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Tavaszköszöntõ – Mandulába borult a környék
JUHÁSZ GYULA:

HÚSVÉTRA
Köszönt e vers, te váltig visszatérõ 

Föltámadás a földi tájakon,

Mezõk smaragdja, nap tüzében égõ,

Te zsendülõ és zendülõ pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élõ,

Fogadd könnyektõl harmatos dalom:

Szívemnek már a gyász is röpke álom,

S az élet: gyõzelem az elmuláson. 

Húsvét, örök legenda, drága zálog,

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,

Öröm: neked ma ablakom kitárom,

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,

Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van

Nem csókolt csókban, 

 nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tûnt nemzedék,

Én dalt jövendõ húsvétjára zsongok,

És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangot,

S betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
VÁLTOZÁS 

A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

RENDJÉBEN 

A Probio Zrt. ezúton is értesíti a la-
kosságot, hogy a lakossági hulladék-
szállítás a 2012. április 2-vel kezdõdõ 
héttõl péntek helyett szombaton törté-
nik.

A szolgáltató honlapján a települé-
sek egész éves hulladékszállítási me-
netrendje megtekinthetõ.

TEGYÜNK EGYÜTT ÚTJAINK 

TISZTASÁGÁÉRT!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
nyolcadik alkalommal tartja meg ha-
gyományos országos szemétgyûjtõ ak-
cióját 2012. április 23-án. A Föld Napja 
alkalmából szervezett eseményre ismét 
több ezer önkéntes jelentkezését vár-
ja a társaság. A rendezvény az elmúlt 
öt évben az ország legtöbb önkéntest 
megmozgató környezetvédelmi moz-
galmává nõtte ki magát.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
nyolcadik alkalommal szervez orszá-
gos szemétgyûjtési akciót az általa üze-
meltetett 30 ezer kilométeres közúthá-
lózat és környezetének megtisztítására. 
Idén április 23-án, hétfõn rendezi meg 
szokásos tavaszi szemétgyûjtési akció-
ját a társaság. 

A Közút egész évben végzett út 
menti szemétszállítási munkáját az 
utóbbi idõben, sajnos, szélmalomharc 
jellemzi, az illegális szemétlerakók 
nap mint nap szaporodnak. A társaság 
évente egy kisebb megyeszékhely éves 
kommunális hulladékának megfelelõ 
mennyiségû szemetet gyûjt össze az 
általa üzemeltetett utak mellõl. Ebben 
a küzdelemben szeretne a cég szem-
léletváltozást elérni. Az eddigi akci-
ók sikerét mi sem bizonyítja jobban, 
minthogy az elmúlt hét alkalommal 
mintegy 270 ezer önkéntes csaknem 
40 ezer köbméternyi szemetet gyûjtött 
össze országszerte.

Szemétgyûjtési akcióink célja, hogy 
a fiatalabb generációnak is természe-
tessé váljon a környezet megóvása. 
Az akció megszervezésével a társaság 
hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a 
több ezer – többségében – fiatalember, 

akik részt vesznek a szemétgyûjtésben, 
késõbb jobban odafigyeljenek szûkebb 
és tágabb környezetük megóvására. A 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. éppen 
ezért várja az egyénileg és csoporto-
san jelentkezõket, egyúttal számítunk 
az önkormányzatok, civil szervezetek, 
iskolák és baráti társaságok csatlako-
zására is.

A társaság szemétgyûjtési akciója az 
ország legtöbb önkéntest megmozgató 
környezetvédelmi eseményévé nõtte 
ki magát. Ez reményt ad arra, hogy a 
következõ generációk a mainál jobban 
megbecsüljék az utak környezetének 
állapotát, reményeink szerint, aki egy-
szer aktívan részt vesz a szeméthegyek 
felszámolásában, az, biztosan nem vá-
lik megrögzött szemetelõvé.

A közútkezelõ fõszervezõként, az 
esemény gazdájaként minden csatla-
kozó számára térítés nélkül biztosít 
kesztyût és láthatósági mellényt, va-
lamint gondoskodik az összegyûjtött 
hulladék elszállításáról is. 

A helyi önkormányzat szervezésében 
településünk idén is csatlakozik az or-
szágos szemétszedési akcióhoz, április 
23-án, hétfõn reggel 9 órától a Pol-
gármesteri Hivataltól indul az akció. 
További információ: Mészáros Géza, 
falugazda 06-20-95-77-246.

LOMTALANÍTÁSI 

TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük Balatonakali település 
lakóit és üdülõtulajdonosait, hogy a 
PROBIO ZRt. lomtalanítást szervez 

2012. május 7-én, hétfõn.

A lomtalanítás problémamentes, 
minél gyorsabb és tisztább lebonyo-
lítása érdekében szükségünk van az 
Önök segítségére, ezért kérjük, hogy 
az összegyûjtött lim-lomot 2012. má-
jus 7-én reggel 7 óráig helyezzék ki 
a megfelelõ helyre. Kérjük továbbá, 
hogy a kihelyezett lim-lom hulladékot, 
ahol lehetséges szelektáltan, anyag-
fajtánkként helyezzék ki, mert ennek 
révén nagymértékben segíthetik mun-
kánkat. A hatékonyabb helykihaszná-
lás érdekében a bútorokat szétszerelve 
szíveskedjenek kirakni.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanítás-

kor kommunális hulladékot, építésbõl-
bontásból származó anyagot (ajtó, ab-
lak, szigetelõanyag, stb.), törmeléket, 
hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, 
valamint zöldhulladékot, akkumulátort 
és gyógyszereket, festékes és olajos 
flakonokat. Elektronikai hulladék 

gyûjtése elkülönítetten történik.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, 
hogy a lejárt szavatosságú, hulladék-

ká vált gyógyszereket a gyógyszertá-

rakban, a hulladékká vált gumiab-

roncsokat a gyártónál, kereskedõnél 

van lehetõség leadni.

2012. ÉVBEN TÁRSASÁGUNK 

KÜLÖN ELEKTRONIKAI 

HULLADÉKGYÛJTÉSI AKCIÓT 

IS SZERVEZ 
az önkormányzat által kijelölt helyszí-
nen. Az elektronikai hulladékokat (tv, 
hûtõszekrény, mosógép, kisháztartási 
gépek, számítógép, villanymotor, boj-
ler, stb.) az alábbi megjelölt helyre kér-
jük szállítani a következõ idõpontig: 

Elektronikai hulladékgyûjtés hely-
színe: Balatonakali Önkormányzat 
Strand utcai mûszaki bejárat 

Elektronikai hulladék elhelyezésé-
nek idõpontja: 2012. május 5–6., 9,00–
12,00 óráig.

A hulladék elszállítását költségté-
rítés nélkül, ingyen hajtjuk végre. A 
lomtalanítás napján az esetleges ész-
revételeiket, bejelentéseiket a 87/342-
633-as telefonszámon tehetik meg.

Tevékenységünkkel segítsük elõ 
környezetünk védelmét, és tegyünk 
meg mindent környezetünk tisztaságá-
ért!

PROBIO ZRT.
Somogyi László vezérigazgató

KÖZKÚTHASZNÁLATI DÍJ 

BALATONAKALIBAN

Balatonakali Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésérõl szóló 2/2012. (II. 
17.) önkormányzati rendeletének (2) 
bekezdése az alábbiakat határozza 
meg.

(2) Az Önkormányzat közkútjainak 
használati díját 7.500 Ft-ban határozza 
meg. Kizárólag magáncélú vízvételt

(Folytatás a 3. oldalon)
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engedélyez a kutakról, napi maximum 
200 liter mennyiségben. A kereskedel-
mi célú vízvétel lehetõségét az Önkor-
mányzat megtiltja.

A vízvételezést az önkormányzat 
ellenõrizni fogja, ezért kérjük, a vízvé-
telezésekor a befizetést igazoló csek-
ket vagy másolatát tartsa magánál. A 
jogosulatlan vízvételezés lopásnak 
minõsül.

KÖLTSÉGVETÉS

Balatonakali Község Önkormányza-
tának Képviselõ-testülete február 13-i 
ülésén elfogadta a 2012. évi költségve-
tést, melynek fõ összege 258.094.000,- 
Ft. A költségvetés mintegy 33 millió 
forint tartalékkal számol az idei évre. 
Ebben az évben kell elõször külön ele-
mi költségvetést készíteni az óvodának 
és a polgármesteri hivatalnak. A ren-
delet teljes szövege megtalálható a te-
lepülési honlapon.

ELKEZDÕDIK A GYALOGOS 

ÁTKELÕHELY ÉPÍTÉSE

A kivitelezõ április 6-án veszi át a 
területet, hogy elkezdhessék a Fék 
alatti zebra kiépítését. Önkormányza-
tunk a Közlekedési Koordinációs Köz-
pont által kiírt kisköltségû pályázaton 
tavaly nyert támogatást. Mivel eddig 
az útalapban nem volt pénz, csúszott 
a munkálatok megkezdése. Amennyi-
ben minden rendben fog haladni, jú-
nius elején használatba vehetjük az új 

átkelõhelyet. A teljes bekerülési költ-
ség 85%-át fedezi a pályázaton nyert 
pénz. Reméljük a nyári csúcsforga-
lomban biztonságosabb lesz a fõúton 
való átkelés. 

SIÓFOK ADÓZTATNÁ 

A FIATALOKAT

Balázs Árpád Siófok város pol-
gármestere érdekes kérdéssel kereste 
meg a Balatoni Szövetséget. A Bala-
tonfüreden rendezett ülésen dr. Lázár 
János titkár ismertette Siófok kérését 
a jelenlévõ polgármesterekkel. Leve-
lében arra kérte a szövetséget, hogy 
közösen képviseljék az idegenforgal-
mi adó kiterjesztését a 14–18 év kö-
zötti korosztályra. Sokakban, többek 
közt bennem is megdöbbenést keltett, 
hogy miközben turistákat csalogatunk 
a Balaton -partra, fogadjunk el egy fia-
talokat sújtó kezdeményezést. 

A vélemények ütköztetése után a 
szavazás eredménye szerint a Balatoni 
Szövetség kezdeményezi a törvényal-
kotó irányába az adó kiterjesztését az 
említett korosztályra. Természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy ezt be is fogják 
vezetni, viszont véleményem szerint 
szomorú, hogy a Balatoni Szövetség 
kezdeményez ilyenfajta törvénymódo-
sítást. 

ESÉLY A SPORTÖLTÖZÕRE

A társasági adóról szóló törvény 
lehetõséget ad az adóalanyok részére, 

hogy adójuk 70%-val támogassanak 
valamely látvány-csapatsportot. 

Több mint harminc éves hiányt 
pótolhatnánk azzal, ha a jelenleg 
elõkészítési folyamatban lévõ pályá-
zatunk révbe érne. A képviselõ-testület 
határozatával és a szükséges önerõ biz-
tosításával támogatja a megvalósulást. 

Elsõ lépésként új tervet kellett ké-
szíttetni, hogy az épületet lehetõség 
szerint alacsony bekerülési költségen 
lehessen megvalósítani. A pályázat 
beadására a sportegyesületnek van 
lehetõsége. 

Az üggyel kapcsolatban felkerestem 
az MLSZ fõvárosi székházában dr. Ze-
lei Jánost, aki a TAO pályázat bonyolí-
tásáért felelõs. A szükséges informáci-
ók megszerzése után pályázatíró céget 
bíztunk meg az anyag elõkészítésével. 

Jelenleg nem tisztázott a beadási 
határidõ, emiatt nem lehet beadni a tel-
jesen kész anyagot. Amint megnyílik a 
lehetõség, az egyesület azonnal beadja 
a pályázatot. Ha a Nemzeti Sport In-
tézet támogatja sportfejlesztési progra-
munkat, akkor szükségünk lesz azok-
nak a vállalkozásoknak a segítségére, 
amelyek a társasági adó hatálya alá 
tartoznak. A támogatás biztosításával a 
vállalkozás is jelentõs elõnyökhöz jut, 
hiszen az adó alapját és az adót is csök-
kenti az átadott összeg. 

Várom a támogatási szándékkal bíró 
adóalanyok jelentkezését!

Koncz Imre polgármester

Önkéntesek szemétszedése Balatonakaliban
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PROGRAMSOROLÓ

Április 3–12.

Kiállítás a könyvtárban
Húsvéti bárány kiállításra 

várunk minden érdeklõdõt!
Hudák Éva néni gyûjte-

ményét tekinthetik meg 
kedves vendégeink a Húsvét 
elõtti és utáni héten, április 
3–12. között, a könyvtár 
nyitva tartása alatt, kedden 
és csütörtökön 15,00–18,00 
óráig. 
Április 14. szombat

Horgásztalálkozó
Egyesületi verseny és a 

baráti horgászegyesületek 
(Balástyai, mosonmagyó-
vári) találkozójára kerül sor 
a balatonakali strandon. A 
találkozó a reggeli órákban 
indul, a részletes progra-
mot a horgászegyesület a 
késõbbiekben közli, keres-
sék hirdetõinken, honlapun-
kon!
Tavaszi, Akali kerülõ túra 
– rendhagyóan!

A „Balatonakaliért” Tá-
mogatási Közalapítvány 
szervezésében április 14-

én, szombaton, délután 18 

órától „esti” túrára indulhat-

nak az érdeklõdõk. Indulás: 
Hóvirág–Gyöngyvirág utca 
sarka – 18 óra. Akali meg-
kerülése után a Nagykõrösi 
Diáktáborban közös szalon-
nasütéssel zárul a program. 
Minden kedves érdeklõdõt 
várnak a szervezõk!

Április 21., szombat

Kikötõ takarítást szervez 
a Balatonakali és Vidéke 
Sporthorgász Egyesület a 

Föld Napja alkalmából! Ta-
lálkozó 8 órakor a helyszí-
nen! 

Április 23., hétfõ 

Az önkormányzat szerve-
zésében idén is csatlakozunk 
az országos szemétszedési 
akcióhoz, reggel 9 órától 
a Polgármesteri Hivataltól 
indul a program. További 
információ: Mészáros Géza, 
falugazda 06-20-95-77-246.

Április 28., szombat

Gyógynövénytúra indul 
a településen a könyvtár 
szervezésében. A túrát ve-
zeti Takács Ferenc zánkai 
gyógynövényszakértõ. A 
program, az indulás hely-
színe és ideje idõjárás és ak-
tuális gyógynövényfüggõ, 
részletek a programot 
megelõzõen hirdetõinken. 

Április 29., vasárnap 

Balástyai Horgászverseny 

A Balatonakali és Vidé-
ke Sporthorgász Egyesület 
idén is ellátogat Balástyára, 
hogy horgászversenyükön 
részt vegyen. Kívánjuk, 
hogy a tavalyihoz hasonló 
szép eredményekkel zárul-
jon a nap!

Április 30., hétfõ

Májusfaállításra hívjuk 
az érdeklõdõket április 30-
án, hétfõn a FÉK Étterem-
hez. Délután kb. 15 órától 
gyermekprogramok, majd a 
szalagok, díszek kötése, a fa 
állítása kb. 19 órától.

Májustól – Virágos Aka-

liért

Májustól ismét indul a 
Virágos Akaliért mozga-

lom. Ezúttal is önkéntesek, 
helyi civilek, szervezetek 
képviselõi kerekednek fel, 
és járják végig a falu egyes 
területeit, a kerteket, virágo-
sítást figyelve. A többszöri 
látogatást Hegedûs Dezsõ 
vezeti, szervezi. A végsõ 
összesítés ezúttal is augusz-
tusban esedékes, a díjazot-
tak augusztus 20-i ünnep-
ségünk keretében vehetik 
át megérdemelt jutalmukat. 
Köszönjük, azoknak a „ker-
tészeknek”, akik idõt, gon-
dot fordítanak a szépítésre, 
és azoknak a személyeknek, 
akik idén is részt vállal-
nak szabadidejük terhére a 
zsûrizésben, értékelésben.

(Folytatás az 5. oldalon) 

Százéves az akali iskola 
(A felvétel 1969-ben készült egy tánciskola alkalmából)

AKALIÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
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Május 6., vasárnap 16 
óra Polgármesteri Hivatal 
nagytermében régi hagyo-
mányt leporolva anyák napi 
ünnepséget tartunk. Csaby 
Tamásné kezdeményezésére 
számos kisgyermek verbu-
válódott össze köszönteni.

Május 12., szombat

Száz éves az Akali Isko-
la!

Ünnepeljük együtt egy-
kori iskolánkat. Hudák 
Józsefné, tiszteleti polgá-
runk, kezdeményezésére 
iskolatörténeti kiállítással, 
köszöntõ mûsorral emlé-
kezünk e jeles évforduló-
ra. Az ünnepség 10 órakor 
kezdõdik, jó idõ esetén a 
szabadtéri színpadon az is-
kola mögött, rossz idõ ese-

tén a Mûvelõdési Házban, 
majd a kiállítás megnyitó 
ezt követõen az iskolában 
történik.

Valamennyi egykori is-
kolást, osztályokat, akár 
osztálytalálkozóval egybe-
kötve, szeretettel várunk! 

(Helyi éttermeink ezek-
hez igény szerint helyet 
biztosítanak, igényei-
ket kérjük, elõre jelezzék 
szervezõinknél. Hudák Jó-
zsefné: 87-444-112, egy-
kori tanító, a rendezvény 
fõ szervezõje, Ihász Csilla: 
06-30-226-83-46 – mûve-
lõdésszervezõ).

Május 19., szombat

Sok szeretettel meghívjuk 
Önt, családját, barátait az 
V. Pünkösd (elõtti) Szom-

szédolás rendezvényünkre 
május 19-én, szombaton 
Balatonakaliba, a focipályá-
ra! Vegyen részt a progra-
mokban, érezze jól magát, 
jelenlétével megtisztel ben-
nünket! Szívesen fogadjuk 
a helyi lányok, asszonyok 
finom süteményeit, melyet 
a focipályánál 9 órától vá-
runk. Programjainkat rész-
letesen is megtalálja majd 
plakátjainkon, hirdetésein-
ken!

A rendezvényt a „Balato-
nakaliért” Támogatási Köz-
alapítvány szervezi!

HORGÁSZBÁL 
A HOKULIBAN
A Balatonakali és Vidé-

ke Sporthorgász Egyesület 
idén is megrendezi hagyo-

mányos horgászbálját a Ho-
kuli Vendéglõben. 20 órai 
kezdés, érdeklõdés, Sárközi 
István: 06-70/557-1535 te-
lefonszámon.

Május 27., vasárnap

Gyermeknap, májusfa ki-
táncolás a FÉK Üzletháznál. 
Programok 16 órától a gyer-
meknap jegyében, majd a 
májusfa kitáncolása 19 órai 
kezdettel esedékes.

A programok szervezõi 
nevében minden kedves 
érdeklõdõt várunk az ese-
ményekre, részletes infor-
mációk folyamatosan hir-
detõinken, honlapunkon, 
hírlevelünkben. 

A programváltoztatás jo-
ga fenntartva!

Levendula hírcsokor
DR. JÓZSA TIBOR

alias BODOSI GYÖRGY

Megemlékeztünk Bala-
tonakali Tiszteleti Polgára 
címet viselõ Dr. Józsa Ti-
vadarról. A Pécselyen lakó 
nyugdíjas orvos valamikor 
Akali körzeti orvosa volt. 
Hudák Józsefné Évike ke-
zébe került egy könyv, amit 
elhozott a klubba. A könyv, 
Illyés Gyula Hajszálgyö-
kerek c. regénye. Ebben a 
könyvben találtunk egy fe-
jezetet, ami arról szólt, hogy 
õ, az író, hogyan ismerkedett 
meg Józsa Tivadarral, írói 
nevén Bodosi Györggyel. 

„Egy reggel bõrruhás 
fiatalember állt meg Illyés 
kertasztalánál. Azt hitte, 
hogy a helyi postás. A kérdõ 
tekintetre a fiatalember azt 
mondta, verseket hozott. 
Illyés nem szerette az ilyen 
váratlan, szerzõi meglepeté-
seket. De…

De már az elsõ nap meg-
lepetéssel szolgált. A máso-
dik ugyancsak. A harmadik 

nemkevésbé.  A versek-szo-
nettek-jók voltak.” A to-
vábbiakban így ír Illyés: 
„Verstani szempontból 
– így kell mondanom – ér-
dekelt ennek a költõnek az 
élete. Fõleg azután, hogy 
közelebbrõl – otthonában is 
– megismertem. Otthonában 
a bakonyi kisfaluban, a szép 
dialektusban beszélõ három 
gyermeke, felesége, betegei 
és barátai körében.”

Ez az orvos, író ma is 

írogat, rendezgeti régésze-
ti leleteit. Szívesen beszél 
az Akaliban ledolgozott 
évekrõl. 

Kívánunk neki még hosz-
szú, boldog éveket. 

HÚSVÉTI HANGULAT

A klub tagjai szorgos 
munkával készülõdnek a 
közelgõ Húsvét ünnepére. 

A nyúlcsaládról, tojások-
ról, alkotásokról álljon itt 
egy kép.

NÕNAPI ÜNNEPEN

A Nõnap alkalmából egy 
vidám estét töltöttünk a Fék 
Cukrászdában. Az ízlésesen 
megterített asztalnál minden 
klubtagot várt egy krémes, 
egy sütemény, egy bon-
bon, egy csokoládé kehely 
tojáslikõrrel. A vidám zené-
re táncra perdültek tagjaink. 
Késõ estig tartó ünneplés-
sel köszöntöttük a Nõket, 
szponzoraink jóvoltából. 

ÖRÖKSÉG 

ÉS HAGYOMÁNY

A Balatonfüredi Kisfalu-
dy Galériában megtekintet-
tük az Örökség és hagyo-
mány c. kiállítást. 

Gyönyörû kézimunká-
kat láttunk. Megcsodáltuk 
a hímzéseket, a csipkéket. 
A busz indulásáig még egy 
sétát is tettünk a Balaton-
parton.

Köszöntöttük Hudák Jó-
zsefnét, Évikét, aki március 
15-én megkapta Balatonaka-
li Tiszteleti Polgára címet.

Hegedûs Dezsõné
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Ez történt az oviban…

A téli szünet után a január hamar 
elröpült, farsangi díszeket, maszkokat 
gyártottak a gyerekek. Február elején 
megtartottunk az év elsõ szülõi érte-
kezletét, ahová meghívtuk a leendõ, 
tavaly beíratott ovisok szüleit is. Meg-
ismerhették az ovi életét szabályzó 
legfontosabb szabályokat, a különbözõ 
ünnepségek megszervezésével és lebo-
nyolításával kapcsolatos dolgokat. 

Végre eljött a farsang napja. Kicsik 
és nagyok beöltöztek, sürögtek-forog-
tak a tündér- és királylánykák, katonák, 
különféle állatok és tarka-barka ruhák-
ba bújt gyerekek, volt fényképeszke-
dés, tánc, eszem-iszom. 

Az ezt követõ héten egy olyan be-
tegség szabadult el a gyerekek között, 
hogy a hét utolsó két napjára be kellett 

zárni az óvodát, mert csak két gyerkõc 
maradt talpon, még az óvó néniket és 
legifjabb ovisunkat Hannát is ledön-
tötte a lábáról. Ezután mindenki azért 
izgult, hogy a csoport összes tagja 
egészséges legyen, mert Szentantalfára 
készülõdtek, Brumi-Band elõadására 
kaptak meghívást a település óvodása-
itól. Mindenki meggyógyult, teli busz 
indult a koncertre, ahol a gyerkõcök jól 
szórakoztak. 

Március 14-én lesétált az egész 
csoport a Kossuth-emlékmûhöz, ahol 
dalokat énekeltek és letûzték kis zász-
lójukat az emlékmû elõtt. A hosszú 
hétvégével a jó idõ is megérkezett, ezt 
kihasználva, egy egész délelõttös sétát 
tettek a faluban, bebarangolva az utcá-
kat egészen a Balaton-partig. A hónap 
vége felé minden a nyuszi várásról és 
a tavaszról szól: virágokat, madárkákat 

készítenek és lelkesen számolják a na-
pokat, mikor kopogtat végre a nyuszi 
az ovi kapuján.

Horváth Anett

ÓVODAI BEÍRATÁS

A 2013. május 31-ig harmadik élet-
évüket betöltõ gyermekek számára 
óvodai beíratást szervezünk!

Beíratás helye: Balatonakali Óvoda.
Beíratás idõpontja: 2012. április 11. 

de. 10 óra 30–11 óra 30-ig.  
2012. április 12. de. 10 óra 30–11 

óra 30-ig
2012. április 13. du. 12 óra 30–13 

óra 30-ig
Beíratáshoz szükséges dokumentu-

mok: – a gyermek születési anyaköny-
vi kivonata – a szülõ személyi igazol-
ványa

Sárándiné Németh Hajnalka
vezetõ óvónõ    

Báránykiállítás a könyvtárban április 12-ig
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Történéseink az év elején...
A 2011. év tavaszi prog-

ramjainak tematikájához 
igazodva idén is Takács 
Ferenc zánkai gyógynö-
vény szakértõ tartott elõször 
elõadást 2012. január 20-án. 

Aromaterápia és illóola-
jok témakörben tudhattunk 
meg nagyon érdekes infor-
mációkat, amivel átsegíthet-
jük szervezetünket a borús, 
télvégi napok okozta beteg-
ségeken és levertségen. 

A gyógy- és illatos növé-

nyek szinte minden prob-
lémánkra kínálnak megol-
dást. A családias hangulatú 
összejövetelen Feri bácsi 
nagyon sok illóolaj mintát 
hozott, amibõl mindenki 
kiválaszthatta a neki legin-
kább tetszõt. Kati néni ked-
vessége okán ismét finom 
gyógyteákat kóstolhattunk. 

Lehetõség nyílt még be-
szerezni a már jól bevált 
teakeverékeket is. Feri bá-
csival a tavasszal találkoz-

hatunk még az április 28-ára 
tervezett gyógynövény-tú-
rán, valamint július 7-én a 
gombatúrán. 

Január 27-én az immár 
hagyománnyá váló álarc-
készítõ délutánra gyûltek 
össze az apróságok és lelkes 
szüleik a Polgármesteri Hi-
vatalban. 

Ebben az évben velencei 
típusú maszkokat is díszít-
hettek a gyerekek, amihez 
díszes szalagok, csillogó 

festékek, mutatós kelmék 
álltak rendelkezésükre. Is-
mét megmutatkozott határ-
talan kreativitásuk, szebbnél 
szebb alkotások kerültek ki 
kezeik alól. Kellemesen telt 
az idõ, s közben teát és sü-
teményeket fogyaszthattak 
a megjelentek. Jövõre is vá-
runk minden alkotni vágyót, 
és ha valakinek jó ötlete 
van, azt is szívesen megva-
lósítjuk. 

Kovács Ágnes

NÕNAP FÉRFINAP



Kéthavonta megjelenõ lap a falu életérõl. 
Felelõs kiadó: Dr. Szabó Sándor. 

Szerkesztõ: Ihász Csilla.
Levélcím: 8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45. 

Tel./fax: 87/444–255. 

I + G Nyomda Bt., Balatonfüred.
 Felelõs vezetõ: Iglói János. 

E-mail: i.g.nyomda@t-online.hu

ANYAKÖNYVI HÍREK
Születések: Csarankó Renáta és Márton Gergely kislányát Hannát, nagy szeretettel köszöntjük, 

jó egészséget, sok örömet kívánunk a kis családnak!
Halálozás:

Czanda Zsuzsától, Réfi Lajostól és Blázsi Józsefnétõl búcsúzunk. Nyugodjanak békében!

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8–15,30,

szerda: 8–15,30, péntek: 8–13,00.
Tel.: +36-87/444-255

ORVOSI RENDELÉS
Dr. Balla György

Hétfõ: 12,00–13,00, kedd: 08,00–10,00,
szerda: 17,00–18,00,

csütörtök: 08,00–10,00, 
péntek: 12,00–13,00.

Ügyelet hétköznap: 16,00-tól
Rendelõintézet Balatonfüred,

Csárda u. 1.
Ügyelet hétvégén: egész nap 

Rendelõintézet Balatonfüred,
Csárda u. 1. Tel.: 88/580-888

FOGÁSZATI RENDELÉS
dr. Hargitai Zsolt 

Hétfõ: 08,00–11,30, kedd: 13,00–18,00,
szerda: 13,00–18,00,

csütörtök: 08,00–11,30.
Tel: 87/444-086

VALENTIN GYÓGYSZERTÁR
Pántlika u. 26.

BETEGSÉG MIATT ZÁRVA!

RENDÕRSÉG
A rendõrség megbízottja minden hónap 

harmadik szerdai napján 
8-11 óráig fogadóórát tart a Vasút tér 3. 

alatti KMB-irodában.
Körzeti megbízott: Bódis István 

rendõr fõtörzsõrmester. 
T.: +36-30-650-7169

VÍZIRENDÉSZETI RENDÕRÖRS
Balatonfüred. Tel.: 87/342-680

VÍZIRENDÉSZETI ÁLLANDÓ 
ÜGYELET

Siófok. Tel.: 84/310-712

VÍZIMENTÕK BALATONI
SZAKSZOLGÁLATA

Zánka. Tel.: +36-30/383-8383

POSTA
Kossuth u. 31.

Vezetõ: Nagy Tamásné
Tel.: 87/444-260, 444-382

FÉK ABC – ÉTTEREM
ABC: 

hétfõ–péntek: 06,30–18,00,
szombat: 06,30–18,00,
vasárnap: 06,30–12,00.

ÉTTEREM: 
Hétfõ-péntek: 10–20-ig,

szombat: 8–21-ig,
vasárnap: 8–20-ig.

EGYHÁZI SZERTARTÁSOK
Római katolikus szentmise: a balatonakali római katolikus templomban 2011. október 2-tõl 

– a nyári idõszakig – istentiszteleteket, szentmisét vagy igeliturgiát (váltakozva) vasárnaponként 
16,30 órai kezdettel tartunk.

Evangélikus istentisztelet minden második és negyedik vasárnap du. 14 órakor. 
Református istentisztelet minden harmadik vasárnap 15,30 órakor.

Kossuth Emlékmûvet avattunk
„Soha le nem mondani / Soha el nem csüggedni 

/ Ha kell mindig újra kezdeni” (Kossuth Lajos)
Rendhagyóra sikeredett az idei március 15-i 

ünnepségünk. Rendhagyóságát az új helyszín, új 
emlékmû, új közremûködõk, a korábbiaktól eltérõ 
mûsorszerkezet okozta. Ugyanezek felelõsek a 
megemelkedett ünnepi hangulatért is. 

Sokféle megközelítésben beszélhetünk nemzeti 
ünnepünkrõl, ezek némelyike elhangzott Balaton-
akaliban is az ünnep perceiben. E sorok azonban 
inkább a helyi összefogás, közösségi megmozdulás 
köré fonódnak. 

Mert miközben feltárult helyi múltunk egy 
szelete az újonnan avatott emlékmûvön is felso-
rolt  akali szabadságharcos hõseinek felkutatásával, 
kõbe vésésével, megmozdult a település lakossága 
is. Kik anyagiakban, kik önkéntes munkában, kik 
a hõsök neveinek felkutatásával, kik természetbeli 
hozzájárulással, de jelentõs tömeget képviselve, 
életre hívták Kossuth dombormûvet. Aki a mai kor 
katonáit, köveit és anyagi forrásait összeverbuválta, 
Molnár Lajos, az emlékmû  kezdeményezõje, életre 
hívója.

Az emlékezõ hely létrejöttében társadalmi 
munkával tevékenykedtek: Fehérvári János, Antal 
Zsuzsa, Lasky Dezsõ, Kovács Zoltán, Ifj. Takács 
Ferenc, Duna Tibor, Magyar Csaba, Horváth Gá-
bor, Vincze Gyula, Stáhl Ambrus, Kovács Sándor, 
Szabóné Welt Gabriella, Fekete Endre, Vági Gyula, 
Lampérth Zoltán, Sárközi István, Hosszú Gyula, 
Hosszú Richárd, Slemmer Csaba, Gyarmati Attila, 
Csarankó Gyula, Horváth Péter.

Õseink, akikrõl tudomást szereztünk, s akikre 

eztán méltó módon emlékezhetünk: Antal József, 
Babics János, Kiss Ferenc, Nagy Károly, Szabó 
József, Szabó Márton, Szeli Ferenc, Szeli János, 
Tóth Pál.

Neveikrõl és a dombormûrõl Koncz Imre pol-
gármester és az alkotómûvész Németh Ferenc 
által hullott le a fehér lepel. A mûsorban Kossuth 
nótákkal, katonadalokkal közremûködött az Ajka-
Csingervölgy Borostyán Férfikar, különleges at-
moszférát teremtve a koszorúzáshoz, a történelmi 
megemlékezéshez. Virovecz Nándor történész a 
múlt eseményeit elevenítette fel beszédében.

A kellemes idõvel is kecsegtetõ délután további 
emelkedett pillanatokat is tartogatott nekünk, ami-
kor, ünnep az ünnepben, az idei javaslatok alapján 
Akali Tiszteleti Polgárának személye is felfedésre 
került. 

Hudák Józsefnét, Éva nénit, a címre érdemes 
személyt, szeretettel köszöntöttük; a helyi közélet-
ben tett munkáiért, önzetlen, áldozatos tevékenysé-
géért, a múlt szakadatlan kutatásaiért, és még hosz-
szasan sorolhatnánk mennyi mindenért kiérdemelt 
kitüntetését a helyi nagy nyilvánosság elõtt vehette 
át. Aktív munkájára még sokáig számítunk, hogy a 
múlt emlékei ne vesszenek el, vésõdjenek bele tu-
datunkba, írásos emlékeinkbe.

A margóra kívánkozik még néhány szám, me-
lyek az emlékmû létrejöttéhez tartoznak, Koncz 
Imre, polgármester tájékoztatása alapján ezek az 
alábbiak. Az összegyûlt támogatás, adakozás 400 
ezer forint; a teljes megvalósítás költsége megkö-
zelíti az egymillió forintot.



<<
  /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
  /CreateJDFFile false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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


