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Októberben évrôl-évre két történelmi évfordulóra
lapozunk rá a naptárban. Ünnepi megemlékezése-
ken nézünk szembe, ebben az ôszi hónapban, törté-
nelmünk két korszakos jelentôségű eseményének
üzenetével. Az elsô régvolt, bukott forradalmunk
bosszúhadjáratának gyásznapja, a második modern-
kori forradalmunk kirobbanása, sokunk  személyes
históriájának felejthetetlen eseménye.
Rokon a két jeles nap – 1849. október 6-a és október
23-a –, noha az elsô valaminek a lezárása, a második
pedig éppen hogy a nyitá -
nya. De ha végiggondol-
juk, mindazt, ami elôtte és
utána történt, az összefüg-
gés félreérthetetlen. 
Október hatodika való-
ban egy vészkorszak nyi-
tánya, a bosszúé, amely-
ben a gyôztes hatalom
megpróbálta eltiporni a
magyar függetlenség
lángját, pa razsát. Kivé -
gezték Aradon forradal-
munk vértanúit. A ke -
gyetlen megtorlás azon -
ban nem csak a gyász
érzését örökítette ránk, s
az akkor élô nemzedé-
kekre, hanem azt a meggyôzôdést is, hogy hôseink
küzdelme folytatható. Sôt! Folytatni kell! És tizen-
nyolc esztendôvel késôbb törvényszerűen meg is
született az új állami berendezkedés, a kiegyezés,
amely alapvetô, átfogó reformként határozta meg
független jövônket az idôtôl fogva itt, a Kárpát-
medencében. 
Október 23-a sem elôzmény nélküli sziget-esemény. 
A felkelt nép sorsa mély gödrébôl – lövészárkából –
zúdult elô, hogy rohamra induljon. Az ötvenes évek
mély gödrébôl. Sokaknak szakadék. Többek között
azoknak, akik kényszermunkatáborokban tapasztal-
ták meg az önkényuralom ostorcsapásait. Itt, a Nagy -
berekben is. Most, hogy lehetôségem volt a felületes
ismeretek szintjén túl felkutatni a KÖMI 401-es mun-
katábor 1952 januárjától 1953 augusztusáig tartó
húsz hónapjának eseményeit, világosan kirajzolódik,
hány és hány társadalmi réteget sértett feldolgozha-

tatlanul a milliókat érintô rákosista intézkedések,
büntetések, az életet ellehetetlenítô berendezkedés
mázsás súlya. A robbanás törvényszerűen bekövet-
kezett. Ahogy aztán a megtorlás. Éppen úgy, mint
1849-ben, tombolt a bosszú. 
Mert az önkényuralom, ha teheti, mindig revansot
vesz, túl drága és túl hasznos ahhoz a mindenkori
hatalom, azoknak, akik gyakorolják, hogy végleg
lemondjanak róla. Jószántunkból nem is teszik, soha
és sehol. Miközben persze tisztában vannak azzal,

hogy elôbb-utóbb eljön
a bukás, ha nem is fel-
tétlenül erôsszak dönti el
végleg a csatát elnyo-
mók és elnyomottak
között. Öt venhat-ötven -
héttôl számítva alig több
mint harminc év telt el,
mikor eljött a pillanat, és
fordult a kocka. Új irányt
vett, új jövôt határozott
meg magának a magyar
társadalom a rendszer-
váltással, amelyet azóta
is követ. Nem elsô osz-
tályú a sztráda, amelyen
haladunk – ilyen út se
igen van Magyaror szá -

gon –, s az útdíjat is egyre csak fizetjük, a kitérôkért
is, amelyek soha nem hiányoztak az életünkbôl.
Mégis, a távlatok tükrében, modernkori történel-
münkben is az történt éppen, mint a tizenkilencedik
században. Elnyomás. Szolgaként kínlódik a magyar
a saját hazájában. Aztán felkel, hogy rendet teremt-
sen, visszanyerje szabadságát, megszabadulva a
rajta hatalmaskodóktól, a munkájából gazdagodók-
tól. A harc elbukik. És jön a bosszú. De olyan mély
nyomot hagyva a lelkekben, generációkon át, ami
végül mégis elvezet az egészséges változásig, a meg -
újulásig. Hogy újra szabadon lélegezhessünk. 
Törvényszerű, hogy mindig eljön a mindig várt, a
beteljesülô remény új és új korszaka. Kiszámol ha tat -
lan persze a ciklikusság. Történelmünk azonban arra
tanít – ahogy e két históriai jeles nap évfordulója,
amelyekre most emlékezünk –, hogy társadalmi, civi-
lizációs törvény: eljön mindig a pillanat. (Buza Péter)

KÖSZÖNTJÜK A SZÁZHUSZONÖT ÉVES BALATONFENYVEST!
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Kócsa Mátyás ács-állványozó mester
vállalom régi tetôk felújítását, új tetô-
szerkezetek ácsolását, fedését, vala-
mint belsô burkolást és gipszkarto -
nozást, kerti pihenôk, teraszok, kocsi
be állók elkészítését. Balatonfenyves,
Rá kóczi u. 2., tel.: +36 30/387-6573

Számítógépek javítását, karbantartását
vállalom. Orbán János +36 70/379-
8301

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

Legyen tisztában értékeivel! nagy ta -
pasztalattal, becsüsi végzettséggel,
helyi lakosként segítek régi tárgyai érté-
kének megállapításában, értékesítési
tanácsadással, díjtalan kiszállással.
Telefon: +36 30/939-1039 Bózsing
György, Dráva utca 70.

Pernecz József ács-állványozó vállalja
régi tetôk felújítását, belsô tetôterek,
falak burkolását, teraszok, tornácok,
autóbeállók, pavilonok készítését. Tel.:
+36 70/347-0951

Festés-mázolást, hôszigetelést, fűnyí -
rást vállalok. Tel.: +36 30/296-4189

Ha kerttel akad gondja, Schurcz meg-
oldja! Kertépítés, kertfenntartás, veszé-
lyes fa kivágás. +36 30/432-7073

Villanybojlerok javítása, tisztítása, mo -
sógépek, mosogatógépek, elektromos
háztartási gépek javítása. Kránicz István
+36 30/904-4527 Balatonfenyves. Hét -
végén is.

Gépi földmunka, fuvarozás, építôanyag
kereskedés. Fenyves Kft. 8646 Balaton -
fenyves, Nimród u. 32. (új temetô mel-
lett) Tel.: +36 30/956-8858, 85/560-142

Fenyvesi Peca Pont 8646 Bala ton feny -
ves, Vörösmarty u. 43., www.fenyvesi
pecapont.hu, tel.: +36 20/258-8600
Élôcsalik, etetôanyagok, horgászbotok,
szerelékek, horgászfelszerelések.

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

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

Bádogozás, vízvezeték-szerelés, fűtés -
szerelés. Vörös Gábor. Telefon: +36
30/261-6308

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

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

Házkörüli munkákat, fűnyírást vállalok.
Tel.: +36 30/997-9085

Nyílászáró üzlet. Ablakok, ajtó, redô-
nyök, szúnyoghálók, párkányok értéke-
sítésével foglalkozunk, valamint beépí-
téssel is! Várjuk a kedves érdeklôdôket.
Címünk: Balatonkeresztúr, Iskola u. 2.
(gyógyszertár mellett) Tel.: +36 70/416-
9836

Nyílászárók, redônyök, szúnyoghálók
beépítése, javítása kedvezô áron, in -
gye nes felméréssel. Tel.: +36 30/305-
6287, www.balaton-redony.webnode.hu

Lakóépületek, nyaralók elektromos há -
ló zatának teljes körű építését, felújí -
tását, javítását vállalom, korszerű élet-
védelmi és biztonságtechnikai meg -
oldásokkal. Nagy József, villanyszere lô,
műszerész. Telefon: +36 50/123-2107.
E-mail: jovillinfo@gmail.com. Web:
www.jovill.blog.hu

Kerti munka, Gyula megoldja! Talaj -
egyengetést, talajlazítást, tereprende-
zést, fűnyírást vállalunk 25 LE trakto-
runkkal. Telefonszám: +36 30/235-3102

Víz, szennyvíz hálózat szerelése és javí-
tása, fűtésszerelés. Hétvégén is. In -
gyenes árajánlat. Telefon: Mózer Tibor,
+36 20 937 0218, +36 30/370-3364

Fotóst keres? Legyen szó esküvôrôl, csa -
ládi fotózásról, kreatív portréról vagy bár-
milyen jelentôs esemény fényképes meg -
örökítésérôl, keressen bizalommal! Ják -
falvi Beáta. Érdeklôdés és megrendelés:
e-mail: photography0105@gmail.com,
telefonszám: +36 30/973-3891

Ezermester javít kerékpárokat, háztar -
tási kisgépeket, lemezjátszót, videót.
Mindig TV setabox telepítés, hangolás,
beállítás. Csak kisegítô tevékenység
elszámoló számlával. Tel.: +36 70/602-
5203

Gondod akadt a nyakaddal, fáj a dere-
kad, sokat ülsz munkád során, vagy
épp ellenkezôleg, sokat állsz napköz-
ben? Akkor itt az ideje egy jó masz-
százsnak! Keress bizalommal, többdéle
masszázs közül választjuk ki a neked
legjobbat, legyen szó felfrissülésrôl,
vagy akár kezelésrôl. Svéd frissítô
masszázs, Thai herbalabdacs masz-
százs, köpölyözés, Kinezio tapasz keze-
lés. Házhoz is kimegyek, ha szükséges.

Idôpont egyeztetés a következô telefon-
számon: +36 20/289-9746

SOMA BICIKLI SZERVIZ – Somogyi
Zoltán, Balatonfenyves, Nimród u. 113.,
tel.: +36 30/693-1783

Oktatás

Óegyiptomi nyelvoktatás Balatonede -
ricsen. Jelentkezni lehet a gabtak@
datatrans.hu elérhetôségen.

Ingatlan

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

Egyszobás, újonnan berendezett lakás
egy személy részére hosszú távra
kiadó. (Csak nemdohányzónak!) Fo -
nyód, Csisztai út. Tel.: +36 30/961-7088

Debreceni Ingatlanügynökség eladó há -
zakat, nyaralókat, telkeket keres ügyfelei
részére. Érdeklôdni: Dobrossy Zoltán
Ba latonfenyvesi nyaraló tulajdonos ügy -
vezetônél. Telefon: +36 30/841-4789,
e-mail: dobrossyzoltan@gmail.com

Jármű

Romantika három részre bontható
orosz horgász-vadász csónak, 3 méte-
res, komplett felszereléssel (padok,
evezôk) kifogástalan állapotban eladó.
Ára 41 000 Ft. Tel.: +36 20/230-3388

Alpha márkájú mountain bike kerékpá-
rok, kifogástalan állapotban eladók.
Egyik 26-os, a másik 28-as méret, City
felszereltség (sárvédôk, elsô, hátsó 
vi lágítás, stb.), 16-os Saiguan illetve
Guilong váltókkal, középkék és sötét-
kék vázszín, egyenes kormányok. Áruk:
39 000–39 000 Ft. Megtekinthetô telefo-
nos egyeztetést követôen, telefon: +36
20/230-3388

Orosz katonai gumicsónak (3,6 m) +
eve zôk + pumpa + tartozékok kifogás -
talan állapotban eladó: 16 900 Ft. Ér -
dek lôdni: +36 20/230-3388

Felfújható sárga gumicsónak (3 mé te -
res) újszerű állapotban, 1 pár evezôvel
eladó. Ára: 10 900 Ft. Érdeklôdni: +36
20/230-3388

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

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

Kenu, 3 személyes, műanyag, eladó.
Tel.: +36 70/210-0553
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„Balaton18” Vitorlás teljes felszereléssel
eladó. Tel.: +36 20/210-0553, e-mail:
b06702100553@gmail.com

Állás

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

Vitorlások üzemeltetésére keresünk
megbízható, tapasztalt, hajózni tudó
kollégát májustól októberig. 18-99 éves
korig. Érdeklôdni: +36 20/583-5358

Adok-veszek

Jó állapotú retro bútorok ingyen elvihe-
tôk: dohányzóasztal, Tulipán heverô/
kanapé, 2 kisméretű fotel, 3 ajtós pol-
cos-akasztós szekrény, paplanok. Tel.:
+36 70/609-9774

Eladó 1 db forgótárcsás mosógép, 1 db
centrifuga új állapotban, 1 db gáz szi-
eszta palackos, 1 db fa csónak 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 asz-
talok 1000 Ft/db egységáron; jó állapot-
ban lévô heverô 3000 Ft. Tel.: +36
30/863-9293

Eladó kenyérsütô, rozsdamentes edény -
készlet (16 db-os), 12 személyes evô-
eszköz, Zsolnay süteményes készlet,
szek rény, dohányzó asztal, 2X+-as szô-
nyeg, XXL-es bôrdzseki. Telefon: +36
20/445-9730

Fenyvesen eladó: 1 db kéményes gáz-
konvektor Lampart 4 kw, kiváló állapot-
ban. Érd.: +36 20/491-9702

Tábortűznek, valamint grillezésre alkal-
mas felfűrészelt faágak jelképes össze-
gért átadók. Érd.: +36 30/504-7194

Hűtôszekrény 120 x 50 cm, tökéletes álla -
potú eladó. Telefon: +36 30/834-7008

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

Eladó 1 db olasz nappali szekrénysor, 
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 239×203×60 el adó,
irányár 130 000 Ft. Érd.: +36 20/471-
7225

Állítható méretű gyermek/ifjúsági fenyô
ágykeret ágyráccsal, ágyneműtartóval,
matraccal eladó. Ár: 30 000 Ft. Érdek-
lôdni lehet: +36 70/608-5551

Eladó karácsonyra kapott ruhagôzölô.
Egyszer használt, kifogástalanul műkö-
dik. Az Euronicsban 39 999 Ft-ért kap-
ható. Alkalmas ruhaneműk: ing, ruha,

zakó, blúz, stb. gôzöléssel történô va -
salására. A gôzfej fémbôl van, a rúd
állítható. 3 gôzfokozat. Ára: 19 000 Ft.
Telefon: +36 20/590-0538

Eladó Elektrolux porzsák nélküli kézi
porszívó. 1600 W teljesítmény. Hibát -
lanul működik. Átvehetô Balaton feny -
vesen. Ára: 7000 Ft. Telefonszám: +36
20/590-0538

Eladó Ford Focusra való: 185×65R14
méretű 70%-os nyári gumi felnivel és
eredeti csomagtartó. Érd.: +36 30/549-
4851 telefonon

Eladó sugár gázrezsó (PB és vezetékes
gázról működô) 2 lángos, fehér színű,
reduktorral együtt, ár: 10 000 Ft. Érd.:
+36 30/620-4334

Fa festô létra, 8 fokos (erôsített) három
méter hosszú, újszerű állapotban eladó.
Ár: 19 900 Ft. Érd.: +36 20/230-3388

Daewoo (koreai) benzinmotoros házi
permetezô, ÚJ! (25 literes tank, 1,5–2,5
Mpa nyomás), gyári új alkatrészekkel
eredeti csomagolásban garanciával
eladó. Ára: 29 990 Ft. Érdeklôdni: +36
20/230-3388

Bosch porszívó, 1500 W teljesítményű,
eladó. Hibátlanul működik, tartozékok-
kal. Ára: 12 000 Ft. Balatonfenyves +36
20/590-0538

Egy inverteres, egy hagyományos
elektromos hegesztô jutányosan eladó,
tartozékaikkal. 250 és 120 A teljesítmé-
nyűek. Valamint egy 2000W-os AEG
benzinmotoros aggregát is. Tel.: +36
70/602-5203

Hitachi projektor (kivetítô), Philipsés
Akai és egy Grundig TV olcsón eladó.
56 cm-esek, távszabbal. Márkás DVD-k,
150 Gb merevlemezzel, több felvételi
opcióval. Érd.: +36 70/602-5203

Balatonfenyvesen eladó: 25 kg-os benti
gyermekhinta: 10 000 Ft, cseppmentes
tanuló pohár: 800 Ft, nyári lány ruha 86-
98-as csomag: 10 000 Ft, 9-18 Römer
Eclipse autósülés: 9000 Ft, nyári szan-
dálok, cipôk kislánynak 19-26-os mére-
tig, formabedobós járássegítô: 2800 Ft,
Graco utazóágy gyerekeknek: 8000 Ft,
Hauck dönthetô babaetetô szék: 7000
Ft, Clementino puha kocka építô, lá -
nyos: 3000 Ft. Alkudni lehet. Tel.: +36
20/289-9746

LOWRANCE iFINDER PRO kézi GPS
helykeresô helymeghatározó, profi
tudású igényes készülék, tengeri funk-
cióval is, újszerű állapotban, magyar
nyelvű leírással eladó. Ára: 24 900 Ft.
Érdeklôdni lehet: 06 20/230-3388 tele-
fonszámon

FISH FINDER vezeték nélküli halkeresô
SZONÁR gyári csomagolásban, újszerű
állapotban tartozékokkal eladó. Ára:
9900 Ft. Érdeklôdni lehet: +36 20/230-
3388 telefonszámon

Eladó: képek – olajfestmények, akva -
rellek, rézkarc. Hôszigetelt üveg, mű -
anyag keretben. Méret: 3,30 m × 1,50 m.
Hôszigetelt műanyag keretű ablak,
méret: 1,50 m × 1,50 m. Bontásból, hasz -
nált. Érd.: +36 30/309-5121

Üdülô felszámolásból eladó: fenyôfa
étkezô asztal két paddal, szônyegek,
plédek, ágynemű garnitúrák, pehely-
paplan, függönyök, 2×3 m-es cserge,
piros-fekete-bézs színű. Érd. tel: +36
70/358-7879

Eladó komplett zuhanykabin (80×80-as)
akril tálcával, leeresztôvel, megkímélt
állapotban. Érd. tel: +36 20/992-5103

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 rosa-
ceás területek kezelésére). Hétfôtôl
szombatig 9-18:00-ig bejelentkezés a
+36 70/515-5463 telefonszámon vagy
Facebookon keresztül lehetséges.

ZÖLD JÓGA KLUB A VÍZPARTON

Jógás csapatot szervezünk elsôsorban
fenyvesieknek, de minden érdeklôdôt
szeretettel várunk, kezdôket is. Mé -
regtelenítô légzés, nyújtás, keringésja-
vítás, alakformálás és jó hangulatú
beszélgetés a relax után. Egy alkalom
1000 Ft/fô/másfél óra. Helyszín a Ba -
laton-part (mólóhoz közel), rossz idô
esetén Bodrog utca sarka. Idôpont: 
hétfônként 18:30. Érdeklôdni a +36
20/451-5229 telefonszámon.

Gondod akadt a nyakaddal, fáj a dere-
kad, sokat ülsz munkád során, vagy
épp ellenkezôleg, sokat állsz napköz-
ben? Akkor itt az ideje egy jó masz-
százsnak! Keress bizalommal, többféle
masszázs közül kiválasztjuk a Neked
legjobbat, legyen szó felfrissülésrôl
vagy akár kezelésrôl. – Svéd frissítô
masszázs, Thai herbalabdacs masz-
százs, köpölyözés, Kinezio tapasz
kezelés. Házhoz is kimegyek, ha szük-
séges. Idôpont egyeztetés a következô
telefonszámon: +36 20/289-9746

Egyéb

Életjáradéki szerzôdést kötnék egyedü-
lálló, idôs személlyel. Tel.: +36 20/457-
4520

Az apróhirdetések közzététele díjmen-
tes, a hirdetések tartalmáért felelôsséget
nem vállalunk! 

Aktuális híreink a www.balatonfenyves. hu
honlapunkon találhatóak.

Novemberi számunk lapzártája
2021. október 31.
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Huszonöt éves a Balatonfenyvesi 
Vitorlás Sportegyesület
A fenyvesi ünnepi programok sorába illesztette be a Balatonfenyvesi
Vitorlás Sportegyesület saját születésnapját, hiszen ôk épp 25 évvel
ezelôtt alakultak meg. Ünnepi közgyűlést követôen örök emléket állí-
tottak az egyesület elhunyt tagjainak: a Központi Strandon árbócrudat
mintázó emlékoszlopot avattak fel, amelyen kis réztáblákon olvashatók
azon fenyvesi vitorlázók nevei, akik már az égi vizeken hajóznak.

Turul Gyógyszertár 
8646 Balatonfenyves, 

Bocskai tér 1.  
Telefon: 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:  8.00–17.00
Vasárnap:  Zárva

Gyógyszertárak 
ügyeleti rendje:

2021. október 4–10.
Arany Kígyó Gyógyszertár,

Balatonboglár

2021. október 11–17.
Isteni Gondviselés Gyógyszertár,

Fonyód

2021. október 18–24.
Turul Gyógyszertár, Balatonfenyves

2021. október 25–31.
Magyar Korona Gyógyszertár,

Balatonlelle

2021. november 1–7.
Három Királyok Gyógyszertár,

Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól 
az alábbi idôpontokig:

2021.09.01–12.31. 
H–P 20:00 óra, 

szombat:14:00 óra, 
vasárnap és ünnepnapokon:

12.00 óra

Könyvtár
8646 Balatonfenyves, 

Kölcsey u. 40. 
Telefon: 85/887-651

konyvtar@balatonfenyves.hu

Könyvtári nyitva tartás 
szeptembertôl:

HÉTFÔ 10.00–12.00 13.00–16.00
KEDD 10.00–12.00 13.00–16.00
SZERDA 10.00–12.00 13.00–16.00
CSÜTÖRTÖK 10.00–12.00 13.00–16.00
PÉNTEK ZÁRVA ZÁRVA
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Új lelkészünk bemutatkozik
Új lelkésze van a Fo -
nyód-Balatonfenyves
Református Missziói
Egyházközségnek, Né -
 meth Tamás személyé-
ben. Honnan ér kezett
hozzánk?
Egyrészt én is „Ba la to -
ni gyerek” vagyok, az
északi parton, Ba la ton -
kenesén nôttem fel.
Másrészt egy 10 ezer
fôs kisvárosból, Cell -
dömölkrôl jöttem, ahol
egy 200 fôs kis gyüle-
kezet lelkipásztora vol-
tam 16 éven keresztül.
Ott egy ak tív gyüleke-
zetet „örököltem” elôdömtôl: voltak nagy ren dezvények
és kis gyülekezeti házi csoportok, volt nô  szövetség,
énekkar, ifjúsági munka, testvér gyülekezeti kapcsolat,
és így tovább. Ezt igyekeztem tovább működtetni, s
ennek a tapasztalatával szeretném itt a Fonyódi –
Balatonfenyves Református Missziói Egyház községben
én is végezni a lelkészi szolgálatokat.
Hogyan fogadta új megbízatását? 
Örömmel és bizakodással! Ezt próbáltam megfogal-
mazni június elején a bemutatkozó istentiszteleten, amit
az Ap. Csel. 16 alapján tartottam. Itt arról olvashatunk,
hogy Filippi mellett, egy kis folyó mellett jött létre az elsô
európai keresztyén gyülekezet. Igen, ami most van, az
azzal kezdôdött, hogy néhány asszony imádkozott a
folyóparton, egy Lídia nevű asszonynak Isten megnyi-
totta a szívét, s otthona missziói központként szolgált.
Fenyvesen is, Fonyódon is van néhány imádkozó, nyi-
tott szívű, Isten szolgálatában, missziójában elkötelezett
ember. Hiszem, hogy ebbôl a kis magból kiindulva az
élô Isten meg fogja áldani munkánkat, s ad lehetôsége-
ket, eredményeket, növekedést!
Milyen tervei, elképzelései vannak?
Augusztus 1-tôl, alig két hónapja vagyok a gyülekezet-
ben, az elsô hónapok, évek az ismerkedés jegyében
fognak telni. Szeretném megismerni egyházközségünk
tagjait, felmérni az igényeket, lehetôségeinket. Fon tos -
nak tartom, hogy a hittanos gyermekeken keresztül a
szüleikhez is eljussunk. Egy olyan generációhoz, akik
talán most még távolabb vannak az egyháztól. Sze -
retnénk jó kapcsolatot kialakítani a települések vezetôi-
vel, intézményeivel, s természetesen a többi felekeze-
tekkel is. Hiszem, hogy ez a hozzáállás, lelkület vonzó
lesz az emberek számára, s így lehetünk – Jézus sza-
vaival élve –, valóban „hegyen épített város”, amely
nem rejthetô el, hanem megtelik világossággal, élettel!

Meghalt Tábor Róbert. Kevesebb mint egy
hónapos a döbbenetes hír. Meghalt a
Robi! Hogyan? Mi történt? Lehetetlen!
Napokig kérdezgettük egymást, már akik
ismerték. Sokan ismertük. Persze fôleg a
helyben lakók. De néhány, a község éle -
tébe évtizedek óta beépült nyaralópolgár
is. Ahogy például én. 
Alig tudtam Róla valamit, a magánember-
rôl. A közösségirôl többet.  Mert közössé-
gi ember volt. Születetten az. Minden ér -
dekelte és foglalkoztatta, ami a faluban, a
faluval történt. Érdekelte, és véleménye
volt róla. A kilencvenes évek óta ezt a
véleményt – így vettem észre –, többnyire
megtartotta magának. Közvetlenül a rend-
szerváltás elôtt volt Fonyód tanácselnök
helyetteseként a feladatkörét társadalmi
munkában Fenyvesen elvégzô tisztségvi-
selôje, az akkor leváltott s most már régi
világnak. Lehet, hogy éppen ez az egybe-
esés zárta be ismerôsei, barátai szűk
körébe akkor, 1990 körül. Mindig éreztem
benne, szavaiban, reagálásaiban némi
konok sértettséget. De ezzel soha nem
demonstrált. Sôt! Vállalta, ha volt, ha adó-
dott feladata: mindnyájunkért elvégzendô.
Remek fotósként bábáskodott a fenyvesi
naptár elkészítése során, fotósorozata je -
lent meg 2019-ben a Fenyvesi Újságban,
kurátorául szegôdött a Mari-Etta Gyüj -
temény alapításának. Soha nem tudtam
olyat kérni tôle, amit ne teljesített volna a
rá igen jellemzô, megbízható precizitással. 
Váratlanul távozott örökre, nem készült a
búcsúra, senkitôl se tudott elköszönni.
Nem köszönhettünk el, én sem köszönhet-
tem el Tôle. Most hát megteszem. Ôrzöm
emlékét, amíg élek. Egy olyan emberét,
akit nagyra becsültem és tiszteltem.
Hatvanöt évesen várt volna Rá jócskán fel-
adat még, olyan is, amire én kértem volna
meg, mostantól nem számíthatok értékes
munkájára. 
Csendes barátságunktól búcsúzom, meg-
indultan. Nyugodj békében Robi. /B. P./

Szeptember 17-én, nem sokkal a 98. szü-
letésnapja elôtt elhunyt Táskai Antalné,
Magdi néni. Szinte egész életét Feny ve sen
élte le, aktív éveiben a bélatelepi gyer-
mekotthonban dolgozott. Az utóbbi három
évben, mivel egészsége megromlott, már
lánya gondozta ôt kaposvári otthonában.
Hamvasztás utáni temetésére késôbb
kerül majd sor Kaposváron. Emlékét meg-
ôrizzük.
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Településünk 125 évvel ezelôtti alapítása az elsô itt megtartott szü-
rethez köthetô. Ezért az idei évben, a hagyományos szüreti felvonu-
lás helyett – és a májusban elmaradt falunapot bepótolandó – két
napos programsorozattal ünnepeltük a jeles születésnapot szep-
tember második hétvégéjén.
A hagyományosan meghirdetett labdarúgó versenyen nyolc csapat
vett részt, ôk szombat délelôtt vették birtokba az általános iskola
pályáját, a meccsek kora délutánig tartottak, igen jó hangulatban.
A Központi Strandon felállított rendezvénysátorban szombat dél-
után, a népzenei műsort és nótaműsort követôen hatalmas sikere
volt a Vivát Bacchus énekegyüttes műsorának, majd pedig a
Dumaszínház stand up elôadója, Kertész Ricsi szórakoztatta a szép-
számú közönséget.
A színpadi programokkal párhuzamosan játszóház, kézműves fog-
lalkozás, ugráló vár és mászó fal várta kicsiket és nagyokat, vala-
mint a csúszdát is beüzemeltettük, hiszen szeptember második hét-
végéjén még igazi késônyári strandidô volt.
Vasárnap hagyományosan a katolikus templom adott helyet az
ünnepi programoknak. A szentmisét székely testvértelepülésünk,
Zeteváralja plébánosa, Mátyás Gábor celebrálta, utána pedig
Sánduly Lajos Szentület című verseskötetének bemutatójára ke- 
rült sor.
Sajnos lengyel partnertelepüléseinkrôl most nem érkezett delegá-
ció, hogy együtt ünnepeljünk. ôk videofelvételen keresztül üzentek,
melyet egy, Fenyvesrôl szóló emlék-dokumentumfilmbe foglaltunk,
ami megtekinthetô honlapunkon, a www.balatonfenyves.hu címen

Születésnapot ünnepeltünkEGYHÁZAK

Református egyház:

Református istentiszteletek min-
den vasárnap reggel 9.00 órakor
kezdôdnek Balatonfenyvesen, a
Református Imaházban (Cím: Ba -
latonfenyves, Bem utca 9.). Min -
den hónap elsô vasárnapján Csa -
ládi Istentisztelet.

Római katolikus egyház:

Miserend:
Balatonfenyvesen, az Árpád-házi
Szent Erzsébet plébániatemplom-
ban szentmise vasárnap 10.30-kor.
Cím: Balatonfenyves, Kölcsey
Ferenc utca 79.

Balatonfenyves-alsón, a Szűz Má -
ria Szent Szíve-templomban szent-
mise vasárnap reggel 9.15-kor.

cím: Balatonfenyves, 
Templom köz 7.

Péntek este 18.00 órakor az esti
szentmise hetente váltott helyszí-
nen lesz megtartva. Az aktuális mi -
serend megtalálható a templomok
hirdetôtábláján.

További információ:
Bálint Gábor plébános 

30/633-0668

A plébános elérhetô: a fenti tele-
fonszámon vagy személyesen a
szentmisék után.

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
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A spirálfűz vagy más néven csavart fűz
a nyárfákkal, köztük a májusban be -
mutatott jegenyenyárral együtt a fűzfa-
félék családjába (Salicaceae) tartozik.
Magának a fűzfa (Salix) nemzetségnek
mintegy 400 faja ismert a Földön, ha -
zánkban a kecskefűz, fehér fűz, re-
kettyefűz a leggyakoribb fajok. Az ún.
puhafaligetek alkotói, általában nedves
területeken, folyók mentén ártereken,
vízparton alkotnak növénytársulást. 
A különbözô fűzfajok hosszú idô óta
fontos szerepet játszanak az emberi-
ség életében. Már az ôsi sumérok és
asszírok leírásaiban is találkozhatunk a
fájdalom- és lázcsillapítás eszközeként
a fűzzel.
A csavart fűz a Kelet-Ázsiában honos
babiloni szomorúfűz egyik nemesített
változata, tudományos nevén Salix
babylonica var. pekinensis ‘Tortuosa’.
(Korábban Salix matsudana ‘Tortuosa’
néven volt ismert.) A faj eredeti termé-
szetes elôfordulási területének nyugati
határa Kelet-Turkesztánban van és
Kínán át egészen Japánig húzódik. 
A különleges, csavart hajtásai miatt
kedvelt dísznövényfajtát („Tortuosa”)
az egész világon ültetik. A babiloni szo-
morúfűz a legôsibb szomorúfűz, de a
szomorúfüzek feltűnô, sajátos növeke-
dési formájuk révén általában is a par-
kok és kertek kedvelt díszfáivá váltak. 
A csavart fűz hajtásai hosszúak, véko-
nyak, hajlékonyak, sárgás- vagy vörö-
seszöldek, gyakran lecsüngôk. A leve-
lek nyele rövid, a lemezek keskenyek,
hosszúkásak, lándzsásak, fonákjuk ko -
pasz, a szélük finoman, hullámosan
fűrészelt. A levelek ôsszel sárga szín-
ben pompáznak. Az ép szélű murva -
levelek hónaljában növô, egyivarú
virágai barka virágzatot alkotnak: a
virágtakaró hiányzik, a porzós virágok-
ban kevés porzó van, a termôs virá -
gokban egyetlen termô. A tavasszal,
február-márciusban nyíló nôivarú (ter-
môs) vi rágok fehérek vagy világoszöl-
dek, a por zós barkák sárgák, pirosa-
sak. A virágokat rovarok porozzák be.
A május-júniusban beérô termés sok-
magvú, több kopácsú tokokból álló
füzér. A magvak alig 1 mm hosszúak,
zöldesbarnák.
Maga a spirálfűz kb. 7-8, ritkán 10 mé -
teres magasságot ér el, ágrendszere
különleges, csavarodott. Fôleg télen, 
a lombhullás után lesz látványos.

Dugóhúzó szerűen csavarodó száraz
ágait gyakran használják virágcsokrok
díszítésére, vagy növényi kompozíciók
(„ikebana”), vázák részeként. Külön -
leges formája miatt a spirálfüzet elsô-
sorban magányosan ültetik, s mivel
nem túl nagy termetű lesz, ezért kisebb
kertekben, elôkertekben is nevelhetô.
Ültetési helyéül napos, világos és félár-
nyékos helyet egyaránt választhatunk,
laza és kötött talajon egyaránt megél.

A többi fűzfélével ellentétben jól viseli 
a szárazságot, de igazán jól mégis a
nedves talajban érzi magát. A szüksé-
ges nedvességet öntözéssel biztosít-
hatjuk, jó megoldás az is, ha eleve kerti
tó mellé ültetjük. Dúsan elágazó oldal-
gyökerei kezdettôl nagyon szerteága-
zóak, de a jelleget erôsen befolyásol-
ják a talaj tulajdonságai. A fa kérge ele-
inte sima zöld vagy vöröses zöld,
késôbb – különösen az alsó néhány
méteren – mély, hosszanti barázdákkal
felrepedezik. Törékeny ágrendszerét
télen a jég és a hó tönkreteheti. A spi-
rálfűz szaporítását a kertészetekben
magról vagy dugványozással oldják
meg, kitűnôen sarjad is. Elsô éveiben
rendkívül gyorsan nô, agresszív gyö-
kérnövekedése miatt vízvezetékek
mellé ne ültessük. A hátlapon az Úttö-
rô utca 37. sz. alatti spirálfűz látható.

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. Sorozatunkban,
januártól decemberig, egyet-egyet bemutatunk közülük írásban
(Korsós Zoltán szövegével) s képpel (a fotókat Horváth Gábor,
Kiss Péter és Korsós Zoltán készítették).

Spirálfôzu
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ÖRÖKSÉGÜNK

SPIRÁLFŰZ



<<
  /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


