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Áldott Karácsonyt! Az esztendô végéhez köze -
ledve egyre nagyobb izgalommal készülôdünk a
csodára: nem Jézus születésére gondolok most,
hanem mindarra, ami megelôzi –, és általa meg -
valósul. Olyanok állnak szóba egymással, akik
addig perben-haragban voltak, olyanok adakoz -
nak, akik nem errôl híresek, olyan ügyben fognak
össze jó szándékú emberek, amelyet az esztendô
egyéb idôszakaiban észre sem vesznek (tisztelet 
a kivételnek).
Feldíszítjük az otthonainkat 
a közterületeinket, no és ami
a legfontosabb, a lelkeinket
is, hiszen éppen errôl kellene
az egész ünnepnek szólnia.
Ahogy eljár felettünk az idô,
egyre nagyobb örömet lelünk
az ajándékozásban. Mi már
rájöttünk, hogy jobb adni,
mint kapni. Sokkal jobb. 
A meglepetések kigondolá-
sa, az ajándék elkészítése,
vagy beszerzése igazi öröm,
és egyben izgalom is, hogy
akinek szántuk, mit fog
hozzá szólni, milyen érzel-
meket tudunk leolvasni majd
az arcokról.
Már hetek óta tervezzük,
hogy miket fôzünk: kocso-
nya, hal, halászlé, és töltött
káposzta nélkül nehezen
tudjuk elképzelni az ünnepet.
Évrôl-évre visszagondolok
ilyenkor a gyermekkoromra.
Az édesanyák, nagymamák
ilyenkor sütötték meg azokat
a süteményeket, amilyent sem elôtte sem utána,
melyeknek receptjei a család igencsak elhasznált
szakácskönyvébôl, vagy inkább egy kézzel teleírt
füzetbôl kerültek elô, majd ugyanott tűntek el.
Ilyenkor jött el az ideje a hókifliknek, töltelékkel
összeragasztott diós kis süteményeknek, s a diós
meg mákos bejgliknek. A házak hideg szobáiban
tartották, igyekeztünk rendszeresen dézsmálni.

Gyermekkorom karácsonyai a leghidegebb szobá-
ban felállított fenyôfáról – amelyet természetesen a
Jézuska hozott – a süteményritkaságokról, a ritkán
kapható gyümölcs különlegességekrôl, azok felejt-
hetetlen illatáról, és persze ízérôl szóltak. Na ran -
csot, banánt, fügét, datolyát csak ilyenkor láttunk,
és micsoda mennyei öröm, azt meg is kóstolhattuk.
Része volt még az ünnepnek az ajándékok utáni
izgatott kutatás, ami többnyire legalább részsike-

rekkel járt, persze mindezek
ellenére, vagy éppen ezért,
ôszinte csodálkozással bon-
tottuk ki a csomagokat.
A karácsonyi csodához hoz-
zátartoztak még a ritkán lá -
tott rokonok, akikhez vagy 
mi mentünk, vagy ôk vona-
toztak el hozzánk, és érthe-
tetlen volt számomra, hogy
mirôl be szélgetnek naphosz-
szat szüleinkkel, holott a tájat
hótakaró borította, s mennyi-
vel jobb lett volna szánkázni,
a kert végében lévô árkon
kor csolyázni, vagy csak ba -
rangolni a szűz hóban, olyan
bakancs ban, aminek hetente
jött le a talpa a korcsolyától,
vagy csak úgy…
El kellett érnem egy bizonyos
életkort, hogy rájöjjek arra, mi
magunk vagyunk-lehetünk-
jelenthetjük a csodát. Sze ret -
teinknek, de akár idegenek-
nek is, olyan embereknek,
akik gyámolítást érdemelnek.
Ebben az esztendôben, ha

egy kicsit jobban odafigyelünk egymásra, ha érzé-
kenyebben reagálunk a környezetünkben történ-
tekre, ha lehajolunk azokhoz, akik arra rászorulnak,
ha nyitottabbak leszünk az ünnep üzenetére: mind-
nyájunknak része lehet ebben a csodában. „Nem
lenne más vallás, nem lenne csak ennyi – imádni
az Istent és egymást szeretni” – írja Ady. 
Áldott Karácsonyt Mindnyájuknak! Lombár Gábor

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG KARÁCSONYT 
ÉS SIKERES ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK!
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A KÖZSÉGHÁZÁRÓL JELENTJÜK
A sürgôsségi indítvánnyal együtt 15 napirendet tárgyaltak a képvi-
selôk a november 29-én tartott munkaterv szerinti ülésükön. A pol-
gármesteri jelentést és a polgármester átruházott hatáskörében
eljárva hozott döntéseirôl szóló tájékoztatást a képviselôk elfo- 
gadták (települési támogatás: települési támogatás 39, közterület
használati 44, fenyôfa kivágás 6 határozat). A jogi és Gazdasági
Bizottság ajánlása alapján elfogadta a testület a belsô ellenôrzés
2019-es ütemtervét, felülvizsgálta a stratégiai ellenôrzési terv felül-
vizsgálatát, valamint elfogadta a megbízási szerzôdés tervezetét az
eddigi belsô ellenôrrel, Kahó Ildikóval.
Módosította a testület a szippantott szennyvíz begyűjtésérôl szóló
rendeletét, mely során a lakosságnak változatlan díjért történik ez
a szolgáltatás. Jóváhagyták a Településképi Arculati Kézikönyvet,
valamint megalkották a Településkép védelmérôl szóló rendeletet.
Rendeletet módosított a közgyűlés a BURSA HUNGARICA felsô-
oktatási ösztöndíjról mely következtében emelkedett az ellátásra
jogosultak egy fôre esô jövedelem határa valamint ettôl az eszten-
dôtôl az ösztöndíj mértéke 8000-rôl 10 000 Ft/hóra emelkedett.
A polgármester elôterjesztésére módosította a testület a szociális
ellátások helyi rendszerérôl szóló rendeletét, oly módon, hogy az
egyes támogatások esetén emelte a jogosultság jövedelmi határát,
míg a szülési segély az eddigi 42 750 Ft-ról 100 000 Ft-ra, a teme-
tési segély 42 750 Ft-ról 85 500 Ft-ra emelkedik. Ezen változással
vélhetôen hatékonyabban tudunk részt venni a gyermek szüle-
tésekor a családok örömében, és méltóbban tudunk osztozni a
gyászban.
A Karácsonyi ünnepek között (december 27-28) igazgatási szünet
lesz a Községházán így kérjük, hogy ezen napokon ne tervezzenek
ügyintézést.
Elutasította a testület egy vállalkozó kérelmét, aki egy több évvel
ezelôtti tartozását nem fizette meg, míg most, amikor végrehajtás
indult ellene, jelezte részletfizetési szándékát. Egy fiatal kisgyerme-
kes fenyvesi házaspár lakásuk felújítására kért kamatmentes köl-
csönt. Egy gyermekükre 30 000 Ft vissza nem térítendô a támoga-
tást kapnak. A kölcsönt 10 esztendô alatt kell visszafizetniük. 
Döntött a testület hogy nem változtatja meg a Nimród utca nevét
annak házszámozásának rendezése érdekében, mivel azt a meg-
kérdezettek egyértelműen nem támogatták. Északi házsorát párat-
lan számokkal fogjuk ellátni folytatólagosan.
A testület fontosnak tartja a település közvilágítási rendszerének a
rekonstrukcióját, de annak elindításához elôször egy közbeszerzôt
kell megbízni, és vele együtt a rekonstrukció műszaki tartalmát kell
meghatározni: közben a testület látni akar referencia településeket.
Kiírták a fűnyírási feladatok ellátását, melyre a munkaerô hiány
miatt kellett sort kerítenünk.
Újabb település központi területeken kíván fizetôs parkolást beve-
zetni a testület, melynek részletes elôterjesztését a következô ülés-
re kéri elôterjeszteni. Döntöttek a sétáló utca Kölcsey utcai végénél
lévô két üzlet megvásárlásáról, melyek útban lennének a település-
központ rekonstrukciójánál. Kérdés hangzott el a Kossuth utcai csa-
padékvíz elvezetô rendszer építésének minôségével kapcsolatban,
ennek azonnali kivizsgálását ígérte a polgármester. (Lombár)
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PROGRAMJAINKBÓL
Decemberi programjainkról lapunk 8. oldalán

2019
Január 7. (hétfô) 14.00 óra Föld váry Miksára
emlékezünk kivégzésének 74. évfordulóján
emléktáblájánál. (Kölcsey u. 4. Baranya Me gyei
Ifjúsági Tábor)
Január 11. (péntek) 14.00 óra a II. Magyar
Had sereg tragédiájára emlékezünk a Tátika ut -
cai temetôben
Január 22. Magyar Kultúra Napja. Kiállítás és
könyvbemutató. Részletek a plakátokon
A rendezvényeinkrôl készült beszámolókat az
alábbi linken tekinthetik meg:
https://www.youtube.com/channel/UCJ2pPItJl2
F9k4FxUzHSa0w

A téli szünet elôtti utolsó tanítási nap 2018.
december 21. (péntek), a szünet utáni elsô
tanítási nap 2019. január 3. (csütörtök).

Horgászvizsga: helyben 
Elsô alkalommal szervezett horgászvizsgát a
Balatonfenyvesi Tu risztikai Egyesület, együtt-
működésben a Balatonfenyvesi Horgász egye -
sülettel és a MOHOSZ-szal. A november 22-én
délután tartott írásbeli (teszt), majd szóbeli vizs-
gán tizenhárom fô vett részt és teljesítette siker-
rel a követelményeket.
Horgászvizsgával minden 15. életévét betöltött
horgásznak rendelkeznie kell, ez az állami 
jegy kiváltásának feltétele. Gyerekeknek már 
10 éves kortól van lehetôségük, hogy számot
adjanak tudásukról, azonban erre eddig csak
Kapos váron volt lehetôség. A turisztikai egye-
sület kezdeményezésére elsô alkalommal sike-
rült kihelyezett horgászvizsgát szervezni, így az
érintetteknek nem kellett ezért külön egyeztet-
niük és elutazniuk. Mivel az igény folyamatos,
ezért minden évben kétszer tervezzük megis-
mételni a vizsgalehetôséget. Következô alka-
lommal 2019 februárjában várjuk a fenyvesi és
környékbeli gyerekeket, fiatalokat illetve vizsgá-
val még nem rendelkezô felnôtteket, hogy kitölt-
sék a tesztet, majd megszerezhessék a bizo-
nyítványt.
Megköszönjük, ha vizsgaigényét elôzetesen
jelzi a Balatonfenyvesi Turisztikai Egyesület 
irodájában, mert a vizsgát min 10 fô jelentkezé-
se esetén tudjuk megszervezni. Irodánkban a
felkészüléshez is tudunk segítséget nyújtani.
Szeretettel várjuk Önöket minden hétköznap 
8–16 óráig.
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Iskolánk hírei
Pályaválasztás. Nyolcadik osztályos ta -
nulóink számára a legfontosabb kérdés:
hogyan tovább? Egyre sürgetôbbé válik:
milyen pályát válasszak, melyik iskolá-
ban folytassam tanulmányaimat. Persze,
akad, akinek határozott elképzelése van,
de sokan bizonytalanok. Igyekszünk min-
den segítséget megadni iskolánkban a
tanulóknak és szüleiknek, hogy a legjobb
döntést hozzák.
Ennek jegyében idén is részt vehettek
diákjaink a középiskolák által meghirde-
tett nyílt napokon, de lehetôségük volt
ellátogatni az EuroSkills Budapest 2018
rendezvényre, a fiatal szakemberek
Európa-bajnokságára is. Köszönet a le -
hetôségért és a szervezésért a Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamarának.
November 10-én pályaorientációs napot
tartottunk. A nap programjáról és a ta -
pasztalatokról Gyanó Józsefné (alsó ta go -
zatról) és Kövesdi Éva (felsô tagozatról)
számol be.
Az alsósok a Postán és a Coop ABC-ben
ismerkedhettek egy „valóságos” munka-
hellyel. Köszönjük az intézményveze -
tôknek, Szabó Anitának és Hackl Móni -
ká nak, a barátságos fogadtatást, az érde-
kes munkahelyi ismertetést és az ajándé-
kokat. Az iskolába visszatérve a foltvar-
rók és a nyugdíjas egyesület tagjai fogad-
ták a kicsiket. A foltvarrókkal textilbôl
készült baglyocskákat, karácsonyi dísze -
ket ké szít hettek, a nyugdíjas egyesület
tagjaival pedig tököt és almát faraghattak
a gyerekek. Köszönet Végh Józsefné,
Marika néninek és csapatának, a foltvar-
róknak, valamint Baranyai Éva néninek
és a nyugdíjas egyesület tagjainak az él -
ményért.
Pályaválasztási napunkon a felsô tagoza-
tosok ellátogattak a balatonfenyvesi
Hubertus Hof Landhotelbe, így a helyszí-
nen szereztek tapasztalatot a vendéglá-
tás és a turizmus szakterületeirôl. A diá-
kok közelebbrôl három szakmával ismer-

kedhettek meg. A recepciós mesélt szál-
lodai feladatairól, ezek sokrétűségérôl.
Hozzátette, hogy a szobafoglaláson túl a
pihenni vágyók számára különbözô prog-
ramokat ajánlanak, illetve lehetôséget
biztosítanak konferenciák és esküvôk
megtartására is.  Megnézhettük a felújí-
tott, modern apartmanokat, a korszerűen
felszerelt konferenciatermet, a vendégek
kényelmét szolgáló wellness részleget. 
A kedves recepciós hölgy elmesélte,
milyen iskolákat kellett elvégeznie ahhoz,
hogy ebbe a pozícióba jusson, miközben
hangsúlyozta a nyelvtudás fontosságát.
Ezután hajdani diákunk várt bennünket,
aki a felszolgáló szakterületet mutatta be.
Ha valaki eredményesen akarja végezni
ezt a munkát, jó kommunikációs kész-
ségre, konfliktushelyzetek kezelésére és
persze, nyelvtudásra is szüksége van –
mondta. És megjegyezte, hogy folyama-
tosan képeznie kell magát. A konyhán
egy mesterszakács kalauzolt végig.
Betekinthettünk a sütés-fôzés különbözô
helyiségeibe, megfigyelhettük a berende-
zést, az eszközöket. Megtudtuk, hogy az

étterem speciális kínálata az angus mar-
hából készült ételek csoportja. Vendég -
látónk büszkén mutatta jelenlegi tanulói-
nak fényképeit, remélve, hogy a mi diák-
jaink közül is lesznek olyanok, akik az ô
keze alatt tanulhatják majd a szakma for-
télyait. Köszönjük valamennyi közremű-
ködônek, hogy lehetôvé tették számunk-
ra ezt a látogatást. Külön köszönet a
három szakembernek, akik részletes
tájékoztatást adtak munkájukról, vála-
szoltak a gyerekek számtalan kérdésére,
így azok sok ismerettel, élménnyel gaz-
dagodva tértek haza.
A programsorozatot a pályaválasztási
szülôi értekezletünk zárta, ahol a 7. és 8.
osztályos tanulók és szüleik számára a
környékbeli középiskolák igazgatói mu -
tatták be intézményüket.
Elsô lett! Buzsákon a járási népdalének-
lô versenyen Kemény Johanna, iskolánk
5. osztályos tanulója 1. helyezést ért el. 
A Kemény Johanna, Szilasi Liza, Zrínyi
Sára alkotta kamarakórus a 3.helyen vég-
zett. Gratulálunk a tanulóknak és felkészí-
tôjüknek, Szabó Mónikának!

Nagy Tamás kiállítása
A fenyvesi festôművész képeibôl
nyílt kiállítás a községháza nagy-
termében. Ez a harmadik, de elsô
önálló kiállítása, amelyre elhozta
alkotásait. Elmondása szerint két
témája van, a Nagyberek, ahol
élünk, és a Balaton. A két téma
azonban ezer féle arcát mutatja be
képein, úgy, ahogyan a valóságban
is. A kiállítást Lombár Gábor pol-
gármester nyitotta meg és kijelen-
tette, Nagy Tamásra büszkék lehe-
tünk, ô a miénk. A festmények
megtekinthetôk január 20-ig a
Polgármesteri Hivatal nyitvatartási
idejében.
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Báloztunk…
November 17-én került sor az óvodás
gyermekeinkért rendezett jótékonysági
bálra. A BKV Üdülôben gyülekeztek a
mulatni vágyók, akiket az óvoda veze-
tôje valamint Lombár Gábor Polgár -
mes ter Úr köszöntött. A country stílusú
dekorációt Lengyel Tímea alkotta, a tal-
palávalót az Orpheus Bulizenekar szol-
gáltatta. A finomabbnál-finomabb fala-
tokat, sülteket, a Polgármesteri Hivatal
konyhájának dolgozói: Ibolya, Jutka,
Mariann, Ildikó és Irénke varázsolták a
svédasztalra, Kozma Sándorné – Er -
zsike irányításával. Ezúton is köszönjük
szépen az önzetlen segítséget és a
munkájukat! A vadétek a Hubertus Hof
Landhotel konyháján készült, Effenber -
ger Gyuszi jóvoltából. Természetesen
neki(k) is jár a köszönet! De itt kell
megemlítenünk a Hubertus Agráripari
Bt. valamint Nettoliczky Tibor nevét 
is, akik támogatásukkal szintén hoz -
zájárultak a bál sikeréhez, köszönjük! 
A süteményeket az anyukák, nagyma-
mák, keresztanyukák sütötték saját
kezűleg, a pogácsát pedig az óvoda 
két dadusa: Mártonné Szanyi Tímea 
és Kardos Andrea. Nagyon szépen kö -
szönjük!
Nagyvonalú támogatásban részesültek
a Gyermekeinkért Balatonfenyves Ala -
pítványon keresztül a kis ovisok: az
Immo 1 Magyar Tenger Ingatlaniroda
Kft. – Jánoki Péter Úr a vezetôje – 
100 000 forinttal járult hozzá gyerme-
keink leendô programjaihoz. A támoga-
tást Bréda Márta munkatárs (egykori
ovis szülônk) adta át Haszon Zsoltnak,
az Alapítvány Elnökének.
Jólesô érzés volt azokkal a fiatalokkal
együtt dolgozni, akik tanítványaink vol-
tak egykor: Schiszler Szabolcsnak és
bátyjának, Daninak valamint Molnár
Martinnak köszönjük a segítséget és a
közreműködést! Köszönet illeti Klujber
Péter egykori és leendô ovis apukát,
aki a pultban állta a mulatozók ostro-
mát, Mezei Jázminnal együtt. A kok-
télpultot Buza Barnabás bocsátotta a
rendelkezésünkre, melyet szintén kö -
szönünk! Az asztalterítôk, egyéb textí -
liák mosását, tisztítását, Buza-Novotny
Beáta (Balatonfenyvesi Mosoda Bt.)
vállalta, köszönjük a felajánlását!
Természetesen az idén is lázasan ké -
szültek az ovis anyukák és Gabi óvó-
néni, hogy meglepetés táncukkal fo -
kozzák a hangulatot. Óriási sikert 
arattak! (A youtubon visszanézhetô a
produkciójuk.)
Nagyon sokat dolgozott az óvodánk
szülôi munkaközössége, de valamennyi
szülô azért, hogy megvalósulhasson e
rendezvény. Fritzné Vera, Emôdi Lina
és férjeik valamint Wimmerné Takács

Andrea, Schelhammer Nikoletta, Pék -
né Simon Erika és Magyarhoni Péter
koordinálták a szervezéssel járó mun-
kát. Köszönjük nekik a közösségünkért
végzett munkájukat!

Rengeteg tombola felajánlást is kap-
tunk, álljon itt a támogatók, felaján-
lók névsora:
Mona virága-Balatonlelle, Giber Gá -
bor és családja, Parti Zóna – Haszon
Zsolt, Buni Attila – Pocika Vendéglô,
Kozma Andrea, Ambrus Attila –
Fenyves Internet Kávézó, Mézesek –
Zakariás Rita, Herbel Zoltán és csa-
ládja, Schelhammer Zoltán és csa-
ládja, Bike Balatonfenyves, Orth
Thomas – Alfamarine Kft., Stamler
József, Spar – Hodovánné Wéber
Judit, Bréda Márta és családja,
Hegedüs Józsefné dr. – Turul Gyógy -
szertár, Czár Andrea, Wimmer Attila
és családja, Sánta Fatime, Pernecz
Péter és családja, Hermann Gábor –
PelsoCaffe Pizzéria, Kardos Andrea,
Horváth Balázs és családja, Bala ton -
fenyves Község Önkormányzata,
Lombár Gábor Polgármester Úr, So -
mogyi István Alpolgármester Úr és
felesége, Barnaki Lajos és családja,
Zsoli Szupermarket, Ivánkovics Gá -
bor és családja, Csáki Krisztina,
Krániczné Horvát Ari – ARI Papírbolt,
NEKA – Nemzeti Kézilabda Aka dé -
mia, Fekete István Általános Iskola
Szülôi Munkaközössége, Emôdi Gá -
bor, Antics László – Majorka Nagy -
be rek, Makai Szilvia, Slezák János
és családja, Fábián Gábor, Dr. Bárdi
Gábor és családja, Potecz Iparcikk,
Ország Sándor, Vikidál Ferenc és csa -
ládja, Gyergyák Jánosné, Somogyi
Zsolt Balatonmáriáról, Hídvéginé
Molnár Csilla, Gáti Ferenc és család-

ja, Bene István és családja, Németh
Patrik és családja, Sánta Roland és
családja, Fábián Attila és családja,
Pék Norbert és családja, Hackl Szil -
via, Kristinus Borbirtok, Pilsner Bt.
Halker Kft., Schäfer család – Zöld -
kert Vendéglô, Sonnenschein Krisz -
tina, Tímea Fodrászat, Stefán Kft.,
Hor váth Tibor, Balatonfenyvesi Tu -
risztikai Egyesület, Fenyves Yacht
Club, Horvai Zoltán Hori Masszázs,
Lepenye Tamás – Szôlôskert Ven -
déglô, Szíjártó Károly – Carlo Gyógy -
masszôr, Pandur Tibor – Marcali
Építô Kft., Coop Abc Balatonfenyves
– Hackl Mónika, Fritz Zsolt és csa-
ládja, Horváth Anasztázis – Helen -
Doron Nyelviskola, Gyergyák István
és családja, Szanyi Gábor és család-
ja, Buza Novotny Beáta – Balaton -
fenyvesi Mosoda Bt., Szuperal ABC,
Ángyánné K. Tóth Anna, Feketéné
Kiss Gabriella, Tomisa Tibor és csa-
ládja, Magori Bea – Tanuláskönnyítô
Program, Balatonújlak Önkormány-
zata, Gyurákovics Rózsa, Kottán
László – Kottán Cukrászda, Vozik
Lajosné, Perlaki István és családja,
Barka Gábor és családja, Kovács
Norbert és családja, Misák Zsolt és
családja, Horváth Gyula, Gelencsér
Péter és családja, Bakai Szilárd és
családja, Baldaufné Tünde, Böde
Attila, Varga Vivien, Schäfer András
és Viktor – Gisz Kft., Kovács Katalin,
Sóstainé Tóth Enikô, Vincze Zsolt –
Gyöngyhalász Fonyód, Pidu Kft.,
Schelhammer Gyula és családja,
Farkas Tamás és családja.
Minden résztvevônek, támogatónk-
nak köszönjük a Balatonfenyvesi
Kisfenyô Óvoda gyermekei és dol-
gozói nevében!

Hackl Szilvia óvodavezetô
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Márton-nap 
az oviban
November 9-én tartottuk, hagyomá-
nyos Márton-napi vásáros vígassá-
gunkat és a lámpás felvonulást.
Büszkék vagyunk rá, hogy immár
évtizedes múltra tekint vissza, e kis
településünkön oly népszerű prog-
ram! Igen, népszerű, mert vala-
mennyi korosztály jelen van ezen a
délutánon az óvodában: a három
év alatti gyermek és szülei, az óvo-
dás korú a családjával, az iskolás
testvér vagy egykori növendék, a
szülô, a nagyszülô, az ismerôs és 
a barát.
Idén is megteltek az asztalok a
vásári portékákkal, mindenki meg-
találhatta a megfelelô vásárfiát.  
A programot a balatonszentgyörgyi
Üstökös Kompánia, népdalokat,
népi játékokat és táncokat bemuta-
tó produkciója színesítette, melyet
táncház követett.
Természetesen nem maradt el a
liba zsíros kenyér sem, jól esett né -
hány finom falat, az udvari tábortűz,
majd a lámpás felvonulás elôtt.

Hosszú sorban kígyózott a gyermek-
sereg és az ôket kísérô felnôttek. 
Csupa pozitív visszajelzést kap-
tunk a jelenlévôktôl, a gyermekeink
pedig még napokig énekelték a
libás dalokat a játék hevében is. 
Köszönjük a sok szép ajándéktár-
gyat, melyeket felajánlásként kap-

tunk, köszönjük az SZMK segítsé-
gét illetve anyagi támogatását és
köszönjük mindazoknak a részvé-
telt, akik megtiszteltek bennünket
ezen a délutánon!
Fotókat, óvodánk honlapján vala-
mint fb oldalán tekinthetnek meg az
érdeklôdôk. (H. Sz.)

Örömmel értesültünk arról, hogy a gyermekek körében oly népszerű
Tappancs újság által meghirdetett rajzpályázaton, az egyik nagycsopor-
tos gyermekünk: Gáti Ferenc Nándor II. helyezést ért el. A rajzpályázat
témája: Ki hol lakik? Szabó Magda néhány sora ihlette a rajzot, melyet
most büszkén mutatunk meg! „Hát a kis sün hol lakik? Falevél alatt. 
Be sötét a lakása, sose éri nap.” További sok sikert kívánunk Ferkónak!

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

Rendelési idô:
Hétfô: 08.00–11.30 óráig
Kedd: 08.00–11.30 óráig

Szerda: 11.00–14.00 óráig
Csütörtök: 08.00–11.30 óráig

Péntek: 08.00–11.30 óráig 
Felhívjuk Kedves Betegeink 

figyelmét, hogy receptírásra csakis 
rendelési idôben van mód.

Gyermekorvosi rendelés 
Balatonfenyvesen

Dr. Boldizsár Erzsébet
gyermekorvos

Hétfô: 13.30–14.00 
Kedd: 14.30–15.00 

Péntek: 08.30–09.00 
Fonyódon 

Dr. Boldizsár Erzsébet 
gyermekorvos

Hétfô: 14.00–15.30 
Kedd: 13.00–14.30 

Szerda: 10.30–12.00 
Péntek: 09.00–11.00

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
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Januári számunk 
lapzártája december 20.

Idôsek Hónapja
November 3-án Mesztegnyô adott helyet az Idôsek Hónapja alkalmából meg-
rendezett Művészeti Gálának. Mivel a májusi balatonberényi Tavaszi Kulturális
zsongás címmel meghirdetett kistérségi bemutatón továbbjutott egyesületünk
hagyományôrzô színjátszó csoportja és Schmidt Henrikné szavalata is, ezért a
teltházas művelôdési házban újra szerepelhettünk a Balatonberényben nagy
sikert aratott „Húshagyó” című színdarabbal melyet a lelkes közönség többször
is nyíltszíni tapssal jutalmazott. Schmidt Henrikné megható szavalata sokak
szemébe könnyeket csalt. A rendezvény elsô és utolsó műsorszáma volt, méltó
keretet adva az ünnepségnek, melynek végén a résztvevôk emléklapot vehet-
tek át. Végül Mesztegnyô önkormányzata kávéval, szendviccsel, üdítô italok-
kal, a mesztegnyôi asszonyok pedig finom süteménnyel vendégelték meg a
szereplôket és a közönséget. Köszönjük nekik ezt a szép és tartalmas napot.
November 14-én Nagybajomban a harmadik és egyben utolsó megyei gála-
műsoron énekkarunk népdalcsokorral képviselte egyesületünket, Baranyai Éva
pedig buzsáki népdalokat adott elô eredeti buzsáki népviseletben.
Az egyesület nevében köszönöm Lombár Gábor polgármester úrnak, hogy
mindhárom gála helyszínre elkísért bennünket, jelenlétével megtisztelve és
bátorítva a szereplôket. Köszönjük azt is, hogy a november 23-án a Makkos
vendéglôben megtartott közös névnapunkon részt vett és jó kívánságaival erôt
adott a további munkánkhoz. (T. A.)

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE

December 3–9. Turul Gyógyszertár
Balatonfenyves

December 10–16. Magyar Korona
Gyógyszertár Balatonlelle

December 17–23. Három Királyok
Gyógyszertár Balatonboglár

December 24–30. Mária Gyógyszertár
Balatonlelle

December 31–január 6. Arany Kígyó
Gyógyszertár Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontig:
2018.09.01.–2018.12.31.:  

H–P: 20 óra, Szombat:14 óra,
Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

Egyházak
Szentmisék rendje:

Árpád-házi Szent Erzsébet
Plébániatemplom:

péntek 17.00 óra, vasárnap 8.00 óra
Szűz Mária Szíve-templom

Balatonfenyves-alsó:
csütörtök 17.00 óra, vasárnap 09.15 óra

A karácsonyi és újévi miserend
idôpontjairól érdeklôdni lehet

Kiss Zsolt plébános úrnál:
8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre u. 4.

+36 30/973-7075
b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti 
elérhetôségek egyikén, vagy 

személyesen  a szent  misék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/

https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Fonyód-Balatonfenyvesi Református
Missziói Egyházközség

Református Imaház Balatonfenyves
istentisztelet minden vasárnap 09.30;

minden hónap utolsó vasárnapján
úrvacsorás istentisztelet

December 9-én, 09:30-kor istentisztelet
December 21-én, 17:00-kor

„Falukarácsony” a kertmoziban
December 23-án, 09:30-kor 

istentisztelet
December 25-én, 09:30-kor 
istentisztelet, úrvacsorával
December 30-án, 09:30-kor 

istentisztelet
December 31-én, 15:00-kor 

Óévi istentisztelet
Január 1-jén, 11:00-kor Újévi 

(összevont) istentisztelet Fonyódon
Halász Noémi lelkész

8646 Balatonfenyves Pozsonyi u. 9.
+36 30/491-7241 

halasz.lelkesz@gmail.com
http://vizmellettifa.org/
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Hulladékcsökkentési Hét
Idén is csatlakozott településünk az Európai Hulla dék csök -
kentési Hét akciósorozatához. Míg tavaly az újrahasznosítás,
idén a méregtelenítés állt a program fókuszában. Ennek jegyé -
ben állított össze prezebtációt Gadányi Gabriella, a Pelso-Kom
Hulladékgazdálkodási Non profit Kft. környezetmérnöke. Bemu -
tatásra és megvitatásra kerültek a környezetbarát tisztítószerek,
majd natúrkozmetikai készítmény is készült természetes anya-
gokból. A Hét önkéntesei több mint 14 000 akciót hajtottak
végre Európa 30 országában, amelynek mi is részesei voltunk.

Téli Esték a könyvtárban
Hagyományos programunk immár negyedik éve. Idén is
eljött hozzánk Halász Noémi református tiszteletes
asszony, aki az énhitrôl, transzcendens hitrôl, valamint a
vallásos hitrôl beszélt. Rendhagyó módon idén Lombár
Gábor polgármester úrral beszélgettünk. Azért rendhagyó
módon, mert eddig mindig ô kérdezett meghívottjainktól,
most pedig ô mesélt nekünk életérôl. Ezt a beszélgetést 
a nyári, Mari-Etta Helytörténeti Gyűjteményünk udvarán
megrendezett „fenyvesi esték” keretében közkívánatra
megismételjük.  Egyúttal sajnálatunkat fejezzük ki, hogy
Kiss Zsolt plébános úrral nem tudtunk idôpontot egyeztet-
ni, ezért az estéje most elmarad. Reményeink szerint a
közeljövôben találunk alkalmat a beszélgetésre. 
A „Fenyvesi Foltosok” idén sem tétlenkednek. Minden
csütörtökön, szokásuk szerint összegyűlnek a könyvtár-
ban közös munkára. Emellett arra is idôt szánnak, hogy
segítsenek megalkotni ôszi ajtódíszeinket, vagy adventi

koszorúinkat. Köszönettel tartozunk érte, Végh Marikának
pedig még külön köszönettel, hogy finom süteménnyel is
gondoskodik rólunk összejöveteleinken.

A Könyvtár nyitva tartása:
hétfô-kedd: zárva

szerda-csütörtök: 10.00–12.00; 13.00–16.00 
péntek: 10–12

December 27–28-án könyvtárunk zárva tart. 

A sportegyesület hírei
Karate
Diákolompia. November elsô hétvégéjén rendezték 
a 2018–2019-es tanév WKF Karate Diákolimpiát a
Szigetszentmiklósi Városi Sportcsarnokban, melyen 
68 egyesület 668 nevezôje mérte össze tudását. Ba -
latonfenyves versenyzôi az alábbi eredményeket értek
el: Sólyom Márkó 10-11 éves +35 kg kumite: bronz érem,
Sárdi Nóra 13 éves – 45 kg kumite: bronz érem, Dömötör
Marcell 13 éves – 40 kg kumite: bronz érem. Nem jutott
fel a dobogóra, viszont derekasan helytállt Ferbel
Dominik, Drenkovics János, Zrínyi Bálint, Zrínyi Csanád
és Hegedűs Julianna. Gratulálunk nekik! Hajrá Fenyves!

Labdarúgás
Bozsik program. Jó hangulatban és extra programok-
kal telt U13-as csapatunk idei utolsó szabadtéri Bozsik
Tornája november 12-én, Kéthelyen. Egy kis sportorvosi
kitérô után közös ebéden és a Kristinus Borbirtokon
mozizáson vettek részt az ifjú játékosok. A jó eredmé-
nyek sem maradtak el! Három gyôzelemmel és egy vere-
séggel zártuk a fordulót. Köszönet a program szervezé-
séért és lebonyolításáért Buza Barnának, támogatóink-
nak a sportruházatért, amit átvehettek a gyerekek! A téli
idôszakban sem lesz pihenô, mert a teremtornák is
nagyszerű lehetôségeket biztosítanak majd a megméret-
tetésekre. Hajrá Fenyves!

Mari-Etta Helytörténeti Gyűjtemény
Elôzetes idôpont egyeztetéssel látogatható.

Telefonon: 85-887-651; illetve a 
konyvtar@balatonfenyves.hu 

elérhetôségeken a könyvtár nyitva tartási idejében

fenyvesi_december:fenyvesi_október.qxd  2018.12.06.  16:31  Page 7



fenyvesi_december:fenyvesi_október.qxd  2018.12.06.  16:31  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


