
Batthyányak nyomában
Március 30-án kora reggel felsőörsiek kis cso-
portja, aprók és nagyok kirándulni indultak
a Batthyányi emlékek nyomában. Útközben
polgármester úr segítségével sok hasznos is-
merettel bővülve szinte észre sem vettük, és már
is a történelem sűrűjébe kerültünk. Megismer-
hettük a Batthyány család származása kapcsán
falunk eredetének lehetséges elméleteit. Így az
egyik: talán a honfoglaló Örs vezér leszárma -
zási vonala, vagy éppen a kővágó foglalkozásból
eredeztethető a falunk határában levő permi
vörös kőbányák Kővágóörs elnevezésével állhat
kapcsolatban. Szó esett a Batthyányak erede-
téről a Boldog Gizella királynéval sváb földről
érkező lovagok (Hunt és Pázmány testvérek)
leszármazása, vagy a Könyves Kálmán fele -
ségével érkező normann lovagok Ratold nem -
zetsége, melyet címerünk is bizonyíthat? 
Így érkeztünk meg a Körmendi Batthyány
kastély szépen felújított fogadó épületéhez.
A fő szárny felújítása még két évet várat magára
és a külső is méltó lesz a belül látott kiállítási
anyagokhoz. A lovagterem Batthyány ősök
kép csarnoka, a fegyverek, a főúri család élet-
módját bemutató enteriőrök megtekintése
után a több száz hektáros kastélykerten
keresztül sétálva, ámulva pihentünk meg a több
mint 200 éves, közel 30 méter átmérőjű hatal-
mas platánfa alatt. A velünk lévő gyerekek nagy
örömmel másztak fel a gyökerei közé, hintáztak

a lelógó ágakon. Köztudott, hogy ezt a fafajtát
József főherceg telepítette Magyarországra,
főleg a fővárosba és alcsúti kastélya arboré-
tumába. Azt viszont ő is elismerte, hogy ez
a legidősebb példány. A 20 méteres obeliszk
tetején álló pelikán súlyra is tekintélyes lehet,
melyet kerti tó hídján átkelve szemlélhettünk
meg. A vadászkastély 21. századi igényességgel
felújítva számos érdekességet kínált: trófea -
gyűjtemény, a flóra és fauna bemutatása, no és
interaktív játékok a mi kis apró útitársainknak.
Innen a Berki vendéglőben találkozhattunk az
időközben csapatunkhoz megérkezett meg -
lepetés vendégekkel: gróf Batthyány Margó
asszony és lánya, Batthyány Kata, vitéz Ajtós
József c. rátóti prépost úrral, Rita nővérrel, akik
már a kastély túra elején csatlakoztak hozzánk.
Polgármester úr Kata grófkisasszony segít-
ségével a legújabb helyi értéktár füzetekkel
lepte meg kiránduló csapatunkat.
Utunk következő állomása Güssing, azaz
Németújvár, a Batthyányak ősi vára. Mi idő -
sebbek siklóval, a fiatalság gyalogosan mászta
meg a magas sziklabércet. Gazdag kiállítási
anyagot tekinthettünk meg. Az ősök termében
minden festményen láthattuk a pelikános
címert. Meglepődve álltunk meg I. Miske hatal-
mas festménye előtt, rajta a felírás 1272. Wrsy
Felsőörs. Össze is álltunk rögtön egy csoport -
képre. Láthattuk a Sissy királyné által
a Batthyány család kiengesztelésére megrendelt
kék-sárga gyönyörű herendi porcelán étkész -
letet. (ui. gróf Batthyány Lajost, első független
felelős magyar miniszterelnökünket ’48-ban,
mégiscsak Ferenc József császár végeztette ki.)
A zene teremben megállapíthattuk, hogy a mi

katolikus templomunk is rendelkezik egy ha-
sonló ötregiszteres, törtoktávos barokk orgoná-
val, ami még ráadásul működőképes is. Ezután
leereszkedtünk a Ferences templomba, ahol
prépost atya imádsága, csoportunk szép éneke
és a himnusz hangjai után megkoszorúztuk
Boldog Batthyány-Strattmann László herceg
emlékkövét. Majd az altemplomot megláto-
gatva ismét sűrűn találkoztunk falunk, Felsőörs
nevével. 
Már sötétedet, mire a jáki templomhoz értünk.
Megállapíthattuk a hasonlóságot: kapubol tozat,
növényes, állatos ornamentika, mint itt hon.
Hazafelé kitöltöttük a Batthyány totót,
s a látottak alapján nem csoda, hogy sok hibát-
lan megoldás született. Így aztán a fődíj, egy
veretes Batthyányi kötet, sorsolással került a sze -
rencsés nyertes, Barabásné Zsuzsi kezébe. Gra -
tu lálunk neki! Hazaérkezve, apróságaink még
mindig bírták erővel, vidáman rollerozva csat-
togtak hazafelé. Többen megállapítottuk, hogy
intelligens viselkedésükkel nagyban emelték a
nap fényét. Végzetül köszönetet mondtunk a le -
hetőségért polgármester úrnak, Kiss Juditnak a
tolmácsolásért, de mindenek előtt a főszer -
vezőnek, dr. Pásztorné Simon Ancsának, aki
végig ott volt a háttérben és nagyszerűen irányí-
totta a prog ramot. Kedves úti társainknak pedig
a kellemes társaságot köszönjük. 

A program a „Humán szolgáltatások fej -
lesztése az Észak-balatoni térségben” című
EFOP-1.5.2-16-2017-00016 számú pályázat
keretében valósult meg.

RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR
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Láttad már a Balatont hőlégballonból, felülről?
Érdemes kipróbálni! A hőlégballon repülés iz-
galmas, bámulatos és örök emléket adó prog -
ram, nagyban különbözik minden más
ki  kap csolódási formától. Ezért is örülünk, hogy
újabb attrakcióval bővült a Balaton Riviéra
idén áprilistól. 
A Ballooning4YOU-nak hála, idén tavasztól
október végéig, akár 1500 méteres magasságból
gyönyörködhetünk a Balaton-felvidék káp -

rázatos látványában. Mint megtudtuk, a prog -
ram körülbelül 3–4 órás, amely egy 50–70
perces repülést, transzfert a találkozópontról
a felszállás helyszínére és leszállást követően
vissza, valamint pezsgős ünneplést és névre
szóló emléklapot foglal magában. Továbbá
minden résztvevőt megajándékoznak a repülés-
ről készült összefoglaló videóval, mellyel a hő -
légballonos élményeiket bármikor felidézhetik.
A találkozó helyszíne Balatonfüreden van, a fel-
szállóhelyet minden esetben a széliránynak
megfelelően választják ki.
Welker Péter pilóta elmondta, szenvedélyük
a hőlégballonozás. A Ballooning4YOU csapa -
tában van, aki majdnem hőlégballon kosárban
született és van aki harmincas éveiben kezdte
a ballonozást, de annyiban nagyon egyformák,
hogy nem tudnak betelni vele. Újra és újra

repülni szeretnének,
magasba emelkedni,
érezni a szabadságot, a
csendet és a szépséget,
ami a repüléssel jár. A
Balaton látványát ők
is nagyon élvezik.

A repülés szenvedé-
lyét édesapjától örö -
költe Péter, előbb
utasként, aztán ké -
sőbb már pilótaként
tette próbára önma -

gát. Már mintegy kétszáz önálló repülés van
mögötte. „Nagyon sokban különbözik ez az él -
mény más repülési formáktól – magyarázza –,
hiszen archaikus és természetközeli, közvetlen
együttműködésben a széllel.”
A Ballooning4YOU évek óta a hőlégballonos
élményrepülések egyetlen és legnagyobb pro-
fesszionális szolgáltatója Budapest közelében.
A cég alapításakor Welker Péterék arra vál-
lalkoztak, hogy ezt az élményt egy biztonságos
és nyugodt környezetet teremtve minél több
emberrel meg tudják osztani. Ezért teszik idén-
től elérhetővé szolgáltatásukat a Balatonnál is.
Pilótáik tapasztalt, több száz órát repült ok-
tatók, eszközeik a legmodernebb technikát
képviselik, szolgáltatásuk a biztonságra épül.

BARTUC GABI

Versek, megzenésített versek a Költészet napján
Felsőörsön 2019. április 11-én tartottuk a Köl tészet Napját az Iskola
tetőterében. Vendégünk Módri Györgyi színművész, a Veszprémi Petőfi
Színház tagja volt, aki szebbnél szebb, főleg gyerekeknek íródott verssel
idézte meg az évszakokat, az állatok világát. Műsorát zenével (har-
mónikán önmagát kísérte) és egy kis játékkal is fűszerezte, így lehetőség
nyílt a gye rekeknek is egy közös versfűzér elmondására. A versekhez rövid
tör téneteket mondott, amelyek felvezették a következő verset. Műsora
végén a gyerekek is csoportosan verset mondtak.
Köszönet a szervezésben nyújtott segítségért Hegyvári Szilvia ta nító nőnek!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Közlemény
A Civil Baráti Kör  2019. május 19 vasárnapra tervezett „Férfinap”
elnevezésű rendezvénye elmarad, mivel az Önkormányzat nem
tudja számunkra biztosítani a helyszínt. Megértésüket köszönjük!

A CBK TAGJAI NEVÉBEN VARGA LÁSZLÓNÉ ELNÖK

Közlemény
Felsőörs Község Önkormányzata a Faluház felújítása miatt nem
tud minden rendezvény számára helyszínt biztosítani a Civil‐
házban, hiszen a Hivatal átmenetileg a Civilházban működik.

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület:
Repülj velünk szabadon!
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Nekem a Balaton… 
Az április sűrű volt. Érezhetően kezdődik a szezon, ami nálunk – és
gondolom sokatoknál – bizonyos szempontból inkább szezonzárást
jelent. A húsvéti hosszú hétvégén még utoljára ellátogattunk a Füredi
Fagyizóba, mert a sós karamellás fagyijuk évek óta nagy kedvencem,
de a tömeg miatt nyaranta inkább messziről el szoktuk kerülni a helyet.
Lassan vége az alsóörsi strand játszóterére tett látogatásoknak, az üres
kikötőben való délutáni bóklászásoknak, a sajkodi kirándulásoknak...
Ám, ha már szóba került a húsvét, inkább arról mesélek, hogyan
töltöttük az ünnepet. Családunk számára ez az időszak némi többlet-
jelentéssel is bír, mivel kisebbik lányunk, Cili, két évvel ezelőtt épp
Krisztus feltámadásának napján, húsvét vasárnap jött világra. Bár
mozgó ünnepről lévén szó, a dátum ide-oda csúszkál (egyébként
kíváncsiságból megnéztem, legközelebb 2028-ban fog ismét ugyan -
azon napra esni a két esemény), nekem Cili születésnapján és húsvét
vasárnapján is megmelengeti a szívemet az emlék.
Nálunk a húsvéti sonka és főtt tojások elkészítésének napja hagyo -
mányosan a vasárnap. A nagyszombat még inkább csendes együttlét-
tel, kirándulással, pihenéssel szokott telni. Régebben édesapám
hétfőnként mindig egy teli szódásüveg tartalmának nyakunkba locso -
lásával ébresztett minket a nővéremmel, majd a nap folyamán még
jópár deci víz lecsorgott a hátunkon a vendégek jóvoltából. (Kölnis-
parfümös locsolkodásban viszonylag ritkán volt eleddig részem, sze -
rencsére a férjem is az „oldszkúl” megoldások híve.)
Szomorúságunkra azonban az elmúlt 7–8 évben ez a hagyomány
meglehetősen kiveszni látszott az életünkből. Szinte minden esz-
tendőben máshol laktunk épp, ahol nem alakultak ki ismeretségek, a
barátok messze voltak, a családnak apukámon és Gáboron kívül nincs
más férfitagja, így hát a lányokat eddig csak ők locsolták meg pár csepp
vízzel a hagyomány szerint.

Így volt ez ezen a húsvét hétfőn is, amikor gyakorlatilag fel sem merült
bennünk, hogy akár látogatóink is lehetnének. Én tehát a reggeli után
maradt romokat látván úgy döntöttem, nem halogatom a mosogatást,
és egy porszívózás sem ártana az asztal körül meg a kutyák által ala-
posan szétjárt előtérben, hogy aztán a nap további részében már csak
a családdal kelljen foglalkozni. Julinak addig megengedtük, hogy
nézzen egy kis mesét. Tekintve, hogy tévénk nincs, a háztartásban lévő
egyetlen laptopot csak Gábor használja a munkájához, ezen alkal -
makkor felügyelet mellett kezébe veheti a mobiltelefont... Namármost,
Murphy törvénye szerint mikor állítanak be az első, csinosan fel -
öltözött, fess locsolók, ha nem akkor, amikor én kinyúlt pólóban, kó-
cosan, egyre kopottabb körömlakkal sikálom az edényeket, nagyobbik
gyermekünk a – valóban ritka – lehetőségtől megrészegülten feled-
kezik bele a mesébe, a kicsi meg félmeztelenül szaladgál, minden sza -
bad bőrfelületén állatfigurás nyomdával telepecsételve? Hát persze,
hogy akkor. A másodikként érkező látogatókra legalább kicsit alább-
hagyott a hirtelen sokk...
Amilyen kínos volt a helyzet, mi annyira viccesnek is találtuk. Gábor-
ral jót nevettünk később magunkon, hogy amit el lehetett rontani egy
ilyen helyzetben, azt gyakorlatilag mind elrontottuk. De a mi csalá-
dunk már csak ilyen szeleburdi. Ám a legfontosabb az a tanulság volt,
hogy bizony ideje lassan elfogadnunk, hogy itt nem átmeneti lakók
vagyunk csupán, máris vannak, akik számon tartanak minket, gondol -
nak ránk, és főként, ha hagyományőrzésről van szó, számíthatunk a
látogatásukra.

Jövőre már biztosan készülni fogunk, lesz piros tojás kosárszám,
vendégváró és valami jóféle házi pálinka. Hozhatjátok a vödör vizet
nyugodtan – ne aggódjatok, nem takarításhoz kell majd!

KÁRPÁTI-ZERGI VICA

Szót kér a kőszikla
Hazánk talán egyik legértékesebb élőhely típusa a nyílt dolomit szik-
lagyep, mivel a társu lást alkotó fajok egyike a csak Ma gyar országon
honos magyar gurgolya (endemikus fajunk). Az ilyen élőhelyeken
a talajborítás nagyon vékony, nagyon sok a sziklakibúvás és a növényzet
látszólag csak foltokban van jelen. Az ilyen területek mind erdészeti,

mind pedig mezőgazdasági szempontból értéktelenek. Emiatt azt gon-
dolhatnánk, hogy a dolomit sziklagyepeket nem is kell védeni. Azonban
nagyon is védendő a feketefenyővel történő kopárfásítás és a dolomit-
bányák terjeszkedése miatt. Régi térképek és légi felvételek bizonyítják,
hogy a sziklagyepek eltűnése Felsőörsön a feketefenyő betelepítésének

Naprózsa Hegyi gamandor Ezüstaszott
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köszön hető. Emiatt már csak pár kicsinyke kiterjedésű sziklagyep maradt
fenn a Malom-völgy hegyoldalain és a temető felett található száraz-
gyepen. 
Tavaly ősszel az egyik felsőörsi lakos úgy döntött, hogy a leylandi-ciprus
és más örökzöld növényeinek nyesedékeitől úgy szabadul meg, hogy
kiviszi őket a határba. A temető melletti úton, kikerülve a sorompót, fel-
ment a köves úton egészen a régi murvabányáig, ahol egy látszólag
növényzet nélküli sziklára öntötte rá a zöldhulladékát. Ezzel számos
növényt temetett be vagy életterét szűkítette. Ilyen pl. az ezüst aszott és

a magas gubóvirág. Ezen a helyen azonban olyan pár centiméterre növő
törpe cserjék is vannak, mint pl. a naprózsa és a hegyi gamandor. Az év
nagy részében ezeket a növényeket nagyon nehéz észrevenni, mert vissza -
húzódva élnek és virágzásukat az esős időszakhoz igazítják. Ezt valószínű-
leg nem tudta az illegális hulladéklakó. Sőt valószínűleg azért öntötte
nyesedékét a sziklára, mert a sziklán úgysincs semmi, azaz semminek és
senkinek nem árt. Ezt támasztja alá, hogy már a sziklagyephez vezető út
menti erdőben megsza badulhatott volna a hulladéktól, ahol ugyancsak
betemette volna az ott honos növényzetet. Ebben ő mindenképpen kivé-
tel a többi zöldhulladékot kihordó felsőörsi közül, akik a temető mögötti
erdőbe rejtik el a fenyő és tuja hulladékaikat.
A problémát nagyon nehéz orvosolni, mert nagyon sokan szeretik
az örökzöld növényeket és a rövidre nyírt szép gyepet. Amikor fűnyírásra,
sövénynyírásra és a túlnövő ágak levá gására kerül sor, problémát okoz
a zöldhulladék tárolása és feldolgozása. Ilyenkor döntenek sokan úgy,
hogy nem fogják felaprítani, kiszárítani és elégetni a faágakat. Helyette
a legegyszerűbb és leggyorsabb megoldást, a kiszállítást és leborítást
választják, hogy a természet bontsa le a hulladékot. Azonban ezt érdemes
megfontolnia nem csak a fenti szempontok miatt, de azért is, mert
a rendőrség bírsággal sújtja azokat, akiket illegális hulladéklerakáson ér
(ebbe beletartozik a zöldhulladék is). A megoldás talán az lenne, ha min-
denki csinálna a saját kertjében egy kis zöldhulladék-tárolót és egy
tűzrakó helyet. Röviden mindenki oldja meg a problémáját a saját ud-
varán belül.  

VARGA SZABOLCSMagas gubóvirág
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. április
17-én tartotta soron következő, nyílt ülését.
A képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalta az elmúlt ülés óta
történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató keretében a kerék pár -
út-építési projekt kapcsán, a korábban tervezetthez képest történt azon
lényeges változást, miszerint a Bárókert–Király utca helyett a kerék pá -
rozható belterületi utak közül a már megépült Miske utca lesz a ke -
rékpárút új nyomvonala. Tájékoztatásul a Bárókert utcai lakók kérdésére
elhangzott, hogy a kerékpárút építési engedélyezési eljárása keretében
az útépítési engedélyt a Bárókert utcára is megkértük, bízva abban, hogy
az utca más forrásból megépülhet.
Elhangzott még a témában, hogy lezajlottak a kerékpárút-építéshez szük-
séges idegen területek kisajátítási tárgyalásai azon ingatlanrészek ese -
tében, ahol nem fogadta el az önkormányzat vételi ajánlatát a tulajdonos.
Második napirendi pontként a képviselő-testület a helyi választási bi-
zottság póttagjának választotta Próder Szabolcsot, egyben megköszönte
Rásky Imréné e téren is végzett eddigi lelkiismeretes munkáját.
Következő napirendi pontként a testület elbírálta a társadalmi szer -
vezetek számára kiírt pályázatokat és a beérkezett kérelmekre a következő
támogatásokat ítélte meg:
Nők Felsőörsért Egyesület Ízutazás rendezvényére 140.000 forint támo-
gatást, a Református Egyházközségért Alapítványnak 140.000 forint tá-
mogatást, a Civil Baráti Kör Mihály-napi vásár rendezvényére 90.000
forint, a Környész és Természetbarát táborra 70.000 forint, a Felsőörsért
Közalapítványnak a Hímzőműhely részére 60.000 forint támogatást ítélt
meg a rendelkezésre álló 500.000 forintos keretből.

A testület lezárta a külterületi utak építésére kiírt feltételes közbeszerzési
eljárást és felhatalmazott a nyertes ajánlattevő, COLAS Út Zrt-vel
történő szerződés megkötésére.
Ezen az ülésen tárgyaltuk a Miske Óvoda tervezett átszervezését a tervek
szerint ősszel induló bölcsődei szolgáltatás miatt.
A következőkben szó volt arról, hogy módosítani kell a településképi ren-
deletünket. Felmerült a kérdés, hogy további szabályok jelenjenek-e meg
a településképileg meghatározó övezetek kapcsán, így a Bárókertekben
és a történelmi településmagban.
A helyileg védett épületek, építmények felújítására kiírt pályázatra két
kérelem érkezett, melyekre összesen 285.000 forintot ítélt meg a kép -
viselő-testület.
Másnap, 2019. április 18-án az iskola tetőterében közmeghallgatást és
lakossági fórumot tartottunk. 
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk hon-
lapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont
alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Új térfigyelő kamerák Felsőörs
legforgalmasabb pontjain

Újságunk 2018. júniusi számában számolhattam be Felsőörs első
térfigyelő kamerájának üzembe helyezéséről. Emlékeztetőül,
akkor a sportpályák melletti szelektív‐gyűjtőszigeten eluralkodott
áldatlan állapotok miatt döntött úgy a képviselő‐testület, hogy
elsőként ide telepít kamerát az illegális hulladékelhelyezők
kiszűrésére. Az önkormányzat önerőből történő ezen fejlesztése
megérte a befektetést, mert azóta rendezett környezet fogadja
az éppen arra járókat, a környéken élőket.
Idén a „Humán szolgáltatások fejlesztése az Észak‐balatoni
térségben” című EFOP‐1.5.2‐16‐2017‐00016, Balatonfüred gesz‐
torságával benyújtott pályázatunk keretéből tudtunk kiépíteni
újabb térfigyelő rendszert, ezúttal falunk legforgalmasabb pont‐
jain a Batthyány téren és a Szabadság téren a faluközpontban.
A bruttó 2,4 millió forintból megvalósult beruházással 4 új kame ‐
ra őrzi biztonságunkat és teszi lehetővé a közös önkormányzati
hivatal állományában dolgozó közterület felügyelők és a rendőr ‐
ség számára, hogy szükség esetén visszanézzék az éjjel is látó
kamerák által felvett nagy felbontású, színes, mozgóképeket.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Egészség-hét az óvodában
Hagyományosan tavasszal került megrendezésre óvodánkban az egész -
ség-hét, idén április 1–5. között. Pedagógiai programunkban is kiemelt
feladat az egészséges életmód alakítása, a környezettudatos magatartás-
formálással együtt. Ezt a mindennapi nevelőmunkánk is tükrözi.
Az egészséges életmódra nevelés napjaink egyik legfontosabb egészség-
pedagógiai feladata. Ahhoz, hogy az egészségünket és fizikai erőnlétün-
ket meg tudjuk tartani, egészségvédő ismeretekre van szükségünk.
Az egészségtudatos magatartás alakításának egyik területe a táplálkozás.
A gyermekkornak ebben a szakában a tej fogyasztás kiemelkedően fontos
a csontozat és a fogazat egészséges fejlődése szempontjából, ez motivált
bennünket a témaválasztáskor.
A hét folyamán a sokoldalú tapasztalatszerzésre helyeztük a hangsúlyt,
hiszen a gyermeki tanulás feltétele a cselekvő aktivitás, a közvetlen tapasz-
talatszerzés, érzékszervi megtapasztalás. 
A csoportok egyéni arculatukhoz igazodva szervezték meg a hetüket
(aludttej/kókusztej készítés, kecskesajt kóstolás, mesehallgatás, éneklés,
mozgásos játékok), de voltak közös programjaink is. 
Az első nap programismertetéssel, ráhangolódással, beszélgetéssel telt,
emellett az újrahasznosítás is szerepet kapott: tej, tejtermékek cso-
magolásának újra gondolása, felhasználása gyermeki alkotásokban,
makettekben. Kedden ellátogattunk Török Gergő helyi kistermelőhöz,
ahol a gyerekek betekintést nyerhettek az állattartás mindennapjaiba,
közvetlen közelről láthattak teheneket és egy kis borjút is. Szerdán a gyer -
mekek maguk készíthették el a tízórait, természetesen tejtermékekből:
banánturmix, sárgarépás sajtfalatkák és a főzés nélküli túrógombóc.

Csütörtök volt a hetünk csúcspontja, hiszen ekkor Török Gergő és fe-
lesége jött óvodánkba és bemutatták a gyerekeknek a sajtkészítés folya-
matát. A gyermeki tanulás feltétele a cselekvő aktivitás, a közvetlen
tapasztalatszerzés, érzékszervi megtapasztalás, ennek megfelelően min-
den kisgyermek segíthetett a sajt nyújtásában és kiszúró formákkal szag-
gathatták a sajtot és a kóstolgatás sem maradt ki. ☺
Pénteken, a hét lezárásaként megnyitottuk a kiállításunkat, melyet
a szülők is megtekinthettek. Igazán kreatív alkotások születtek a tejtermé -
kek dobozaiból (járművek, vár, teknősbékák, madárkalitka, madáretető,
hangszerek, ügyességi játékok, stb). Ezáltal erősítettük gyermekeinkben
a környezetvédelem fontosságát, a környezetünk iránti szeretetet. Ízelítőt
kaphattak a gyerekek abból, milyen lehetőségek rejlenek az újra fel-
használható hulladékokban, milyen örömforrás, ha azokból valami újat
lehet készíteni.
Tartalmas, tapasztalásban gazdag hetet zártunk, melynek során igye -
keztünk a gyermekek érdeklődését és életkori sajátosságait figye lembe
vevő tevékenységeket, a környezet megismerését és védelmét szolgáló
programokat szervezni. Úgy gondoljuk, hogy céljainkat sikerült meg-
valósítanunk, a gyermekek konkrét tapasztalatokat szerezhettek
az egészség megőrzéséről, az egészséges táplálkozásról. A tej, tejtermékek
fogyasztásának megszerettetését változatos tevékenységek által sikerült
megvalósítanunk.
Ezúton is köszönjük Török Gergőnek és kedves feleségének az érdekes
délelőttöt és a felajánlott ízletes sajtot! 

KRÁNICZ SZILVIA, ÓVÓNŐ

Konzultáció – Felsőörs jövőjéről
Tisztelt felsőörsi Polgárok!

Felsőörs önkormányzata folyamatosan változó világunkban kiemelten
fontosnak tartja, hogy a választók minél több kommunikációs csatornán
keresztül mondhassák el véleményüket a falunk sorsát hosszútávon be-
folyásoló fontos ügyekben, a jövőbeni fejlesztések irányáról. Az ilyen
kérdésekben szeretnénk megismerni a lakosság véleményét, ezért újsá-
gunk következő számával egy konzultációs kérdőívet készülünk kiküldeni
minden háztartásba, olyan kérdésekről, mint például, hogy „Szeretné-e,
hogy a 2000 fős lélekszámot elhagyva tovább terjeszkedjen Felsőörs?”.
A kérdőív összeállításának folyamatában is várjuk észrevételét arról, hogy
Ön mely témákat tartaná fontosnak fölvetni a széles nyilvánosság előtt!
Kérjük, az Ön által javasolt kérdéseket küldje meg önkormányzatunk is-
mert elérhetőségei valamelyikére (pl.: onkormanyzat@felsoors.hu ).
Köszönöm, hogy ezzel is hozzájárul jövőnk közös tervezéséhez, építé -
séhez!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Nyitott műhelyek… ahol a hagyomány életre kel!
Április 27-én másodszor rendeztük meg a Nyitott műhelyek rendezvényt
Felsőörsön. Most is öt porta nyílt meg, négy a Bárókert utcában, egy
pedig a Miske utcában. Az érdeklődőket előzetes regisztrációra kértünk,
a rendezvényen körülbelül 250-en vettek részt. Az érdeklődők talál -
kozhattak fazekassal, méhésszel, papírművessel, nemezesekkel, sajto -
sokkal, kosárfonókkal, kemencekováccsal, természetgyógyászokkal, és
grafikussal. Több műhelyben alkotni és vásárolni is lehetett. Idén igye -
keztünk a regisztráció kapcsán pontosabb képet kapni vendégeinkről,
a regisztrálók fele helyi volt, fele ide látogató, a résztvevők felel először
jött el a programra. Parkolót alakítottunk ki, és egy mobil wc is szolgálta
a rendezvény kényelmét. 
Köszönet illeti a lelkes önkéntes csapatot, akik hozzá járultak, hogy ott -
honukba, kertjükbe fogadják a látogatókat, és megnyitották műhelyeiket.
Név szerint: Illés András méhész, Tekergő Sajtműhely – Török Gergő és
fele sége Adrienn, Lipovszky-Drescher Mária, Pozsgainé Becze Boglárka és
Pozsgai Tamás, Ruzsin István, Pásztor István, Szentgyörgyi Tünde, a felső -
örsi Kosárfonó klub vezetője Fodróczi Kármen és a tagok: Juhos Anna,
Szaszkó Kinga, Köves Emese, és az újonnan csatlakozók: Kovács Lajos és
Siklós Viktória.

Ebben az évben önkéntesek segítettek az Infópontokon, teát kínáltak,
információt adtak és árulták a támogatói jegyeket: Kulics Márta, Gerő
Irén, Feczkó Roberta, Hegedűs Beáta.

Az esti kenyeret és langallót Fekete Virág és Csikászné Era készítette.
Ebben az évben több grafikai anyaggal készültünk, amelyek segítették
a rendezvényen való eligazodást és a mesterek megismerését. A gyönyörű
molinók, a plakát , a kitűzők és a hajgumi megtervezése valamint a roll
up Lipovszky-Drescher Mária munkája.
Köszönöm családtagjainknak, rokonainknak, barátainknak és a kör -
nyéken lakóknak, hogy támogatták rendezvényünk sikerét.
Igazi közösségi program volt! Köszönöm mindenkinek!
Az eseményt Kárpáti Gábor és Lipovszky Marcsi fotózta.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Hála
Jó volt virágvasárnap reggelén belépni a belül megszépült református
templomba. A frissen meszelt falak jó illata és tiszta fehérsége, a hatalmas
új ablak arányos, szép kivitelezése, a padok alatti dobogó, és a kupolás
mennyezet három új ékköve: a kereszt és csillag szimbolikájú, saját ter-
vezésű és kivitelezésű kerámia-kovácsoltvas csillárjai gyönyörködtették
a szemet és melegítették a lelket (annak ellenére, hogy egyébként nagyon
hideg volt aznap…). Csendben, szinte észrevétlenül folyt templomunk
felújítása 2018. őszétől egészen az elmúlt hetekig. Bár az építőiparban
nehéz most bármibe is belefogni, mi azt éltük meg, hogy a szakemberek
egymásnak adták a kilincset, és csúszások nélkül, bőven határidőre,
precízen végezték munkájukat. Hálásak vagyunk ezért is Istennek és azért
is, hogy a kapott 5.000.000 Ft-os állami támogatásból pont futotta min-
denre, amit elterveztünk. Önerőt is tettünk a felújításhoz, ami szerintem
nagyon fontos: volt, aki az erejét adta bele akár a falak leverésébe, akár
az állványzat építésébe, akár a csillárok nem is annyira egyszerű villany -
szerelésébe és felfüggesztésébe, és persze a rengeteg takarításba, amely
végig kísérte az egész felújítást. Az önerő az adakozásban is megnyil-
vánult, hiszen gyülekezetünk felajánlásaiból gyűlt össze az a pénz, amely-
ből az új csillárokat finanszíroztuk. Istennek köszönjük meg megújult
templomunkat, és azt kértük a virágvasárnapi istentisztelet alkalmával,
hogy továbbra is lehessen templomunk Isten és ember találkozásának
szent tere, ahol meg tudunk újulni hitben, lélekben, szeretetben! 
Megköszönjük Kemény Ferencnek és kollégáinak a kőműves munkát,
Barabás Gábornak és munkatársainak (FABARA Kft.) az asztalos
munkát, Jakab Istvánnak és munkatársainak a festő munkákat, Kántor
Miklósnak a munkafolyamatok koordinálását, Ruzsin Istvánnak a fém-
szerkezetek elkészítését, Dr. Pásztor Istvánnak a kerámia búrák
elkészítését, Szalai Jánosnak a villanyszerelési munkákat, Papp Gyulának
a csillárok felfüggesztésében nyújtott segítségét.
Egyedül Istené legyen a dicsőség!

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA REF. LELKÉSZ

ANGOL NYELVŰ KERESZTÉNY TÁBOR 
(Első osztályt végzettektől egészen középiskolás korig)

2019. július 22–26 között a református közösségi házban
naponta 8.00–16.00 óráig

Program:
– angol nyelvi foglalkozások korcsoportokban

külföldi önkéntesek vezetésével
– bibliai üzenetek átadása angol és magyar nyelven

– énektanulás angolul
– szabadidős tevékenységek, játékok, sok-sok nevetés!

Programvezetők: az OM Magyarország nemzetközi missziós
szervezet külföldi önkéntesei (Egyesült Államok, Nagy Britannia)

és magyar munkatársai, valamint a helyi református
egyházközség lelkésze és segítői

Étkezés: tízórait kérünk szépen, ebédet és uzsonnát biztosítunk.
Jelentkezés: június 2. 

Elérhetőségek:
Kántorné Pólus Ibolya:  06 20 51 247 51 • Bagi Judit:  06 20 47 67 217

Részvételi díj: 11000 Ft/fő
SZERETETTEL VÁRJUK A JELENTKEZÉSEKET!
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• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni

a betegségeket?

Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:

BIOREZONANCIA
Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű in-
formációk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.

Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS
Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)

TALPMASSZÁZS (reflexológia)
A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk az egyes szervek nem
megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.

Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta

Szeretettel várom hívását: 20-3505658

Gólyahír
2019. február 5-én megszületett várva
várt kislányunk, Auer Zorka, a báty -
ja, Attila, a nagyszülők, a dédipapa
és a rokonság nagy örömére. Édes -
anyja: Pohl Brigitta, édes apja: Auer
Attila Péter.

Szeretettel gratulálunk
szerkesztőségünk

nevében!  Várjuk a
további gólyahíreket!

Gólyahír
Kopcsándi Dávidnak hívnak, 2019.
március 26-án 12:15 perckor, 2850 g
51 cm-el megérkeztem. Anyukám
Kopcsándiné Galambos Hajnalka,
apukám Kopcsándi Sándor.

Szeretettel gratulálunk
szerkesztőségünk nevében!

Várjuk a további gólyahíreket!



<<
  /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


