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Huszonegy esztendeje 1991. május 12-én ke-
rült sor arra a népszavazásra, amelynek eredmé-
nye, hogy 1992. január 1-tôl magunk igazgathat-
juk sorsunkat, élhetjük a függetlenség édes, de
felelôsségteljes életét.
Hosszú ideje ezt a napot tekintjük a fenyvesi
„Függetlenség napjának” legjelentôsebb ünne-
pünknek, melynek jelentôsége, fontossága nem
kérdés.
Az önállóság minden ember életében, s ez ér-
tendô a közösségekre is, az egyik legfontosabb
elem, amely nélkül nem lehet, pontosabban nem
érdemes élni.
Gondoljunk csak vissza nemzetünk, Európa, de
az egész világ történelmére, mennyien, és meny-
nyit tettek az önállóságért, a szabadságért.
Sokan akár a legdrágábbat, életüket áldozták
azért, hogy aztán az utánuk következôk szaba-
don tegyék a dolgukat, éljék az életüket.
Nekünk Magyaroknak ebbôl is több jutott, többet
kellett tennünk azért, hogy megszabaduljunk az
életünket befolyásoló diktatúráktól. Az 1848-as,
vagy az 1956-os forradalmak példái az egész 
világon az önállóság iránti vágy megtestesülésé-
nek, melyek igaz, nem azonnal, de véghezvitték
azt a célt, amelyért dicsô, áldott emlékû elôdeink
harcoltak.
Függetlenségünk kivívásáért szintén sokan, és
sokat tettek, komoly „ellenszélben”, mert az aktu-
ális hatalom soha nem szerette az önállósági 
törekvéseket.
Presszió, gyôzködés, fenyegetôdzés – minden
elôfordult az önállóság gondolatának felmerülé-
se, és annak megvalósulása, az érvényes, és
eredményes népszavazás lebonyolításáig, annak
bekövetkezéséig.
Ma már több mint két évtizede tesszük, tehetjük
a dolgunkat, magunk magunknak igazgatva éle-
tünket, megfogalmazva, majd megvalósítva el-
képzeléseinket, terveinket.
Ilyenkor a „Függetlenség napján” mindig meg-
becsülésünk jeléül kitüntetjük azokat, akik sokat
jelentettek, jelentenek számunkra, tiszteletre
méltó módon munkálkodtak a számunkra min-
dent jelentô településünkért. Nekik jár most a 
külön köszönet, de mindnyájunknak is, kinek- 
kinek érdeme szerint, hogy eljuthattunk idáig.
(Lombár)

TISZTA ÖRÖM

A Föld Napja alkalmából április 23-án a Közút
Nonprofit Kft.-vel együttmûködve szemetet szed-
tek a helyi civil szervezetek (Nyugdíjas Egyesü-
let, és Turisztikai Egyesület) tagjai. A mintegy öt-
ven fôs csapatnak a legfôbb célja a fenyvesi fôút
megtisztítása volt. Az önkéntesek Bélateleptôl
Balatonmáriafürdôig gyûjtötték össze a hulla-
dékot. A legtöbben a sörös dobozuktól, üdítôs
üvegüktôl szabadultak meg elegánsnak nem ne-
vezhetô mozdulattal az árokparton, de háztartási
hulladékot is találtak a bokrok aljában. Köszönet
jár mindenkinek, aki tisztábbá varázsolta közsé-
günket!
Ugyanekkor az iskolánk több mint száz tanulója,
valamint óvodásaink is gyûjtötték a szemetet az
intézmények közelében fekvô utcákban.

Fotó: Márton László
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Április 26-án tartották meg képviselôink
munkaterv szerinti soros ülésüket, közel
húsz napirend tárgyalására került sor.
A közbiztonság helyzetérôl Lengyel
Tibor alezredes, a Fonyódi Rendôr-
kapitányság vezetôje adott számot.
Felvetôdött az elmúlt esztendô bûnö-
zési statisztikájának romlása, a vagyon
elleni bûncselekmények száma valami-
vel több mint negyven százalékkal nö-
vekedett. A rendôrség kiemelten foglal-
kozik ennek a lakosság biztonságérze-
tét károsan befolyásoló tendenciának
megváltoztatásával, az eredményes-
ségre reményt adhat az a tény, hogy a
közelmúltban több elkövetôt is sikerült
megtalálni. Az egyiket éppen Balaton-
fenyves KMB-s (Körzeti megbízott)
rendôre, Pécsek Zoltán fogta el. A pol-
gármester véleménye szerint a helyzet
normalizálásában mindenkinek szerepet
kell vállalnia (az egyénnek, a rendôr-
ségnek, a községházának, a Polgár-
ôrségnek is). A községháza térfigyelô
kamerák telepítésével, a lakosság tá-
jékoztatásában való részvétellel, a
Polgárôrség anyagi finanszírozásával,
de akár az Önkormányzati törvényben
lehetôségként szereplô „önkormányzati
rendôrség” létrehívásával is tenni akar
a probléma kezeléséért.
A Vízirendészet beszámolóját Verb Ist-
ván rendôr százados megbízott fonyódi
ôrsparancsnok terjesztette a testület
elé. Az elôzô évihez hasonlóan optimis-
ta várakozással tekint az üdülési idény
elé, se a létszámot, se a technikát te-
kintve nincsenek a mûködést károsan
befolyásoló tényezôk, így az ôrs a 
160 négyzetkilométernyi területet ké-
pes lesz magas színvonalon ellátni.
Mindkét rendôri vezetôt arra kérte a
testület, hogy tartsák meg az iskolás
gyermekeknek a nyári szezonra törté-
nô felkészítést, ez mindnyájunk szá-
mára (szülô, iskola, testület, és maguk
a gyermekek) megnyugtató lenne – 
erre ígéretet kaptunk, továbbá rendel-
kezésünkre fogják bocsátani a külön-
bözô bûncselekményekkel kapcsolatos
DVD-ket, amelyeket le tudunk az érin-
tetteknek vetíteni.
A Háziorvosi szolgálat 2011. évi tevé-
kenységérôl dr. Veress Zsolt fôorvos úr
számolt be, melyet a testület egyhangú
szavazással elfogadott. A beszámoló
szerint egy év alatt 76 betegkártyával
szaporodott a praxis. A gyógyító meg-
elôzô tevékenység során 15 alkalom-
mal szerveztek preventív vizsgálatokat,
melyek a legfontosabb elemei a házi
orvoslásnak – és kiválthatják az Együtt
az Egészséges Lakosságért Alapítvány

alapító okiratában megfogalmazott te-
vékenységeket.
A Védônôi Szolgálat beszámolóját
Hídvéginé Molnár Csilla körzeti védônô
készítette, melyet szintén egyhangú
szavazással fogadott el a közgyûlés.
Felvetôdött, hogy milyen kevés volt a
múlt esztendôben  a születések száma
(4), igaz, az idei esztendôben eddig
már 11 kisgyermek született, így ez a
kirívóan alacsony szám nem tenden-
ciát mutat. A Baba-Mama Klub mûkö-
désével kapcsolatban a védônô el-
mondta, hogy nagyon jó ötletnek tartot-
ta, hogy a vezetô óvónô elment az
egyik összejövetelre, ahol igyekezett
eloszlatni a helyi óvoda irányába téves
információkon alapuló véleményeket,
melyek elmondása szerint téves infor-
mációkon alapulnak.
Az Alapszolgáltatási Központ helyet-
tes vezetôje, Kômüvesné Harkány Zsu-
zsanna adott tájékoztatást a szolgálat
munkájáról. Ennek során felvetôdött,
hogy összefolyik az Alapszolgáltatás
és a Tanyagondnoki tevékenység, vala-
mint az is, hogy erre a munkára évrôl-
évre nagyobb a szükség.
Egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk a Tanyagondnoki Szolgálat
múlt évi mûködésérôl szóló beszámolót,
amelynek fontosságához nem fér két-
ség, arra ugyanúgy, mint az Alapszolgál-
tatási Központ által ellátott feladatokra
egyre nagyobb lesz a szükség.
Módosította a testület a Hulladékgaz-
dálkodásról szóló rendeletét. 4,2 szá-
zalékkal (az infláció várható mértéké-
vel) emelkedik a hulladékgazdálkodás
díja a második negyedévtôl. Nem fo-
gadták el a képviselôk az AVE Zöldfok
jelen lévô képviselôjének az áremelke-
dés további mértékére vonatkozó javas-
latát kormányhivatali álláspont: „közszol-
gáltatónak nem jár díjkompenzáció”.
Egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk a 2011 évi költségvetési
zárszámadásról szóló elôterjesztést
az arról szóló rendeletet. A könyv-
vizsgáló az önkormányzat pénzügyi
helyzetének elemzése során megálla-
pította: „Az Önkormányzat 2011 évben
túlteljesítette a mûködési célú bevéte-
lek elôirányzatát, a mûködési feladatok
teljesítése során jelentôs kiadás meg-
takarítást ért el. A mûködési bevételek
többlete és a mûködési megtakarítás
fedezetet nyújtott a felhalmozási kiadá-
soknak a felhalmozási bevételek meg-
haladó részére, az Önkormányzat a
nehezedô körülmények mellett takaré-
kos gazdálkodással meg tudta ôrizni
tartalékait.”

Egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk a Gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló komplex elôter-
jesztést, melyet a jegyzô asszony s az
intézményvezetôk készítettek.
Egyhangú szavazással fogadták el a
képviselôk a polgármester jelentését a
két testületi ülés között történtekrôl,
és a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról.
Nem támogatta a testület a Balaton-
máriafürdôi Önkormányzat nevében 
a polgármesterüktôl érkezett kérel-
met, mely szerint a szomszéd telepü-
lésre óvodába járó gyermekek után
fizessen Balatonfenyves kompen-
zációt, amely 2012. szeptember 1-tôl
211 857 Ft/gyermek/év lenne – tekin-
tettel arra, hogy helyben is van mûködô
intézményünk.
A település KMB-s rendôrének lakhatá-
si támogatását a testület úgy kívánja
takarékossági szempontokat is mérle-
gelve, megoldani, hogy a támogatást
átadnánk a rendôrségnek, és ôk folyó-
sítanák azt a továbbiakban.
Egy fenyvesi kisgyermek bölcsôdei el-
helyezéséhez biztosít, törvényi köte-
lezettségének eleget téve a testület
támogatást a Fonyódi Intézménynek,
tekintettel arra, hogy nekünk nincs ilyen
intézményünk.
A Polgármesteri Hivatal 2011. évi tevé-
kenységérôl szóló beszámolót elfogadta
a testület, melyet részletesnek, és magas
színvonalon kidolgozottnak minôsítet-
tek a Jogi Bizottság ajánlás alapján.
A múlt esztendei belsô ellenôrzésrôl
adott számot a jegyzô a belsô ellenôr
(Kahó Ildikó) jelentése alapján, amit a
képviselôk egyhangú szavazással elfo-
gadtak.
A Fenyves-alsói üzletsorban egy üz-
let bérleti szerzôdése lejárt, a testület
meghosszabbítását elfogadta, annak dí-
ját és a bérleti idôszakot meghatározta.
Az I. félévi lakáscélú támogatás során
két kérelmezô igényét fogadta el a tes-
tület a szakbizottság javaslata alapján.
Meghirdette a képviselô-testület a
Fenyves-alsói üzletsorban lévô étte-
rem, és a központi strandon lévô hal-
sütô bérleti lehetôségét, részleteit a
község honlapján lehet megismerni.
A központi strand rekonstrukciójához
kapcsolódóan az öt csapadékvíz elve-
zetô árok átereszeinek kicserélésére,
annak átépítésére bruttó 618 871 Ft-ot
szavazott meg a testület.
A Kolping Alapítvány megkeresésére
a testület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy az együttmûködéssel kap-
csolatos lehetôségekrôl további infor-
mációkat szerezzen be.

(lombár)

A községházáról jelentjük
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Függetlenségünk Napjának ünne-
pén – a sok éves hagyománynak
megfelelôen – idén is kitüntette
Fenyves azokat a személyeket és
közösségeket, akik az elmúlt
években sokat és eredményesen
tettek településünkért. Ebben az
esztendôben a testület nem adta
ki a díszpolgári címet, viszont két
„Balatonfenyvesért” kitüntetô cí-
met adományozott.
A poznani Elwira Witonak, aki
motorja a településünk, és a

Wielkopolski Vajdaságban lévô
Zduny, és Sulmierzyce kisvárosok
közötti partnertelepülési kapcso-
latnak. Magyarul nálunk tanult, itt
dolgozott a Ganz Mávagban, és a
Hajógyárban. Családjával éveken
keresztül itt éltek, kislánya óvodás
korában csak magyarul tudott.
Kiemelkedô szerepe volt abban,
hogy megkötöttük a testvértele-
pülési kapcsolatot, azóta is feltét-
len híve mûködtetésének, Bala-
tonfenyvesnek, Magyarországnak.

Kitüntetô címet kapott a Fekete
István Általános Iskola alkalma-
zotti köre, akik tekintet nélkül arra,
hogy a számunkra, Fenyves kö-
zössége számára a legfontosab-
bakat, a gyermekeinket milyen
munkával nevelik, tanítják, sokat
tettek azért is, hogy a mai napig
itthon a saját magunk által fenn-
tartott intézményben a legmaga-
sabb színvonalon készítsük fel
ôket az életre – úgy hogy közben
ismerjék, és szeressék, értékel-
jék, hogy balatonfenyvesiek.

„Balatonfenyvesért”

mûszaki és kereskedelmi kft.
TÁVFELÜGYELET BALATONFENYVESEN!

A közelmúltban megszaporodott a betörések száma a településen és környékén, ezért új telephelyet létesítettünk, hogy
megvédjük, ôrízzük ingatlanát, vagyontárgyait!
Az 1991-ben alakult nagykanizsai VILLTEK Kft. partnereként 2007 óta vagyunk a távfelügyeleti vállalkozások körében, 2011-tôl,
mint Szergiusz-Security Kft. Szolgáltatásaink Zala megyében már régóta közismertek és elismertek.
2012 tavaszától Balatonfenyvesen nyitottunk telephelyet a balatoni nyaralók, lakóterületek ôrzésvédelme, távfelügyelete, riasztó
készülékek bekötése és értékmegôrzés céljából. Ezen felül teljes körû megoldásokat kínálunk a tûzjelzô, beléptetô rendszerek
és a klímatechnika területén.
Berendezéseinket mindig az adott objektum helyi adottságainak megfelelôen telepítjük. Minôségi termékeink közül mindenki
megtalálja a neki legmegfelelôbbet. Folyamatos szakmai felkészültséggel állunk minden kedves ügyfelünk rendelkezésére.

A szolgáltatási szférán felül biztonságtechnikai termékeink megvásárolhatók a balatonfenyvesi bemutatótermünkben, ahol
részletes tájékoztatást kaphatnak szolgáltatásainkról és termékeinkrôl.

Biztonsága, kényelme és jó közérzete érdekében válassza Ön is a Szergiusz-Security szolgáltatásait!

Hívjon mielôbb!

Regionális kirendeltség és Bemutatóterem: 8646 Balatonfenyves, Fenyvesi u. 2.

Tel./fax: +36 85 363 491 Mobil: +36 30 377 9223, +36 30 513 3763, +36 30 664 6192

E-mail: szergiuszkft@freemail.hu

Önnek miben segíthetünk? Mit kínálunk?
 Riasztó- és tûzjelzô rendszerek kiépítése, javítása  Ingyenes felmérés és árajánlat
 Távfelügyelet és kivonuló-szolgálat ellátása  Kivitelezések, távfelügyelet elérhetô áron, azonnali rendelkezésre állás
 Kamera rendszerek, videó távfelügyelet  Minden ingatlanhoz testreszabott konstrukció
 Személy- és vagyonvédelem, élôerôs ôrzés  Gyors, precíz munkavégzés
 Villamos kivitelezés, szerelés  Ipari és lakossági villanyszerelési anyagok forgalmazása, kis- és nagykereskedelme
 Beléptetô-, sorompó- és kapurendszerek
 Kaputelefon-rendszerek
 Klímaberendezések telepítése, szervízelése, karbantatása
 Épületablak és gépjármû fény, hô-védô és biztonsági fóliázása
 Zöldterületi tisztítás (fûnyírás, tereprendezés)
 Teljes körû takarítás
 Értékmegôrzés

VILLTEK Kft.

8800 Nagykanizsa, Magyar u. 152.

Tel.: +36 93 311 934

Fax: +36 93 536 615

www.villtek.hu, e-mail: info@villtek.hu

Szergiusz-Security Kft.

9022 Gyôr, Vörösmarty u. 7. 2. em.

Tel.: +36 30 513 3763

e-mail: szergiuszkft@freemail.hu
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– ifj. Kócsa Mátyás ács-állványozó mes-
ter vállalom régi tetôk felújítását, 
új tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsi-
beállók elkészítését. Balatonfenyves,
Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-6573.

– Olasz–magyar, magyar–olasz fordítást,
tolmácsolást, idegenvezetést, pályázat-
írást, vadászatot vállalok.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

– Navigare Necesse Est. Nem csak ha-
józni, hanem olaszul is tudni kell! Gye-
re, tanulj velem és menj akár Rómába.
ajogbolcsoje@gmail.com 
Tel.: 30/472-8704

– Mosógépek, mosogatógépek, villany-
bojlerek, elektromos fûnyírók, egyéb
háztartási gépek javítása! Kránicz Ist-
ván Tel.: 30/904-4527

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

– TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS! Családi
házak, nyaralók, üdülôk teljes takarí-
tását vállaljuk. Tiszta, precíz munka,
kedvezô áron! Hívjon bizalommal! 
Tel.: +36 70 209 0957,  +36 20 411 1327

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

– Riasztó rendszerek, parabola tv-k, Min-
dig tv, internetes hálózatok valamint te-
lefon hálózatok kiépítését és karbantar-

tását vállalom! Kolip Zoltán – Kolviamár
Kft. Tel.: 20/247-2343

– Takarítónôt keresek folyamatos munka-
végzésre májustól szeptemberig. Érd.:
30/997-7111

– MINDEN AMI VILLANYSZERELÉS!
Farkas András villanyszerelô. Lakások,
házak, irodák, üzletek, mûhelyek villany-
szerelése. Fogyasztásmérô helyek ké-
szítése. ÉVÉ felülvizsgálatok. 30/275-
1577, farek01@gmail.com Balaton-
fenyves, Fenyvesi u. 214.

– Nyaralóban használt 5 elembôl álló
315×180×52 cm-es modul szekrénysor
megkímélt állapotban eladó.
Ár: 18 000 Ft. Érd.: 70/331-1813

– Eladó 3 db 11,5 kg-os gázpalack és 
1 db félautomata mosógép. Ár meg-
egyezés szerint. Érd.: 30/553-6703

– Balatonfenyvesen, rendszeres ház kö-
rüli munkára fûnyírás, permetezés, 
faültetés, sövénynyírás stb. keresek jó-
zan életû, megbízható férfi munkaerôt.
Tel.: 30/620-7980

– Eladó családi okok miatt, 1 db 10 mun-
kaórát használt Still MS 341 erdészeti
láncfûrész. 59 cm3,  3,1 Kw/4.2 lóerô.
Kifogástalan állapot, 1 év garancia.
Érdeklôdni: 20/913-3529

– Vállalok gépi forgácsolást, féktárcsa és
fékdob szabályozást, benzinüzemû
kerti gépek fûnyírók javítását, valamint
láng- és ívhegesztést, forrasztást. Tel.:
20/985-9816 Dobosy

– Eladó! Tölgyfa ovális, 6 személyes
étkezô asztal 6 székkel 30 000 Ft/gar-
nitúra. Éger színû TV, DVD állvány,
görgôs 6000 Ft, 200 l HAJDÚ villany-
bojler (nem sokat használt) 35 000 Ft.
200 literes akvárium állvánnyal, tarto-
zékokkal 15 000 Ft., 90 cm félköríves

zuhanykabin tálcával (nem használt)
28 000 Ft. 240 literes hûtôláda újszerû
állapotban 15 000 Ft. Érd: 20/917-4300

– Strandi büfébe munkatársakat keresek
2012. június 1-tôl szeptember 1-ig. Tel.:
30/946-6972 

– Kétpárevezôs, hatszemélyes, karban-
tartást igénylô balatoni csónak eladó.
Érd.: Molnár 30/361-9820. Megtekin-
teni általában hétvégeken lehet.

– Eladó 69 m2-es komfortos lakás, cse-
répkályhás, Balatontól 3 km-re, szép,
csendes utcában, 250 m2-es telekkel,
konyhakerttel, gyümölcsössel, reális
áron. Érdeklôdni: 85/705-493 vagy
30/853-2422

– Tanárnô tanuló felkészítést vállal fôleg
matematika–kémia–fizika tárgyakból a
nyárra is. Érd.: 70/541-3042

– Eladó NordFrost fagyasztószekrény (6
fiókos). 3 hónapja vásárolt, jótállási 
jeggyel. Ár: 45 000 Ft. Opel felnik 4 db
lyukas. Ár: 6000 Ft. Tel.: 30/535-4905

– Számítógépek javítását, karbantartását
vállalom. Orbán János 70/379-8301

Az apróhirdetések közzététele díjmentes,
a hirdetések tartalmáért felelôsséget nem
vállalunk!

Tisztelt Hirdetôink! Kérjük, már a feladás-
kor jelezzék, mennyi idôre kérik megje-
lentetni a hirdetésüket, a hirdetések meg-
növekedett száma miatt ugyanis apróik
egy idô után automatikusan kikerülnek a
rovatból. Köszönjük!

APRÓ

Júniusi számunk lapzártája

május 20., 12 óra

Az Ulti Baráti Kör legutóbbi találkozójának
eredménye: 1. Horváth Tamás, 2. Táskai Elôd,
3. Kis György. A következô találkozót május
13-án, vasárnap rendezzük meg a Játékbár-
ban. További információ a helyszínen vagy
Hackl Gyulától (tel.: 30/406-2043) kérhetô.

FELHÍVÁS
A Fonyód-Balatonfenyves Alapszolgáltatási
Központ Gyermekjóléti és Családsegítô Szol-
gálata értesíti a tisztelt lakosságot a 2012. év
elsô félév RUHAOSZTÁS idôpontjairól. A kije-
lölt napok csütörtökre esnek, és 9–11 óra kö-
zött fogadjuk az érdeklôdôket.
A dátumok a következôk: május 17., június 14.
Helyszín: Kölcsey u. 30.
Adományaikat továbbra is várjuk a fenti címre
elôzetes telefonos idôpont egyeztetéssel.
85/560-212; 85/362-501, mobil: 20/380-3701;
20/380-4098. Köszönjük!

a családgondozók

Hubertus-Hof: Q
A balatonfenyvesi Hubertus-Hof Étterem immár másodszorra
nyerte el a Magyar Turizmus Minôségi Díjat, sôt, az idei évtôl már
a Szálloda is büszkélkedhet ezzel a megtisztelô címmel. A díj,
amelyet az Étterem elôször 2008-ban nyert el, garanciát ad arra,
hogy az adott szolgáltató valóban megfelel a kategóriáján belül
elvárható követelményeknek mind a vendégek, mind pedig a
szakma elvárásainak figyelembevételével. A magyar minôsítési
rendszer 2006 óta él, eddig – a mintegy 800-ból – 121 szálloda,
továbbá 26 étterem nyerte el, Somogy megyében ez évben 
egyedüliként a Hubertus-Hof Étterem, az országban pedig mind-
össze 14 étterem található a Magyar Turizmus Minôségi díjazot-
tak között.
Az évente meghirdetendô minôsítés menete az, hogy a jelent-
kezôk részletes kérdôívet töltenek ki, az iroda pedig inkognitóban
ellenôrzi a jelölteket. A végsô döntést szakértôk, szakmai szerve-
zetek, valamint a Magyar Turizmus Zrt. bevonásával hozza meg
az iroda. A minôséget szimbolizáló Q-jel használata három évre
szól, de közben legalább egyszer utóellenôrzést tart az iroda, és
meg is vonhatja a logó használatát.
A hivatalos díjátadóra március 1-jén került sor a Budapesti Uta-
zás Kiállításon.
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A KISFENYÔ
HÍREI
Tavaszváró programjaink
Immár hagyomány – második alka-
lommal kerítettünk rá sort, és a
jövôben is megpróbáljuk megszer-
vezni –, hogy a mindenkori nagy-
csoportos ovisokat színházi élmény-
hez juttatjuk. Április 16-án a keszt-
helyi Balaton Színházban néztük
meg a Hófehérke és a hét törpe 
címû elôadást. Óriási élményt jelen-
tett ez mindannyiuknak: a hatalmas
színházterem, a lépcsôzetes szék-
sorok a hátracsapódó székekkel, a
fények és a hangok… olyan hatás-
sal voltak a gyerekekre, hogy a mai
napig emlegetik a látottakat. (Késôbb
le is rajzolták élményeiket.) A szín-
házlátogatást a Gyermekeinkért
Balatonfenyves Alapítvány támogat-
ta, s ezúton mondunk köszönetet,
hogy e programmal maradandó él-
ményeket szerezhettünk a kicsik-
nek!
Április 20-án, Figura Ede – aki szak-
máját tekintve óvóbácsi – szórakoz-
tatta sajátos humorával gyermekein-
ket, egy zenés délelôtt keretében.
Április 23-án, a Föld Napját ünne-
peltük: az óvoda mögötti Közép utca
egy részét és az abból nyíló kisebb
utcákat tisztítottuk meg a szeméttôl,
néhány anyuka aktív segítségével.
Lelkesen kapkodták az apró (kesz-
tyûs) kezek az eldobált hulladékot.
Másfél zsáknyit sikerült összeszed-
nünk e rövid szakaszon.
Április 24-én nyílt napot tartottunk.
Bár az óvodánk egész évben nyitott,
mégsem élnek igazán a szülôk e
lehetôséggel. Ezért kijelöltünk egy
napot, és vendégül láttuk gyermeke-
ink szülein kívül azokat a szülôket
is, akik még az óvodaválasztás elôtt
állnak. Csillogó szemû anyukák és a
játékba teljesen belefeledkezô ba-
bák nyüzsögtek az udvarunkon, és
csupa pozitív visszajelzés érkezett 
a részükrôl! Szeretettel várjuk ôket 
a Kisfenyô Óvodában!
Másnap, április 25-én, Regina és
Oliver Hahnenkamm meghívásának
tettünk eleget. Az SZMK anyagi tá-
mogatásával vonatot béreltünk és
elutaztunk a Hubertus Bt. területén

található Imremajorba, hogy meg-
nézzük az újszülött borjakat. Már
maga a vonatozás is élmény volt 
sokunk számára. A kis bocik meg-
illetôdve bámultak bennünket, mi
meg ôket. Gyuri bácsi egy környe-
zetismeret foglalkozásnak is beillô
elôadást tartott az állatok szüle-
tésérôl, táplálásáról, növekedésérôl.
A bátrabbak meg is simogathattak
két kis borjút. Igazi hancúrt jelentett
a közeli szalmabála-piramis, aminek
a kis gézengúzok pillanatok alatt
meghódították a legtetejét! A vissza-
úton már nótáztunk az ovi felé tartva.

Köszönjük Reginának és Olivernek
a lehetôséget!
A május is sok programot tartogat 
a számunkra: a lányaink örömére 
– persze titokban – a hónap elején
májusfát állítunk, amit majd az óvodai
gyermeknapon ki is fogunk táncolni.
Természetesen felköszöntjük a ne-
künk legdrágábbakat – az édesanyá-
kat, és megünnepeljük névadásunk
elsô évfordulóját is. Élményeinkrôl
majd a következô lapszámban
adunk hírt!

Hackl Szilvia 
óvodavezetô
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Ez a szlogen többször is elhangzott az április 13-án, a Hubertus-Hof Szállo-
dában megrendezett, a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület nyertes pályá-
zatához kapcsolódó projektnyitó rendezvényen. A meghívottak elsô kézbôl 
értesülhettek az Egyesület céljairól, eddigi munkájáról, valamint a pályázat
célkitûzéseirôl, a megvalósulás ütemezésérôl, illetve a várható eredményekrôl.
A Fekete István Általános Iskola gyermekkórusának és Török Alexandra népdal-
énekes mûsora után Lombár Gábor tartotta meg ünnepi beszédét. A polgármes-
ter kiemelte, hogy az egyesület hiánypótló szerepet tölt be a falu életében, hiszen
szakmaisággal tölti meg a helyi turisztikai munkát. Ezt követte Tóth József rész-
letes beszámolója. Az egyesületi elnök pár mondatban bemutatta Balatonfeny-
ves turisztikai lehetôségeit, külön utalva a Nagyberek természeti adottságaira,
valamint a kisvasútra és természetesen a Balatonra. Ezek után tért rá a közel
másfél éve mûködô Turisztikai Egyesület munkájára. Kiemelte, hogy az Egye-
sület elsôdleges célja egy olyan iroda mûködtetése, amely szervezi a helyi 
turisztikai vállalkozások mûködtetését, ellátja az idegenforgalommal foglalkozó
személyek és cégek érdekképviseletét, marketing feladatait, de legfôképpen
fellendíti a község idegenforgalmát. Növeli a településre érkezô vendégek szá-
mát, ezen belül is a belföldi vendégek arányát, valamint fejleszti a helyi turisz-
tikai termékkínálatot, ezáltal hozzájárul a szezon meghosszabbításához.
Beszámolt az alapítástól eltelt idôben történt változásokról is, mint például, hogy
a megalakuláshoz képest közel megnégyszerezôdött a taglétszám, valamint,
hogy múlt évben sikeresen pályáztak a helyi TDM, azaz a Turisztikai Desztináció
Menedzsment fejlesztésére. Az elnök ezután rátért a projekt ismertetésére.
Elmondta: Ötvenmillió forintot ítélt meg tavaly a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség. A pályázat több megvalósítási szakaszból áll, a tervezett célok pedig:
Az évek óta bezárt kertmozi újraélesztése, új tetôszerkezet építése, a színpad
feletti rész kibôvítése, székek vásárlása, filmlejátszásokhoz szükséges
vetítôprojektor és hangtechnika beszerzése. A védettnek számító Nagyberek
területén 52.7 kilométernyi gyalogos, nordic walkingos és kerékpáros túraútvo-
nal kijelölése. Célterületek kulcsos házakkal: Pálmajor és Fehérvízi láp. Sport-
eszköz kölcsönzô mûködtetése – elektromos kerékpárok, kajakok, kenuk, nordic
walking botok, valamint a téli sportokhoz korcsolyák, fakutyák beszerzése.
– Helyi turisztikai iroda felújítása: nyílászárók cseréje, fûtés beszerelése, nap-
elemek elhelyezése, klímaberendezés beépítése, mozgáskorlátozottak részére
megközelíthetô bejárat kiépítése. – A három nagy strandon egy-egy vandál-
biztos, érintôképernyôs terminál (Touch Info) elhelyezése, melyen az Egyesü-
let tagjainak szolgáltatásait díjmentesen publikálják. Kishaszongépjármû vá-
sárlása, Rendezvénysátor, turisztikai vásárokon való megjelenéshez vásári
installációk beszerzése, Közel 15 millió forintos keret marketingcélokra (turisz-
tikai jellegû kiadványok készítése – térképek, szálláskatalógus, prospektusok
stb., hirdetések különbözô médiumokban.)? A projekt részeként valósul meg
május 10–13. között az új, a fenyôfa virágzásához kötôdô többnapos fesztivál is.
Végül Tóth József a következô szavakkal zárta beszédét: „Bár sokat kell még
dolgoznunk, de reméljük, az ide látogató turisták és helyi lakosok egyaránt jó-
érzéssel élvezhetik majd ezeket a lehetôségeket!”

(rk)

„Ha Fenyves, akkor mosolyogj!” Kicsinyek hírei
A Fonyódi Rendôrkapitányság ebben
a tanévben is meghirdette Pindur-
Pandur közlekedési versenyt az álta-
lános iskolák második és harmadik
osztályosainak. A környék hat iskolá-
jából kilenc 2. és 3. osztály vett részt
a versengésben. Iskolánk másodiko-
sai a harmadik, harmadikosai a ne-
gyedik helyezést érték el. Gratulálunk!
Mi is kirándultunk! A felsôsökhöz ha-
sonlóan mi is kirándulással kezdtük a
tavaszi szünet utáni „munkát”. Cso-
dálatos dolgok szûkebb környeze-
tünkben is találhatók. Nem is men-
tünk messzebb, csak Keszthelyig. A
megújult Balatoni Múzeumban lelkes
muzeológusok vártak minket, hogy
rendhagyó módon, gyermekeinket
jelmezekbe öltöztetve, interaktív tár-
latvezetéssel mutassák be a Balaton
kialakulását, élôvilágát, a régi balato-
ni mesterségeket. Jártunk az öt föld-
rész élôvilágát bemutató Kastély-
múzeum új épületében, ahol nagy
érdeklôdéssel figyelték a gyerekek 
a vasútmodelleket is. Az igazi nagy
attrakciót azonban az élô hüllôket és
különleges lepkéket bemutató kiállí-
tás jelentette számukra.
Köszönjük a Szülôi Munkaközösség-
nek, hogy utazásunk költségét bizto-
sította.

Gyanó Józsefné

Úszásoktatás
Fenyvesen a Balaton közelsége indo-
kolja gyermekeink vízhez szoktatá-
sát, és a vízbiztonság érzetének nö-
velését. Iskolánkban a testnevelés
tantárgy keretén belül szervezzük
meg minden évben a gyermekek
úszásoktatását.
Az idei tanévben a negyedik osztály-
ból 14 tanuló, a balatonboglári Urányi
Sportuszodában sajátította el a mell-,
hát- és a gyorsúszás technikájának
alapjait. A húsz órás tanfolyam a
gyermekek bánatára hamar véget
ért, annak ellenére, hogy január 25-e
és április 18-a között hetente vona-
toztunk Balatonboglárra.
Természetesen mindenkibôl nem
lesz olimpiai bajnok, de remélem 
tudásukat kamatoztatják, és tovább-
fejlesztik majd nyáron a Balatonban.
Addig is, aki teheti, látogathatja kör-
nyékünkön a Balatonbogláron és
Marcaliban található uszodákat.

Tábor Tamásné
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Fekete István nap
Iskolánkban már évek óta megrende-
zik ezt a napot, amelyen elôször egy
megemlékezésen vettünk részt,
amelynek keretében a Fekete István
emléktáblánál a diákok és osztály-
fônökeik egy-egy kisebb virágcsokrot
helyeztek el.
A közös tízórai elfogyasztása után
kezdôdtek el a mókás, de ügyessé-
get is megkívánó feladatok. Tíz csa-
pat indult útnak csapatzászlókkal és
hangos csatakiáltásokkal, hogy ösz-
szemérjék erejüket. Erre különbözô
feladatok adtak lehetôséget, amit
más-más állomásokon kisebb na-
gyobb sikerrel teljesítettek a verseny-
zôk. A csapatok készítettek plaká-
tokat az egészséges életmódról, 
valamint aszfaltrajzokat is, de volt
origami, almából gúlarakás, érzék-
szerveinket próbára tevô állomás 
(ízlelés, szaglás, tapintás), kincskere-
sés, ügyességi feladatok az „1 perc
és nyersz” játék mintájára.
Mire a csapatok végeztek a felada-
tokkal, mindenki fáradtan, de jóked-

vûen sorakozott fel a pályán az ered-
ményhirdetésre. Az elsô három he-
lyezett jutalmat kapott az ügyes 
munkájáért. A segítôket is egy kis 
aprósággal jutalmazták. A program

végén, mindenkit finom ebéd várt.
A csapatok tagjai élményekkel tértek
haza.

Pintér Csenge és Czobor Lúcia
(7. osztály)

Az iskolánkba meghívták édesanyá-
mat (Zsigmond Kinga), olimpiai él-
ménybeszámolót tartani. Édesanyám
ugyanis 1992-ben Barcelonában 10.
helyezést ért el gerelyhajításban.
Az egész úgy kezdôdött, hogy – mint
általában mindig – a felnôttek tár-
saságát, barátságát keresve, beszél-
getést kezdtem Csilla nénivel. Futó-
lag említettem neki édesanyám
sportmúltját, hogy ’92-ben kint volt 
az olimpián, és ott mit ért el, hogy 
az edzéseirôl van videófelvétel, amit

esetleg a tanárnô tudna használni.
Ô megkérdezte édesanyámtól, hogy
eljönne-e mesélni az élményeirôl.
Természetesen ebbôl több lett egy
egyszerû elôadásnál. Elôzô lakó-
helyünkrôl – ahol nagyapám még
most is lakik – édesanyám lehordta
azt a sok mindent, amire szerinte
szüksége lesz. Elhozta például a 
gerelyeit, egy régi edzésnaplót, 
olimpiai formaruházatát és emlék-
tárgyait, újságcikkeket az eredmé-
nyeirôl.

Képek segítségével emlékezett visz-
sza sportmúltjára, néhány említésre
méltó emlékét is megosztva. Termé-
szetesen sokat mesélt Barcelonáról
és az olimpiáról. Elmondta, hogy
Csepelen, a 100. magyar bajnoksá-
gon az utolsó dobásra jobb vállában
elszakadt egy szalag, így az él-
sportolóságról le kellett mondania.
A sportolást 1977 ôszén kezdte, s a
versenysportot 1995. április 20-án, 
a sérülésekor fejezte be. Utána el-
ment tanárnak, természetesen a hoz-
zá legközelebb álló tantárgyat, a 
testnevelést tanította, és a másik
kedvencét a matematikát. Késôbb 
kitanulta a bôrmûves szakmát, és
most próbál megélni belôle, mert a
diplomájának megfelelô munkát nem
talál.
Elôadásának fô mottója volt: „A sport
megtanít becsületesen gyôzni és
emelt fôvel veszíteni. Tehát a sport
mindenre megtanít.” (Ernest Heming-
way) 
Az elôadást a több mint harmincfôs
hallgatóság türelmesen, a végéig fe-
szülten figyelve hallgatta. Befejezés-
ként kimentünk a pálya mögötti füves
részre, ahol mindenki belekóstolha-
tott a gerelyezés tudományába. Ki-
nek jobban, kinek kevésbé jobban
ment, de mindenki nagyon élvezte.

Zsigmond Mátyás 
8.osztály

Olimpiai élménybeszámoló
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HÁZI RECEPT
Csíkos mandulás szelet
(Somogyi Marianna ajánlásával)

Három különbözô színû piskótát sü-
tünk.
1. szín (sárga): 3 tojás fehérjét ha-
bosra keverünk, majd lassan hoz-
záadagolunk 3 ek. cukrot és ke-
ményre verjük. 3 tojás sárgáját 3 ek.
liszttel és 1 cs. vaníliás cukorral ki-
keverünk, majd hozzáadjuk a fe-
hérjéhez. Ügyeljünk, hogy a hab ne
törjön össze! A tésztát közepes lán-
gon aranysárgára sütjük.

2. szín (barna): Az elôbbihez hason-
lóan keverjük ki a tésztát, de a sárgá-
jához cukor helyett 1 ek. kakaóport
keverünk.

3. szín (zöld): Az elôbbiekhez hason-
lóan keverjük ki a tésztát, most a sár-
gájához a liszt mellett annyi mandula
aromát keverünk, hogy a tésztánk
zöld legyen.
Krém: 5 dl tejet 5 ek. liszttel felfô-
zünk. 25 dkg margarint 25 dkg porcu-
korral habosra keverünk, majd a még
langyos krémbe keverjük és hagyjuk
kihûlni.
Tetô: A sütemény tetejére csoki-
mázat készítünk: 10 dkg tortabevonót
3 ek. étolajjal gôz felett felolvasztunk.
Elkészítés: Legalsó a barna lap, rá
kerül egy réteg krém, majd zöld lap
és krém, végül a sárga lap, melyre a
csokimázat tesszük.

Versenyeztünk
Március 28-án Balatonlellén az Alapmûveleti Matematika-
versenyen vettünk részt. Ôsz Tímea és Percze Patrik az 
5. osztályosok, Harmath Klaudia, Harsányi Anna és Kiss
József pedig a 6. osztályosok  mezônyében mérték össze
tudásukat. Gratulálunk a teljesítményükhöz! Balogh Tünde
Április 4-én Balatonkeresztúron a matematika versenyen
iskolánkat Kémenes Dániel és Péter Márk 4. osztályos ta-
nulók képviselték. Ugyan az elsô három díjazott közé nem

sikerült bejutniuk, de szép teljesítményükhöz gratulálunk!
Nagyné Keszte Jolán
A kora tavaszt rendszeresen Öreglakon kezdjük, április 
4.-én, a „régi” iskola szép parkjában és az „új” iskola 
szaktantermeiben a „Barátunk a Természet” biológia ver-
senyen, amely a „Hermann Ottó” versenysorozat belé-
pôje, nyolc iskola vetélkedésével. Iskolánkat képviselték:
Tokaji Kitti 7. osztályos, Ôsz Tímea 5. osztályos, Harmath
Klaudia 6. osztályos, a 4., 5., 6. helyet megszerezve.
Köszönjük a részvételüket!  Joó Tamás

Iskolánk budapesti kirándulást szer-
vezett április 10-re. Ezen a 4. osztály
és a felsô tagozatos diákok vettek
részt. Utunk elsô célja a Tropicarium
volt. Sok olyan állattal találkoztunk,
amelyek hazánkban nem honosak.

Voltak kígyók, körülöttünk repkedô
madarak, majmok, kisebb rovarok,
pókok, aligátort is láttunk. Amint a
tengerimalacokat megpillantottuk,
szaladtunk, hogy megsimogathassuk
ôket.

Nagy sikere volt a teknôsöknek és a
rájáknak ezeket egy nagy medencé-
ben meg lehetett érinteni. A hatalmas
cápák hegyes fogaikat mutogatva 
köröztek körülöttünk az akvárium-
ban. A Tropicarium mindenkinek ma-
radandó élményt nyújtott.
Utunk második célja Vajdahunyad 
vára volt. Itt hatos csoportokba ve-
rôdve feladatokat kellett megolda-
nunk a kiállított optikai illúziókkal 
kapcsolatos képek és szövegek se-
gítségével. Többek között azt is 
megtudtuk, hogy ha egy hónapig 
be lenne kötve a szemünk, majd le-
vennénk a kötést, fejtetôn látnánk a
dolgokat elôször. Amikor az összes
feladatot megoldottuk, kijavították
ôket, és átadták a nyereményünket,
(csoki és egy Vasarely kocka, amit
nekünk kellett összerakni). Diákok-
nak és tanároknak is egyaránt szóra-
kozást nyújtott a kiállítás.
A busz felé menet megálltunk a
Hôsök terénél. Körbejártuk, közben 
a királyokat, vezéreket ábrázoló
szobrokról beszélgettünk.
Utunk során sok új élményben volt
részünk, amelyet köszönünk a
szervezôknek. Köszönjük a Szülôi
Munkaközösségnek, hogy hozzájá-
rult a buszköltségünkhöz.

Bíró Eszter, Tokaji Kitti 
(7. osztály)

Kirándultunk Budapesten



<<
  /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


