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Év(tized) forduló. „Elképesztô amilyen tempóval
rohan az idô.” „A gyerekek vénülnek, mi nem”.
„Mint ha tegnap lett volna Karácsony és… ismét”.
Ilyen és hasonló megjegyzéseket hallunk és mon-
dunk magunk is, amikor az esztendô végén van
egy kis idônk megállni és visszatekinteni. Valóban,
elképesztô, hogy hétfôn felkelünk, és szinte azon-
nal péntek van persze közben sok minden törté-
nik… Sok minden, és ami történik az örült sebes-
séggel. Biztosan életünk, a körülöttünk lévô törté-
nések mennyisége és annak tempója is közre ját-
szik ebben.
2020. Ebben az esztendôben
lesz hetven esztendôs a kisvasú -
tunk, májusban 29 éves az önál-
lóságunk, 124 esztendeje léte-
zünk. Még felsorolni sem köny-
nyű, fôleg akkor, amikor érezzük
annak igazi jelentôségét, és ha
látjuk, hogy az eltelt idô mögött
mennyi ember munkája, szerete-
te, hite, energiája sűrűsödik ösz -
sze egyetlen akarattá.
Biztos vagyok abban, hogy keve-
sen tudnák felsorolni azt a fej-
lesztési sort, amit az elmúlt majd
három évtized alatt bejártunk.
Nekem többször vissza kell tekintenem, hiszen
számot kell adnom rendszeresen a balatonfenyve-
si történésekrôl. Megvallom magam is meglepô-
döm, amikor készül a leltár, és rácsodálkozom az
egyes történésekre.
Az elmúlt évtizedek alatt egy jól megfogalmazott
elképzelés-sor: koncepció adta, és a továbbiak-
ban is adja településünk, Balatonfenyves fejleszté-
sének irányát, mely természetesen évrôl-évre ki -
egészül azon aktualitásokkal, amelyek az életünk,
a turisztika változásaiból adódnak.
Nekünk minden esztendôben újabb, és újabb
attrak ciókat kell produkálnunk, ezzel tartozunk
magunknak, és mindenkinek, aki együtt él, még ha
ideiglenesen is velünk, no és azon vendégeinknek,
akik nek mi vagyunk a nyár, a pihenés, a boldogság.
Nagyon fontos hogy ezen változások a minôség
jegyében történjenek. Ehhez vannak elképzelése-
ink, a pályázatokkal azok anyagi feltételei is elér-

hetôek. Azon túl, hogy ezek minôségi változásokat
jelentsenek, mindig valami egyedit, valami újat is
hozzanak, színesítsék a minden napjainkat, életün-
ket, képviseljék a számunkra mindent jelentô
FENYVEST…
Mióta elkészült a Nagyárok partján az egykori ren-
dezetlen Kinizsi utcában a Yacht kikötô és annak
létesítményei, már a Somogyvári utcánál tartunk,
de ebben a stílusban újítottuk meg Fenyves-alsó
gyalogos útjait, valamint a Csalogány strand és a
Nagystrand világítását, padjait utcabútorait. A jel-

szó a minôség, az egységes arcu-
lat, a Fenyvesi sajátosságok meg-
jelenítése volt. Sikerült erre a mun-
kára igazán korrekt partnereket
találnunk, akik tervekkel, munká-
jukkal sokat tettek, azért hogy
egyre jobban, komfortosabban
érezhessük ma gunkat.
És a munka éppen hogy csak el -
kezdôdött.
2019 a választások éve volt, túl
vagyunk rajta, lehet és kell dolgoz-
ni. Ezt tesszük mi is, tervezzük az
idei költségvetést, folyamatosan
nyújtjuk be a lehetséges pályáza-
tokat, már nyertes munkánk is van:

a BFT, a BM és a Magyar Falu Program egyes ele-
mei sikeresnek nevezhetôek, de megyünk tovább,
várjuk a tavalyi MTÜ (Magyar Turisztikai Ügynök-
ség) pályázat folytatását, melyre ismét 100 millió
feletti igényt nyújtottunk be, valamint elôkészület-
ben van a csúszda felújítására szolgáló fejlesztési
elképzelésünk.
Vannak terveink, remélem lesznek lehetôségek is,
melyeket igyekszünk a lehetô legnagyobb mérték-
ben kihasználni, de gondolom így gondolkodnak 
a többi Balatoni települések is. Így van rendjén,
ezekkel a fejlesztésekkel kiegészítjük egymás
kínálatát többé, szebbé válunk, mint turisztikai cél.
Így az Új Esztendô kezdetén kívánom, hogy legyen
elképzeléseink megvalósításához egészségünk,
és hitünk a közös munka teremtô erejében, és
akkor valóban egy sikeres esztendôt élhetünk meg,
értékelve annak minden pillanatát. 
Ezt kívánom mindnyájunknak! (Lombár Gábor)

BOLDOG 

ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK

MINDEN 

KEDVES 

OLVASÓNKNAK!
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– Kócsa Mátyás ács-állványozó mes -
ter vállalom régi tetôk felújítását, új
tetôszerkezetek ácsolását, fedését,
valamint belsô burkolást és gipsz-
kartonozást, kerti pihenôk, tera-
szok, kocsibeállók elkészítését.
Ba laton feny ves, Rákóczi u. 2., tel.:
+36 30/387-6573.

– Számítógépek javítását, kar ban tar -
tását vállalom. Orbán János tel.:
+36 70/379-8301.

– Kôműves és burkoló munkát válla -
lok. Zrínyi Péter tel.: +36 30/236-
1537.

– Legyen tisztában értékeivel! Nagy
tapasztalattal, becsüsi végzettség-
gel, helyi lakosként segítek régi tár-
gyai értékének megállapításában,
ér téke sítési tanácsadással, díjtalan
kiszállással. Tel.: +36 30/939-1039
Bózsing György Dráva utca 70.

– Pernecz József ács-állványozó vál-
lalja régi tetôk felújítását, belsô
tetôterek, falak burkolását, tera-
szok, tornácok, autóbeállók, pa vi -
lonok készítését. Tel.: +36 70/347-
0951.

– Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
la kóépületek, üzletek és egyéb
gyengeáramú munkála tait! Ingye -
nes ár aján lat készítés!! Telefon:
+36 30/677-7634. 
E-mail: kucko96@vipmail.hu

– Festés-mázolást, hôszigetelést, fű -
nyí rást vállalok. Tel.: +36 30/951-
6569.

– Ha kerttel akad gondja, Schurcz
meg oldja! Kert épí tés, kertfenntar-
tás, ve szélyes fa kivágás. Tel.:+36
30/432-7073.

– Villanybojlerok javítása, tisztítá sa,
mosógépek, mosogatógépek,
elek   tro  mos háztartási gépek javítá-
sa Kránicz István tel.: +36 30/904-
4527 Bala ton feny ves. Hét végén is.

– Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Feny  ves kft.
8646 Bala ton fenyves, Nimród u.
32. (új temetô mellett) Tel.: +36
30/956-8858, 85/560-142.

– Fenyvesi Peca Pont 8646 Ba- 
 la  ton fenyves, Vörösmarty u. 43.

www.fenyvesipecapont.hu telefon:
+36 20/258-8600 Élôcsalik, etetô-
anyagok horgászbotok szerelékek
horgászfelszerelések.

– Kerékpár szerviz – fahrrad-Repa -
ratur Balaton fenyves Nimród utca
121. telefon: +36 30/693-1783.

– Építési műszaki ellenôrzést vagy
fe le lôs műszaki vezetést, építési 
e-napló-vezetést szakmagyakorlási
jogosultággal vállalok: telefon: +36
70/456-7216.

– Házak, apartmanok, irodák, üzletek,
intézmények, társasházak általános
takarítását vállalom Bala ton fenyve -
sen és környékén. Bakai-Né meth
Vanda ev. Tel.: +36 30/822-0522; 
e-mail: danduska8@gmail.com

– Tanárnô, tanítványokat vállal ma -
tematika, kémia, fizika tantárgyak-
ból. Te l.: +36 20/540-9433.

– Villanyszerelés, érintésvédelem,
villámvédelem, voltperamper.hu,
+36 20/572-9662.

– Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fű   -
tésszerelés. Vörös Gábor. Tel.: +36
30/261-6308.

– Mihalecz Tibor szobafestô, má-
zoló. Tel.: +36 70/602-5095; e-mail:
mihalecz.tibor@freemail.hu

– Takarítást vállalok. Indulásra és
esetleg váltástakarításra. Telefon:
+36 70/358-7879.

– Eladó 1 db forgótárcsás mosógép,
1 db centrifuga új állapotban, 1 db
gáz szieszta palackos, 1 db fa csó-
nak 1 pár evezôvel, 1 db olajradiá-
tor. Tel.: 85/360-399.

– Műanyag csónak el. motorral,
akkumulátorral, evezôvel eladó
Feny vesen. + Utánfutó. Tel.: +36
30/578-1241.

– Eladó fenyôfa étkezô asztal két
paddal, hat személyes. Gye rek ülés
autóba szerelhetô, többfunkciós.
Pára elszívó szekrénybe építhetô.
Vala mint két medencés mosogató-
tálca, krómozott. Szô nyegek, pár-
nák, plédek, pehelypaplan, függö-
nyök. Tel.: +36 20/917-4300.

– Eladó öntött vas kandalló, nagy tel-
jesítményű. Tel.: +36 70/358-7879.

– Eladó 2 db heverô, 2+1+1 dara-
bos ülôgarnitúra, 1 db gáztűzhely,
1 db akasztós szekrény, 2 db kis
méretű fotel. Tel.: +36 30/530-0240.

– Családi okok miatt eladó: 6 szemé-
lyes fehér műanyag asztal 4 fehér
székkel, 1 db benzines közepes fű -
nyíró fűgyűjtô nélkül. 1 db benzines
nagy fűnyíró fű   gyűjtôvel, 1 db szo-
babicikli, 3.60-as me rev falú úszó-
medence létrával együtt, 1 db mű -
rattan kerti tá roló doboz, 1 db futball
kapu hálóval együtt, 1 db 1000 W
reflektor. Tel.: +36 30/549-4851.

– Eladó nagyobb gyereknek való,
alig használt kerékpár. Tel.: +36
30/504-7194.

– ELADÓ egy 2124 m2-es zártkerti 
in gat lan, telepített, gondosan kezelt
szôlô vel, jó állapotú nádfedeles pin -
cével, a kisvasúti hídtól 300 m-re, a
somogyszentpáli he gyen. Érd.:
+36 20/569 9096.

– Szeretettel várok minden szépül- 
ni vágyó Hölgyet, Fonyódon az
Ady Endre. u. 7. szám (cipôbolt
mellett) alatti Angelit szépségsza-
lonba. Anti-aging kezelések, 3D
műszempilla építés, alkalmi smink,
Szôr te lenítés, Plasma G kezelés
(hegek, striák, aknék és rosaceás
területek kezelé sére). Hétfôtôl
szombatig 9–18:00-ig bejelentke-
zés a +36 70/515-5463 telefonszá-
mon vagy Facebookon keresztül
le hetséges.

– Óegyiptomi nyelvoktatás Bala ton -
ede ricsen. Jelentkezni lehet a 
gabtak@datatrans.hu elérhetôsé-
gen.

– Házkörüli munkákat, fűnyírást vál-
lalok. Tel.: +36 30/997-9085.

– Heverôvé alakítható kanapé el adó.
Tel.: +36 20/925-0129.

– Eladó koloniál stílusú komplett
háloszobabútor: francia ágy, 2 db
éjjeli szekrény, akasztós szekrény,
polcos üvegajtós szekrény, fésül-
ködô asztal. Tel.: +36 30/482-5155.

– Eladó kinyitható gyerek kanapé
5000 Ft, perzsa szônyeg 5000 Ft.
Vörösmarty u. 5. +36 30/309-5121.

– 3 darabból álló világoskék konyha-
bútor rozsdamentes mosogatóval,
üveges felsô szekrénnyel eladó.
Ajándék: kinyitható konyhaasztal,
2 db szék. Telefon: +36 30/362-
8919.

– Eladó: fotelek, székek – hozzá való
asztalok 1000 Ft/db egységáron; 

AP RÓ
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jó állapotban lévô heverô 3000 Ft.
Telefon: +36 30/863-9293.

– Eladó 5 db zártkerti ingatlan (1600
m2). Falu központjában építési
telek (2400 m2). Tel.: +36 30/863-
9293.

– Eladó 1 db 500-as szalagfűrész, 
1 db gyalupad. Tel.: +36 20/483-
4570.

– PEOGEOT Qab-50 felújított terep
robogó 2007-es, valamint YAMA-
HA-125/50 2006-os nagyrobogói-
mat eladom. Tel.: +36 70/602-
5203.

– Új, fenyvesi gázóra szekrény hoz -
zá való állványzattal Potecz ÁFA-s
számlával érdekmúlás miatt el -
adó. Tel.: +36 70/602-5203.

– Eladó sarok ülôgarnitúra (215×220),
új sövényvágó, kenyérsütô, rozs-
damentes edénykészlet (16 db-os),
12 személyes evôeszköz, Zsolnay
süteményes készlet, szekrény,
dohányzó asztal, 2×3-as szônyeg,
XXL-es bôrdzseki. Telefon: +36
20/445-9730.

– Fenyvesen eladó 3 lángos gáztűz-
hely kí váló állapotban. Érd.: +36
20/491-9702.

– Bébiszitterkedést vállalok az egé-
szen piciktôl a kisiskoláskorú gye-
rekekig a hét bármely napján.
Keress nyugodtan a Facebookon:
Lelkó Bora, vagy az alábbi e-mail
címen: borilelko@gmail.com.

– Eladó: 6 db kényelmes kialakí -
tású, króm vázas szék, szürke 
textil bôr kárpittal és 1 db 3 lán-
gos MORA gáztűzhely. Érd.: +36
20/383-5206.

– JÓGAFOGLALKOZÁSOK Ba la ton -
fenyvesen az általános iskolában
2020. január 9-tôl, csütörtökön-
ként 16.15-tôl 17.45-ig. Vegyük
kezünkbe az egészségünk irá -
nyítását ôszinte elhatározással.
Bárki jógázhat, nem számít milyen
idôs, férfi vagy nô, öreg vagy fia-
tal, egész séges vagy beteg, min-
denkinek hasznára válik ez az év -
ezredes tudomány. Aki szeretne
tenni az egészségéért, próbálja ki!
Szükséges: kényelmes szabad -
idô ruha, jóga matrac, pléd. A fog-
lalkozás ingyenes. (Érdeklôdni:
+36 20/385-1890 Pöttendi Zsu -
zsanna jóga oktató)

Az apróhirdetések közzététele díj-
mentes, a hirdetések tartalmáért
felelôsséget nem vállalunk!

Klímatudatosságot erôsítô programok 
Balatonfenyvesen és Balatonmáriafürdôn összevont közös klímastratégia
készül. E projekt keretében tájékoztató, vitaindító elôadást szerveztünk a
helyi intézményi dolgozók, felsô tagozatos tanulók bevonásával. Célként
tűztük magunk elé, hogy a helyi lakosságot széles körben tájékoztatjuk az
eseményekrôl. A figyelemfelkeltô elôadás után workshop keretében klíma-
totót is kitöltöttek a résztvevôk. A rendezvény jó hangulatban zajlott, erôsí-
tette a generációk közötti kapcsolatot is.
Jól sikerült az óvodás – iskoláskorú gyermekek számára meghirdetett rajz-
pályázat is. Célunk volt, hogy rajzokban fejezzék ki gondolataikat a helyi
környezeti hatások bemutatásával. Arra kértük a gyerekeket, hogy rajzol-
ják le, hogyan képzelik el lakóhelyüket felnôtt korukban. A rajzokat szak-
mai zsűri értékelte, s a legjobb tíz rajz díjazásban részesült.

A díjazottak:
Asztalos Vivien, Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda és Mini Bölcsôde
Schelhammer Zoltán, Balatonfenyvesi Kisfenyô Óvoda és Mini Bölcsôde
Kemény Kálmán Kolozs, Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, 
4. osztály
Elekes Edina, Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, 3. osztály
Toronyi Molli, Balatonfenyvesi Fekete István Általános Iskola, 1. osztály
Hervai Máté, Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balatonmáriafürdô
Gödöny Gabriella Flóra, Csillagvirág Művészeti Modellóvoda, Balaton -
mária fürdô
Kósa Kitti, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola, 4. osztály
Hervay István, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola, 3. osztály
Horváth Péter, Balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskola, 2. osztály

Februári számunk lapzártája 
2020. január 31.

A beérkezett rajzok az önkormányzatok Weboldalán és a pályázat saját
Facebook oldalán megtekinthetôk. 
Facebook elérhetôség: Klímatudatosságot erôsítô programok Balaton -
máriafürdôn, Balatonfenyvesen
Programsorozatunk februárban interaktív foglalkozással folytatódik,
melyeket az óvodákban és iskolákban szervezünk. Célunk, hogy a gyere-
kek megismerkedjenek az új fogalmakkal és a cselekvési lehetôségekkel
a klímatudatosság jegyében.

Meretei Jánosné – Galáczné Paizs Anikó – Kovácsné Végh Diána
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Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Balatonfenyves, Bocskai tér 1. 

85/889-118
Rendelési idô:

Hétfô: 08.00–11.30 óráig
Kedd: 08.00–11.30 óráig

Szerda: 09.00–12.00 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. Bella Gábor 
gyermek szakorvos
Kedd: 12.30–13.30

Szerda: 12.30–13.30
Péntek: 12.15–13.15

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

Méltó ünnep
Iskolánkban 2019. december 20-
án, a téli szünet elôtti utolsó tanítási
napon rendeztük meg gyermeke-
ink számára karácsonyi ünnepsé-
günket. Az ezt megelôzô hetekben
az öröm és a várakozás jegyében
készültünk. A gyerekek feldíszítet-
ték az osztálytermeket, az ud varon
felállított fenyôfára fényfüzér került,
az iskolába érkezve pe dig regge-
lente karácsonyi zene csalt mo -
solyt a gyerekek és a felnôttek ar -
cára. A szülôk ötletes ajándé kokat,
dísztárgyakat készítettek, amelye-
ket aztán a községi karácsonyi
ünnepségen tartott vásáron kínál-
tak. A gyerekek tá mo ga tására for-
dítják az így befolyt összeget. 

Idén Gyanó Józsefné Gyöngyi
néni állította össze az ünnepi
műsort, mely jól példázta a szere-
tet fontosságát, az ünnep jelentô-
ségét. Tanulóink nagyon ügyesen
szerepeltek, amikor megelevení-
tették a betlehemi jelenetet. Hall -
hattunk gyönyörű énekeket és
verseket. Zeneiskolás diákjaink
hangszeres muzsikával és kama-
raénekkel készültek. A Szülôi
Munkaközösség idén is élmény-
nyel ajándékozta meg gyermeke-
inket: a meglepetés Szilas Miklós
dalszerzô-énekes interaktív mű -
sora volt. Igazán méltó ünnep,
örömteli nap volt …
December 19-én Imremajorban
szerepeltek tanulóink (köszönet a
felkészítésért Vargáné Sütô Kati

néninek), 20-án a községi kará-
csonyi ünnepségen, szombaton
délután pedig a fenyves-alsói
Mária-szíve templomban léptünk
fel, képviselve az iskolát. A vissza -
jelzések szerint meghitt kis mű -
sorunkkal sikerült hozzájárulnunk
a karácsonyi áhítathoz mindegyik
alkalommal.
Szeretnék köszönetet mondani
tantestületünk, diákjaink nevében
minden kedves szülônek, segítô-
nek, támogatónak, aki a 2019-es
esztendôben hozzájárult az iskola
programjainak sikeréhez.
Minden kedves tanítványunknak
és hozzátartozóiknak kívánok re -
ményekkel teli, boldog új évet!

Kovácsné Horváth Éva

A Könyvtár nyitvatartása:
hétfô–péntek: 10.00–12.00;

13.00–16.00
A Mari-Etta Helytörténeti

Gyűjtemény elôzetes idôpont
egyeztetéssel 

(a 85/887-651; illetve a
konyvtar@balatonfenyves.hu 
elérhetôségeken) látogatható 

a könyvtár nyitva tartási idejében

Ez történt az Ezüstfenyô 
Egyesület háza táján
November 22-én, a községháza nagytermében tartottuk immár ha-
gyományos rendezvényünket: Mindenki névnapját. Elnök asszonyunk
jókívánságokkal köszöntötte a megjelenteket, ez után estebéd kö -
vetkezett, végül az egyesület hölgytagjai finom süteményekkel koro-
názták meg az ünnepet. Köszönjük az iskolakonyha dolgozóinak a
finom vacsorát. Klubtag zenészünk, Pisti jóvoltából fergeteges buli
vette kezdetét. Érdekes, hogy tánc közben nem fájt senkinek se 
semmije, megfeledkeztünk gondjainkról, egyszerűen jól érzetük
magunkat.

December 6-án, a hagyományos Mikulás-napi rendezvényen a falu
óvodásai izgatottan várták az ünneoi díszbe öltözött kisvonatot, s a
Mikulás rendben meg is érkezett, hatalmas puttonyt cipelve. So mogy -
szentpálig és vissza utaztak, az ének, vers, a szép rajzok jutalma aján-
dék volt, majd visszatérve az oviba minden jó gyerek – s mindegyikük
az volt! – átvehette a maga csomagját (a szülôi munkaközösség aján-
déka). Az iskolásokhoz csengôs-csilingelôs hintón érkezett a Nagy -
szakállú kísérôjével. Minden osztályban műsor várta, s persze a juta-
lom sem maradt el. Tizenegy órától a hivatal nagytermében gyülekez-
tek szüleikkel, nagyszüleikkel a három év alatti apróságok, szép kará-
csonyi zeneszóra. Itt is a Mikulás hozta az önkormányzat ajándékát.
Köszönet az egyesület tagjainak, akik a szervezésben, a lebonyolítás-
ban részt vettek, a három Mikulásnak, hogy maradandó élményt sze-
reztek sok kisgyereknek. Köszönet az adományokkal segítôknek:
COOP ABC, ZSOLI ABC, Turisztikai Egyesület – szaloncukor adomá-
nyok –, Soltész Bertának, aki a szervezésben volt segítségünkre,
Ciszár Jánosnak, aki hintójával a Nagyszakállút szállította.

Valamennyiünk nevében kívánunk sikerekben gazdag új évet polgár-
mesterünknek, képviselôinknek, a hivatal, az óvoda, az iskola, az ön -
kormányzati intézmények dolgozóinak, a civil szervezeteknek, támoga-
tóinknak, minden balatonfenyvesi lakosnak. (RODODENDRON) /T.A./
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Református egyházközség 2020’

Az év igéje 2020-ra: „Hiszek,
segíts az én hitetlenségemen!”
Mk 9,24. 
Fenyvesen mi reformátusok hit-
ben látunk: azt, ahogyan a hitbeli
kérdéseinket ôszintén feltehetjük
testvéreinknek, a közösséget,
mely életünk nehéz, drámai vagy
örömteli pillanataiban ve lünk osz-
tozik, a megújuló imaházat, hogy
otthont adjon a fenyvesieknek, a
családokat, akik hitben nevelik
gyermekeiket, és áldásért odavi-
szik Jézushoz, az együtt tanulás-
nak idôt szánunk, életünket egyre
tudatosabban és Isten felé egyre
mélyebb bizalommal éljük, együtt
imád kozunk, és ha kell, szelíden
szólhatunk azokról is, amiket úgy
látunk, hogy elválaszt minket Jé -
zusban megtalálható békessé-
günktôl és egységünktôl. Hitben
látjuk a megerôsödô, és társadal-
mi fe lelôsség vállalásában aktív
egyházakat, megbecsült és tá mo -
gatott képviselôit, a példaként
elôttünk járó hű séges szolgákat
és munkatársakat.

Hiszem, hogy Istennek semmi
sem lehetetlen.

Istentiszteletek:
Ökumenikus Imahét alkalma
január 23. csütörtök 17.00 Ba la -
tonfenyvesi Szűz Mária Szíve
Római Katolikus Templom, igét
hirdet: Halász Noémi, református
lelkipásztor.
2020 márciusáig a fonyódi temp-
lomban vasárnaponként 11 órai
kezdettel.
2020 márciusától a szokott rend-
ben vasárnap 9.30-tól a balaton-
fenyvesi imaházban (Bem utca 9.)

Gyermekistentiszteletek janu-
ártól a hónap második és negye-
dik vasárnapján a fonyódi temp-
lomban párhuzamosan a felnôtt
is tentisztelettel. A templomban
gyülekezünk, és az elsô ének
után mennek át a gyermekek a
szolgálattevôvel a parókiára.

Ima- és bibliaóra csütörtökön-
ként 17.30-tól a FOKI gyermekter-
mében

Egyéb alkalmak:

Stresszkezelés és aggódásmen-
tes élet Önképzôkör.

Balatonfenyves, Könyvtár, január
13-tól hétfônként 7 alkalommal
17.00-tól.

Ökumenikus Kulturális Est: 2020.
január 28. 17.00 Fonyódi Kultu -
rális Központ, vetítettképes be -
számoló a gyülekezet kárpátaljai
kirándulásáról. 

Házasság Hete programok 2020.
február 9–16.

Ifjúsági bibliaóra január 9-tôl csü-
törtökönként 19.30–21.00ig Fo -
nyó don a Badacsony utca 11-ben.

Konfirmációs elôkészítô fiatalok-
nak februártól szombatonként
(elô zetes egyeztetéssel).

Elérhetôségek:
Halász Noémi lelkipásztor:

30/4917241
honlap: vizmellettifa.org

halasz.lelkesz@gmail.com

A gyülekezet október végén Kárpátaljára, a Vereckei hágóhoz szevezett
kirándulást

Egyházak

Fonyód-Balatonfenyvesi 
Református Missziói Egyházközség
Minden vasárnap 9.30-tól istentisztelet

az Imaházban (Bem utca 9.)
Családlátogatás, lelkigondozás,
beszélgetés kérhetô az alábbi 

elérhetôségeken:
Lelkipásztor: Halász Noémi, 

30/491-7241
halasz.lelkesz@gmail.com,

web: vizmellettifa.org

Árpád-házi Szent Erzsébet
Egyházközség

Plébániatemplom:
péntek 18.00 óra

vasárnap 08.00 óra

Szűz Mária Szíve-templom
Balatonfenyves-alsó:

csütörtök 18.00 óra
vasárnap 09.15 óra
Kiss Zsolt plébános 

8648 Balatonkeresztúr, 
Ady Endre u. 4.
+3630/973-7075

b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti elérhetô-
ségek egyikén, vagy személyesen a

szentmisék után.
https://balatonfenyves.plebania.hu/

https://balatonkeresztur.plebania.hu/
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Ovis karácsony
A település karácsonyi ünnep-
ségsorozatát a Kisfenyô Óvo -
da gyermekei nyitották. De -
cember 18-án, szerdán dél-
után az intézmény vezetôje
köszöntötte a kis bölcsiseket
és szüleiket, a nagyobbacska
ovisokat és szüleiket, az intéz-
mény dolgozóit, valamint a
hozzájuk ellátogató vendége-
ket – a velünk együtt ünneplô-
ket.
Ez a délután az ajándékozás-
ról szólt. Gyermekeink ismét
egy mennyezetig érô kará-
csonyfát kaptak, a csoportszo-
bákban pedig sok-sok új sze-
rep és fejlesztô játéknak örül-
hettek. De jutott ajándék még
a fa alá is, hiszen felköszöntöt-
tünk két pedagógust: Andi
óvónénit, aki huszonöt éve
dolgozik gyermekek között, és
elköszöntünk Kati óvónénitôl,
aki most már ténylegesen is
nyugdíjba vonult.
Az ajándékozás ezzel termé-
szetesen nem ért véget: ked-
ves gyermekversekkel, dalok-
kal és hópihe-tánccal loptunk
meleget és meghitt hangulatot
a jelenlévôk szívébe.
A műsor után, a gyerkôcök
mindhárom csoportban birtok-
ba vették az új játékokat, a
szülôk, vendégek pedig osz-
tozva a kicsik örömében, né -
hányan beálltak közéjük ját-
szani is. (H. Sz.)

A Kisfenyô Óvoda gyerme-
keiért rendezett jótékonysági
bál támogatóinak sorából
sajnálatos módon kimaradt a
Fonyódi Mentôalapítvány.
Ezúton köszönjük támogatá-
sukat! – elnézést kérve a
mulasztásért. Hackl Szilvia
intézményvezetô
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Gyógyszertárak ügyeleti rendje:
2020. január 6–12. Mária Gyógyszertár Balatonlelle
2020. január 13–19. Arany Kígyó Gyógyszertár Balatonboglár
2020. január 20–26. Isteni Gondviselés Gyógyszertár Fonyód
2020. január 27–február 2. Turul Gyógyszertár 
2020. február 3–9. Magyar Korona Gyógyszertár Balatonlelle
2020. február 10–16. Három Királyok Gyógyszertár Balaton boglár

Ügyeleti idô zárástól az alábbi idôpontokig:
2020.01.01–06.30. H–P 20:00 óra, 
szombat: 14:00 óra, vasárnap és ünnepnapokon: 12.00 óra
2020.07.01–08.31. H–V 22:00 óra,
2020.09.01–12.31. H–P 20:00 óra, 
szombat: 14:00 óra, vasárnap és ünnepnapokon: 12.00 óra

Turul Gyógyszertár 

8646 Balatonfenyves, 
Bocskai tér 1. 85/560-012

Nyitva tartás:
09.01–05.31. 06.01–08.31.

Hétfô: 8.00–17.00 8.00–18.00
Kedd:  8.00–17.00 8.00–18.00
Szerda:  8.00–17.00 8.00–18.00
Csütörtök:  8.00–17.00 8.00–18.00
Péntek 8.00–17.00 8.00–18.00
Szombat:  8.00–17.00 8.00–18.00
Vasárnap:  Zárva 8.00–12.00
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Decemberben kigyúltak a fények a Balaton egyetlen fényvitorlásán, a Fenyves Yacht Clubban!
Virinát, a forSAIL tíz méter hosszú, Dehler 34-es sport és túrahajóját öltöztette díszbe az ötven
méternyi ledes izzósor. Minden adventi hétvégén 17 és 18 óra között karácsonyi dalokkal várta ven-
dégeit a kikötô sólyaterénél egy közös fényképre, elôzetes bejelentkezés alapján ki is hajózhattak.
– Budapestnek fényvillamosa van, a Balatonnak fényvitorlása, idén már negyedik éve fut ki a vízre,
igazán egyedi és meghitt látvnyt nyújtva az ide látogatóknak – összegezte benyomásait az ötlet-
gazda, Emôdi Lina, a Fenyves Yacht Club marketing managere.

Fényvitorlás a Balatonon!
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Sporthírek
Karate
December 14-én Horvátországban,
Varasdon, zártuk a 2019 évi verseny-
szezont, az V. International Shito Ryu
Cup-on, melyen 5 ország 29 egyesü-
letének több mint 200 versenyzôje
vett részt. Az alábbi eredményeket
születtek:
Dömötör Zselyke 6-7 éves kata ezüst
érem,
Dömötör Marcell kadett kata ezüst
érem, junior kata ezüst érem,
Drenkovics János 12-13 éves kata
arany érem, kumite ezüst érem,
Ferbel Dominik 10-11 éves kata
bronz érem.
Összesítésben a 29 csapat közül az
5. helyen végeztünk! Gratulálunk a
versenyzôknek! Hajrá Fenyves!

Futás
2019-ben is volt Mikulás futás! Immár
a hagyományoknak tisztelegve Imre -
majorból indultunk és Balaton feny -
vesre érkeztünk. Jó volt az idô, jót
futottunk. És persze több Mikulás is
velünk tartott, ki kerékpározva, ki fut -
va. Fényképes beszámoló a Fenyves
Sportegyesület FB oldalán.

Fenyvesi ifjú sportolók sikerei
A Balatonboglári Sport Club az éves
sportteljesítmények alapján díjakat
adott át a sportágak legjobbjainak.
A kézilabdázók közül az U-11-es 
korosztályban Buza Ilka kapta meg 
a 2019-es év legjobb kézilabdázó- 
ja címet, melyet kimagasló teljesít-
ményének és példamutató kitartásá-
nak köszönhet. Kemény Kálmán
Kolost a 2018-as Hévízi Téli Kupán a

legjobb mezônyjátékosnak választot-
ták, 2019-ben pedig a gólkirályi
címet nyerte el! Teljesítményének
értékét növeli, hogy mindezt – a tava-
lyihoz hasonlóan – egy igen erôs
mezônyben érte el. A tornán részt

vettek, a házigazdák mellett, Szom -
bathelyrôl az Illés Akadémia és a
Király SZE, valamint Nagykanizsa,
Siófok és Ajka korosztályos csapatai.
Gra tu lálunk a nagyszerű teljesítmé-
nyükhöz!

Buza Ilka Kemény Kálmán Kolos

fenyvesi_január_fenyvesi_október.qxd  2020.01.07.  16:30  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


