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Veszteségek… Tavaly ebben az idôben még „nyu-
godtan” készülôdtünk a 2020-as esztendôre, ötle -
teltünk a fejlesztéseket illetôen, és a már nyertes
pályázatainknak köszönhetôen egy tisztes fejlôdést,
fejlesztéseket szerettünk volna megvalósítani. A tör-
vényi rendelkezések szerint februárban be is terjesz-
tettük a település költségvetési rendeletét, amit a tes-
tület rendben el is fogadott.
Januárban még megtartottuk azokat a fórumainkat,
amelyeket most már hagyományosan a Bala ton feny -
ves életében kiemelkedôt jelentô városokban, Pé -
csen, Kaposváron, és Nagykanizsán rendezünk meg,
ahol prezentáción mutatjuk meg az elôzô esztendô-
ben történteket, felvázoltuk az elôttünk álló eszten-
dôben tervezetteket, bemutattuk a távlatosabb el -
képzeléseket, valamint ismertettük az elôttünk álló
idôszak turisztikai programjait.
De aztán olyan idôszak következett, amilyen még
nem volt! 
A Nônapot még éppen hogy, de megtartottuk, aztán
következett a lakhelyelhagyási korlátozás, fölénk tor-
nyosultak a körülöttünk lévô országok félelmetes
megbetegedési, halálozási statisztikái. S bár nálunk
hála Istennek ebben az idôszakban sokkal kevésbé
voltak riasztóak a számok, de már nálunk is napi
beszédtéma lett a koronavírus járvány, a világjárvány,
a pandémia.
Persze voltak, és ma is vannak szkeptikusok, akik
másként élik meg ezt az idôszakot, mást éreznek ki
belôle. Amivel nem is lenne baj, amíg az a saját
egészségét, tudatát nyomorgatja. Persze azt már
megszokhattuk volna, hogy magyarok vagyunk, min-
denhez jobban értünk, mint az éppen aktuális téma
tanult, és már sokat bizonyított kiválóságai, így let-
tünk jelen szomorú helyzetben is a legalább tízmillió
virológus hazája.
Tavasszal voltak nálunk strand lezárások, letiltottam a
keleti mólószár használatát. Sok fenyvesi üdülô tulaj-
donos használta a nyaralóját a lakhelyelhagyás ide-
jén. Ismét megköszönöm a fenyvesieknek, akik pre-
cízen betartottak minden korlátozást, miközben több
vita is keveredett a nagyvárosokból hozzánk érke-
zôkkel a maszk viselésének semmibe vétele miatt,
hiszen, valljuk be, mindnyájan tartottunk az ismeret-
lentôl.
Sok veszteség ért bennünket. Nem tudtunk együtt
ünnepelni március 15-én, nélkülöznünk kellett egy-
mást a tavaszi nagy ünnepek alkalmával egészen
júniusig, amikor ránk esett az üdülési idény,
Magyarországon szinte minden korlátozást feloldot-
tak. A szabályozás persze kimondta, hogy hol meny-

nyi ember tartózkodhat, ami szabad strandok eseté-
ben persze elméleti szám maradt. Nagyon sok volt a
polgárokra bízva, és azt megtapasztaltuk, hogy divat
lett a szabályok be nem tartása, egyszóval a fegyel-
mezetlenség. Féltettük munkatársainkat, akik erejü-
kön felül teljesítettek, sok esetben szópárbajba keve-
redve az „énmindenttudokésteittértemvagy” okosko-
dó „szimpatikus” vendégekkel. 
Azért itt kikívánkozik belôlem, hogy ezek a nagytudá-
sú, magukról túl sokat gondolók nem tudom, hogy
okoskodhatnának, ha a munkatársaim helyett nekik
kellene tisztába tenni a strandokat és a közterülete-
ket. Munkatársaim a kommunális csapat tagjai iga-
zán kiemelkedô teljesítményt nyújtottak! Köszönöm
Nektek, és a csapatkapitányoknak: Kiss Péternek, és
Takács Andinak. Nagy tisztelet Nektek. 
A nyár végén már együtt ünnepelhettük szabad téren
Szent Istvánt, az Államalapítót, megkezdôdött az
iskolaév, és most itt tartunk, egy nagyon szép, de
nagyon keserves Karácsony: sokan maradtak egye-
dül ebben az idôszakban.
Sokat vesztettünk, fôként a közösségi élményeket,
nem volt a nyáron általunk szervezett kulturális ren-
dezvény, elsôsorban a rendelkezések betartása volt
az oka, és az óvatosság. Nem utaztak gyermekeink
Lengyelországba, nem rendeztük meg a Székely
kupa foci hétvégét, de a remény éltet bennünket.
Készülünk Lengyelországba idén, és várjuk a csapa-
tokat a Székely kupára, de már szeretnénk idén a
Falunapot is megrendezni, annál is inkább, mert
ebben az esztendôben 125 esztendôs a létünk 30
éves az önállóságunk, 25 éve köt össze bennünket a
testvéri szeretet a Székely-földi Zeteváraljával,
negyedszázados a Vitorlás Egyesületünk, és 15 éve
kötöttük meg a Partner kapcsolatot a Lengyel bará-
tainkkal Zduny-val, és Sulmierzycével. 
De szép lenne mindezt méltó módon megünnepelni,
megélni. Hiányoznak, és hiányzik mindenki itthon,
vannak akikkel majd egy esztendeje nem láttuk egy-
mást. Sokszor nem ismerjük meg egymást a  masz-
kokban…
Mindezek ellenére tesszük a dolgunkat, fejlesztet-
tünk és fejlesztünk, pályázunk, azokon nyerünk is.
Megkezdjük a strandok további fejlesztését két
pályázatnak köszönhetôen, hamarosan megkezdi a
kivitelezô a csúszda felújítását, a szezonra szeret-
nénk felújítani az utakat a község központban, hama-
rosan megkezdôdnek a kisvasút ránk tartozó munká-
latai is.
Sok a veszteség, de a remény éltet, és a hit, mert ezek
nélkül nehezebb lenne a sorsunk.  (Lombár Gábor)

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!
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Szolgáltatás

Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkarto-
nozást, kerti pihenôk, teraszok,
kocsibeállók elkészítését. Balaton -
feny ves, Rákóczi u. 2., tel.: +36 30
287-6573

Számítógépek javítását, karbantartá-
sát vállalom. Orbán János +36 70
379-8301

Kôműves és burkoló munkát válla-
lok. Zrínyi Péter +36 30 236-1537

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

Pernecz József ács-állványozó vállal-
ja régi tetôk felújítását, belsô tetôte-
rek, falak burkolását, teraszok, torná-
cok, autóbeállók, pavilonok készíté-
sét. Tel.: +36 70 347-0951

Pári Tamás villanyszerelô vállalom:
lakóépületek, üzletek és egyéb gyen-
geáramú munkálatait! Ingyenes
árajánlat-készítés! Telefon: +36 30
677-7634, 
e-mail: kucko96@vipmail.hu

Festés-mázolást, hôszigetelést, fű -
nyí rást vállalok. Tel.: +36 30 296-4189

Ha kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntartás,
veszélyes fa kivágás. +36 30 432-
7073

Villanybojlerok javítása, tisztítása,
mosógépek, mosogatógépek, elekt-
romos háztartási gépek javítása.
Kránicz István +36 30 904-4527 Ba -
latonfenyves. Hétvégén is.

Gépi földmunka, fuvarozás, építô-
anyag kereskedés. Fenyves Kft.
8646 Balatonfenyves, Nimród u. 32.
(új temetô mellett) Tel.: +36 30 956-
8858, 85/560-142

Fenyvesi Peca Pont 8646 Balaton -
fenyves, Vörösmarty u. 43., www.
fenyvesipecapont.hu, tel.: +36 20
258-8600 Élôcsalik, etetôanyagok,

horgászbotok, szerelékek, horgász-
felszerelések.

Kerékpár szerviz – Fahrrad Reparatur
Balatonfenyves, Nimród utca 121.
Tel.: +36 30 693-1873

Építési műszaki ellenôrzést vagy
felelôs műszaki vezetést, építési 
e-napló vezetést szakmagyakorlási
jogosultsággal vállalok. Tel.: +36 70
456-7216

Villanyszerelés, érintésvédelem, vil-
lámvédelem, voltperamper.hu +36
20 572-9662

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

Mihalecz Tibor szobafestô, mázoló.
Telefon: +36 70 602-5095, e-mail:
mihalecz.tibor@freemail.hu

Takarítást vállalok. Indulásra és eset-
leg váltástakarításra. +36 70 358-
7879

Házkörüli munkákat, fűnyírást válla-
lok. Tel.: +36 30 997-9085

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghá-
lók beépítése, javítása kedvezô áron,
in gyenes felméréssel. Tel.: +36 30
305-9287, 
www.balaton-redony.webnote.hu

Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redô-
nyök, szúnyoghálók, párkányok érté-
kesítésével foglalkozunk, valamint
be építéssel is! Várjuk a kedves ér -
deklôdôket. Címünk: Balaton ke resz -
túr, Iskola u. 2. (gyógyszertár mellett)
Tel.: +36 70 416-9836

Lakóépületek, nyaralók elektromos
hálózatának teljes körű építését, fel-
újítását, javítását vállalom, korszerű
életvédelmi és biztonságtechnikai
megoldásokkal. Nagy József, villany-
szerelô, műszerész. Tel.: +36 50
123- 2107. 
E-mail: jovillinfo@gmail.com. 
Web: www.jovill.blog.hu

Kerti munka, Gyula megoldja! Ta -
lajegyengetést, talajlazítást, terep-
rendezést, fűnyírást vállalunk 25 LE
traktorunkkal. Telefonszám: +36 30
235-3102

Oktatás

Tanárnô, tanítványokat vállal mate-
matika, kémia, fizika tantárgyakból.
+36 20/540-9433

Óegyiptomi nyelvoktatás Balaton -
edericsen. Jelentkezni lehet a 
gabtak@datatrans.hu elérhetôsé-
gen.

Ingatlan

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

Balatonfenyvesen kertes házban
emeleti, bútorozott lakrész hosszú
távra kiadó. Érd.: +36 20 540-9433

Egyszobás, újonnan berendezett
lakás egy személy részére hosszú
távra kiadó. (Csak nemdohányzó-
nak!) Fonyód, Csisztai út. Tel.: +36
30 9617-088

Debreceni Ingatlanügynökség eladó
házakat, nyaralókat, telkeket keres
ügyfelei részére. Érdeklôdni: Dob -
rossy Zoltán Balatonfenyvesi nyaraló
tulajdonos ügyvezetônél. Tel.: +36
30 841-4789, 
e-mail: dobrossyzoltan@gmail.com

Jármű

Eladó nagyobb gyereknek való, alig
használt kerékpár. +36 30 504-7194

PEUGEOT Qab-50 felújított terep
robogó 2007-es, valamint YAMAHA-
125/50 2006-os nagyrobogóimat
eladom. Tel.: +36 70 602-5203

Eladó egy új állapotban levô kere-
kesszék, ára 35 000 Ft. Tel.: +36 30
853-2422

Alpha márkájú mountain bike kerék-
párok, kifogástalan állapotban el -
adók. Egyik 26-os, a másik 28-as
méret, City felszereltség (sárvédôk,
elsô, hátsó világítás, stb.), 16-os
Saiguan illetve Guilong váltókkal,
középkék és sötétkék vázszín, egye-
nes kormányok. Áruk: 39 000–39 000
Ft. Megtekinthetô telefonos egyezte-
tést követôen, telefon: +36 20 230-
3388

„Romantika”, három részre bontha -
 tó orosz horgász-vadász csónak, 
3 méteres, komplett felszereléssel
(padok, evezôk) kifogástalan állapot-
ban eladó. Ára: 49 000 Ft. Érdeklôd-
ni: +36 20 230-3388

Balaton evezôs csónakot vásárolnék
(fa vagy műanyagot), ha tréler is van
azzal együtt, vagy nélküle. Telefon:
+36 70 210-0553, 
e-mail: b06702100553@gmail.com

Nagyobb gyereknek való, sebesség-
váltós, narancs színű kerékpár eladó.
Tel.: +36 30/504-7194

AP RÓ
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Karácsonyi összefogás
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
fonyódi csoportjának 2020-as tevé-
kenységérôl szóló beszámolója
sem kezdôdhet másként, mint úgy,
hogy a „koronavírus ebben az év -
ben mindent átírt”. 
2012 óta minden évben a csoport
egyik legnagyobb szabású akciója
a decemberi „Adni öröm!” címmel
futó, országosan megvalósított tar-
tós élelmiszergyűjtés és -osztás.
2020-ban – a korábbi évektôl elté -
rôen – ez az akció egy kicsit más
keretek között zajlott. Rövid egyez-
tetés után a máltai csoport új straté-
giát dolgozott ki: személyesen és
levél útján kerestük meg a nagyobb
helyi és kistérségi cégeket, intéz-
ményeket, a közösségi médián ke -
resztül pedig a jóakaratú magán-
embereket, hogy adományaikkal
2020-ban is segítsék a nehéz sor-
ban élôk karácsonyát. A felhívásra
elôször nagyon kevés pozitív visz-
szajelzés érkezett… aztán hétrôl-
hétre egyre több! Balatonfenyvesrôl
a Hubertus Agráripari Bt. és a Zso-
Li Szuper market nagylelkű felaján-
lását külön is köszönjük; a szintén
balatonfenyvesi székhelyű Balaton
Wind Kft. pedig az általuk üzemelte-
tett fonyódi Spar áruházból ajánlott
fel tartós élelmiszert. Karácsonyi
csodaként éltük meg, hogy a ko -
rábbi évekhez képest még több,
közel 210  helyre – többek között
számos balatonfenyvesi címre is –
kerülhetett támogatás! Gyermekes
családokhoz az élelmiszercsomag
mellé minden gyermek részére
ajándékkal megtöltött „Cipôsdo -
boz” is került, ezeknek gyűjtésében
nagy érdeme volt a fonyódi Los
Ladys Lottózó/Kávézó nak. Számos
felajánlás érkezett vá sárlási utal-
vány formájában, ezek 2021-ben is
könnyíteni tudnak majd a nehéz
helyzetben élôkön. Nagy köszönet
mindenkinek, akiknek se gítségével
ez 2020-ban is megvalósulhatott!

MMSZ Fonyódi Önkéntes
Csoport

Állás

Kárpitost keresek, aki balatonfeny -
vesi nyaralómban az ülôgarnitúrát
áthúzná. Tel.: +36 20/365-3148

Házimunkára segítséget keresek
Fenyvesen, heti 1-2 alkalomra. Tel.:
+36 20/447-4401

Adok-veszek

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 olajradiátor.
Tel.: 85 360-399

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

Eladó: fotelek, székek – hozzá való
asztalok 1000 Ft/db egységáron; jó
állapotban lévô heverô 3000 Ft. Tel.:
+36 30 863-9293

Új, fenyvesi gázóra szekrény hozzá
való állványzattal Potecz ÁFA-s
számlával érdekmúlás miatt eladó.
Tel.: +36 70 602-5203

Eladó kenyérsütô, rozsdamentes
edénykészlet (16 db-os), 12 szemé-
lyes evôeszköz, Zsolnay süteményes
készlet, szekrény, dohányzó asztal,
2X+-as szônyeg, XXL-es bôrdzseki.
Tel.: +36 20 445-9730

Fenyvesen eladó: 1 db kéményes
gázkonvektor Lampart 4 kw, kiváló
állapotban. Érd.: +36 20 491-9702

Tábortűznek, valamint grillezésre
alkalmas felfűrészelt faágak jelképes
összegért átadók. Érd.: +36 30 504-
7194

Mentômellény, LB Lazar márkájú, 
1 darab új, gyári csomagolásban, 
CE tanúsítványú, piros szín, felnôtt
XL méret (70-100 kg). Ár: 4700 Ft.
Megtekinthetô, telefonos egyeztetést
követôen, telefon: +36 20 230-3388

Ping-pong asztal, állóra összecsuk-
ható, kerekeken gurítható, beltéri de
csepp védett, kék színű, kifogástalan
állapotban, helyhiány miatt eladó.
Ára: 38 000 Ft. Érdeklôdni: +36 30
650-4468

Hűtôszekrény 120 c 50 cm, tökéletes
állapotú eladó. Telefon: +36 30 834-
7008

50 literes üvegballon eladó. Érd.:
+36 70 200-3732

Eladó bézs színű, 160 cm-es fürdô-
kád, bézs színű talpas mosdó és für-
dôszoba szekrény, valamint 140 cm-
es franciaágy. Érd.: +36 20/9925-103

Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, bonanza
szekrények, éjjeli szekrény, szônye-
gek, plédek, párnák, pehelypaplan,
ágynemű garnitúrák, függönyök.
Tel.: +36 70 358-7879

Eladó nagyméretű gyerekcsúszda.
Tel.: +36 20 9174-300

Eladó 1 db olasz nappali szekrény-
sor, 1 db nagyméretű franciaágy +
matrac, perzsa szônyegek, konyhai
holmik, könyvek, faliképek rendkívül
olcsón. Tel.: +36 30 309-5121

Italy style tolóajtós gardróbszekrény
4 db plusz polccal 239 x 203 x 60
eladó, irányár 130 000 Ft. Érd.: +36
20/471-7225

Balatonfenyvesen eladó kb. 13-15
mázsa fenyô tűzifa, ára 18 000 Ft.
Érdeklôdni telefonon a 06 20 3757-
841 számon lehet.

Eladó állítható méretű gyermek/ifjú-
sági ágy fenyôbôl, ágyneműtartóval,
ára: 30 000 Ft. Érdeklôdni: +36 70
608-5551

Szépség / Egészség / Sport

Szeretettel várok minden szépülni
vágyó Hölgyet, Fonyódon az Ady
Endre u. 7. szám (cipôbolt mellett)
alatti Angelit szépségszalonba. Anti-
aging kezelések, 3D műszempilla
építés, alkalmi smink, szôrtelenítés,
Plasma G kezelés (hegek, striák,
aknék és rosaceás területek kezelé-
sére). Hétfôtôl szombating 9–18:00-
ig bejelentkezés a +36 70 515-5463
telefonszámon vagy Facebookon
keresztül lehetséges.

ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON
Jógás csapatot szervezünk, minden
érdeklôdôt szeretettel várunk, kezdô-
ket is. Méregtelenítô légzés, nyújtás,
keringésjavítás, alakformálás és jó
hangulatú beszélgetés a relax után.
Egy alkalom 1000 Ft/fô/másfél óra.
Helyszín a Balaton-part (mólóhoz
közel), rossz idô esetén Bodrog utca
sarka. Idôpont: hétfônként 18:30.
Érdeklôdni a +36 20 451-5229 tele-
fonszámon.

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

Aktuális híreink a www.balatonfenyves.hu honlapunkon találhatóak.

Februári számunk lapzártája
2021. január 30.
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Azt gondolom, komoly ered-
ményként és sikerként könyvel-
hetjük el, hogy a téli szünet kez-
detéig biztosítani tudtuk az iskolá-
ban történô oktatást, nem kellett
kényszerűen bezárni az intéz-
ményt. Ehhez szükség volt a gye-
rekek fegyelmezettségére, a szü-
lôk támogatására, a pedagógu-
sok problémamegoldó képessé-
gére, elhivatottságára és a techni-
kai dolgozók áldozatos munkájá-
ra. Mindenkinek köszönettel tar-
tozom érte.
Persze bennünket sem került el a
pandémia. Legnagyobb igyeke-
zetünk ellenére is három osztály-

nál pár napra tantermen kívüli
oktatást rendelt el az EMMI né -
hány kolléga koronavírus fertô-
zöttsége miatt. Iskolánkban két
alkalommal is szűrést végeztek,
melyen minden pedagógus részt
vett. A karanténba került tanárok
helyettesítése nagy feladatot rótt
a talpon maradt kollégákra.
Számos feladatunk csak csorbult
formában valósulhatott meg.
Gondolok itt például a nyolcadi-
kosok pályaválasztására, melyet
a középiskolák online formában
igyekeztek segíteni, hisz a sze-
mélyes látogatásokra nem volt
lehetôség. Kisfilmeket, linkeket

küldtek, amelyeket a tanulók osz-
tályfônöki órákon együtt tekintet-
tek meg.
Örömmel tapasztaltam, hogy az
elsô osztályosok beilleszkedése
zökkenômentesen megtörtént. 
A gyerekek szeretnek iskolába
járni, szeretnek hozzánk tartozni,
örömmel dolgoznak együtt Anita
nénivel.
Mikulás napjára a szülôk munká-
ja, csomagjai hozták meg a gye-
rekek, tanárok ünnepi hangulatát.
Köszönjük!
Igyekeztünk ünnepi díszbe öltöz-
tetni az intézményt a kollegák és
munkatársak segítségével. Kö -
szö net az Önkormányzatnak a
karácsonyi fenyôfa adományozá-
sáért.
A karácsonyi hagyományos kéz-
műves foglalkozásokat megtar-
tottuk osztályszinten az utolsó
tanítási napon. Kicsik és nagyok
egyaránt nagy izgalommal várták.
Hálásak vagyunk a szülôknek
azért is, hogy a beküldött finom-
ságokkal még örömtelibbé tették
a karácsonyi várakozást.
A téli szünetre kiürült iskolában
pedig általános és teljes fertôtle-
nítô takarítással készültünk a ja -
nuári folytatásra. A tisztító és fer-
tôtlenítô szerek utánpótlása folya-
matos. Az oktatást-nevelést a téli
szünet elôtti módon folytatjuk és
bízunk benne, hogy ez így is
marad a tanév végéig.
Vigyázzunk egymásra, hogy a
következô idôszakot is lehetôleg
egészségesen átvészeljük!

Kovácsné Horváth Éva

Könyvtár

A könyvtár 2020. november 11-tôl 
a 484/2020 (XI.10.) Korm. rendelet

értelmében zárva tart. 

A kikölcsönzött könyvek 
és dokumentumok lejárati idejét 

a könyvtár automatikusan 
meghosszabbítja. 

Megértésüket köszönjük!

8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 40.   
85/887-651, 

konyvtar@balatonfenyves.hu

Balatonfenyves Község Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala

8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27.
85/560-158, balatonfenyves@balatonfenyves.hu

Ügyfélfogadási rend:

Hétfô 8:00–12:00,   13:00–16:00 óráig
Kedd 8:00–12:00 óráig
Szerda 8:00–12:00,   13:00–16:00 óráig
Csütörtök 8:00–12:00 óráig
Péntek 8:00–12:00 óráig

Bizonytalanságban is biztonságban
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Turul Gyógyszertár 
8646 Balatonfenyves, Bocskai tér 1.

85/560-012
Nyitva tartás:
09.01–05.31.

Hétfô: 8.00–17.00
Kedd:  8.00–17.00
Szerda:  8.00–17.00
Csütörtök:  8.00–17.00
Péntek: 8.00–17.00
Szombat:  8.00–13.00
Vasárnap:  Zárva

Gyógyszertárak ügyeleti rendje
2021. január 4–10.

Magyar Korona Gyógyszertár,
Balatonlelle 

2021. január 11–17.
Három Királyok Gyógyszertár,

Balatonboglár
2021. január 18–24.

Mária Gyógyszertár, Balatonlelle
2021. január 25–31.

Arany Kígyó Gyógyszertár,
Balatonboglár

2021. február 1–7.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,

Fonyód
2021. február 8–14.

Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves
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

Egyházak:
Fonyód-Balatonfenyvesi Református

Missziói Egyházközség alkalmai
A személyes találkozást igényló alkal-

mak szünetelnek. 
Online istentiszteletek a Balatonlelle-

Balatonboglár Református
Egyházközség facebook oldalán 

követhetôek.
Lelkipásztor: Szabó Levente

30/282-7481, 
balatonlelle@reformatus.hu

Balatonfenyves Árpád-házi 
Szent Erzsébet templom

cím: Balatonfenyves, 
Kölcsey Ferenc utca 79.

szentmise: vasárnap 8.00 óra

Balatonfenyves-alsó Szűz Mária
Szíve-templom

cím: Balatonfenyves, Templom köz 7.
szentmise: vasárnap 9.15 óra

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

30/973-7075,
b.kereszturpl@hotmail.com
A plébános elérhetô: a fenti 

elérhetôségek egyikén, 
vagy személyesen a szentmisék után.

https://balatonfenyves.plebania.hu/
https://balatonkeresztur.plebania.hu/

Már az elôzô nevelési év sem volt nehézségektôl mentes, úgy érzem, mégis
kihoztuk belôle a maximumot! A „leghosszabb” nyarat is magunk mögött
hagyva indítottuk a munkánkat 2020. szeptemberében.  A minisztériumi ren-
deletek elôre vetítették, hogy nem lesz könnyebb a következô idôszak sem,
így kissé megtörten mégis bizakodva láttunk hozzá az óvodai/bölcsôdei teen-
dôinkhez. Le kellett mondanunk számtalan olyan programunkról, melyek óvo-
dánk erôsségeit képezték: gyermeknap, Májusfa kitáncolás, Márton-napi
vásáros vígasság, stb… és újra kellett gondolni a gyermekeinkhez legköze-
lebb álló ünnepek – Mikulás, Adventi készülôdés, Karácsony – megvalósítha-
tóságának lehetôségeit is.  Nehéz feladat elé állított bennünket a koronavírus
által okozott állapot. Az új helyzet azonban új ötleteket, új lehetôségeket és
kreatív megoldásokat hozott ki a nevelôtestületünk tagjaiból. Igyekeztünk úgy
megoldani a feladatainkat, hogy a gyerekek a lehetô legkevesebbet érezze-
nek ebbôl a kilátástalannak tűnô helyzetbôl. Hiszen a kis kezek által készített
Márton-napi libák azért ott sorakoztak a faliújságokon, megteremtettük az
ünnepvárás hangulatát, a Mikulás csomagjai is célba értek, és a karácsonyfa
alatt is felcsendült a közös ének. A „Madárbarát Óvoda” cím elnyerésével
pedig visszakaptuk a hitünket!
A vírus azonban minket sem kímélt, ránk talált az elôvigyázatosságok ellené-
re is! De nem adjuk fel! A 2021-es esztendôben szeretnénk visszakapni a hét-
köznapjaink nyugalmát, a mindig fantasztikusra sikeredett programjainkat, a
félelmektôl mentes, személyes találkozások lehetôségét, a gyermeki ölelések
és érintések örömteli érzését, a mosollyal kísért, érdeklôdô kommunikációt,
azokat az emberi kapcsolatainkat, amelyek teljessé tették gyermekeink és
mindannyiunk életét!

Hackl Szilvia

Gondolatok 
2021-re
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A Fenyvesi Újság 2020. évi utolsó
számában ismertetett Buzsák-Csisz -
tafürdôn tervezett állomás építés
után ismerjék meg a projekt második
helyszínét, az Imremejor kisvasúti
megálló átépítését:  
A meglévô balatonfenyvesi GV és a
Csisztafürdôn tervezett állomások
között – Balatonfenyves külterüle  -
tén –, a központtól 3 km-re fekszik a
Nagyberek zöldkapuja „Hunyady”
Imremajor, „MAJORKA”. 
A Balatonfenyvesi Gazdasági Vasút
helyi hálózata kezdettôl fogva meg-
határozó eleme volt a települést 
– köztük az elsô megállójánál elterü-
lô Imremajort – kiszolgáló infrastruk-
túrának. Eleinte terményszállításra
használták, majd 1956-tól személy-
szállítás is folyt a vonalakon. Nap ja -
inkban menetrendszerinti járatok vár-
ják az utasokat, fôszezonban kerék-
párszállítóval és nyitott kocsival. 
A megvalósuló fejlesztéssel az aktív
pihenést kedvelô bakancsos túrá-
zók, kerékpáros természetbarátok
számára számos lehetôség nyílik
Balatonfenyvesrôl indulva Imremajor
megállón keresztül Csisztafürdôig
közlekedni. 
A projektben felújítással érintett je -
lenleg meglévô megálló épületét
Balaton feny ves Község Önkormány-
zata építette közel tizenöt évvel eze-
lôtt. Az azóta többször javított meg -
álló szerkezetének felújításával a
projekt megálmodói nem terveztek,
helyette műszaki, esztétikai, funkcio-
nális szempontok figyelembe vételé-
vel az egységes arculat kialakítása
mellett döntöttek. 

A megálló a Csisztafürdô állomás
építés és a Fenyves állomás felújítás
mintájára impozáns megjelenést biz-
tosító kôburkolattal ellátott betonpil-
léreken nyugvó védôtetôvel ké szül,
környezete pedig az állomásokra jel-
lemzô egységes kialakítású térbur-
kolatokkal ké szül el, akadálymentes
kialakítással, vízelvezetéssel. A ke rék -
 páros turizmust szolgálja a megálló
épületéhez tervezett fedett ke rék -
páros pihenô kialakítása. A projekt
keretében nem biztosítható közmű-
vek hiányában az esti megvilágítás
napelemes kandeláber telepítésével
kerül megvalósításra. 

Farkas Tamás

TOP-1.2.1-15-SO1-2016-00018
„Balatonfenyves – Buzsák – Csisztafürdô kisvasút fejlesztése”
Imremajor megálló átépítés

Földváry Miksa

A nyilvánosság teljes kizárásá-
val emlékeztünk meg mártír
nyaraló polgárunkról, Föld váry
Mik sáról, a Kölcsey u. 3. szám
alatti volt nyaralójának kertjé-
ben. Soha többé nem fordul-
hat elő, hogy idegen ország
katonái magyar földön kivé-
gezhessenek bárkit. 
Áldott legyen az Ô és hasonló
módon kivégzettek emléke!
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Elsô szereplôinknek a község név-
adó fafaját, a fenyôt választottuk.
Nemzetségének két tagja is gyako-
ri településünkön. A vöröses kérgű,
rövidebb tűjű erdei fenyô és a szür-
kés-feketés kérgű, hosszabb tűjű,
gyorsabb növésű fekete fenyô. Az
elôbbivel díszítjük fel januári lap-
számunk hátsó oldalát.
Az erdei fenyô (tudományos nevén
Pinus sylvestris) természetes állo-
mányokban is elôfordul  Magyar or -
szágon a nyugati határszélen és a
Délnyugat-Dunántúlon. Bala ton -
fenyvesnek megszokott és ôrzen-
dô értékei ezek a festôi alakú, sö -
tétzöld lombú, a naplementében
vörösen izzó kérgű fák. 
Községünkbe eredetileg a 19. szá-
zad második felében telepítették.
Amikor a Balaton-felvidéki szôlôket
pusztító filoxérajárvány után, gróf
Széchenyi Imre a déli parton felpar-
celláztatta a területet a tönkrement

gazdák részére, a szôlôn kívül fa -
csemetéket, többek között éppen
erdei (és fekete) fenyôt. Egyes for-
rások szerint a Budapest–Nagy -
kanizsa között 1861-ben átadott
Déli Vasút védelmére már koráb-
ban is ültettek itt ezt a fafajt, és tör-
téneti dokumentumok szólnak arról
is, hogy a gôzmozdonyok szikráitól
nemegyszer leégtek ezek a fenyôk
a sínek közelében. A régi nagy tel-
kek büszke fenyveseit minden arra
járó gyönyörködve nézi, hiszen a
szinte beerdôsített birtokokon
megbújó régi nyaralók látványa
valóban jellemzô községünkre. 
Egyenes törzsén az ágak körkörös
örvökben nônek, idôsebb koruk-
ban a törzs felkopaszodik. A kéreg
mélyen barázdált, eleinte szürkés,
de késôbb felveszi a jellemzô és
festôien vöröses, idônként egészen
narancsos színt. A fák 20-30, de
akár 40 méter magasra is nôhet-

nek, bár Balatonfenyvesen a vízkö-
zeli telkeken a sekély, homokos
talaj és a szinte állandóan fújó
északi-északnyugati szél erôsen
megdönti, néha a kidôléssel veszé-
lyezteti az öregebb példányokat.
A fenyôk a nyitvatermô növények
közé tartoznak, ami azt jelenti,
hogy magkezdeményeik szaba-
don, zárt magház hiányában fejlôd-
nek. A toboztermôkre az is jellem-
zô, hogy virágaik egyivarúak, azaz
külön (de ugyanazon a növényen,
tehát egylakiak) találjuk a porzós
és termôs virágokat. A hosszúkás,
sárga porzós virágok a hajtáscsú-
csokon május–júniusban jelennek
meg és ontják magukból az apró
pollent (sokan allergiásak vagyunk
rá). Az ôszre, év végére megérett
fenyôtobozok megbarnulnak, elfá-
sodnak, a pikkelyek között meg -
bújó szárnyas magvak kiesnek és
szintén a szél szárnyán jutnak új
termôhelyre. 
Az erdei fenyô tűlevelei szerint a
tűnyalábos fenyôk Pinus nemzetsé-
gén belül a „kéttűs fenyôk” csoport-
jába tartozik, mert tűlevelei kettesé-
vel nônek. A sötétzöld, ke mény, 5-7
centiméter hosszú leveleket tövük-
nél párosával közös hártya burkolja.
A fenyôk örökzöldek – de ez nem azt
jelenti, hogy leveleik örökké a fán
maradnak, jól tudja ezt mindenki,
akinek háza-telke fenyôfák alatt áll.
Az „örökzöldség” azt jelenti, hogy a
levelek folyamatosan növekednek
és lehullanak, vagyis a fenyôk télen
is zöldek és levélben gazdagok. 
Balatonfenyvesen a legöregebb
példányok, nyolcvan centiméter is
meghaladni képes átmérôjükkel
akár száz év történelmérôl mesél-
hetnek. Ha kivágásuk elkerülhetet-
len, mindenképpen polgármesteri
hivatali engedélyhez kell folyamod-
ni, és új fenyôfa ültetésével szüksé-
ges a település névadó jellegzetes-
ségét megôrizni.
A hátsó borítón a Dózsa György
utca 35. szám alatti telek öreg erdei
fenyôjében gyönyörködhetünk

FENYVESI ÚJSÁG. Balatonfenyves Önkormányzatának információs lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti a szerkesztôbizottság. Felelôs kiadó: Lombár Gábor.

Szerkesztés: BÉPÉ Betéti Társaság
ISSN 2063-2622 - Postacím: Balatonfenyves Pf.: 20.

Nyomdai munkák: Ziegler-nyomda Kft., Keszthely, Rezi út 3.

Az erdei fenyô

Balatonfenyves utcáit járva a figyelmes szemlélônek fel-feltűnhet-
nek egyes különleges, koruknál vagy formájuknál fogva egyedül -
álló, szép törzsű és levelű, akár száz éves fák. Most induló soro-
zatunkban, januártól decemberig, egyet-egyet bemutatunk közülük
írásban (Korsós Zoltán szövegével) s képpel (a fotókat Horváth
Gábor, Kiss Péter és Korsós Zoltán készítették). 

fenyvesi_január_fenyvesi_október.qxd  2021.01.09.  10:51  Page 7



ERDEI FENYÔ

ÉLÔ ÖRÖKSÉGÜNK

fenyvesi_január_fenyvesi_október.qxd  2021.01.09.  10:51  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


