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Egy település vezetésének, a képviselô testületnek
minden esztendôben a legfontosabb feladata, hogy
megalkossa azt a rendeletet, amely az aktuális év gaz-
dálkodásának kereteit rögzíti, meghatározza az elkö-
vetkezendô idôszak fejlesztésének irányait, annak nagy-
ságrendjét. A célokat: konkrét feladatként.
Már a januári közgyûlésen elôterjesztettük a költség-
vetési rendelet tervezetet, melyet a testület egyhangú
szavazással fogadott el, úgy ítélve meg a dokumentum
tartalmát, hogy az megnyugtató felhatalmazást jelent az
ez évi gazdálkodáshoz.
Valamivel több, mint 628 millió forint bevétellel, és – ezt
kívánja az egyensúly, és az a konzekvens törekvése
Fenyves önkormányzatának, hogy ne hitelekre építsük
boldogulásunkat – ugyanilyen összegû kiadással szá-
molunk 2015-ben. Költségvetésünket 15,278 millió forint
tartalékkal terveztük, s hagytuk jóvá.
Ami legalább ilyen fontos, hogy meghatároztuk azokat 
a feladatokat, amelyeket beruházásként, illetve mint fel-
újításként elvégzünk. Mert fejleszteni, jobbítani, egy, a
turizmusból boldogulni vágyó településnek, elemi érde-
ke. Ahogy az is, hogy polgárainak, az itt élôknek is, ott-
honos és korszerû körülményeket biztosítson.
Címszavakban – és ennek érdekében – idén a követ-
kezôket tervezzük.
Operációs rendszert vásárolunk a hivatalnak, ezzel is
segítve szolgáltatásai színvonalának korszerûsítését.
Zuhanyzót telepítünk az óvoda udvarán.
Megvalósítjuk a sétáló utca kialakítását, átépítését.
A Fenyvesi utca egy szakaszán járdát építünk.
Építünk járdát a Vörösmarty, és a Mária utcákban is.
Lakossági igényre, hozzájárulással utakat aszfaltozunk.
Terveztetjük az Imre majori szennyvízhálózat megvaló-
sítását (pályázathoz).
Csapadékvíz elvezetést terveztetünk az Úttörô, Kani-
zsai, Juhász Gyula utcák térségében.
Közvilágítási bôvítési igényeket teljesítünk.
Készül, és idén be is fejezôdik a rendezési tervünk felül-
vizsgálata.
Hamarosan megkezdôdik a térfigyelô kamera rendszer
elsô kilenc elemének a kiépítése.
Megújul a parti sétány.
Gépeket vásárolunk a kommunális feladataink ellátásá-
hoz.
Felújítjuk a gyógyszerészlakás, és részlegesen a Köl-
csey utcai bérlakás tetôszerkezetét.
Helyreállítjuk a strandi lídókat.
Jól látható: feladat bôven van. Mint mindig és mindenütt.
De hogy megoldhatóak ezek a feladatok, a végére jár-
hatunk újabb és újabb problémák megoldásának, az
elsôsorban annak köszönhetô, hogy a felelôs gazdálko-
dás Fenyvesen megteremti ennek fedezetét is. Az egész
közösség s nem csak a képviselô-testület érdeme, hogy
mind sok éve minden esztendôben, ezt 2015-ben is el-
mondhatjuk. Lombár Gábor

MEGEMLÉKEZTÜNK.. .
… negyvennyolc március tizenötödikérôl. Az ünnepi mû-
sorban Huszártáncot adtak elô a Kisfenyô Óvoda nagy-
csoportos gyermekei. Felkészítôik Kozma Andrea és
Vozik Lajosné voltak, közremûködött Haszon Zsanett
egyetemi hallgató. Az ünnepi beszédet Lombár Gábor
polgármester mondta. Ezután a Fekete István Általános
Iskola tanulói Gyanó Józsefné és Joó Tamás vezetésé-
vel zenés-táncos irodami mûsort mutattak be. Kovácsné
Gelencsér Cecília közremûködésével a Balatonfenyvesi
Népdalkörtôl toborzó dalokat hallgattunk.

A Szózat eléneklése után koszorúzás következett a 
kopjafánál. Az emlékezés koszorúit a képviselô-testület,
a Kisfenyô Óvoda, a Fekete István Általános Iskola, az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület, valamint a Turisztikai
Egyesület képviselôi helyezték el. A Kisfenyô Óvoda
nagycsoportos gyermekeinek rajzaiból nyílt mini-kiállí-
tás a március 15-i megemlékezésrôl Hackl Szilvia óvo-
davezetô közremûködésével a Községi Könyvtárban.
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Beszámolókkal kezdôdött a márci-
usi közgyûlés.
Verb István a Balatoni Víziren-
dészet Víziközlekedési osztály-
vezetôje adott számot a Fonyódi
Vízrendészeti Örs 2014. évi mun-
kájáról. Kérésként elhangzott,
hogy az épülô Vitorláskikötô keleti
mólójának fokozott védelmét na-
gyon fontos a nyári idôszakban
biztosítani, s hogy fel kell készíteni
az iskolás gyermekeket a nyári ve-
szélyekre a vízen való tartózkodás
során.
Heffer Attila alezredes a Fonyódi
Rendôrkapitány beszámolójának
elején a polgármester megkö-
szönte eddigi munkáját, és a kö-
vetkezô állomáshelyéhez sok sze-
rencsét kívánt: április 1-tôl más
beosztásba helyezték, így nálunk
ismét új kapitány kezdi meg a szol-
gálatot. Kiemelték a képviselôk a
körzeti megbízott rendôr, Pécsek
Zoltán törzszászlós magas színvo-
nalú munkáját.
Az önkormányzati társulások közül
a Fonyódi Többcélú Kistérségi Tár-
sulás és a Délnyugat Balatoni Hul-
ladékgazdálkodási Társulás be-
számolóit fogadta el a közgyûlés.
Egyhangú szavazással fogadták 
el a képviselôk a Tanyagondnok
(Babaics Attila) tevékenységérôl
szóló beszámolót, melyrôl elôzô
nap lakossági fórumon is beszá-
molt.
A Gyermekekért Balatonfenyves
Alapítvány beszámolóját és mun-
káját a testület magas színvonalú-
nak ítélte.
Megköszönték a képviselôk az
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület
elnökének, Jánosházi Katalinnak,
és Baranyai Évának az elmúlt esz-
tendôben elsôsorban a hagyo-
mányôrzés terén kifejtett magas
színvonalú, önzetlen munkáját,
ennek eredményeként nyugtázva,
hogy a legutóbbi KI-MIT-TUD ve-
télkedôrôl az elôdöntôbe tovább is
jutott mindhárom csoportunk (ha-
gyományôrzôk, tánccsoport, kórus).
Nagyon értékes kezdeményezés,
hogy a hagyományôrzô csoport
munkájába az iskolás gyermeke-
ket is bevonták.

Egyhangú szavazással fogadta el
a testület a Turisztikai Egyesület
múlt esztendei munkájáról szóló
beszámolót. Elhangzott, hogy meg
kell találni az Egyesület önálló 
finanszírozásának módját, kivál-
tandó az önkormányzati támoga-
tást. Elfogadta a testület az óvodai
beíratás idôpontját (2015. május
4–5). Ezt az intézményvezetônek
ki kell hirdetnie.
Elfogadta a testület a polgármes-
ter jelentését a lejárt határidejû
határozatok végrehajtásáról, és 
az elôzô testületi ülés óta történ-
tekrôl.
Elbírálta  a közgyûlés a Jogi és
Gazdasági Bizottság által javasolt
támogatásokat a beérkezett kérel-
mek alapján a következô módon:

– Az Általános Iskola számára 
tatami vásárlására        400 E Ft

– Vitorlás Egyesület        100 E Ft
– Ezüstfenyô Egyesület   600 E Ft
– Polgárôr Egyesület       400 E Ft
– Gyermekekért Alapít-

vány 653 E Ft
– Majorka Nagyberekért 

Alapítvány                   100 E Ft
– SINOSZ                        20 E Ft
– Balatoni Futár                50 E Ft
– Mozgáskorlátozottak 

Sm-i Egyesülete            20 E Ft
– KMB-s rendôr lakhatási

támogatása                 182 E Ft
Összesen: 2 525 E Ft

Egy Imre majori kérelmezônek
szavazott meg a testület 270 ezer
forint visszatérítendô kamatmen-
tes hitelt, és 30 ezer forint vissza
nem térítendô támogatást.
Elfogadta a közgyûlés a település-
képi rendeletet. Erôs jogosítványo-
kat adva a polgármesternek a te-
lepüléskép védelme érdekében.
Kérünk mindenkit, hogy építkezés
esetén tájékozódjon teendôirôl,
hozzájárulás hiányában az enge-
délyeket az építéshatóság nem
adhatja ki.
Sürgôsséggel tárgyalta a testület 
– olykor indokolatlanul indulato-
san – a gyógyszertár befejezôdött
tetôfelújításával kapcsolatos törté-
néseket. A polgármester javaslatá-
ra igazságügyi szakértôt kérnek

fel a felújítás megvizsgálására,
minôsítésére, a felújítás szüksé-
ges további elemeinek meghatáro-
zására.
A kérdések elhangzása után zárt
ülésen döntött a testület az idei 
kitüntetettek személyérôl. Ezek a
település ünnepén, május 10-én
kerülnek átadásra. (Lombár)

A községházáról jelentjük

Tilos az égetés!
De szép lehetne Balatonfeny-
ves, ha nem – a szállítás elôtt
három héttel kirakott – szeme-
teszsákokkal, hanem zászlók-
kal, kokárdákkal ünnepelne min-
denki nemzeti ünnepünkön!
A minden adófizetô részére ez
évben kiküldött tájékoztatóban
látható, hogy az elsô zöldhulla-
dék szállítási nap április 1.
Ugyanez megjelent a januári
számunkban is. Idézet Balaton-
fenyves Község Önkormányzat
Képviselô-testületének 9/2013
(VI. 3.) önkormányzati rendele-
tébôl: 3. § A közösségi együtt-
élés alapvetô szabályaival ellen-
tétes magatartást követ el, aki 
a zöldhulladékot nem gyûjtô-
edényben illetve maximum 1 m
hosszú kötegekben vagy nem a
szállítás napján helyezi ki köz-
területre.
Ez év március 5-én lépett ha-
tályba az Országos Tûzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014
(XII. 5.) BM rendelet, amely sza-
bályozza a szabadtéri tûzgyúj-
tás feltételeit is. Ennek meg-
felelôen a tûzesetek elkerülése
érdekében általában tilos sza-
badtéren égetni, kivéve ott, ahol
azt jogszabállyal, külön megha-
tározott esetekben és feltételek-
kel megengedik.
Balatonfenyvesen a Köztiszta-
ság és közrendrôl szóló 10/2009
(IV. 30) önkormányzati rendelet
10. § alapján 2015. április 01.–
október 31. között tilos az
égetés. Ebben az idôszakban
kérjük igénybe venni a zöldhulla-
dék szállítást.

Májusi számunk lapzártája
2014. április 20.
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Március 19-én Marcaliban rendezték
meg az I., II., III., IV. korcsoport Atlé-
tika Mezei Futás Diákolimpia kör-
zeti döntôjét. A marcali diákok mellett
Fonyódról, Balatonfenyvesrôl, Bala-
tonkeresztúrról, Kéthelyrôl is voltak
indulók.
Iskolánk diákjai nagyon szépen telje-
sítettek:
Eredményeink: Rózsehegyi Nikolett
7. hely, Fehér Bálint 8. hely, Sáfár
Zsófia 9. hely, Stamler Kata 9. hely,
Mayer Dávid 13. hely, Sárdi Nóra 
13. hely, Sólyom Diána 15. hely,
Szilasi Liza 16. hely.
A következô tanulóink is derekasan
helytálltak: Bíró Botond, Bíró Leven-
te, Blum Barnabás, Bogdán Dániel,
Bogdán Roland, Botos Ádám, Dömö-
tör Marcell, Fábián Ákos, Herbel Kor-
nél, Kemény Zsombor, Kôvári Adrián,

Kôvári Karina, Lorencsics Ferenc,
Sólyom Márió, Tóth Dávid, Tóth Má-
tyás.
Gratulálunk a versenyzôknek és a
felkészítô pedagógusoknak!
Hej, hej, helyesírás!
Március 24-én újabb megmérettetés
várt tanulóinkra a gamási általános
iskolában. Hét intézmény alsó és fel-
sô tagozatos diákjai bizonyíthattak
helyesírási és nyelvhelyességi isme-
retekbôl. Tanulóink szorgalmas mun-
kájuknak meglett az eredménye:
Rózsahegyi Dávid (3. osztály) 1. he-
lyezés, Márton Rozi (4. osztály) 1. he-
lyezés, Sólyom Diána (5. osztály) 
3. helyezés, Rózsahegyi Nikolett 
(7. osztály), Ôsz Tímea (8. osztály) 
1. helyezés.
Zrínyi Ilona Matematikaverseny
Február 20-án huszonötödik alkalom-

mal rendezték meg a Zrínyi Ilona Ma-
tematikaversenyt, amelyen Somogy-
ból 1323 másodikos-tizenkettedikes
diák vett részt. Iskolánkat kilenc ta-
nuló képviselte: Dancs Kristóf  (2. osz-
tályos), Rózsahegyi Dávid és Sárdi
Nóra Emma (3. osztályos), Márton
Rozi és Max Ludwig Hahnenkamm
(4. osztályos), Lorencsics Ferenc 
(5. osztályos), Kémenes Dániel és
Péter Márk (7. osztályos), valamint
Percze Patrik Tamás (8. osztályos) ta-
nulók. Diákjaink többsége a mezôny
elsô harmadában végzett. Különö-
sen eredményesen szerepelt Dancs
Kristóf, aki a megyei forduló 20. he-
lyezését szerezte meg a 162 induló
közül. Gratulálunk, és további jó ver-
senyzést kívánunk minden résztve-
vônek! 

Balogh Tünde

A Fekete István 
Általános Iskola hírei

Nyugdíjas Ki-Mit-Tud?
Március 21-én, Kaposváron került
megrendezésre idén a Nyugdíjas 
Ki-Mit-Tud? megyei elôdöntôje. Az
Ezüsfenyô Nyugdíjas Egyesület
mindhárom csoportja indult a meg-
mérettetésen. Az Énekkar népdalok-
kal, a Kiscsónak Tánccsoport egy le-
ánykarikázóval, míg a Hagyományôr-
zôk a Farsangfarka címû szokásjá-
tékkal lépett színpadra. Valamennyi
csoport méltóképpen képviselte Ba-
latonfenyvest, mutatja ezt az is, hogy
a 34 résztvevô közül mindhárom cso-
portunk továbbjutott a középdöntôbe.
Ezt májusban rendezik Hajdúszo-
boszlón egy háromnapos fesztivál
keretében. Mindhárom csoportunk
oklevele bizonyítja, hogy nem volt hi-
ábavaló a sok próba, a kitartó lelkes
munka.
Kívánom, hogy továbbra is legyen hi-
tük, egészségük a további sikerek-
hez. Gratulálunk!

Baranyai Éva

Adója 1%-val kérjük, támogassa a balatonfenyvesi
Ezüstfenyô Nyugdíjas Egyesület további sikeres
munkáját! 66900052-10002027. Köszönjük!
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ÓVODAI  BEÍRATÁS
Értesítem a szülôket, hogy a balatonfenyvesi Kisfenyô Óvo-
dába a 2015/16. nevelési évre 2015. május 4-én és május
5-én írathatják be gyermekeiket. Az óvoda felvételi körzete:
Balatonfenyves közigazgatási területe. A beiratkozás helye:
Kisfenyô Óvoda Balatonfenyves: Fenyvesi u. 35–37. óvo-
davezetôi iroda, naponta 8–16 óra között. Beíratható az a
gyermek, aki 2015. június 1. és 2016. május 31. között tölti
be harmadik életévét.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik élet-
évét a felvételtôl számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkezô három éves és annál idô-
sebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetô.
Kérem, a szülô hozza magával: személyi igazolványát,
lakcímkártyáját, gyermeke születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyáját, taj kártyáját.
Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének
határnapja 2015. május 24. A döntés ellen a szülô – a
közléstôl számított 15 napon belül – eljárást indíthat. A má-
sodfokú döntést a fenntartó hozza meg. A Nemzeti Köz-
nevelésrôl szóló, 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése
értelmében, a gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdô napjától (szeptember 01.) legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzô a szülô kérelmé-
re és az óvodavezetô valamint a védônô egyetértésével, a
gyermek jogos érdekeit szem elôtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelezô óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, ké-
pességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Lombár Gábor Hackl Szilvia
polgármester óvodavezetô
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„Mi haszna a sónak, ha ízét veszti? 
A lámpást sem azért gyújtják, hogy
véka alá tegyék. A hegyre épült város
sem rejthetô el. Ugyanígy, egy szer-
zetesnek is, mint a sónak, ízesnek
kell lennie, mint a gyertyának, világí-
tania kell a sötétben, és nem rejthetô
el. Az európai kereszténység mintha
elvesztette volna ezt a jel szerepét.
Egyfelôl elkényelmesedett, elaltatta a
lelkiismeretét, relativizálta a jót, más-
felôl pedig megfélemlítetté vált, mert
a társadalomban uralkodó liberális
eszméket képviselôk állandó tûz alatt
tartják. Ma bármilyen deviancia tole-
rálható, csak a kereszténység meg-
bocsájthatatlan. (...) Nehezen értel-
mezhetô, sok aggodalomra okot adó
korunkban nagyon is szükségünk
van az Isten kegyelmére, a racionális
józanságra és tisztánlátásra. Nem
holdvilág-kanalazó, álmodozó, a
múltbéli hagyományok farvizén utazó
keresztényekre van szükség, hanem
olyan szentekre, akik olyan nagyok,
hogy a lábuk egészen a földig ér.
Nem kétségbeesett jajveszékelôkre
van szükség, hanem tettre készekre,
akik bíznak az isteni gondviselésben
és irgalomban, akik derûvel, humor-
ral, jókedvvel, szentséggel, fáradha-
tatlanul mosolyogják bele a világba

Isten szeretetét. Minden kornak meg-
vannak a hiteles apostolai, és ilyen
volt az ezerötszázas évek végén, az
ezerhatszázas évek elsô felében
Kalazanci Szent József, a piarista
rend alapítója, és ilyen volt az 1848-
ban született Boldog Donati Celeszti-
na anya is.”
Vereb Zsolt az alapítóanya példáját
Nagykárolyra vetítette: „Donati Ce-
lesztina életpéldája megerôsít minket
is abban, hogy mi is képesek va-
gyunk a szép szeretetre. Az ô kisu-
gárzása és varázsa tölti be ezt a
nagykárolyi közösséget is, amelyben
pillanatokon belül Bori nôvér leteszi
elsô szerzetesi fogadalmát. A kimon-
dásra kerülô szavakat már jóval ko-
rábban megelôzte egy belsô, egy-
szerre szabad, és szabaddá tevô
döntés. Egy csodaszép ajándékozás
ez. De mit ajándékoz Bori nôvér az
Istennek? A javait, a képességeit
Istentôl kapta, így legfeljebb vissza-
adhatja azokat. Ô maga eddig is Iste-
né volt, mint mindegyikünk. Az élete
szintén az Istené. Akkor mit adhat 
Istennek? A mindennapok kitartó,
szeretetbôl fakadó hûségét adhatja,
mint ahogy Isten, ezt a fogadalmat el-
fogadva, szintén a hûségérôl biztosít-
ja a fogadalomtevôt. Legyünk imád-
ságos kísérôi és tanúi e csodának.
Segítsük Bori nôvért, és a többi ked-
ves nôvért is, hogy krisztusi jel szere-
püket továbbra is hatékonyan tudják
megélni tündéri leányaik körében,
beteg világunk sebeinek gyógyítása
közepette.”

Nagykanizsai tanárnôbôl 
nagykárolyi szerzetesnôvér
Új szerzetest köszöntött Nagykároly, hiszen Boldog Donati Celesz-
tina emléknapján a Kalazanciusi Nôvérek Kongregációjának tagja
lett Tóth Borbála. A városunk Piarista Iskolájában nemrég még
tanító fiatal novícia a beöltözési szentmisén a próféta szavaival
válaszolt: „hívtál, itt vagyok.” Egykori igazgatója, Vereb Zsolt, a
mosonmagyaróvári iskola igazgatója mondta a szentbeszédet.

Gondolatok Húsvét után
Egy pannonhalmi apátságban tett ki-
rándulásom alkalmával az idegen-
vezetônk mesélte, hogy a nagy világ-
égésekben azért maradt épen a ben-
cés templom, a rendház és az iskola,
mert felfestették a vöröskeresztet, ami
jelezte, hogy betegeket ápolnak.Talán a
bombázógép repülôpilótája nem is tud-
ta, hogy 1863-ban Henry Dunant, a
Krisztus keresztjére utaló svájci címer
keresztjét választotta az általa alapított
Nemzetközi Vöröskereszt jelképéül.
Talán mi sem tudjuk, hogy mit jelképez
a csillag a református templomtornyo-
kon, a kehely vagy a fûzfa képe temetôi
sírokon, vagy a zászlót tartó bárány. Pe-
dig a hívô ember a jelképekben a hitérôl
tett és tesz ma is bizonyságot. „… nem
kívánok mással dicsekedni, mint a mi
Urunk Jézus Krisztus keresztjével” – ír-
ja Pál apostol az elsô keresztényeknek.
Nagypéntek nélkül nincs Húsvét! Ke-
reszt nélkül nincs Üres Sír! A keresz-
tyénségben a kereszt ábrázolása Krisz-
tus szenvedésének a szimbóluma. Hi-
tünk bizonyosságának jelképe.
Az ókorban a kereszt kivégzôeszköz
volt, amellyel súlyos bûntettek elköve-
tését vagy a hatalom elleni lázadást
torolták meg. A keresztre feszítés a
legmegalázóbb és egyúttal a legször-
nyûségesebb kivégzési mód. Jézust
római szokás szerint feszítették ke-
resztre az elítéltetése után. Elôször
megkorbácsolták és ezt követôen a
kivégzôhelyre vezették, miközben ma-
gával kellett vinnie a felfeszítéshez
szükséges keresztgerendát. Itt levet-
kôztették és széttárt karjait a földre
fektetett keresztgerendához szegez-
ték. Ezután a keresztgerendát a rajta
függô testtel együtt felhúzták a már
földbe rögzített tartógerendára és
odaerôsítették. Ebben az állapotban
szenvedett a haláláig.
Hitünk szerint Krisztus értünk, miat-
tunk és helyettünk vállalta szenvedé-
sét és halálát. A kereszt vízszintes
szára a földi lét szimbóluma, melyet a
mennyet a földel összekötô függô-
leges szár metsz át. Krisztus a menny-
bôl a föld legmélyebb pontjáig, a ke-
resztig szállt alá, hogy megnyissa az
utat a menny felé, ezzel mutatva meg
Isten szeretetét, amirôl azt írja a Biblia,
hogy „Úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki
hisz ôbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen.” Ezért amikor egy
keresztet tekintünk jusson eszünkbe,
amit egy neves lelkipásztor így fogal-
mazott meg: „A golgotai kereszt az 
a gerenda, melyen az élet hajótöröttjei
a földi lét hullámverésén át a mennyei
partra menekülhetnek.”

Miklósi Hosszú Ödön Koppány
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– EZERMESTER-SZOLGÁLAT – Tóth László, Balatonfenyves, Petôfi u. 185. Tel.:
70/602-5203. e-mail: fredd60@vodamail.hu

– Kócsa Mátyás ács-állványozó mester vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, valamint belsô burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibeállók elkészítését. Balatonfenyves, Rákóczi u. 2.,
tel.: 30/387-6573.

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

– Számítógépek javítását, karbantartását vállalom. Orbán János 70/379-8301
– Kômûves és burkoló munkát vállalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402
– Szobafestést, tapétázást, hôszigetelést vállalok. 30/951-6569
– 10 m3 nyárfa méterben, 6 m3 kályhakészre vágva eladó. Tel.: 30/551-8359;

30/403-0181
– Négy Évszak Játszóház Balatonkeresztúron! Interaktív játszószobák, mászóka,

csúszda; 3–12 éves korig. Zsúrra bérelhetô. Belépô: 500 Ft/gyermek/óra. Nyitva
egész évben. Négy Évszak Játszóház 8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 1.
Telefon: 30/497-4106 és 30/497-4103 E-mail: belmatyas@balatonkeresztur.hu;
belmatyaskozpont@gmail.com Honlap: belmatyaskozpont.hu

– Szántóföld 4 ha, 7288 m2 B. Keresztúron a reptér és a hetes út között, kiadó vagy
eladó. Tel.: 20/806-43-90

– 45 cm-es monitor, 52 cm-es Orion TV, 50 cm-es „ITV” TV, Briggs motoros fûnyí-
ró áron alul eladó. Tel.: 30/403-0181

– Parketta lerakást, lakkozást, lakások, nyílászárók festését-mázolását, és egyéb
ingatlan körüli javítási és karbantartási munkák elvégzését rövid határidôvel, 
jutányos áron, hosszú távra is vállaljuk. „LA-ZO” házszerviz. Tel.: 30/403-0181 és
30/551-8359

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd masszázs képzett masszôrtôl. A hét bármely
napján, saját otthonában. Hívjon bizalommal és segítségemmel frissüljön fel tes-
tileg, lelkileg. 30/513-7804

– Idôs férfi keres olyan 60–70 év közötti magányos nôt, aki otthonában (fôzés, ta-
karítás) besegítene! Cserébe ott lakás teljes ellátással és némi anyagi juttatás!
Tel.: 30/849-6190

– Fûnyírást, kertrendezést vállalok. Nagy területet is. ifj. Fazekas Gyula, telefon:
30/355-8577

– Marcali Szegedi utcában 2 szoba összkomfortos lakás garázzsal eladó. Irányár:
8,5 millió. Érd.: 20/445-9730-as telefonon egész nap.

– Eladó 1 db hordozható 4 soros cserépkályha, 1 db 3 égôs gáztûzhely, 1 sarok
ülôgarnitúra. Érdeklôdni a 20/211-7911-es telefonszámon.

– 250 db jó állapotú Tatai cserép eladó. Érd.: 06-85/460-011 az esti órákban.
– Munkájára igényes takarítónôt és kertgondozót keresek. Részleteket személye-

sen. Tömör Tamás. 30/620-7980.
– Ha a kerttel akad gondja, Schurcz megoldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszé-

lyes fa kivágás. Tel.: 30/432-7073
– Tájékoztatjuk (elôzetesen) a tisztelt érdeklôdôket, hogy a Fenyves Termál 2008

Kft. a tulajdonában lévô ingatlanán a 7-es út mellett (volt go-kart pálya), vegyes
áru struktúrájú PIAC létesítését tervezi 2015. június 2-i nyitással augusztus 
28-ig, heti 2–3 piaci nappal (kedd, péntek, vasárnap) 6.00 órától 12.00 óráig.
Elsôsorban ôstermelôk, zöldség- és gyümölcstermelôk, élelmiszer árusok, kéz-
mûvesek, vegyes iparcikk-kereskedôk jelentkezését várjuk. Autóbeállás, és a
szükséges  egyéb feltételek biztosítottak.
Jelentkezést és a  helyszín megtekintését az info@fenyvestermal.hu e-mail cím-
re, vagy postacímre: 8000 Székesfehérvár Távirda u. 2/A. várjuk, a borítékon 
PIAC alcímmel.

– Tájékoztatjuk  a sport és tenisz kedvelôket  arról, hogy május elsejétôl újra hasz-
nálatba és birtokba vehetôek a Berek-Teke mögött meglévô és felújított tenisz-
pályák, ahová szeretettel várjuk a teniszezni, sportolni szeretô vendégeinket.
Idôpontfoglalás személyesen.

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

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

APRÓ

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

Hétfôtôl–péntekig 8–11 és 
13–14 óra között

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva

Hétfô, szerda, péntek 
12.30–13.30 óráig
Ügyeleti ellátás

Munkanapokon 16 órától 
másnap reggel 8 óráig,

Hétvégén és ünnepnapokon 
a nap 24 órájában.

Cím: Egészségügyi Kht.
Fonyód, Szent István u. 23.

Tel.: 85/360-050

A Fonyód–Balatonfenyves Alapszolgál-
tatási Központ idén is megszervezi ru-
habörzéit Balatonfenyvesen, a Kölcsey
u. 30. sz. alatt. Idôpontok: április 16
(csütörtök) 9:30 órától – 11:00 óráig,
május 14. (csütörtök) 9:30 órától –
11:00 óráig, június 11. (csütörtök) 9:30
órától – 11:00 óráig, július 16. (csütör-
tök) 9:30 órától – 11:00 óráig,  augusz-
tus 13. (csütörtök) 9:30 órától – 11:00
óráig, szeptember 10. (csütörtök) 9:30
órától – 11:00 óráig, október 15. (csü-
törtök) 9:30 órától – 11:00 óráig, no-
vember 12. (csütörtök) 9:30 órától –
11:00 óráig, december 10. (csütörtök)
9:30 órától – 11:00 óráig.

Telefon: 06/85-560-212, 
E-mail: alapszolgaltatas@fonyod.hu

Nyitva tartás:
H–Cs: 8–16, P: 8–14:00 óráig

A Községi Könyvtár 
nyitva tartási ideje 

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330
e-mail: konyvtar@balatonfenyves.hu

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

Április 13–19.
Három Királyok Gyógyszertár

Balatonboglár
Április 20–26.

Mária Gyógyszertár Balatonlelle
Április 27–május 3.

Arany Kígyó Gyógyszertár 
Balatonboglár
Május 4–10.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár 
Fonyód

Május 11–17.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2015.09.01–2015.12.31:

H–P: 20 óra, szombat: 14 óra, 
vasárnap és ünnepnapokon 12 óra
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Színház az oviban
Nyúl Péter a világjáró festômû-
vész, vándorlása során megpihen
egy takaros kis erdôben egy szép
tisztáson, amely alkalmas arra,
hogy legújabb remekmûvét meg-
alkossa. Ám arra ô sem számít,
hogy az ott lakók lépten-nyomon
megzavarják az alkotásban. Ven-
dégszeretetükkel elhalmozzák.
Mivel közeledik a Húsvét, Péter
gyönyörû színes tojásokkal sze-
retné meghálálni a kedvességü-
ket. Ám hiába festi a tojásokat,
azok szôrén-szálán eltûnnek.
Mi lesz most? Elmarad a Húsvét? 
Ezzel a kedves történettel ajándé-
koztuk meg gyermekeinket a bu-
dapesti Bodobács Színház társu-
latával egyetemben, akik a Kis-
fenyô Óvodában adták elô Nyúl
Péter kalandjait. Húsvéti ajándék-
nak szántuk a kicsiknek az
elôadást, s mivel a közeli színhá-
zakban nem találtunk megfelelô

darabot a számukra, így a színhá-
zat hoztuk az óvodába.
A Gyermekekért Balatonfenyves
Alapítvány illetve a Szülôi Munka-
közösség összefogásával és tá-

mogatásával valósulhatott meg az
esemény, melyet ez úton is na-
gyon szépen köszönünk! 

Hackl Szilvia 
óvodavezetô

Kukorica prósza
Végh Marika ajánlásával

Hozzávalók:

1 csésze kukoricaliszt, 
1 csésze sima liszt, 
1 tojás.
1 kávéskanál só, 
2 evôkanál kristálycukor, 
2 pohár kefir, 
1 kávéskanál szódabikarbóna, 
2 evôkanál étolaj,
2 nagyobb alma reszelve.

Mindezt összekeverem fakanállal,
és tepsibe öntöm. Szilvalekvárt és
tejfölt rakok a tetejére. Cukros dió-
val gazdagon megszórom. Kisü-
töm. Frissen nagyon finom.

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs szerkesztô: Krizsai Mónika.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság (ügyvezetô: dr. Buza Péter).
ISSN 2063-2622 – Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.
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Épül a kikötô?
Egyre gyakrabban hangzik el a
cím kérdése, fôként azóta, hogy
megkezdôdött a 18 esztendeje el-
határozott beruházás. 1997 szep-
temberi testületi ülésen foglalko-
zott a vitorláskikötô építésének
ötletével elôször a képviselô-
testület, majd azt követôen szinte
folyamatosan napirenden volt a
vágyott fejlesztés.
Az is tény, hogy szinte minden ez-
zel kapcsolatos döntést egyhangú
szavazással hozta a testület, át-
érezve a nagy ívû terv közvetlen és
közvetett pozitív hatásait. Egy ilyen
nagyságrendû beruházás, amely a
minôségi turizmust célozza, kiter-
jesztheti az idegenforgalmi idényt,
munkahelyeket teremt, komoly
adóbevétel többletet is generál, rá-
adásul úgy hogy azt nem az önkor-
mányzatnak kell finanszíroznia.
Természetesen, mint minden dön-
tés, testületi lehet csak ebben az
esetben is, nem egy ember nem
dönt, noha a „jól értesültek” tudni
vélik, hogy az engedélyeket ma-
gam adtam ki, és még azt is tud-
ják, hogy azzal én is jól jártam.
Mindenki magából indul ki…
A beruházásra rácsodálkozók
mindent elkövetnek, hogy tárgyi
ismeretek nélkül (ami nem zavar-
ja ôket), elôre vetítsék azt a sok
káros hatást, amely várható a
kikötô megépítésétôl.
Van, aki azon siránkozik, hogy
többet nem lesz olyan Fenyves az
ûrbôl, mint amilyen volt… Nem
akartam hinni a szememnek! 
A  téves információk, ha az isme-
retek hiányából fakadnak, még
csak hagyján, de ha ez egy ten-
denciózus lejáratás részévé vál-
nak, tudnia kell mindenkinek, hogy
ezekkel a módszerekkel települé-
sünk jövôjét gátolják egyéni önös
érdekek közügyként történô tála-
lásával. Ezt támasztja alá az is,
hogy a közösségi oldalakról a
kikötô létesítését üdvözlô bejegy-
zéseket rövid idô alatt eltüntették.

Lássuk a tiltakozások vélt okait 
(a teljesség igénye nélkül).
„A kikötô mólói több mint 500
méterre nyúlnak be a Balaton-

ba. A Rigó árok nyugati oldala
meghosszabbításaként gondol-
ják a kikötô építését, a termé-
szetes és gyönyörû nádast már
kiirtották mellette. A Rigó árok-
ból a Balatonba áramló vörös
víz pedig a mólók miatt bennra-
gad a kikötô területén”
A mólók nem érik el az 500 mé-
tert, csak olyan hosszúra építik,
hogy azok elérjék a marás utáni
mély vizet. A természetes gyö-
nyörû nádat természetesen nem
irtották ki annak levágására kér-
tek, és kaptak engedélyt. Ezt a
tényt igazolja, hogy a nyugati ol-
dalon több tíz méter hosszan lá-
bakon fog állni a móló a jelenlegi
„szerviz út” felszedésre kerül. A
Rigó árok víze szivattyúzás köz-
ben nem tud a mólószárak között
maradni, amennyiben pedig nem
lesz szivattyúzás – nem lesz vö-
rös víz!
„A déli part sokak által látoga-
tott sekély vize miatt kisgyere-
kes családok által preferált
strandját teszi teljesen tönkre
az építkezés”
A munkálatok nem érintik a
strandnak a kisgyerekek számá-
ra kialakított lidóit, sôt, a keleti
mólószárnál, annak a parthoz 
való csatlakozásánál egy jelentôs
területen íves lidó kerül kialakí-
tásra.
„Szörf, és kite paradicsomként
ismert hely innentôl elláposodó
pocsolya lesz, aminek követ-
kezménye a vendéglátó egysé-
gek tönkremenetele, és az in-
gatlanok elértéktelenedése”
A strand nem lehet kite, és szörf-
paradicsom, hisz ezt nem teszi
lehetôvé az idevonatkozó jogsza-
bály, az eliszaposodás feltétele-
zés, vagy rosszindulatú jóslat,
hisz ennek ellentmond az áram-
lástani szakvélemény.
Így az ingatlanok nemhogy elérté-
kelôdnének, inkább felértékelôd-
nek a kikötô okán. A természetká-
rosítás feltételezés.
A Balaton természetes képének
tönkretétele szinté az, hiszen a je-
lenlegi állapot sem természetes
már.
Nem lehet hasonlítani a Vonyarci
(északi parti) kikötôt egy déli par-

tihoz, éppen a meder domborzati
viszonyai miatt.
„A helyieket ellenünk hangol-
ták”
Kicsoda? A helyiek talán egy ki-
csit jobban érzik az épülô kikötô
lehetôségét, jelentôségét, annak
felelôsségét.
„A helyiek érdektelenek”
Szerintem csak nem látják, hogy
kik azok, akik fogadatlan próká-
torként akarnak nekik jót, úgy,
hogy ártanak?
„Mennyibe kerültek az engedé-
lyezések”
Ez miért fontos? (Ti. nem köz-
pénzbôl finanszírozta azt a beru-
házó társaság)
„Torzó marad”
Remélem, hogy nem azért folyik
az egész tiltakozás, hogy azt le-
hessen mondani (ha, ne adj Isten,
leáll az építkezés): mi megmond-
tuk…
„Megszûnik a fenyvesi strand”
Miért is? Sôt, most telne csak
meg élettel!
„Iszapos lesz, a berekvíz a
strandra megy, nem a mélyvíz-
be”
Teljes a tájékozatlanság, az isza-
posodás szintén a jóslás kategó-
ria, míg a berekvíz a mólószárak
által megvezetve a mélyvízbe fo-
lyik, annyira felhígulva, hogy az
eddigiekhez képest csak töredék-
nyivel jelentkezik a strand vízfelü-
letén.
„A Berek élôvilága kihal”
Sajátos következtetés, a Berek-
nek több mint száz esztendeje
nincs közvetlen kapcsolata a Ba-
latonnal, pontosabban a tó felé az
átemelôn keresztül, visszafelé
nincs.
Épül a kikötô! Bízom benne, hogy
folytatódik, és legalább az eddigi
tempóban, hogy elkészültével
töltse be azt az ûrt, amit a jelentôs
turisztikai fejlesztések hiánya je-
lent térségünkben. Nem csak
Fenyvesnek, de a térségnek a
Balatonnak, és az országnak is
nagyon fontos.
Becsüljük meg, hogy ez itt, ná-
lunk, és remélem mindnyájunk
számára oly fontos Balatonfeny-
vesen velünk és általunk történik.

Lombár Gábor

fenyvesi_Æprilis.qxd  2015.04.08.  12:45  Page 8



<<
  /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


