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Mit is kínálunk? Abban azt gondolom nincs köztünk vita,
hogy megváltoztak a szokások. Ma már egészen másként 
választanak utazási célt azok, akik bennünket, így a Balatont
választják a nyaralás helyszínéül. Abban is egyetérthetünk,
hogy a tó maga egyedül már nem elegendô ahhoz, hogy csá-
bító utazási cél legyünk, és attól nem lesz Fenyvesen minôségi
turizmus, hogy azt mi annyira szeretnénk.
Ezért nagyon sokat kell tennünk mindnyájunknak.
Nem elégedhetünk meg a középszerrel, a legjobbnak kell 
lennünk, de legalább is törekednünk kell arra, hogy egyszer a 
legjobbak legyünk, ami egy hosszú, és nem könnyû folyamat
része.
Az üdülési idény tervezése, az arra való felkészülés még a fo-
lyamatban lévô szezon közben megkezdôdik, már akkor meg
kell fogalmaznunk a következô idôszak teendôit, melyhez meg
kell találni a pénzügyi hátteret, és ha mindkettô rendelkezésre
áll – szerepeltetnünk kell azt az aktuális költségvetésünkben.
Itt Balatonfenyvesen többszörösen is szerencsésnek mondhat-
juk magunkat, hogy ilyen színes a turisztikai kínálatunk. Ne-
künk van Balatonunk páratlan panorámával, szabad strandja-
ink, ingyenes parkolási lehetôségek, keskeny nyomtávú kis-
vonat, a páratlan Nagyberek, abban természetvédelmi terület,
no és vannak igazán igényes programjaink, rendezvényeink.
Nem könnyû az idény kulturális programjait összeállítani, tekin-
tettel kell lenni a hozzánk látogatók kor, és érdeklôdés szerinti
megoszlására, melyet csak úgy tudhatunk meg, ha a rendez-
vények vonatkozásában monitorozzuk is azokat. Az alapgon-
dolat a következô: „Fenyves csendes családias üdülôhely”….
Hogy az, azt az elôttünk járók hagyták ránk örökül, és hogy
mennyire jól fogalmaztak a 30-as 40-es években mi sem bizo-
nyítja jobban, mint hogy már egyre többen a családokat tekin-
tik a fô turisztikai „célcsoportjuknak”.
Ennek megfelelôen ebben az esztendôben folytatjuk a rend-
szeres gyermekmûsorokat, melyek a múlt esztendôben is nagy
sikert arattak.
A KULTKIKÖTÔ névvel fémjelzett programsorozat idén már ki-
egészül színházi kamara elôadásokkal, és amennyiben ezek-
nek sikere lesz, az ôsszel hosszabb távú együttmûködési meg-
állapodást kívánunk ezen vállalkozással kötni. Szervezi a 
Turisztikai Egyesület is a szokásos programokat, persze úgy,
hogy az egyes mûsorok ne jelentsenek egymásnak konkuren-
ciát.
Idén is lesz BALATONPARK rendezvénysorozat a stadionnál,
ismereteim szerint július végétôl augusztus 22-ig 12 rendez-
vényt kötöttek le a szervezôk. Demjénnel kezdenek, de lesz
Anna and the Barbies, Majka és Curtis is. Az immár hagyomá-
nyos rendezvénynek jótékony a hatása Balatonfenyves hír-
nevére – köszönet a szervezôknek, és finanszírozóknak (idén
ebbe a község is beszállt.
Kínálunk ezen kívül egy új sétáló utcát, melynek végleges
arculatának kialakítása folyamatban van, szép, és tiszta stran-
dokat, közterületeket, no és egy épülô kikötôt, mely magában
hordozza településünk, így a mi jövônket is, ezért nehezen tu-
dom megérteni, és elfogadni az ellenzôk, a fanyalgók kifogá-
sait. Bízom abban, hogy jövôre ezzel az impozáns létesítmény-
nyel, annak programjaival is gazdagodik a kínálatunk. (Lombár
Gábor)

ELSÔ ÁLDOZÓK
Elsô áldozók a Szent Erzsébet Plébániatemp-

lomban: Varga Réka, Elekes József és

Hodován Zsófia Bolla István atyával

CHALLENGE DAY
A kihívás napját május 20-án rendeztük meg,

másnap elôadást hallgathattunk meg a torna-

teremben. Címe: Hóferi és a hét törpe igaz

története. Felkészítô tanár: Kövesdi Éva
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Kezdôdik a szezon…
... és ezt már abból is jól látjuk, hogy
sokkal több szemét keletkezik a hét vé-
gén, ami nem is lenne nagy baj, de
azok mindenhol, a legötletesebb helye-
ken is megjelennek, szinte elárasztva,
de legalább is elcsúfitva a település
képét.
Azt elôre le kell szögezni, hogy lakos-
ságunk (itt mindenkire gondolok, aki-
nek köze van Fenyveshez) nagy része
fegyelmezetten, és korrekt módon,
partnerként vesz részt ebben a tevé-
kenységben a hulladékok lakosságtól
történô begyûjtésében. Betartják a
szállítási napokat, az akkor kihe-
lyezhetô mennyiségeket, a hulladékok
fajtáját, még szelektálnak is, ha többlet
szemetük van megvásárolják az annak
kihelyezéséhez szükséges zsákot, zsá-
kokat – végezetül be is fizetik a szolgál-
tatás ellenértékét.
Van azonban néhány ingatlantulajdo-
nos aki sokkal kurucosabb módon 
végzi ezt a tevékenységet. Más ingat-
lana elé, vagy a közterületi szemét-
gyûjtôkbe rakja a hétvégi hulladékot,
nem szelektál, nem azokban az idô-
szakokban és nem a meghatározott faj-
tájú szemetet rakja valahová, közben
sokallja a díjat, melynek hangot is ad,
sôt be sem fizeti.
Ezzel a viselkedéssel pedig többszörös
kárt okoz a településnek, végezetül
mindnyájunknak.
Nézzük, hogyan is történik a károkozás?
Nem a saját ingatlana elé helyezi ki a
szemetet (a törvény, és annak elôírásai
alapján készült helyi rendelet megsze-
gésével), hanem a köztéri szemetesek-
be, vagy más ingatlana elé.
A közterületi szemetes edényeket mun-
katársaim rendszeresen ürítik, és az ott
keletkezett mennyiséget a község viteti
el, és természetesen ki is fizeti a köz-
szolgáltatónak, amely, mint tudjuk az
önkormányzatok tulajdona.
A cég leszámlázza a járatnapok alap-
ján a szolgáltatást, és leszámlázza a

köztéri ürítések kezelését. Amennyiben
más elé viszik a szemetet, és ott törté-
netesen van már kihelyezett mennyi-
ség, a szolgáltató csak egy zsákot vagy
edényt ürít, hisz arra szól a megbíza-
tása.
Ez kinek jó? Merülhet fel a kérdés, ami-
re a válasz egyszerû – senkinek.
Megkezdôdött a zöldhulladék szállítás
szezonja is, ma este a Közép utca 40
elôtt 30 db 120 literes zsákot láttam ki-
helyezve, melyet láthatóan nem ezen
ingatlanról gyûjtöttek össze, inkább a
szemben lévô üdülôterületérôl. A zöld-
hulladék a szemétszállítás része, az já-
ratnapként szerepel a számlázásban,
de az mégsem járja, hogy 30 járatnap-
ra való zöldet raknak ki egyszerre.
Nagyon jó lenne ha minél többen a
komposztálással is megkímélnék a kör-

nyezetünket attól, hogy mûanyag zsá-
kokba csomagolva drága üzemanyag-
gal szállítsuk el ezt a fajta szemetet,
ahelyett hogy azt a telek sarkában
használható komposzttá alakítanák.
Ebben munkatársaim, és a Pelso-Kom
munkatársai is szívesen segítenek ta-
nácsokkal.
A közszolgáltatónak a nem fizetôk „jó-
voltából” több mint 100 millió a kint-
lévôsége, mely mindnyájunk vesztesé-
ge, hisz a cégnek szüksége lesz erre
az összegre, és ha nem tudják azt a
NAV szakemberei behajtani, a települé-
seknek kell a nem fizetôkért helytállni,
fizetni mindnyájunk pénzébôl.
Indul a szezon, és bízom abban hogy
szép és hasznos nyarunk lesz, de eh-
hez kellünk mindnyájan, kívánom,
hogy úgy legyen! (Lombár Gábor)

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI NAPTÁR
2015.01.01–2015.12.31

BALATONFENYVES
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Elsô kézbôl 
a kikötôrôl
Kérdezz-felelek. Akár ezt a mottót
is hirdethette volna az épülô kikötô
fejlesztôje a község Függetlenség
napi rendezvényén. Deák Gábor, a
projekt egyik beruházója Lombár
Gábor polgármester meghívására
érkezett a falunapra, ahol bárki
kérdezhetett tôle, és elsô kézbôl
tájékozódhatott a kérdéskörben.
Ez nagyon jó, kellett már egy ilyen
alkalom – hangzott el több né-
zelôdô részérôl, a kikötôi fejlesz-
tést ábrázoló Sunmarine molinóra
pillantva. Az érdeklôdôk közt akadt
turista, fenyvesi lakos, és persze
vitorlázók, akik már most a nyitás-
ról és a szolgáltatásokról érdek-
lôdtek. Deák Gábor újdonságként
emelte ki, hogy a kikötô az eddigi
funkciói mellett, biciklis és vízi
megálló hely is lesz egyben, vagyis
plusz szolgáltatásokkal várja majd
az evezés és a kerékpározás sze-
relmeseit is. Többen arra voltak kí-
váncsiak, hogy meddig tart még a
zaj és a kôszállítás a faluban. Mos-
tantól már a kevésbé látványos és
csendesebb munkálatok következ-
nek. A kikötô kivitelezési munká-
latai egyébként szeptemberben
befejezôdnek, az ôszi/téli hajótá-
rolásra már nyitási kedvezmények-
kel várják a hajókat.
Volt, aki azt szerette volna tudni,
nyilvános lesz-e kikötô, végigsé-
tálhat-e bárki majd a mólón. Deák
Gábor erre is megnyugtató választ
adott, a szabad strand felôl köz-

vetlenül lehet „rásétálni” a mintegy
450 méter hosszú keleti mólóra,
melynek végén alakítják ki a sze-
mélyhajó kikötôt. Ezt a keleti mó-
lót, elkészülte után, átadják a feny-
vesi önkormányzatnak. A Rigó
árok torkolatától délre mintegy 
50 méterre a parti sétáló út folyta-
tásaként egy gyalogos hídon lehet
átmenni a kikötô területére.
A strand eliszaposodásával és a
berekvízzel kapcsolatos kérdésre
a beruházó idézett a Budapesti
Mûszaki Egyetem áramlástani
szakvéleményébôl, miszerint nem
várható túlzott ülepesedés, ha
mégis, akkor a fejlesztônek el kell
végezni a szükséges munkálato-
kat. A berekvízzel kapcsolatban

pedig arra hívta fel a figyelmet,
hogy a félelmek alaptalanok, a
barna víz nem fog kifolyni a sza-
bad strandra, mert a két mólószár
kivezeti azt a mélyvízig. Egy há-
zaspár a Rigó-árok kivágott fáiról
kérdezett. Deák Gábor kifejtette, a
fákat önkormányzati engedéllyel,
az árok falainak megerôsítési
munkálatai miatt kellett kivágni, de
az építés végeztével ugyanannyi
elônevelt, tájazonos fát ültnek
majd cserébe.
Aki most lemaradt a lehetôségrôl
az felteheti kérdéseit a projekt
honlapján, a www.sunmarine.hu
weboldalon, ahol a fejlesztôk min-
den észrevételre és javaslatra rea-
gálnak.
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– „EZERMESTER-SZOLGÁLAT”
Tóth László Balatonfenyves,
Petôfi u. 185. Tel.: 70/602-5203.
e-mail: tothLaszlo60@vodamail.hu 

– Kócsa Mátyás ács-állványozó
mester vállalom régi tetôk fel- 
újítását, új tetôszerkezetek ácso-
lását, fedését, valamint belsô 
burkolást és gipszkartonozást,
kerti pihenôk, teraszok, kocsibe-
állók elkészítését. Balatonfeny-
ves, Rákóczi u. 2., tel.: 30/387-
6573.

– MINDEN AMI VILLANYSZERE-
LÉS! Farkas András villanysze-
relô Lakások, házak, irodák, üzle-
tek, mûhelyek villanyszerelése.
Fogyasztásmérô helyek készíté-
se. Éves felülvizsgálatok. 30/275-
1577, farek01@gmail.com Bala-
tonfenyves, Fenyvesi u. 214.

– Számítógépek javítását, karban-
tartását vállalom. Orbán János
70/379-8301

– Kômûves és burkoló munkát vál-
lalok. Zrínyi Péter – 70/334-9402

– Szobafestést, tapétázást, hôszi-
getelést vállalok. 30/951-6569

– 10 m3 nyárfa méterben, 6 m3 kály-
hakészre vágva eladó. 30/551-
8359; 30/403-0181

– Négy Évszak Játszóház Balaton-
keresztúron! Interaktív játszószo-
bák, mászóka, csúszda; 3–12
éves korig. Zsúrra bérelhetô.
Belépô: 500 Ft/gyermek/óra. Nyit-
va egész évben. Négy Évszak
Játszóház 8648 Balatonkeresztúr,
Ady Endre u. 1. Telefon: 30/497-
4106 és 30/497-4103, E-mail:
belmatyas@balatonkeresztur.hu;
belmatyaskozpont@gmail.com,
honlap: belmatyaskozpont.hu

– Szántóföld 4 ha, 7288 m2 B.Ke-
resztúron a reptér és a hetes út
között, kiadó vagy eladó. Tel.:
20/806-4390

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

– Parketta lerakást, lakkozást, laká-
sok, nyílászárók festését-mázo-
lását, és egyéb ingatlan körüli
javítási és karbantartási munkák
elvégzését rövid határidôvel, jutá-
nyos áron, hosszú távra is vállal-
juk. „LA-ZO” házszerviz. Tel.:
30/403-0181 és 30/551-8359.

– SVÉD MASSZÁZS Frissítô svéd
masszázs képzett masszôrtôl.
A hét bármely napján, saját ott-
honában. Hívjon bizalommal
(30/513-7804) és segítségemmel
frissüljön fel testileg, lelkileg.

– Idôs férfi keres olyan 60–70 év
közötti magányos nôt, aki ottho-
nában (fôzés, takarítás) besegíte-
ne! Cserébe ott lakás teljes ellá-
tással és némi anyagi juttatás!
Tel.: 30/849-6190

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

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

– Eladó 1 db hordozható 4 soros
cserépkályha, 1 db 3 égôs gáz-
tûzhely, 1 sarok ülôgarnitúra. Ér-
deklôdni a 20/211-7911-es tele-
fonszámon.

– 250 db jó állapotú Tatai cserép 
eladó. Érd.: 85/460-011 az esti
órákban.

– Munkájára igényes takarítónôt és
kertgondozót keresek. Részlete-
ket személyesen. Tömör Tamás.
30/620-7980.

– Ha a kerttel akad gondja, Schurcz
megoldja! Kertépítés, kertfenntar-
tás, veszélyes fa kivágás. Tel.:
30/432-7073.

– Tájékoztatjuk (elôzetesen) a tisz-
telt érdeklôdôket, hogy a Fenyves
Termál 2008 Kft. a tulajdonában
lévô ingatlanán a 7-es út mellett
(volt go-kart pálya), vegyes áru
struktúrájú PIAC létesítését ter-
vezi 2015. június 02-i nyitással
augusztus 28-ig, heti 2-3 piaci
nappal (kedd, péntek, vasárnap)
6.00 órától 12.00 óráig. Elsôsor-
ban ôstermelôk, zöldség- és gyü-
mölcstermelôk, élelmiszer áru-
sok, kézmûvesek, vegyes ipar-
cikk-kereskedôk jelentkezését
várjuk. Autóbeállás, és a szüksé-
ges egyéb feltételek biztosítottak.
Jelentkezést és a helyszín meg-
tekintését az info@fenyvester-
mal.hu e-mail címre, postacímre:
8000 Székesfehérvár, Távirda u.
2/A. várjuk, a borítékon PIAC al-
címmel, vagy a 70/298-8269-es
telefonszámra.

– Tájékoztatjuk a sport és tenisz
kedvelôket arról, hogy május 15-
tôl újra használatba és birtokba

vehetôek a Berek-Teke mögött
meglévô és felújított teniszpályák,
ahová szeretettel várjuk a teni-
szezni, sportolni szeretô vendé-
geinket. Idôpontfoglalás szemé-
lyesen, vagy a 20/941-1937 tele-
fonszámon.

– Lakható présház szôlôvel, gyü-
mölcsössel a kisvonat mentén
Hátihegyen eladó. 30/957-3170.

– SUPERAL ABC Balatonfenyves
Fenyvesi u. 79. alatt vasárnap is
nyitva tart!

– Tanárnô tanulói felkészítést vállal
matematika és kémia tárgyakból.
70/541-3042.

– Fenyvesen eladó kitûnô állapot-
ban, olcsón 2 db fotelágy és 1 db
mosogatószekrény csepegtetô-
tálcás, zománcozott. Érdeklôdni
20/491-9702 telefonon.

– Eladó Keszthelyen 6 lakásos tár-
sasházban I. emeleteti 54 m2-es
cirkófûtéses, újszerû, még nem
lakott lakás. Fedett gépkocsi be-
állóval, a kastélyhoz közel. Érd.:
20/992-5103.

– Balatonfenyvesen külterületen, a
régi 7 es út mellett 1,4 ha rét el-
adó. Érdeklôdni: 85/460-295 és
30/287-7852

– Eladó 1 db új (1,5 × 2,3 m) szép
szônyeg ár: 15 000. Hozzá illô 
2 db (0,8 m × 1,5 m) szônyeg ár:
4000 Ft/db Továbbá 1,8 × 2 m
ágybetét ár: 25 000 Ft, és 20-as
gyerek kerékpár ár: 25 000 Ft
Érd.: 30/520-4789 Potecz Ipar-
cikkben.

– Bútorok eladók! Tömörfa fenyô
ágykeretek rugós szivacsbetéttel,
200 × 90-es méretben eladók
(kettô darab egyforma ágy, az
egyikhez kihúzható görgôs tö-
mörfa ágynemûtartó is tartozik),
egyenként 15 00 Ft-os áron (ágy-
nemûtartó: 5000 Ft). Ugyanitt
bükk színû 5 fiókos tárolószek-
rény (kb. 100 × 40 × 60) 20 000
Ft-ért eladó. Tel.: 30/929-3819
(Balatonfenyves).

– Jó állapotban lévô számítógépes
asztal forgós székkel eladó. Tel.:
30/545-8098.

– Veszélyes fák kivágása, fûnyírás,
kertrendezés, – takarítás, laka-
tosmunkák. Telefon: 85/362-151,
30/986-2565.

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

APRÓ
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Az idén tíz éves KULTKIKÖTÔ ezen
a nyáron Balatonföldvár mellett Ba-
latonfenyvesen is megnyílik, hét hé-
ten át kínálva igényes és változatos
programokat kicsiknek és nagyok-
nak.
A színházi elôadásokat, koncerteket,
családi programokat, kiállításokat,
filmvetítéseket kínáló rendezvény-
sorozat eseményeire a tavalyi évben
40 000 látogató volt kíváncsi a Bala-
tonon. Idén tíz év tapasztalatával a
hátuk mögött a szervezôk hatalmas
vállalkozásba fogtak: összesen négy
helyszínen mûködtetik majd a sok-
színû kulturális programokat kínáló
KULTKIKÖTÔket. Mottójuk: Víz Tisz-
ta Kultúra – jelezve, hogy a KULT-
KIKÖTÔk minôségi programokat ga-
rantálnak.
A fenyvesi KULTKIKÖTÔ a kisgye-
rekes családok paradicsoma lesz,
hiszen július 10-tôl augusztus 22-ig
minden pénteken 18.00 órától esti
mesével, minden szombaton 11.00
órától matiné-elôadással várja a pici-
ket. A legjobb színházi és bábszínhá-
zi társulatok lépnek színpadra a
KULTKIKÖTÔ helyszínén, a fenyvesi
Kultúrtérben. A Felvidék egész vilá-
got bejárt mesemondója, Écsi Gyön-
gyi érkezik, hogy ízes nyelven és fan-
táziát tornáztató eszközökkel mesél-
jen el egy gömöri népmesét. A Mese-
színpad Szabadkáról Mátyás király
kalandjait eleveníti meg: egy színész-
nô és egy néptáncos rengeteg hu-
morral és szeretettel hívja életre az
igazságos és furfangos uralkodót.
Klasszikus népmeséket és Grimm-
meséket hoz például a Ramazuri
Bábszínház, a Ládafia Bábszínház, a
Magyar Népmese Színház, a Kereplô
Színház, a Batyu Színház és a
Bábrakadabra Bábszínház. Egészen
friss és elbûvölô varázslatok kerülnek
ki a Rutkai Bori Banda Sárkányjárgá-
nyából, Góbi Rita táncmûvész pedig
a gyerekekkel együtt játszik szín-
házasdit. Saját mesével érkezik a
Szamárfül Projekt, a Ziránó Színház
egy olasz népmesét ígér sok zené-
vel, Szilas Miklós Van egy mesém cí-
mû elôadásában a gyerekek a fôsze-
replôk, az Aranyszamár Bábszínház
pedig egy kortárs magyar szerzô,
Máté Angi meséjét dolgozza fel.
A KULTKIKÖTÔ szervezôi a felnôt-
tekre is gondolnak: három kamara-
színházi elôadást tartanak a régi

kertmozi otthonos, fedett terében.
A Magyarországi Szerb Színház a le-
gendás Karády Katalin életérôl készí-
tett zenés duett drámát Idegenben
keserûbb a sírás címmel. A már emlí-
tett felvidéki mesemondó, Écsi Gyön-
gyi felnôtteknek is hoz a batyujában
egy-két kacagtató történetet „abból a
roppantott világból, ahol az égnek
hegyin, a Hódnak hátán nyílik és zá-
rul az ég.” A Neptun Brigád pedig egy
frenetikus vígjátékkal, a Bankhitellel
érkezik, melynek fôszereplôje a Fa-

pad, Kossuthkifli és Jóban rosszban
címû sorozatokból ismert ifjú tehet-
ség, Lengyel Tamás (aki – mikor nem
a kamera elôtt áll – a Vígszínház tár-
sulatának titánja).
A részletes programot és az elôadá-
sok bôvebb leírását a www.kultki-
koto.hu weboldalon találhatják. A
KULTKIKÖTÔ – Balatonfenyves jegy-
értékesítési pontja a Kölcsey utca 14.
szám alatti Balatonfenyvesi Turiszti-
kai Egyesület – Tourinform Irodája.
További információ: telefonon a 
+36 30/665-5989 számon vagy e-mail-
ben a jegy@kultkikoto.hu címen.

Megnyit a KULTKIKÖTÔ Fenyvesen
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Sajtófesztiválon voltunk

Médiaszakkörünk benevezett a DUE pályázatára 2015 márciusában, majd 
1-2 hónappal késôbb megkaptuk a levelet, amelyben értesítették szakkörün-
ket, hogy helyezést értünk el. Hurrá nyertünk!!! Kaptunk 9 tiszteletjegyet és a
Balatonfenyvesi Önkormányzat kisbuszával (amit nagyon köszönünk) felutaz-
tunk Budapestre, hogy átvegyük díjainkat, és eltöltsünk ott egy szuperjó napot.
Mikor beléptünk a Millenáris Park DUE sajtófesztiváljának épületébe, emberek
százai álltak elôttünk. Rengeteg hozzánk hasonló fiatal újságíró és fotóspalán-
ta várt a díjkiosztóra, ami 10 órakor kezdôdött, majd fél óra után mazsorett 
táncosok léptek a színpadra. Utána elôadók is szórakoztatták a közönséget:
például Janklovics Péter stand-up comedy elôadásában az internet veszé-
lyeirôl beszélt egy kis humorral fûszerezve.
Mikor iskolánk honlapjának helyezésére vártunk, mindenki nagyon izgult, vajon
hányadikak leszünk. Országos 2. helyezést értünk el, ami nem semmi ahhoz 
képest, hogy év elején kezdtük felújítani portálunkat (fenyvesisulifules.hu).
A másik díjkiosztó, amire vártunk „Ha mobilnet van, minden van?” címû pályázat
volt, amire egy humoros, fekete-fehér, Chaplin szerû 3 perces kisfilmet készítet-
tünk. Ezzel csak dicséretet, különdíjat kaptunk, de ez is gyönyörû teljesítmény.
A díjátadás után különbözô programok vártak még ránk. A mozi teremben
más-más témájú kisfilmek kerültek bemutatásra. Énekesekkel, mûsorveze-
tôkkel találkozhattunk a közönségtalálkozókon: Tóth Andi, Tóth Gabi, Mautner
Zsófi, Fördôs Zé, Feke Pál, Vágó Piros, Buda Márton, Gundel Takács Gábor,
Abaházi Csaba, Harsányi Levente, Rátonyi Krisztina, Nagy Lantos Balázs,
Mohay Bence, Agárdi Szilvia és Michelisz Norbert várta a rajongók kérdéseit.
Tóth Andi fél órás koncertje fokozta a diákok hangulatát. Lehetôség volt kisebb
meglepetésekért Richter Gedeon kvízt kitölteni, és még sok más programon
vehettünk részt. Mi csak 15 óráig maradtunk a fesztiválon, de így is fáradtan,
élményekkel gazdagon tértünk haza egy jó nap után.

Rózsahegyi Nikolett (7. osztály)

Római katolikus miserend
2015. június 21-tôl

Szent Erzsébet Plébániatemplom:
(Kölcsey u 79.)

szombat: 19 órakor
vasárnap: 8 órakor és 10 óra 30-kor

Szûz Mária Szíve templom:
(Fenyves-Alsó, Templom köz 1.)

péntek: 18 órakor
vasárnap: 9 órakor

Szent Anna kápolna:
(Alsóbélatelep)

vasárnap: 11 óra 45-kor

Háziorvosi rendelés
Dr. Veress Zsolt

háziorvos
Hétfôtôl – péntekig 8–11 és 

13–14 óra között

Gyermekorvosi rendelés
Dr. Merényi Éva
gyermekorvos

Hétfô, Szerda, Péntek
12.30–13.30 óráig

Ügyeleti ellátás
Munkanapokon 16 órától másnap

reggel 8 óráig,
Hétvégén és ünnepnapokon 

a nap 24 órájában.
Cím: Egészségügyi Kht. Fonyód,

Szent István u. 23.
Tel.: 85/360-050

GYÓGYSZERTÁRAK 
ÜGYELETI RENDJE 

Június 1–7.
Mária Gyógyszertár Balatonlelle

Június 8–14.
Arany Kígyó Gyógyszertár

Balatonboglár
Június 15–21.

Isteni Gondviselés Gyógyszertár 
Fonyód

Június 22–28.
Turul Gyógyszertár Balatonfenyves

Június 29–Július 5.
Magyar Korona Gyógyszertár

Balatonlelle
Július 6–12.

Három Királyok Gyógyszertár
Balatonboglár

Ügyeleti idô zárástól az alábbi
idôpontig:

2015.01.01.–2015.06.30:
H–P: 20 óra, Szombat:14 óra, 

Vasárnap és ünnepnapokon 12 óra

A Községi Könyvtár 
nyitvatartása:

Hétfôtôl, péntekig:
10–12, 13–16 óra

telefon: 85/560-330

e-mail:
konyvtar@balatonfenyves.hu

Ulti játék a Berek – Teke
Sörözôben
Májusi eredmények: 1. Bogdán
László (Tököli) 2. Papp György
(Csepel) 3. Tilmann József. A kö-
vetkezô játékra június 21-én kerül
sor. Jelentkezni a 30/406-2043 te-
lefonszámon lehet Hackl Gyulánál.

Júliusi számunk lapzártája
2015. június 20.
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Gyereknap az iskolában

Május 29-én rengeteg játékos és
ügyességi feladat várt ránk, alig tud-
tunk mindent kipróbálni. Lehetôsé-
günk volt rajzolni rajzlapra és az asz-
faltra egyaránt, a fiúk hatalmas mecs-
cseket vívtak a mûfüves pályán, de
lehetett pingpongozni és csocsózni
is. Nagy sikert aratott a quad, amit
egy tanárunk is kipróbált. Sokan ve-
tették bele magukat az íjászkodás
rejtelmeibe, valamint a Balatonon is
kenuztunk Tamás bácsi vezetésével.
Gyönyörû arc- és karfestések díszí-
tettek bennünket a program végére.
Az alsósok szebbnél szebb homok-
várakat építettek, de a smink, frizura
és újrahasznosított anyagokból ké-
szített ruhák versenyében is kiélhet-
tük az alkotó képzeletünket. Mind-
ezek mellett rengeteg kisebb feladat
is várt ránk, mint például csoki evô és
üdítô ivó verseny, várdobálás, ping-
ponglabda fújás, sportpohár… Pró-
bára tehettük azt is, hogy mennyire

ismerjük a halakat. Sokan voltunk 
kíváncsiak a tûzoltóautóra és a
rendôrautóra, amelyekbe be is lehe-
tett ülni.
Mindenki nagyon jól érezte magát
ezen a napon, és köszönjük az
SZMK segítségét és támogatását!
Gyereknapra terveztünk egy színda-
rabot is, amit Kövesdi Éva tanárnô
tanított be nekünk. Sajnos egy iskola-
társunk elköltözött, így elôbbre kellett
hoznunk a darab bemutatását: a
Hóferi és a hét törpe szép sikert ara-
tott fôleg a kisebbek körében. Sze-
replôk: Kémenes Dániel (Hóferi), 
Várnagy Ajsa (Szende), Sólyom 
Diána (Szundi), Ôsz Tímea (Morgó), 
Fehér Dóra (Hapci), Iváncsics Ivett
(Tudor), Sáfár Zsófia (Vidor), Rózsa-
hegyi Nikolett (Kuka), Schiszler Dáni-
el (Gonosz Király), Lôrinc Csenge
(Hercegnô), Vörös Balázs (Mesélô és
a Kard)

Rózsahegyi Nikolett (7. osztály)

Nagy sikere volt a Turisztikai
Egyesület gyermeknapi rendez-
vényének is. Két napon át válto-
zatos programokkal szórakoztat-
ták az ifjabb korosztályt a mûvé-
szek, kézmûvesek. Élmény gaz-
dag hétvége volt! Itt köszönjük
meg a falunap támogatónak se-
gítségét: Fenyves Termál 2008
Kft. – dr. Knizse Gyula, Müller
éve, Haszon Zsolt, Földes Nor-
bert, a Lepenye család, Raskó
Róbert, Ambrus Attila, a Véber
család, Potecz Csaba, Nádas
Vendéglô – Ambrus Zoltán,
Pilsner Bt. – Ágoston Tibor,
Stefán János, Zsiborács Tibor.
Szervezésünkben több zenekar
is fellép az ingyenes nyári ren-
dezvénysorozat folyamán. Tán-
cos bemutatók, sportnapok,
operett est és klasszikus zenei
est színesítik a nyári estéket.

Július 1. és Augusztus 22. között
minden kedden, csütörtökön és
vasárnap 21 órai kezdettel film-
vetítés.
Belépôjegy: 800 Ft/fô
A filmvetítések részletes prog-
ramját külön kiadványunkban ol-
vashatják.
A Mesezenekar szervezésében
június 22. és augusztus 17. kö-
zött minden hétfôn 10:00 órai
kezdettel gyermekszínházi elô-
adásokat tartunk a Kultúrtéren.
A korábbi évekhez hasonlóan
közkedvelt és igényelt elôadókat
idén is meghívtuk a nyári ren-
dezvénysorozatunkra.
Mindemellett azon igényeket is
megpróbáljuk kielégíteni, melyek
arra irányulnak, hogy újabb
elôadók és programok színesít-
sék rendezvénysorozatunkat.

Buza Alexandra Virág

fenyv_jœnius.qxd  2015.06.03.  9:21  Page 7



FENYVESI ÚJSÁG NYÁRI PROGRAM 2015. JÚNIUS

8

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

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

Nyomdai munkák: PV&P Kft. 7400 Kaposvár, József u. 50.

fenyv_jœnius.qxd  2015.06.03.  9:38  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


