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Hányatott történelmünk során talán nincs még
egy olyan nap, olyan pillanat, amelyre annyira
büszkén tekinthetnénk vissza, mint március 15-re.
Rendszerek jöttek és mentek, de ennek a napnak,
az általa hordozott eszméknek a dicsôségét meg-
hamisítani vagy elkendôzni nem lehetett. A magyar
nép szívében ez a nap a bátorság, a szabadság-
szeretet, az évszázados célok valóra válásának
apoteózisa. És bár a szabadságharcunk elbukott, 
a Habsburg udvar is tudta, hogy egy forradalmat,
szabadságharcot el lehet tiporni, de sohasem lehet
visszaállítani a forradalom elôtti állapotokat! Márci-
us 15-e céljai, egyik elôbb, másik késôbb, de való-
ra váltak.
Mi is történt március 15-én? Európán 1848-ban for-
radalmi hullám söpört végig. A lázadásokat koráb-
ban a nagyhatalmak közös összefogással fojtották
el, most azonban egyszerre kezdett el roskadozni 
a feudalizmus régi épülete az öreg kontinensen.
Ehhez sajátos nemzeti célok, országonként más-
más, égetô kérdések orvoslása is társult.
A pesti forradalom céljai a 12 pontban összegzôd-
tek, hitvallásuk a Petôfi írta Nemzeti dal soraiban.
A legfontosabbnak a márciusi ifjak a szabad sajtót
tartották, de gyors eredményeiben a jobbágyfel-
szabadítást és a felelôs magyar kormány létrejöttét
tartom igazán kiemelkedônek. A jobbágyfelszaba-
dítás a polgári átalakulás alapköve, amely a moder-
nizáció elengedhetetlen feltétele volt. A nemzeti
kormány pedig sorsunk alakításának biztosítéka,
tele kiváló, köztiszteletben álló politikussal. Széche-
nyi, Kossuth, Deák és a többiek évtizedes pályája
már bizonyította a reformok iránti elkötelezettsé-
güket.
De vajon mit jelent ma számunkra március 15-e?
Hordoz-e ma is üzenetet, amelyet útravalóul elfo-
gadhatunk március ifjaitól? Arra figyelmeztet ben-
nünket, hogy nem adhatjuk fel a céljainkat, küzde-
nünk kell értük. Lehet, hogy ez a küzdelem nehéz
lesz, lehet, hogy nagy ellenállással és sok nehéz-
séggel kell megbirkóznunk. De eljöhet az idô, a pil-
lanat, amikor régi vágyaink valóra válnak, szinte
magától értetôdô természetességgel. Ehhez kívá-
nok méltóságteljes, szép ünnepet mindnyájunknak!
Horváth Roland

TÉLEN IS FENYVES

Olyan hatalmas jégfelületet, mint amilyent a Bala-
ton kínál évrôl-évre a kellôen hideg teleken, egyet-
len mesterséges beavatkozás sem teremthet sehol
másutt a települések, a falvak, városok terein.
Ha úgy tetszik szerencsénk van, kézközelben a 
pazar szórakozás természet alkotta „pályája”. Fa-
kutyázni, korcsolyázni, vagy éppen csak csúszkál-
ni, táncolni, mulatni a fagy tükrén.
„Heves-Jeges Party” a rendezvény címe, amelyet
február 11-én rendezett meg a Csalogány strandon
a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület. Kihasznál-
va azt az idén sajnálatosan rövid idôszakot. Az idei
télen sajnos kevés lehetôségünk volt a Balaton 
jegét sportolásra kihasználni, pedig nálunk is igen
kedvelt szórakozást jelent. Fôleg a gyermekek élve-
zik nagyon. Február 11-én a zord idôjárás ellenére
zenére mozoghattunk. A Csalogány strandnál volt 
a legalkalmasabb erre a jég minôsége. A zenét 
Dj. Fikidi szolgáltatta. Köszönet a Boszorkánykony-
ha – Anett Büfének, hogy kitelepülésével segítette
a rendezvény sikerét, hogy mindnyájan jól érezhes-
sük magunkat! 



FENYVESI ÚJSÁG KISBÍRÓ 2012. MÁRCIUS

2

A februári közgyûlés idôpontját az a
törvényi kötelezettség jelölte ki,
amely szerint ebben az esztendôben
február 13-ig kellett a rendelet terve-
zetet a képviselô testületeknek be-
nyújtanunk, mely kötelezettségünk-
nek eleget is tettünk.
Dr. Nagy Mariann ügyvéd, aki megbí-
zással képviseli a községet az adódó
peres ügyekben, és segítséget nyújt
egyes jogi problémák kezelésében,
véleményezésében – beszámolt te-
vékenységérôl, melyet a képviselôk
elfogadtak, egyben elutasították egy
üzletbérlônek az évek óta húzódó pe-
res ügyében elôterjesztett egyezségi
javaslatát.
Tájékoztatta az elmúlt esztendôben
végzett tevékenységérôl a testületet
a Turisztikai Egyesület. Az egyesület
nagy lendülettel, és szakmai profiz-
mussal felvértezve kezdte tevékeny-
ségét. Megnyitott irodája, melynek
látogatottságát július 20-ától mérték.
Ez alatt több mint 2700-an keresték
fel: hatvan százalékuk belföldi, közel
harminc százalékuk német vendég
volt. Kérdôíveket töltettek ki, melye-
ket értékeltek, és összesítettek.
Ezekbôl megállapítható, hogy milyen
szolgáltatást hiányolnak, és mivel
elégedettek vendégeink. Több ese-
ménnyel is gazdagították a község
programkínálatát, végezték a vizibi-
cikli kölcsönzés szolgáltatását helyi
fiatalok alkalmazásával. Közben pá-
lyáztak, és nyertek a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökségtôl 50 millió forin-
tot egy komplex turizmus fejlesztési
program megvalósítására. Kiadvá-
nyokat szerkesztenek, hét turisztikai
kiállításon jelentek meg már ebben
az esztendôben, három strandon
érintôképes információs terminált ál-
lítanak fel.
Elfogadta a képviselô-testület a Ba-
latonfenyvesi Polgárôr Egyesület te-
vékenységérôl szóló beszámolót. A
polgármester külön kiemelte, hogy
köszönet illeti mindazokat, akik a
szabadidejüket feláldozva járôröz-
nek, vigyázzák a település nyugalmát
biztonságát. Kritikák is elhangzottak,
ezek tanulságul kell, hogy szolgálja-
nak.
Elhangzott, hogy a novemberi Feny-
vesi Újságban közölt, a bûnözés
csökkenésérôl szóló nyilatkozat,
amelyet Nyers Péter rendôrségi for-
rásokra hivatkozva harminc száza-
lékosra értékelt, nem valós, mivel az
elmúlt idôszakban a bûnözés egé-

szében is csökkent, de a vagyon elle-
ni bûncselekmények száma lénye-
gesen növekedett (mintegy negyven
százalékkal), ami az életkörülmények
sajnálatos változásának is a követ-
kezménye. Az egyesület szakmai
hátterének hiánya, és a kommuniká-
ció jelen formája, annak hiánya is fel-
vetôdött az elkövetkezendôkben javí-
tandók megjelölése során. A polgár-
mester közölte, hogy a település 
bûnözési mutatóinak nagy mértékû
romlása miatt egyeztetést kezdemé-
nyez a Fonyódi Rendôrkapitányság
vezetôjével. A testület továbbra is tá-
mogatja (1,3 millió forinttal, költség-
vetésük több mint 90 százalékával).
A polgármester jelentését a lejárt ha-
táridejû határozatok végrehajtásáról,
és az elmúlt testületi ülés óta történ-
tekrôl elfogadta a testület, majd meg-
határozta a tanköteles gyermekek is-
kolába íratásának idôpontját.
A 2011 év második felében hozott
határozatok végrehajtásáról szóló tá-
jékoztató során a tanyagondnoki kis-
busz használatának módját, formáját,
annak használói körét kell tisztázni
az áprilisi közgyûlésig, míg a DRV
szennyvízhálózata által okozott úthi-
bák javításával kapcsolatban szüksé-
ges jogi, és mûszaki szakértôt be-
vonni.
Visszavonta a Dél Balatoni Szenny-
vízelvezetés és Tisztítás megvalósí-
tását célzó Önkormányzati Társulás-
ból való kilépését a képviselô-testü-
let, tekintettel arra, hogy a projekt I.
fordulóját csak az alapítók egysége-
sen fejezhetik be, így lesz majd esé-
lye a bent maradt településeknek a 
II. fordulóban részt venni. Azt azon-
ban kikötötték a képviselôk, hogy a
majd két esztendeje kimondott kilé-
pésünktôl semmiféle anyagi részvé-
telt nem biztosítunk a Társulás mû-
ködéséhez. Tagja kíván lenni viszont
a település a Balaton gyöngye Vi-
dékfejlesztési Egyesületnek melyben
10 Ft/év/lakos tagdíjat kell fizetni, és
a térség a vidék fejlesztését hivatott
koordinálni, szervezni.
A Nagyváradi, a Bornemissza, és a
Munkácsy utcák által határolt ingat-
lanon álló volt ÁG Irodaház elôvá-
sárlási jogának gyakorlásáról, annak
esetleges megvásárlásáról mûszaki,
és rendezési tervi kérdések tisztázá-
sát követôen  a márciusi ülésen hoz-
nak a képviselôk döntést.
Módosította a testület a Szociális el-
látások helyi rendszerérôl szóló helyi

rendeletét, abba beépítette a szociá-
lis tüzifa juttatásának módját, formá-
ját. A hulladékgazdálkodásról szóló
rendeletünket módosítanunk kell, te-
kintettel arra, hogy az Országgyûlés
december 30-án alkotott 2011. évi
CCI tv-ben kimondja, hogy ezen szol-
gáltatás díja idén nem haladhatja
meg az elôzô esztendôben helyi 
rendeletben meghatározott mértéket.
A módosítással a következô ülésen
foglalkozik a testület, mivel jelenleg
folyamatban van a Parlamentben a
Hulladékgazdálkodásról szóló tör-
vény megalkotása, melynek szintén
hatása lehet a jelen rendeletünkre.
Elfogadta a testület a 2012. évi üdü-
lési idényre való felkészülésrôl szóló
polgármesteri elôterjesztést, 17 pont-
ban foglalva össze annak teendôit,
melyek érintik a strandok állapotának
javítására vonatkozó teendôket, a
munkaszervezet átalakításával kap-
csolatos feladatokat, valamint mind-
ezek technikai feltételeinek a bizto-
sítására vonatkozó intézkedéseket 
figyelembe véve azt a tényt is, hogy
ebben az esztendôben lényegesen
szerényebb létszámmal tudunk fog-
lalkoztatni közmunkásokat, így sze-
rencsés lenne, ha javaslataikkal, de
akár tetteikkel is segítenék munkán-
kat, könnyítve így munkatársaink le-
terheltségén.
Tekintettel arra, hogy lejár a Kisfenyô
Óvoda Intézményvezetôjének megbí-
zatása, kiírta a testület az álláshelyre
az új pályázatot.
Az energetikai pályázatokon való
részvételrôl, és az abban közremû-
ködô cégrôl (pályázatok bekérésének
elbírálása után) döntöttek a képvi-
selôk, mely szerint a Polgármesteri
Hivatal, és az Óvoda energia racio-
nalizálására nyújtanak be pályázatot.
A település rendezési tervének
komplex felülvizsgálatára kiírt pályá-
zatot nyilvánította eredménytelennek
a testület, és változatlan tartalommal
ismét kiírta azt, mely az egyik legfon-
tosabb dokumentuma Balatonfeny-
vesnek, hiszen ezen dokumentum
határozhatja meg az elkövetkezendô
években évtizedekben a település
fejlesztésének, így fejlôdésének irá-
nyát, lehetséges módjait.
Döntött a képviselô-testület az Úttörô
utcai csapadékvíz elvezetéshez a
pályázati önerô (tíz százalék) biztosí-
tásáról, valamint áttekintette a befo-
gadói nyilatkozat kiadásához kötött
Hubertus Vízitársulat feltételeit tartal-
mazó levelet, melyhez további egyez-
tetést kell a mûszaki munkatársaknak
végezniük.

A községházáról jelentjük
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Különdíjjal tért haza a fenyvesi csapat a fonyódi Kolbásztöltô Fesztiválról. Har-
madik alkalommal rendezte meg a szomszéd város a gasztronómiai fesztivál-
ját, melyen „Fenyvesi Kolb-Ászok” néven a kezdetektôl részt vesz Balaton-
fenyves képviseletében Babaics Attila, Világos Zoltán, Lakatos Zoltán és Vörös 
Béla alkotta csapat.
A versenyen, ahol az idén 400 kilónyi húsból negyven csapat készítetett kol-
bászt, szinte mindenki a saját receptjére esküszik – mondta el Vörös Béla.
Sok múlik a fûszerezésen, a szakértelmen, de elengedhetetlen a jó minôségû
hús – tette hozzá a csapatvezetô, aki úgy ítélte meg, hogy a hagyományos íze-
sítést részesítette elônybe a zsûri és a közönség is egyaránt. Mivel a tálalást
is díjazták a fenyvesi csapat a település címerét formázta meg kolbászból és
zöldségekbôl egy pajzs alakú fatálon.

Értesítjük a szülôket, hogy a ba-
latonfenyvesi Fekete István Ál-
talános Iskolába 2012. április 
02-án és április 03-án írathat-
ják be tanköteles korú gyerme-
keiket. (Tanköteles a gyermek,

ha 2012. május 31-ig betöltötte 
a 6. életévét, fizikailag és szelle-
mileg érett az iskolai munkára.)
A beiratkozás helye: Fekete Ist-
ván Általános Iskola, igazgató-
helyettesi iroda (8h-tól–16h-ig)

Elutasította a testület egy, a Nagy-
strand mellett lévô nyaraló tulajdono-
sának kérését, mely szerint megvá-
sárolná a strand területébôl az ingat-
lana elôtti ingatlanrészt, melyet ez
elôzô tulajdonos kialakított. A kép-
viselôk véleménye szerint a közterü-
leteknek a nevükhöz méltóan a közt
kell szolgálniuk (strand, parkoló stb).
Elfogadták a képviselôk a 2011 évi
pályázatokról szóló tájékoztatót, azok
elkészítésében közremûködôk szá-
mára premizálást állapított meg.
A támogatást kérôk közül az alábbi
szervezeteket támogatta a testület:
– Vitorlás Egyesület 

60 000 Ft
– Balatonkeresztúri Sportkör 

100 000 Ft
– SINOSZ (Siketek, és Nagyothallók

Országos Szervezete – Somogyi
tagozat) 
10 000 Ft

– Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
400 000 Ft

– Polgárôr Egyesület 
1 300 000 Ft

– Balatoni Futár Régiós magazin 
30 000 Ft

Nem támogatták a képviselôk a Tu-
risztikai Egyesületnek a pályázatá-
hoz kapcsolódó 50 millió forint erejé-
ig szóló kezességvállalási kérelmét,
tekintettel arra is, hogy jelenleg nincs
olyan jogszabályhely, ami ezt szá-
munkra lehetôvé teszi.
Elfogadta a testület a Fonyód–Bala-
tonfenyves Alapszolgáltatási Központ
2012 évi költségvetését.
A település húszéves fennállása óta
nem volt olyan magas a költségvetés
összege, mint idén: azt 718 067 000 Ft
bevétellel, és ugyanennyi kiadással
fogadta el a közgyûlés. Annak tudatá-
ban, hogy ebben semmiféle hitelfelvé-
tel nincs, nagyon tiszteletre méltó
eredmény a büdzsének ez a helyzete.
A költségvetés fenti összegébôl  vala-
mivel több mint 225 000 000 Ft-ot
költhetünk felhalmozási kiadásokra
(beruházásra, felújításra). Ebben az
összegben szerepelnek az uniós for-
rásból pályázott beruházásaink, és
azok önrészeinek összege is. A ren-
deletet és annak mellékleteit, köztük
a támogatásokat öt képviselô elfo-
gadta, egy ellene szavazott, egy tar-
tózkodott.
Egy 255 négyzetméter térmértékû 
ingatlant ajándékozott egy nyaraló-
polgárunk a településnek, melyet a
testület köszönettel fogadott, a kap-
csolódó dokumentumok aláírására a
polgármestert felhatalmazta.

Lombár Gábor

Díjat nyertek a „Fenyvesi Kolb-Ászok”

Tisztelt Fenyvesiek, Kedves Szülôk! Kérjük, hogy adójuk 1 százalékával
az idén is támogassák a Gyermekeinkért Balatonfenyves Alapítványt.
Alapítványuk adószáma: 19198956-1-14. Ez úton is megköszönjük az
elôzô években tett felajánlásaikat, mely alapítványunk egyik legjelen-
tôsebb bevételi forrása.

Az Alapítvány kuratóriuma

A krónikás elment 
Zöld Jánosné – Margit Néni – nem ad többé tájékoztatást a Nyugdíjas
Közösség életérôl. Itt hagyott mindent, ami fontos volt számára – férjét,
lányait, vejeit, unokáit és családjukat: dédunokáit. Egész életét a munkája
mellett a közösségért végzett fáradhatatlan munkálkodás határozta meg –
ezért 2006-ban a Község Közösségi Életéért kitüntetô címet is megkapta.
Közösségünk szinte minden tagja ismerte tisztelte, szerette.
Gyászoljuk, nyugodjék békességben!
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Szociális alapszolgáltatások
Fonyód Város Önkormányzat Képviselô-testülete a 2012. február 23-i ülésén döntött a szociális alapszolgáltatások
új, 2012. március 01-tôl hatályos térítési díjairól. A térítési díjak megállapítására a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.rendelet szabályait kell alkalmazni. Ennek értelmében
dolgozták ki az alábbi táblázatban összefoglalt március elsejétôl érvényes térítési díjakat.

1. Étkeztetés

2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 130 Ft/óra

4. Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 130 Ft/nap

3. Idôsek nappali ellátása

Havi jövedelem (Ft/hó)

Intézményi térítési díj helyben fogyasztás Intézményi térítési díj 
és elvitel esetén: 615 Ft/nap kiszállítással: 725 Ft/nap

Kedvezmény Személyi térítési díj Kedvezmény Személyi térítési díj
mértéke (%) (Ft/nap) mértéke (%) (Ft/nap)

1 – 28 500 89 70 75 180

28 501 – 35 500 84 100 71 210

35 501 – 42 750 77 140 66 250

42 751 – 57 000 67 205 57 315

57 001 – 71 250 50 305 43 415

71 251 – 99 750 32 420 27 530

99 750 < 12 540 11 650

Havi rendszeres

Intézményi térítési díj csak napközbeni Intézményi térítési díj napközbeni

jövedelem (Ft/hó)

tartózkodást igénybe vevôkre: tartózkodást és étkezést
2180 Ft/nap igénybe vevôkre: 2795 Ft/nap

Kedvezmény Személyi térítési díj Kedvezmény Személyi térítési díj
mértéke (%) (Ft/nap) mértéke (%) (Ft/nap)

1 – 28 500 97 50 96 120

28 501 – 35 500 97 50 94 150

35 501 – 42 750 97 50 93 190

42 751 – 57 000 97 50 91 255

57 001 – 71 250 93 110 85 415

71 251 – 99 750 93 110 81 530

99 750 < 93 110 77 650

Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) Kedvezmény mértéke (%) Személyi térítési díj (Ft/óra)
0 – 42 750 62 50

42 751 – 71 250 31 90

71 251 < 0 130

Havi rendszeres jövedelem (Ft/hó) Kedvezmény mértéke (%) Személyi térítési díj (Ft/nap)
1 –   50 000 100 0

50 001 –   70 000 73 36

70 001 –   85 000 65 45

85 001 – 100 000 58 54

100 000 < 54 60
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FELHÍVÁS
A Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgál-
tatási Központ Gyermekjóléti és Család-
segítô Szolgálata értesíti a tisztelt lakos-
ságot a 2012. év elsô félév RUHAOSZ-

TÁS idôpontjairól. A kijelölt napok csütör-
tökre esnek, s 9–11 óra között fogadjuk
az érdeklôdôket. A dátumok a követ-
kezôk: március 22., április 19., május
17., június 14. Helyszín: Kölcsey u. 30.

Adományaikat továbbra is várjuk a fenti
címre elôzetes telefonos idôpont egyez-
tetéssel. 85/560-212; 85/362-501, mobil:
20/380-3701; 20/380-4098. Köszönjük!

a családgondozók

Druskóczi Tünde intézményvezetô
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Fergeteges show
A hideg telet elûzô farsangi bálunkat
február 25-én, szombat délután ra-
gyogó napsütésben tartottuk meg.
Programunkat a 7. osztályos Tokaji

Kitti és Horváth Gergô bécsi keringô-
je nyitotta meg, majd a fergeteges
showtánc következett nagykanizsai
és fenyvesi tanulók részvételével.
Ôket Pulai Lászlóné készítette fel

nagy szakmai hozzáértéssel szombat
délelôttönként a sportcsarnokban.
A táncosokat jelmezes felvonulók kö-
vették egyéni és csoportos formá-
ban. Ötletes, érdekes jelmezek, tré-
fás, rövid jelenetek tették változatos-

sá a mûsort. Az eredményhir-
detés után következett a tom-
bola. Ebben az évben 275
ajándék várt gazdára, aminek
nagyon örültek tanulóink. Kö-
szönjük a szülôknek a sok fel-
ajánlást! A szívküldi ismét
nagy sikert aratott, sok dolga
volt az eladóknak és a postá-
soknak is. A büfében finom
szendvicsek, üdítôk, és kü-
lönféle sütemények várták a
vendégeket. A plusz kalóriá-
kat a discoban mindjárt le is
lehetett táncolni.

Tanulóink sok élménnyel és nyere-
ménnyel térhettek haza, reméljük,
sokáig emlékezetes marad számukra
ez a délután.

Joó Tamás

Régi hagyományaink szerint a farsang
a tél temetését és a tavasz, az éledés
jöttét jelzi. Ezt ünnepelte meg Egyesü-
letünk 18-án egy jelmezes tél-ijesztôvel
– amelyet a felvonuló boszorkányok,
cowboyok, az ezer éve elhunyt ôseink
csontváza jött vissza, a természetjáró
hozta a jó hírt, az erre az alkalomra
idôzített menyasszony és vôlegény
szerencsés egybekelése, a csodálatos
anyuka is bemutatta a csecsemôjét,
aminek a láttán a tél úgy megszeppent,
hogy menekülôre fogta, másnapra a
hóból csak hírmondó maradt.
Az ünneplés 60–70 résztvevôje a szo-
kásos hangulatban várta az új tavasz
jöttét, a jókedv és vidámság hajnalig
tartott. Ez a tavasz már régóta váratott
magára, hiszen ez a tél az Ezüst-
fenyônél csaknem egy évig tartott, a
sok vihar megtépázta a fát, néhány ága
le is tört, de helyette már-már jelentkez-
tek az új rügyek, és ha a „kertészek” jól
végzik a munkájukat, akkor az Ezüst-
fenyô szebb, terebélyesebb lesz, mint
valaha. Erre biztató jelek is mutatkoz-
nak, az ünnepségünket megtisztelték 
a falu vezetôi is, s jelen voltak az utá-
nunk jövô „Kis Fenyôk” mint festôk és
cowboyok – felnôve méltó utódai lesz-
nek az öreg Ezüstfenyônek.
Nagyon szép színfoltja volt az ünneplés-
nek a „Fodros Álmok” amazonjainak
táncelôadása, a többszöri visszatap-
solás után a férfi társaink tekintetében 
a régmúlt idôk emlékei tükrözôdtek 
– hosszú-hosszú ideig – vissza.
Nagyon köszönjük mindenkinek a meg-
jelenést, ebbôl új erôt merít a tagság a
további idôszakra, hisz bebizonyoso-
dott, hogy érdemes, az Ezüstfenyô élni
fog! (Jenô)

Ultiverseny
A februári verseny eredménye:
1. helyezett: Bogdán László, 2. he-
lyezett: Horváth Tamás, 3. helye-
zett: Hackl Gyula.
A következô, XXXII. versenyt már-
cius 18-án, vasárnap rendezzük
meg a Játékbárban. További infor-
máció a helyszínen vagy Hackl
Gyulától (tel.: 30/406-2043) kérhetô.

Kérjük, adója 1 százalékával támo-
gassa a fenyvesi nyugdíjasokat!
Köszönjük!
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
tagsága
Adószám: 18777750-1-14
Köszönjük az elmúlt évi támoga-
tásokat!

Az Ezüstfenyô 
elkergette a telet

A Kisfenyô két hóembere
A február 17-én megtartott farsangi mulatságunkon Mátyásaink meg a kis 
ovisok alaposan ráijesztettek a mínuszokra, mert parancsszóra olvadni kezdett
a jég és az óvoda udvarán található két kis hóember is megadta magát. De hát
ez volt a célunk!
Megint nagyon vidám hangulatúra sikeredett a jelmezbálunk. Az alkalomhoz
illô versekkel, dalokkal alapoztuk meg a délutánunkat, majd büszkén mutatták
be az apróságok a jelmezeiket is társaik, szüleik és vendégeink legnagyobb
örömére. A nagycsoportosok meglepetéstánca csak tovább fokozta a jóked-
vünket, hiszen nem mindennapi látványban volt részük a jelenlévôknek:
varázslók a tündérekkel, a katicabogár az egyiptomi múmiával, a szobafestô a
pillangóval, az angyal a cicával, a kalózok a pókemberrel, batman csip-
kerózsikával, hófehérke a hastáncossal, csizmás kandúr a csacsival, a ninja
egy középkori lovaggal, no meg két apáca és egy bohóc alkotta trió járta a 
kacsatáncot egymással! Fergeteges volt!
A dínomdánom után jött az eszem-iszom: sütni szeretô édesanyák és nagy-
mamák kedveskedtek nekünk farsangi fánkkal – itt és most is megköszönjük
nekik a sok finomságot! Volt még hot-dog, sok-sok ropogtatni való és ital. Már
tele pocakkal élvezhette a tarka nép Tibi bohóc mûsorát, aki lufi-állatkákkal
ajándékozta meg vidám kis közönségét.
Azóta is boldogan várjuk a tavaszt és készülünk következô programjainkra,
melyekrôl majd ismét hírt adunk!

Hackl Szilvia óvodavezetô
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– Olasz–magyar, magyar–olasz fordítást,
tolmácsolást, idegenvezetést, pályázat-
írást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com Tel.: 30/472-87-04

– Navigare Necesse Est. Nem csak hajózni,
hanem olaszul is tudni kell! Gyere, tanulj
velem és menj akár Rómába. ajogbolcso-
je@gmail.com Tel.: 30/472-87-04

– Mosógépek, mosogatógépek, villanybojle-
rek, elektromos fûnyírók, egyéb háztar-
tási gépek javítása! Kránicz István Tel.:
30/904-45-27

– Eladó családi okok miatt, 1 db10 munka-
órát használt Still MS 341 erdészeti lánc-
fûrész. 59 cm3, 3,1 Kw/4.2 lóerô. Kifogás-
talan állapot, 1 év garancia. Érdeklôdni:
20/913-3529

– Keresek megvételre Balatonfenyvesen
telket, kisebb felújításra váró nyaralót. Ki-
sebb telket faházzal. Lehetôleg közel a
Balatonhoz. Ajánlatokat a 30/571-6895-ös
számra várok!

– TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! Családi há-
zak, nyaralók, üdülôk teljes takarítását
vállaljuk. Tiszta, precíz munka, kedvezô
áron! Hívjon bizalommal! Tel.: 70/209-
0957, 20/411-1327

– Kétajtós akasztós szekrény, három ajtós
polcos szekrény, tévé-állvány, nôi ezüst
ékszerek, nôi bundák, AVON kozmetiku-

mok, könyvek és egyéb apróságok eladók.
Tel.: 20/471-7225,  szlivka86@freemail.hu

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás, kertren-
dezés, takarítás, lakatosmunkák. Tel.:
85/362-151, 30/986-2565.

– Riasztó rendszerek, parabola tv-k, Mindig
tv, internetes hálózatok valamint telefon

hálózatok kiépítését és karbantartását
vállalom! Kolip Zoltán – Kolviamár Kft.Tel.:
20/247-2343

Az apróhirdetések közzététele díjmentes, a
hirdetések tartalmáért felelôsséget nem vál-
lalunk!

APRÓ

KOCKAVADÁSZAT

Áprilisi számunk lapzártája

március 20., 12 óra

E havi rejtvényünk beküldési határideje: március 20. A helyes megfejtôk között
a Roaming World Utazási Iroda felajánlását sorsoljuk ki. Múlt havi rejtvényünk
megfejtése: „A feleségem. – A többi nô.” A Nyári ABC – Stamler József
ajándékát nyerte: Nagy Antalné, Kossuth Lajos u. 20. Az e havi rejtvény idézet
Fekete István: Tüskevár címû regényének befejezô részébôl való. „… barátjára
nézett, arra gondolt, hogy az idô múlhat, ………………………… nem múlik el
az évszakokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen
valóság, s ezekbôl annyit kap mindenki, amennyit megérdemel.” A hiányzó
részekbe illik a rejtvény megfejtése: a vízszintes 1. és 9., utána a függôleges
1. és vízszintes 31.

Vízszintes:

10. Beszéde 11. Okozat elôzménye
12. Fogorvosnál mondjuk 13. Méreg-
telenítô szerv 15. Hideg idô 17.
Férfikabát 18. Erika becézve 19. …-
Murr, a kandúr 22. Értelmes 24. Ten-
gely körüli forgás 26. Sokára 29. Arab
uralkodó 33. BAZ megyei város la-
kója

Függôleges:

2. Damaszkuszi ember 3. Íz, illat 
4. Nôi név 5. Stan és … 6. Nem kevés
7. Alátét vagy dísz 8. Légnemû 9.
ÉÁK 13. Ezen a napon 14. Jövendô-
mondó 16. ÓRÓ 19. … vár, Pécs mel-
letti erôdítmény 20. Intercity 21.
Lettország fôvárosa 23. Piszok 25.
OME 26. Mondatok alkotórésze 27.
Fürdeni lehet benne 28. Ágnes be-
ceneve 30. Információs technológia
röv. 31. Kötôszó 32. A távolabbi
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Február 11-én rendeztük meg a
„Gyermekekért” jótékonysági bált az
iskola sportcsarnokában. A szülôk
képviselôi, majd községünk polgár-
mestere köszöntötték az egybegyûl-
teket. Az iskola dolgozói és a szülôi
munkaközösség tagjai igyekeztek
mindent megtenni azért, hogy e
program a jókedvet garantálja.
A Fonyódi Zeneiskola növendékei
változatos mûsorukkal emelték az
est fényét. Köszönjük Horváth
Cintia, Mezriczky Bence, Papp Kitti,
Pártai Kristóf, Schranc Álmos, 
Varga István, Takácsné Baja Erika
elôadását!
Színre lépett a „Fodros Álmok”
tánccsoport is!
„Fityegtek a rojtok, érkeztek az
anyukák,
Amit elôadtak, az egy rázogatós
szexi tánc.
Bottal és boával is próbálkoztak,
Melyekkel a próbákon is sokat vi-
gadtak!”
A jó hangulatról a Koktél Trió együt-
tes gondoskodott, a táncot hajnalig
roptuk. Az iskola szakácsnôi ismét
remekeltek! Igazán ízletes vacsorá-
val leptek meg bennünket! Desz-

szert is volt bôven, hála a szülôi 
segítségnek. A dekorációról se fe-
ledkezzünk meg, a termet diákjaink
tanári vezénylettel díszítették. Iga-
zán szemet gyönyörködtetô lát-
vány volt! Külön köszönet illeti meg
a Balatonfenyvesi Önkormányzat
Kommunális Csoportját, akik áldo-
zatos munkával segítették az elô-
készületeket.
Köszönjük a sokféle tombola fel-
ajánlást! Hosszú hétvége a Mátrá-
ban és Budapesten, értékes fest-
mények és sok-sok ajándék várt
gazdára.
Még egyszer köszönet mindenki-
nek! Köszönjük jelenlétüket, segít-
ségüket, és azoknak a támogatását
is, akik nem tudtak eljönni, de ado-
mányukkal növelték a bál bevételét.
Az összegyûlt összeget gyermeke-
ink élvezhetik majd! Az idei büdzsé
további színházlátogatásokra, ki-
rándulásokra, egyéb kulturális tevé-
kenységekre nyújt lehetôséget. Jó
érzés adni és látni, hogy milyen bol-
dogok az élmények gazdagodásá-
val!
Jövôre is várunk mindenkit szere-
tettel! 

Bál iskolásainkért

Tagtoborzó felhívás
A Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület ezúton szeretné felhívni minden ked-
ves érdeklôdô – magánszemélyek, magán szálláskiadók, vállalkozások – 
figyelmét, hogy a jövôben is megtiszteltetés lenne számunkra, ha minél 
többen csatlakoznának hozzánk és lennének tagjaink. Kiadványainkban,
szolgáltatásainkban, vásárokon való részvételünk során tagjaink szolgáltatá-
sait térítésmentesen publikáljuk. Kérjük, jöjjenek el irodánkba, hogy bôvebb
felvilágosítással tudjunk szolgálni! Érdeklôdésüket elôre is köszönjük! 

Balatonfenyves, Kölcsey u. 14., jelenlegi nyitva tartás:
hétfô–péntek 9.00–16.00.

Tombola felajánlások, 
támogatók névsora:

Balaton Kenyér, Marcali, Barnaki
Lajos és családja, Bíró Károly, Bíró
Róbert, Búza Máté, Czobor család,
Csoba Papír, Marcali, Dallos Imre,
DERMISZ Kozmetika, Doma Mik-
lós, Fonyód, Dombó-Petrol 2005
Kft. B.keresztúr, dr. Antalóczy Ág-
nes, dr. Hoffamnn Márkus és Deb-
reczeni Diana, dr. Kemény Gábor,
dr. Sztankola Kornél, Erdélyi Ernô,
Fonyód, EUROFRUCHT Kft., Ka-
posvár, EUROTRÉD, Balatonbog-
lár, Fábián György, Fekete István
Általános Iskola, Femyvesi Mosoda
Bt., Friskó Karolin, Friskó László vi-
rágbolt, Gomba Café, Halker Kft.,
Balatonboglár, Harmath Attila és
családja, Harsányi Elôd és Harsá-
nyiné Zajzon Lilla, Haszon Zsolt,
Hilszenrath Krisztián és neje, Hu-
bertus Hof, Hügli Food Kft., Kalmár
Lajos, Kémenes Róbert és család-
ja, Kisfenyô Óvoda, Kiss Gábor,
Kolip Zoltán, Kolumbánné Örökös
Tímea Ruhaklinika, Kozma Zsig-
mondné, Kozsár és Tsa Bt., Kôvári
Zsolt és Novasol Kft., Lakatos 
Zoltán és családja, Marcali, László
Lajosné, Lelkó Attila, Lombár Gá-
bor, Magyarfi László, Magyarhoni
István és családja, Markovics Zsu-
zsanna, Máté Jenô, Mayer György
és neje, Nagy Tamás, Nemes Ottó
és családja, Ôsz Ernôné, Papp
Csaba, Pásztor Jánosné Jánosházi
Katalin, Pilsner Bt., Fonyód, Pintér
Csaba és családja, Potecz Csaba
és Potecz Réka, Pucskó Zsolt és
családja, Rezi Bt., Roaming World
Utazási Iroda, Siófok Siófriss Kft.,
Somogyi istván, Somogyi Zoltán,
Stakisz Kft., Balatonlelle, Stamler
József, Szigeti gyula és neje,
Balatonfenyvesi Takarékszövetke-
zet, Timi Fodrászat, Tomisa Tibor
és családja, Tomity Jánosné, Tóth
Levente, Marcali, Török Józsefné,
Trombitás Vendéglô, Turul Gyógy-
szertár, Tünde Virágbolt, Fonyód,
Varga Dorka, Varga Édességbolt,
Kaposvár, Varga Lajos, Vargáné
Sütô Katalin, Világos Zoltán, Vörös
Béla, Z+D Balatonkeresztúr, Zsi-
borács Tibor és neje, Zsoli Kft.
KÖSZÖNJÜK!
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Krisztus feltámadt!
„Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus
nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti
hiteteknek sem.”

(1Kor 15, 13-14)

Manapság sokan így gondolnak a húsvétra: nyuszika ajándékot hoz, hí-
mes tojásokat festünk, üdvözlô lapokat küldünk és kapunk, leányok vár-
ják a locsoló fiúkat és még sorolhatnám. Valóban csak ennyit jelentene
a húsvét, vagy ennél többet is? 
A keresztény emberek legnagyobb ünnepe húsvét, amikor Jézus Krisz-
tus feltámadására emlékeznek. A feltámadás ténye meghaladja korlátolt
emberi képességeinket. A feltámadt Jézus kilép a test és az idô korlát-
jai közül, anyagilag már nem érzékelhetô. Az evangélisták meg sem pró-
bálják leírni ezt az eseményt, mert ez lehetetlen halandó ember számá-
ra. Pedig valóban megtörtént ez a csodálatos esemény! A feltámadás
után Jézus különbözô módszerekkel ismerteti fel magát barátaival és
követôivel. A feltámadás akkor lenne apostoli kitaláció és emberi hallu-
cináció, ha magát az eseményt próbálták volna leírni. Az évszázadok fo-
lyamán nem sikerült Jézus alakját a mítoszok közé sorolni. Hiába korlá-
tozták egyházát, Ô máig járja népével a maga útját és közben minden-
kit hív magához. Legalább most próbáljunk megbocsátani ellenségeink-
nek, és imádkozni értük, mint azt Jézus is tette a keresztfán. Húsvét
legfôbb mondanivalója, hogy Isten él, itt és most is, velünk van a jóban
és a rosszban egyaránt mindennap. Csak Ô adhatja meg azt a békét,
amit a világ képtelen megadni, de el sem veheti azt!

Rácz János

SZENT ERZSÉBET PLÉBÁNIA
Húsvéti miserend
Nagypéntek

18.00 óra Mária-templom
20.00 óra Szent Erzsébet-templom

Nagyszombat 
18.00 óra Mária-templom (feltámadási
körmenettel)

Húsvét vasárnap és hétfô – vasárnapi mise-
rend

Vasárnap 18.00 óra Alsóbélatelepi Kápolna

A FILMKLUB MÛSORA

Március 16. (péntek) 19.00 óra
Amal 
színes, magyarul beszélô, kana-
dai filmdráma, 101 perc, 2007

Filmünk fôhôse, a jólelkû, de hi-
hetetlenül szegény Amal Új 
Delhiben dolgozik riksásként,
így munkája során rengeteg kü-
lönféle emberrel hozza össze 
a sors. Egy nap különös, zsém-
bes utas száll be szerény taxijá-
ba – G.K. Jayaram, egy bogaras
milliomos, akinek legfôbb gond-
ja, hogy kire hagyhatná hatal-
mas vagyonát. Lehet, hogy most
megtalálta, akit keresett? Az
utolsó jó embert a Földön?

Március 30. (péntek) 19.00 óra
A nô másik arca 
színes, magyarul beszélô, an-
gol–amerikai romantikus dráma,
84 perc, 2005

Esküvôi szexkaland, melynek
árnyékában szépen lassan ki-
bontakozik a múlt. Nagy színé-
szek, nagy rejtély, nagy szere-
lem.

Április 13. (péntek) 19.00 óra
A hullám 
színes, feliratos, német filmdrá-
ma, 101 perc, 2008

Egy átlagos gimnázium, egy át-
lagos osztály, itt a közelben,
napjainkban. Egy projekthét ke-
retében az osztálynak az autok-
rácia témáját kell feldolgoznia.
Tanáruk, Rainer Wenger (Jür-
gen Vogel) úgy dönt, hogy vala-
mi teljességgel szokatlan, az át-
lagostól eltérô dolgot csinál a
projektbôl. Tanári megbízatását
önhatalmúlag átalakítja, és külö-
nös kísérletbe kezd az osztály-
lyal: azt akarja, hogy saját bô-
rükön tapasztalják meg az 
autokráciát – csak néhány na-
pig. De ez a hét nagyon hosszú

lesz mindazoknak, akik részt
vesznek a kísérletben. És min-
denki részt vesz. A diákok szo-
katlanul motiváltak. Azonban
ami elsô pillantásra új kezdet-
nek, újfajta szolidaritásnak és
egyenlôségnek tûnik, szédüle-
tes gyorsasággal riasztó jelen-
ségeket hoz felszínre. Wenger
manipulációja lendületet kap, és
ôt magát is elsodorja. A csoport
nyomást gyakorol a kívülállókra,
egyes csoporttagok erôszakos-
sá válnak, és van, akinek telje-
sen átalakul a személyisége.
A kritikus hangokat elfojtják, az
önként vállalt konformizmus dia-
dalmaskodik. A Hullám – így ne-
vezi magát a mozgalom – tagjai
szeretnék átvenni az uralmat az
iskola, sôt az egész város felett.
Egyszóval: Wenger kísérlete 
„kiválóan” sikerül. És a tanár túl-
ságosan késôn parancsol meg-
állj!-t. Megvalósul a fordított 
pedagógiai rémálom: mindenki
engedelmeskedik!



<<
  /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


