lódásáért, anyagok megosztásáért, raktá-
rozásáért és a föld alatti környezet érzé-
keléséért felelősek. Gyakran pont a föld
alatti részek járulnak hozzá a faj sikeres-
ségéhez vagy akadályozzák azt meg - fo-
galmazott.

Pomogyi Piroska hidrobiológus arra
hívta fel a figyelmet, hogy 1998-tól jogsza-
bályban megfogalmazott cél a Balaton
partközeli zónáiban a biológiai sokféleség
megőrzése és a tó vízminőségének védel-
mét is szolgáló nádgazdálkodás. Ennek ér-
dekében ötévente készül nádasminősítési
térkép, ami a Balaton parti szabályozási
tervekben is hatályosul. A balatoni nádasok
károsítását 2000 óta törvény is tiltja, ezért
folyamatosan vizsgálják az állapotukat, a
direkt emberi beavatkozásokat is. A víz fe-
lőli oldalon a károsított nád könnyen pusz-
tul. A természetes partszakaszokon az
utóbbi évek magasabb vízállásai hatására
a part felé tudott terjedni a nádas is. Ezért
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is fontos, hogy ezeket a természetes par-
tokat megőrizzük, jogszabályokkal is véd-
jük.

Engloner Attila, az ÖK Vízi Ökológiai In-
tézet munkatársa bemutatta a nádasok, és
azon belül a balatoni nádasok genetikai
változatosságára irányúló vizsgálatainak az
eredményét. A kutató bemutatta a nádasok
szaporodásának a vízszinttől való függését.
Hangsúlyozta: a nádnak a magról történő
szaporodása kimagasló genetikai változa-
tossághoz vezet, ami tetten érhető a bala-
toni nádasokban is, ahol a mély vízben lévő
ökotípusok alacsonyabb genetikai variabi-
litással rendelkeznek.  

Pacsai Bálint, a Magyar Agrár- és Élet-
tudományi Egyetem Georgikon Karának
kutatója a Balatongyörök határában 2021-
ben végzett felméréseiket mutatta be, me-
lyekből kiderült, hogy az intenzív terhelés
ellenére jelentős florisztikai értékeket rej-
tenek a még meglévő természetes vagy
természetközeli nádasok és más parti élő-
helyek. A vizsgált rövid szakaszon 11 vé-
dett növényfajt találtak a parti növényzet-
ben. 

Nagyobb vízszintingadozás

Zlinszky András, a Szabadonbalaton ku-
tatója kiemelte, hogy a Balaton átlagos víz-
szintje a szabályozás előtti történelmi idők-
ben a mainál 1-2 méterrel lehetett maga-
sabban, évtizedes léptékben egy méter in-
gadozással. A tóhoz csatlakozó völgyek,
berkek, medencék vízszintje a legtöbb
esetben jól elkülönült a tó szintjétől. Ezek-
nek a vizes élőhelyeknek a területe első-
sorban a szándékos lecsapolás miatt csök-
kent, nem a tó szabályzása miatt. A korábbi
berkek jelentős részében ma elsősorban
halastavak, vízhatás alatt álló gyepek van-
nak, ami lehetővé tenné az ökológiai reha-
bilitációjukat, míg a mocsarakon keresztül-
haladó autópálya megnehezíti a helyreállí-
tást.

Nagy Lajos, a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatóság munkatársa arra
hívta fel a figyelmet, hogy a Balaton Ram-
sari terület, a Natura 2000 élőhelyvédelmi
irányelv és a madárvédelmi irányelv sze-
rinti kijelölés is érinti az egész tavat. Több
nádas terület a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park részeként országos jelentőségű vé-
dett vagy fokozottan védett természeti te-
rület. Ezek a kijelölések rávilágítanak
arra, hogy a balatoni nádasok mind élő-
helytípusként, mind az itt élő fajok élőhe-
lyeként világviszonylatban is értékesek.
Ugyanakkor számos, környezeti és emberi
hasznosításból eredő hatás éri a nádaso-

kat. Természetvédelmi kezelőként azon
dolgoznak, hogy a hasznosításuk szabá-
lyozásával fenntartható módon őrizzük
meg a nádasok élőhelyi és faji sokszínű-
ségét.

Kravinszkaja Gabriella, a tó kezelésé-
ért felelős Közép-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság vezető munkatársa szerint a két-
ezres évek óta nyolc alkalommal lett a tó
természetes készlet-változása negatív,
vagyis a párolgás a tó felületéről megha-
ladta a csapadékok és a tóhoz történő
hozzáfolyások összegét, ami intő jel a tó
sérülékenységét tekintve. A hozzáfolyá-
sok idősorában jelentős csökkenő trend
mutatkozik, ezzel együtt csökken a lee-
reszthető víz mennyisége is, ami a tó víz-
forgalmára is negatívan hat. A kulcsfon-
tosságú, klimatikus paramétereket a
szakemberek nem tudják befolyásolni, a
vízpótlásra egyelőre nincs lehetőség, a
vízszint-szabályozással az árvízi jelensé-
gek és a nyári párolgási veszteségek ha-
tásainak mérséklésére van mód. Az ille-
gális víziállások felszámolására nagyon
korlátozottak az erőforrásaik, és mindez
jelentősen szűkíti a tóvédelem terén moz-
gásterüket.

Őszintén a Balatonról

A balatoni ökoszisztéma gazdagsága, a
tó hosszú távú ökológiai szolgáltatásainak,
köztük az üdülési és turisztikai lehetősé-
geknek a fenntartása érdekében a szakem-
berek által javasolt intézkedések közül a
tudományos előadóülést elnöklő Tóth Vik-
tor, a BLKI tudományos főmunkatársa a ta-
nácskozás végén a következőre irányította
a figyelmet:

- Fel szeretnénk hívni a széles közön-
ség figyelmét a balatoni nádas élőhelyi

változatosságának a fontosságára. A Ba-
laton partmenti területeinek kimagasló
produkcióbiológiai szerepe van, és a tó faji
sokszínűségének a java része is ide köt-
hető, így a természetes növényzet további
fenntartása az egész ökoszisztémának
előnyös. Kiemeljük az ép és a pusztuló ná-
dasok ökológiai fontosságát, és gátat sze-
retnénk szabni a nádasok további romlá-
sának – fogalmazott.

A Balaton sérülékenységét tovább fo-
kozza a parti zónának az utóbbi évtized-
ben felgyorsult beépítése és a parti nö-
vényzet átalakítása, különösen a nádasok
felszabdalása illegális bevágásokkal, be-
járókkal. Az összesen 80 kilométer hosz-
szúságú parti nádban átlagosan minden
45 méterre jut egy-egy ilyen komolyabb
természetkárosító, az ott lévő élővilágot
zavaró és átalakító önkényes, és legtöbb-
ször csak egy néhány embert kiszolgáló
változtatás. 

- Kormányzati intézkedéseket javaslunk
a Balaton érdekében, a balatoni nádasok
védelmére, amelyek a nád illegális pusztí-
tását megállítják, a jogszabályok megsze-
gésével több év alatt létrejött rossz helyze-
tet felszámolják, az állami tulajdonban lévő
tómederbe illegálisan beépített bevágáso-
kat, betöltéseket megszüntetik, és a náda-
sokon ejtett súlyos sérüléseket begyógyít-
ják. A nádasok minőségének jót tenne a
nagyobb vízszintingadozás és a nádaratás
újjászervezése is. Mindezekhez jelentős
jogi, hatósági lépések, pénzügyi és humán
erőforrások szükségesek. A tihanyi tanács-
kozáson jelenlévők együttes tudása olyan
szakmai bázist jelent, amire ezt a munkát
biztonsággal lehet alapozni – összegzett
Tóth Viktor.

t-v
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54. KÉKSZALAG – 
MINDEN EDDIGINÉL TÖBB HAJÓ RAJTOLHAT

Július 14-én, reggel 9 órakor, Balatonfüredről rajtol el az 54.

Kékszalag Raiffeisen Nagydíj. Európa legnagyobb és

legnépszerűbb tókerülő versenyén minden eddiginél több

résztvevőre, mintegy hatszáz hajóra számít a Magyar Vitorlás

Szövetség. A regatta az idén is többnapos vitorlásünnep lesz, a

verseny ideje alatt kiállítással, parti programokkal és

óriáskivetítővel várják az érdeklődőket a Tagore sétányon. 

Az idei Kékszalag Fesztivál azonban már a versenyt megelőző
hétvégével elkezdődik, július 9-én rendezik meg a Kékszalag fő-
próbájának tartott Fehér Szalag Nagydíj vitorlásversenyt. Másnap
az ifjúsági sportolóké lesz a főszerep, látványos pályaverseny ke-
retében a füredi nagy móló előtti vízen mérik össze a tudásukat a
Kékpántlikán.

Az 54. Kékszalagon a versenyzőknek ezúttal is  48 óra áll ren-
delkezésükre a 155 kilométeres táv megtételére, a már hagyomá-
nyosnak számító Balatonfüred–Balatonkenese–Siófok–Tihany–
Keszthely–Balatonfüred vonalon.

A Kékszalag több mint egy vitorlásverseny, a Balaton ünnepe,
amely hatással van az egész balatoni térség turizmusára, sport-
életére. Az idén végre nem a Covid árnyékában, hanem kötöttségek
nélkül találkozhat egymással minden vitorlázást szerető és a vi-
torlázás iránt érdeklődő. Meglepetéssel is készülünk, szeretnénk
a leggyorsabb katamaránokat a befutó után minél közelebb hozni
a nagyközönséghez a Tagore-sétányon – mondta az esemény saj-
tótájékoztatóján Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetség
főtitkára.

Kalocsai Zsolt, a tavaly és tavalyelőtt győztes RSM csapat me-
nedzsere úgy nyilatkozott, a tavalyinál is izgalmasabb verseny vár-

ható az idén. Az elmúlt évben a Vándor Róbert irányította RSM ka-
tamarán mindössze két perccel előzte meg a 7 óra 13 perccel
csúcstartó Fifty-Fiftyt.

Érdekesség, hogy a Herendi Porcelánmanufaktúra megújította
a Kékszalag fődíját. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra
Zrt. vezérigazgatója ismertette, hogy az új, kreatív fődíj egy vitorlás
hajó sziluettjét ábrázolja. A vitorlás hajó alatt a Balaton vize fod-
rozódik, amely átvált szalagba, így utalva a verseny elnevezésére.
A díjat arany festés nemesít. Az arany 24 karátos mattarany, amely
az aranyfestékek legdrágább változata.

A verseny rekordját 1955-től 57 évig a Nemere II. tartotta. Az
1944-ben épült 75-ös cirkáló az akkor már kétszeres győztes Né-
meth István kormányzásával 10 óra 40 perc alatt ért körbe. Ezt a
csúcsidőt javította meg a Fifty-Fifty, amely Józsa Márton kormány-
zásával 7 óra 13 perc 57 másodperc alatt teljesítette a Kékszalagot,
2014-ben. A tavalyi versenyen 561 hajó állt rajhoz, amelyből a rend-
kívül gyenge szélben végül 269 futott be a limitidő alatt. Petrányi
Zoltán kormányozta Racing Django katamarán nyert, amely 15 óra
37 perc alatt teljesítette a távot.

Az első Kékszalag 1934. július 27-én rajtolt a Balatonfüred – Al-
sóörs – Keszthely – Balatonfüred távon. A 21 induló hajó közül csak
kettő nem teljesítette a távot. Az abszolút győztes Ugron Gábor, a
Rabonbán nevű hajó kormányosa volt.

A versenynek több olyan meghatározó vitorlázója is van, akinek
többször is sikerült abszolút győzelmet aratnia a Kékszalagon. A
rekorder Litkey Farkas tizenhárom győzelmével. Többszörös győz-
tes Kovács Béla (1936, 1938), az első női győztes Kultsár Istvánné
Godor Evelin (1940, 1942), Németh István (1951, 1953, 1955), Lovas
József (1977, 1979), Eindl Steeg Simsalabin (1985, 1987) és Tuss
Miklós (1993, 1995).

t-v

FOTÓ: SZÁNTÓ ÁRON

TIHANY, TE DRÁGA
Visszafogottabbá vált a kereslet a

nyaralóövezetekben lévő

lakóingatlanok, nyaralók iránt. A

keresletcsökkenés azonban nem látszik a

kínálati árakon.

A bizonytalanabbá váló gazdasági helyzet
miatt a vevőjelöltek könnyebben lemonda-
nak a nyaralóvásárlásról. A legfrissebb
adatok arra utalnak, hogy luxuscikké váltak
ezek az ingatlanok. A koronavírus-járvány
utóhatásai, a felgyorsuló infláció, az emel-
kedő kamatok, az Ukrajnában zajló háború

miatt kedvezőtlenebbé váltak a gazdasági
kilátások, így a nyaralóvásárlást fontolgatók
egy része egy időre lemondott erről – derül
ki az ingatlan.com legújabb elemzéséből.

A Balaton-parti településeken éves ösz-
szevetésben 39-51 százalékkal csökkent a
kereslet 2022 első öt hónapjában. A keres-
letcsökkenés azonban egyelőre nem látszik
a kínálati négyzetméterárakon, azok
ugyanis emelkedést mutatnak. Siófokon
például egy év alatt 47 százalékkal 1 millió
forint fölé kerültek az átlagos négyzetmé-
terárak. A déli parton Szántód, Zamárdi,

Balatonföldvár és Balatonszemes azok a
települések, ahol az átlagos négyzetméte-
rárak szintén meghaladják a milliós lélek-
tani határt. Az északi part milliós toplistá-
jába tartozik Alsóörs, Balatonakarattya, Ba-
latonfüred az átlagos négyzetméterárak
alapján, illetve az egész Balaton legdrágább
települése még mindig Tihany. Itt négyzet-
méterenként átlagosan 1,8 millió forintot
kell fizetni egy eladó lakásért, házért vagy
nyaralóért. A legolcsóbb északi parti tele-
pülés Szigliget 524 ezer forintos átlagárral.

t-v
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Két év után, ismét az apátsági

templomban kezdődött a Tihanyi

Bencés Iskola tanévzáró-ballagási

ünnepsége. A húsz ballagó

nyolcadikosoktól Mihályi Jeromos perjel

köszönt el és Szent Benedek éremmel

bocsátotta útjára őket. Az iskola

hagyományaihoz híven két

gyémántdiplomás nyugdíjas pedagógust

is a gyermekek és a tanárok körében

ünnepeltek. Nagy Dezsőné, Piri nénit és

Kovácsné Szabó Cecília, Cili nénit

Korzenszky Richárd perjel emeritus

köszöntötte a 60 éves jubileum

alkalmából, és tőle vehették át

emlékdiplomájukat.

Az apátságból a tanulók, pedagógusok
és a hozzátartozók együtt vonultak le az is-
kolába, ahol folytatódott az ünnepség. A
nyolcadikosok végigballagtak a feldíszített
iskolán, és elköszöntek az itt maradó tár-
saiktól. A sportcsarnokban a nyolcadikosok
ballagási műsorával folytatódott az ünnep-
ség. Versekkel, visszaemlékezésekkel bú-
csúztatták az elmúlt nyolc évet. Csizmazia
Kenéz osztályfőnök vezetésével, egy gitá-
ros énekkel köszönték meg szüleiknek és
tanáraiknak az elmúlt években kapott se-
gítséget, támogatást. Radó László igazgató
motiváló beszédében elmondta, az osztály
legfőbb erőssége a nyitottság és a befoga-
dókészség volt, és arra biztatta a ballagó-
kat, hogy egyénként is őrizzék meg ezt a jó
tulajdonságot, amit az iskolában közösség-
ként gyakoroltak.

Átadták a tanév során kiváló eredménye-
ket nyújtó diákokat megillető díjakat is. Ti-
hany képviselő-testülete alapította az Illyés
Gyula díjat, amelyet legfeljebb két végzős
diák kaphat meg, akik szorgalmukkal és
teljesítményükkel méltón öregbítik az is-
kola és a település hírnevét. Ebben a tan-
évben a tantestület döntése értelmében
Makai Kristóf és Redencki Zsombor ve-
hette át az elsimerést. A „Tihany” Iskoláért
Alapítvány felajánlásából minden év végén
jutalmazzák a végzős diákok közül azt, aki
a sportban kiváló eredményeket ért el. A Jó
tanuló, jó sportoló díjjal szintén Redencki
Zsombort jutalmazták. 

Tihany önkormányzata alapította az is-
kola egyik legeredményesebb tanulója
díjat, amelyet évente hat diák kaphat meg.
Példás szorgalmukkal és magatartásuk-
kal, versenyeken, illetve rendezvényeken
való részvételükkel Mészáros Júlia (5.),
Bede Tamás (6.), Szabó Patrícia (6.), Csiz-
mazia Katinka Margit (7.), Dárdai Nóra

Mónika (7.), Kiss Csenge Anna (7.) osztá-
lyos tanulók érdemelték ki az elismerést.
Meilinger Gergő 7. osztályos tanuló a kitű-
nők közt is a legtöbb dicséretes ötöst
kapta, így a Club Tihany Zrt. által felaján-
lott, oklevéllel és tízezer forintos vásárlási
utalvánnyal járó Az iskola legjobb tanulója
díjat vehette át. 

A ballagókkal együtt a segítő, támogató
szülőktől is elbúcsúztak. A nyolcadik osz-
tályban a szülői munkaközösség segítői
voltak: Horváth Anett és Kovács Orsolya.
Ebben a tanévben 30 diák ért el kitűnő ta-
nulmányi eredményt és 30 jeles eredmény
született, ami legalább 4,8-es tanulmányi
átlagot jelent. Ők oklevelet, a kitűnők cir-
kuszi belépőt kaptak, amelyet az osztály-
aikban megtartott bizonyítványosztáson ve-
hettek át.

t-v

Kitűnő tanulók: 
1. osztályból: Kántor Lilla, Kiss-Bajnai
Dóra, Kostic Sára, Kovács Hunor, Meilin-
ger Lili, Takács Abigél
2. osztályból: Szonner Lőrinc, Paholics
Rozi, Liebhauser Liza, Kovács Nimród,
Juhász Hanna Bella, Borbély Emma, Pir-
ger Zsanna és Réfi Rozina
3. osztályból: Antal Áron, Dancs Réka,
Kelemen Barna és Péley Hanna
4. osztályból: Bartus Rebeka, Bende Gel-
lért és Pilinyi Janka
5. osztályból: Boros Bence, Szalontai
Kincső
6. osztályból: Bede Tamás, Kis Gréta és
Redencki Kinga
7. osztályból: Dárdai Nóra Mónika és Me-
ilinger Gergő
8. osztályból: Redenczky  Zsombor és
Szabó Viktor

Jeles tanulók:
1. osztályból: Csizmazia Júlia, Laurentzi
Rudolf, Szabó Barka, Szabó Támár, Szeg-
vári Gréta és Tímár András
2. osztályból: Szatlmajer Eliza, Németh
Nóra Kamilla, Juhász Alíz, Déry Attila
Hunor és Juhász Emília
3. osztályból: Bartus Gáspár és Farkas Lia
4. osztályból: Kántor Eszter és Varga Zsófia
5. osztályból: Flugyik Jázmin, Keszthelyi
Janka, Kiss-Bajnai Luca, Mészáros Júlia,
Molnár Boglárka, Réfi Ramón és Vámosi Zoé
6. osztályból: Bálint Anna Blanka, Bede
Julianna, Kovács Ábel és Szmrecsányi
Fülöp Lehel
7. osztályból: Horváth Benedek,  Nagy Bo-
róka és Péntek Koppány
8.osztályból: Csáki András Áron, Makkai
Kristóf, Nagy Levente és Szalai Mátyás

ELBALLAGTAK A VÉGZŐS DIÁKOK
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REJTVÉNY
A tihanyi Kálváriát az ország egyik legszebbjeként tartják számon. A település egyik meghatározó látnivalója, amelyet
turisták sokasága keres fel évről évre. Mikor készült el a páratlan kilátást is nyújtó Kálvária?

A tihanyi Kálvária kilencvenhat éve készült el teljesen közadakozásból.

A
 r

ej
tv

én
yt

 T
ót

h 
G

áb
or

 k
és

zí
te

tt
e.

MAGYAR TAVAK FESZTIVÁLJA TIHANYBAN
A település ad helyet idén a Magyar Tavak Fesztiválja

rendezvény egyik programjának. Augusztusban a Bujtor István

Szabadtéri Színpadon gálakoncertet ad a Szolnoki

Szimfonikus Zenekar, fellép Miklósa Erika is

A fesztivál a kultúrát és a természet közelségét ötvözni. A három
helyszínen jelentkező programsorozat a hazai és a nemzetközi
könnyű-, klasszikus és jazz-zenei élet legnívósabb előadóit viszi el
a tópartokra. Júniusban a Velencei-tónál, júliusban a Tisza-tónál,
augusztus 26-án pedig a Balatonnál, Tihanyban rendezik meg a
fesztivált. Este nyolc órától a Bujtor István Szabadtéri Színpadon
gálakoncertre invitálják az érdeklődőket. Fellép a Szolnoki Szim-
fonikus Zenekar, Miklósa Erika, Iván Szandra, Tóth Vera, Csiszár
István, Rab Gyula, Pataki Bence, Cserta Balázs zenekara és ifj.
Balogh Ferenc. Az est házigazdája Bősze Ádám lesz. 

Hazánkban egyedülálló, Debreczeni Ildikó által megálmodott
fesztivál, évről évre egyre több látogatót vonz. Sikere annak kö-
szönhető, hogy kiviszi a klasszikus zenét a természetbe, mindezt

sporttal kombinálja. A vízparton, a szabad ég alatt élvezhetjük a
kultúrát madárcsicsergés és a természet nyújtotta panoráma mel-
lett. Mindez nem csupán egy egyszerű csónakázásról vagy kerék-
pározásról szól. A túrákon mosolygó arcokat, míg a koncerteken
táncoló lábakat lehet látni.

t-v







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


