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Nagypéntek és húsvét története 
A kereszténység legnagyobb ünnepe - a köztudatban elterjedt 
vélekedéssel ellentétben - nem a karácsony, hanem a húsvét. Húsvétkor 
ugyanis Jézus halálának és feltámadásának, az emberiség megváltásának 
ünnepét üljük. Maga a keresztre feszítés egy pénteki napon zajlott (mai 
ismereteink szerint I.sz. 33. április 3-án), és a feltámadás esett a 
harmadik napra, vagyis vasárnapra. Így Jézus kereszthalálára 
Nagypénteken emlékezünk.

Nagypéntek a gyász napja, amikor önmagunkba fordulunk és csendben 
emlékezünk. A protestáns egyházakban a nagypéntek az egyetlen böjti 
nap. A katolikus egyházban nincs szentmise, mert ezen a napon maga 

szertartást piros 
öltözékben végzi – a piros a vértanúság liturgikus színe. A papság és a 

be a templomba, s az üres oltárszek-
Ezt követi az igeliturgia: az olvasmány Isten
, majd a szentlecke után János evangéliumából olvassák fel vagy éneklik el Jézus szenvedéstörténetét, a passiót. 

ve 
ejezheti háláját és imádatát a megfeszített Krisztus iránt. Az igeliturgiát áldoztatás követi, a nagycsütörtöki misén 

konszekrált kenyérrel. (A konszekráció a katolikus liturgiában az átváltoztatást/átlényegítést jelenti - utalva az utolsó vacsorára -, ahogy a 
kenyér Krisztus testévé változik.). 

Jézus története: Jézus a galileai Názáret városában élte gyermek-
korát, bár születési helyszíne Betlehem városa volt. Betlehembe 
egy népszámlálási rendelet miatt kellett ellátogatnia a Dávid nem-
zetségébe tartozó családnak, és ezen út során született meg a kis 
Jézus. Jézus családja Názáret városában élte mindennapjait. Krisz-
tus apja, József ácsként dolgozott, anyját Máriának hívták. (A 

Jézus ifjú éveiben apja mellett dolgozott ácsként. Történelmi meg-
jelenése Kr.u. 27-
tanai terjesztését. Jézus egész bibliai "munkássága" tehát alig 5-6

-alig 
vannak ismereteink. Jézus történetét az evangéliumok (jelentése: 

evangéliuma.

A Biblia és más források szerint Jézus tanítványaival, az aposto-
lokkal járta Júdea városait. Jézus a tanítványaival hirdette a közel-

életet, vagy kárhozatra jutunk. Tanításainak lényege a szeretet 
Isten és embertársaink iránt. Ostorozta a vagyonszerzést, a kapzsi-

nélkül nincs szeretet. Életével, földi ténykedésével is példát muta-
tott, megtestesítette, tapasztalhatóvá tette azt az életet és azt a 

e-

"Hegyi beszéd" néven, Máté evangéliumában maradt fenn. Mi-
közben Jézus csodákat tett (pl. a víz borrá változtatása, egy vihar 
lecsendesítése, kenyérszaporítás, vízen járás) és sok embert meg-
gyógyított (leprások, bénák, vakok), illetve feltámasztott (Lázár 
feltámasztása János evangéliumában), nevét megismerte az egész 
provincia. Amerre járt, tömegek kísérték.

Jézust továbbra is prédikálni, akkor befolyása és tanai kiszoríthatják 
a zsid

rómaiakkal halálra ítéltetik Jézust, mégpedig arra hivatkozva, hogy a 
zsidók királyának hívatva magát veszélyes a római uralomra is! 
J - melyet 12 tanítványával töltött -, az 

e-

háromszor. A Biblia szerint Jézus az utolsó vacsorán mondta a 

mentek, ahol Jézus arra kérte híveit, hogy vele virrasszanak. A 
tanítványok azonban elaludtak. Iskarióti Júdás a Getsemáné kertben 
árulta el egy csókkal Jézus kilétét a Kajafás által odaküldött 

az, fogjátok el.”)

Végül másnap minden úgy történt, ahogyan Jézus megjósolta: a 
zsidó papok elfogatása után megverették, majd a rómaiak kezére 
adták. Pilátus a Római Birodalom helytartója pedig "kezeit mosva" 

hogy a júdeai nép megmentse Jézust a kínhaláltól, amikor a húsvéti 
amnesztia jogszokását felelevenítette. Pilátus feltette hát a kérdést az 

kapjon szabadságot? A tömeg azonban ekkor Barabás nevét 
kiabálta. Így végül Pilátus kénytelen volt kimondani a halálos 
ítéletet. Jézust megkorbácsolták, fejére töviskoronát tettek, majd 
nehéz fakeresztjét hátára téve a jeruzsálemi Golgota hegyre kísérték, 
ahol Kr. u. 33. április 3-án, megfeszíttették. (Eközben elsötétedett a 

ekkor
állt Krisztus keresztjénél, Pilátus parancsára lándzsával döfte át az 

, eljutott a 
fölismerésre: "Ez az ember valóban Isten Fia volt!"

Jézus kereszthalála után azonban harmadnapra feltámadt, negyven nap múlva pedig felment a Mennybe, s pünkösdkor az apostolokhoz 
i országokban is hirdetni kezdték Jézus 

tanításait.      Forrás: Harmat Árpád Péter történész, www.tortenelemcikkek.hu és http://news.discovery.com



ÖNKORMÁNYZATI INFORMÁCIÓK – TÁJÉKOZTATÁSOK

kben elkészültek az urnafalak és a padok.
Már a megrendeléskor igyekeztünk egy anyagában, 

rendelni. Összehasonlítva a környékbeli települések 
azonos funkciójú kegyeleti építményeivel, elégedettek 

l-
gártársunk az urnafal alapjainak lerakásakor, a fogadó 
betonból azt a következtetést vonta le, hogy az urnafal 
nem fogja betölt . Meggy

tévedtek. Az urnafalak mellett 
padok is felállításra kerültek. A padok elhelyezésénél 
köszönjük Bartos Tibor segítségét, akivel közösen hatá-
roztuk meg a vállalkozónak a telepítés pontos helyeit! 
Megújultak a búcsúztatásra szolgáló épületek és kör-
nyezetük is. 

Elkészült a Kossuth utca Enyingi és Honvéd utca közti járda 
rekonstrukció.  
A járda mellé árkot is kellett létesítenünk. Az árok létesítésénél 
felmerült a közterületre ültetett fák kérdése. Egy

a közút felé egy méterrel kitolták. Az árok kiugrójának kiásásának 
napján, március 11-én, szombaton, telefonos hívást kaptam egy 
felháborodott lakótól az árok „cikcakkja” miatt. Természetesen az 
árok az eredeti nyomvonalra lett visszatelepítve. Az esetlegesen a 

közti közterület karbantartási kötelezettséggel kapcsolatban Ju-
hász József munkatársam szívesen ad felvilágosítást. Az érintett 

reméljük megoldást jelent az ingatlanokra befolyó víz problémá-
jára is, az esztétikai és használati érték mellett! 

Tükröm- tükröm mondd meg nékem…,
ki az, 
szándékunk és funkciója szerint a beláthatatlan, ezért 

désben a közlekedést segítette.  Azt 
is mondd meg tükröm, ki zúzta le r-

n-
ne, hogy az információk olvasása legalább akkora hasz-

A természetes elhasználódás miatti eszközpótlás is meg-
terheli a közösségünket.  
Kérem 

2. 2017. április



é-

borítja a falut, a Dózsa utcából kiindulva. A 

megszólítással. Az eset te...?” 
z-

tartási és a veszélyes hulladék égetése elfo-
gadhatatlan, a rendeletünket, a hulladékok 
kezelésre vonatkozó, és a természet megóvásá-

sérti, így megíté-

Zéró tolerancia a kö
szemben.

helyszíni környezettanulmány alapj m-
- mint például elektronikai és veszélyes hulladékok illegális bontása, haszonanyagok 

értékesítése - n, amennyiben a ve-
szélyes hulladék ártalmatlanítását felszólításra nem igazolják, még bírságot is kell fizetniük az illegális 

Tükröm- tükröm mondd meg nékem…
ki az, 
mind az 5 lámpát, ripityára törte? Ki az, aki a kihelyezett deko-
rációt megsemmisítette, aki a leandereket leamortizálta?  
R

- 
Work) ingyenes helyiséghasználatot biztosítottunk a tanácskozó termünkben. Örömteli hír, hogy a Ságvár, 
Ádánd, Balatonszabadi aktivitás miatt a Veszprémbe, Veszprém közlek buszjáratuk irányát is meg-
változtatták.  

2017. április 10-én 
reggel lesz 9 órai kezdéssel, a PMH tanácskozótermében!

Király Kálmán polgármester

Zöldhulladék szállítás Balatonszabadiban 
Felhívjuk a Lakosság szíves figyelmet, hogy zöldhulladék csak átlátszó zsákokban he-

ne használják erre a célra!  

További kérés, 
- csupán néhány napig 

halmozódik, és nem rontja a településképet. Köszönjük. 

Zöldhulladék elszállítása mindig szerdai napokon történik, az alábbiak szerint:
április 19., május 17.,  június 14.,  július 12., augusztus 09., szeptember 06., október 11., november 29. 

.

2017. április 3.
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Mozgalmas március hónap 

Március 11-
alkalmából. Hagyományosan volt ének és próza, vers, tánc, vidám jelenetek, 

programot a finom vacsora után a hagyományos boszorkányválasztás zárta, 
s segédeit sorsolták ki.

Négy nap múlva az egyesület egyik legmozgalmasabb napja, nemzeti ünnepünk következett.

Immár második éve az Együttfutás , 
az egyesület se

A kora este hagyományos programja nemzeti ünnepünkre való megemlékezés. A két helyszínen (bent a bútoraiban megújult 

Kossuth szobránál zárult, az emlékezés virágainak elhelyezésével. 

Talán kevésbé ismert a nagyközönség számára, 
hogy immár negyedik alkalommal került sor az 
ünnepség után azon civil szervezeti 

aláírására, 

Egyesület, Balatonszabadi Népdalkör 
Egyesület, Thál

gondolkodnak és cselekednek, támogatják 
egymást a helyi közösségek érdekében.

Lapzárta után már folyik a borverseny lebo- 
nyolítása, április 8-án t tartunk, 10-én a szavalóversenyen látjuk vendégül iskolásainkat, 30-án pedig 
hagyományos májusfaállításra kerül sor. Rendezvényeinken továbbra is szeretettel látunk mindenkit. 

A Kossuth

A Magyar Cukorbetegek Balatonszabadi Egyesületének hírei

A márciusban megrendezett Együtt- 
futás eseményen vércukor- és vér-
nyomásmérésen vehettek részt az ér- 

Vércukrot 49 ember méretett, vérnyomást 43 
voltak olyanok, akik Ádándon is mérettek, 

és a futás után is kontrollként megismételtették a mérést.

méretett. Akkor már kevesebb volt, de még mindig sok. 
Kértük, hogy keresse fel 

háziorvosát. Már ezért is megérte, remélem, hogy 
tudtunk segíteni. Volt még néhány magasabb vércukor 
érték, de néhányuknál kiderült, hogy egyébként
cukorbetegek. Dicséretes, hogy ennek tudatában is 
mérettek. Voltak magas vérnyomás értékek, amik a futás 
hatására csökkentek, itt van a mozgás jótékony hatása. A
gyerekek egymást biztatták, hogy ne féljenek a 

ezekre az egészségügyi kontrollokra. 
Egyesületünk tagsága úgy ítéli meg, hogy érdemes volt ezt csin ünk, hogy részt vehettünk 
ezen az eseményen. Ha már egy embernek tudtunk segíteni, megérte.

. Május 3-án, szerdán 16 órakor a 

  

Tagjainknak szeretném írni, hogy kivételesen júniusban 7-én. Dr. Koch Béla háziorvosunk látogat el hozzánk,
aktualitásokról fog beszélni. Mindenkit szeretettel várunk.    Mészárosné Horváth Rózsa elnök



2017. április 5.

Együtt futottunk
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Hirdetések 

...

APELSO-KOM
szelektív

i: 
2017. április 11. -  kedd 

2017. április 14. – péntek 
üveg hulladék
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Húsvéti kerek   kalács 

Hozzávalók
100 dkg finomliszt

8 dkg cukor
0.5 dkg só
2 db tojás
5 dl tej
5 dkg vaj (olvasztott vagy margarin)

Elkészítése
eáskanál -15 

percig. Amikor jó a kovász, összegyúrjuk a többi hozzávalóval. Jól kidagasztjuk, majd fél órát kelesztjük.
Kelés után a tésztát 6 felé vágjuk, a fotó alapján készítjük el a fonatokat. Megkenjük tojás sárgájával, közepébe elhelyezzük a színes, 

t tojásokat. Utána a tepsiben kelesztjük még 30 percig. o megsütjük.
Díszíthetjük színes cukorkákkal is.

Nagypénteki népszokások 

r-
tották ünnepnek, mert böjti 
nap volt, a kereszténység szá-
zadai alatt számtalan keresz-

a-
vaszkezdetre utaló hiedelem, 
szokás kapcsolódott e naphoz. 

A népi hagyomány a megtisztulás és megújulás napjának is tekin-
ti nagypénteket, de ez igaz az egész nagyhétre is. Az egész 
Kárpát-medencében szokásban volt a hajnali mosakodás, ami a 

gtisztulást jelképezte, de a hiedelem szerint segített 

az állatokat is lefürösztötték.

zigorú böjtöt 
tartottak. Úgy vélték, hogy aki a tiltás ellenére mégis aznap be-
gyújt, azt ellepik a férgek. Nagypénteket a reformátusok is meg-

hústól, a zsiradékoktól. Nyers- és aszalt gyümölcsöt, levesféléket, 

amit már korábban elkészítettek, vagy csak hideget ettek, kenye-
ret, hagymát, aszalt gyümölcsöt vagy pattogatott kukoricát. De 

, savanyúság vagy 
y-

tot-
tak, letakarták. Megállították az órát, úgy tettek, mintha halott 

menjenek az emberek, meglátogassák halottaikat, megtisztítsák a 
sírokat. 

A családok kora reggel gyalogosan mentek a templomba. Még a 
is gyalogosan vágtak neki a hosszú 

útnak, ló és kocsi nélkül. Szokásban volt a határjárás, határkerülés 

ézus halálának napját szerencsétlen napnak 
tartották a munkavégzésre, így kerültek minden állattartással, és 

tartottak, hogy a ruha Aki varrt, az úgy-
mond megszurkálta Jézus sebeit, így ezt is kerülték. Ezen a napon 

ilyenkor megtisztították a portájukat, a házat megtapasztották, van 

tilos volt a táncos, zenés mulatság.

emlékezzünk tehát pénteken és ünnepeljünk vasárnap a szokások-
 - ki vallásos vagy néphagyomány szerinti 

módon, együtt örülve a húsvét különlegességének! 
Forrás: internet

Óvodai beiratkozás 
Értesítjük az érintetteket arról, hogy az óvodai beiratkozás 

Balatonszabadi Aranyalma Óvodában
2017. május 9-én 8-16 óráig és május 10-én 8-16 óráig lesz. 

Szeretettel várjuk a beiratkozókat! 
Óvó nénik 



Postánkból

A márciusi lapszámban feltettük a kérdést, hogy 
kell-e nekünk, kell-e Balatonszabadi lakosságá-
nak az önkormányzati havi lap?

megkeresést 
kaptunk. Az alábbiakban – részben – a kapott leveleket idézzük.

Tisztelt Címzett!
Szeretném kérni, hogy a Szabadi szó írását és terjesztését  ne
szüntessék meg. Sok helyi lakóval beszéltem és sokan hiányolnák a 
KÖZSÉG LAPJÁT. Az eddigi cikkek nagyon jók voltak, leginkább 
az Önkormányzati hírek, amik fontosak számomra.
Sokan velem együtt nem járunk olyan helyen, ahol tanfolyamokról,

nk.
Tisztelettel: Hadiné Nacsa Marianna

Kell-e nekünk Szabadi Szó?
A márciusban megjelent cikkhez szeretnék néhány gondolatot írni. 
Igen, kell nekünk Szabadi Szó. Írom ezt magánemberként és egy 

Én minden hónapban örülök, mikor megtalálom a postaládánkban az 
i nézze meg 

véleményt, hogy már nem közvetítik a testületi üléseket, most még 
az újságot is meg akarják szüntetni. Hol marad a lakosság 
tájékoztatása? Én erre azt mondom, hogy bárki elmehet a testületi 
ülésekre, mert nyilvános. Ott van az internet, van Balatonszabadinak 
honlapja. Bárki tájékozódhat. Igaz, nincs mindenkinek internete. 
Ezért is kell nekünk a Szabadi Szó. Nekem, mint egyesületi 

embereket. Mindezt tehetjük ingyen.

szabadidejükben, ellenszolgáltatás nélkül végzik, sokszor bírálatot is 

egy egyesület vezetése is ugyanilyen. Csak lelkesedéssel lehet 
csinálni. Nagyon remélem, többen hozzászólnak ehhez a témához, 
nem csak a szomszéddal beszélik meg.

Mészárosné Horváth Rózsa

Alulírott Szabó Jánosné Balatonszabadi, Kossuth u. 139. szám alatti 

csak egy mód van rá, ne szüntessék meg a Szabadi Szót.

nem tudjuk meg, hogy mi történt a faluban, vagy milyen események 
várhatók. Én magam például a Szabadi Szónak köszönhetem, hogy 
elkezdtem járni a meridián tornára, és hogy sikerült a számítógépes 
képzésre is bejutnom. Ha nem olvasom az újságban, akkor nem is 
tudok róla. Frissen tartjuk magunkat, az egészségünket, az eszünket. 
Nagyon jó, hogy benne volt az újságban a szemétszállítási naptár, a 
kutyaoltás, meg minden fontos informáci

otthonról? Nem látják a plakátokat, és boltba sem járnak el, így 
máshonnan nem is tudhatják meg az információkat. Nagyon sokszor 
pedig olyan dolgokról is olvashatunk, amik nincsenek sem 
kiplakátozva, sem meghirdetve, de érdekes hírek.

forgatni és eltenni. Tisztelt érte azoknak, akik készítik, és dolgoznak 
vele. A nyugdíjasok nevében kérjük a Polgármester urat, hogy 

lehessen tartani a Szabadi Szót.
Balatonszabadi, 2017. március 21. 

  Tisztelttel: Szabó Jánosné

8. 2017. április



Húsvét havában, az alábbiakban Cseri Kálmán (1939 – 2017) református lelkipásztor
akit nemcsak Magyarországon,

hanem a határokon túl is széles körben ismernek.

Mi az örök élet?
"Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 

Ez a Biblia egyik legismertebb mondata, vagyis a Biblia dióhéjban. 
Jézus itt mondja Nikodémusnak, hogy Isten azt a á-
gyik: hogy örök életünk legyen.

Mi az örök élet? 
Az, ami az édenkertben volt az ember osztályrésze, amikor 

az élet még „vegytiszta" állapotában volt az ember birtoka, 

is: teljes, igazi, tökéletes élet. Nemcsak azt jelenti, hogy nincs 
vége, hanem azt is: nincs híja.
Amikor az á-
sától, elveszítette ezt az életet, s maradt neki a puszta lét. Az 
Újszövetség két külön szóval jelöli ezt: a teljes, isteni élet a 

dzóé, a puszta lét a biosz. Ez a szó jelenti létünk anyagi felté-
teleit is y-
zik. Nikodémus is ezzel a hiányérzettel ment Jézushoz.
A Biblia szerint ez az élet egy személy. Úgy hívják: Jézus. 
„Én vagyok az élet" -
mint a táplálék (Mt 6,25). Aki Jézussal kapcsolatba kerül 
(benne hisz), annak a bioszában megjelenik a dzóé. És Isten 
akarata az, hogy nekünk újra örök életünk legyen. Olyan élet, 
ami felett nincs hatalma a biológiai halálnak sem, mert „aki 
hisz énbennem, ha meghal is, él" (Jn 11,25). 

Van-e már most örök életem? Lehet, mert Jézus visszaszerezte és kínálja szeretettel.

Mit tegyünk mi?

kérdezték. „Mit tegyünk...?" (ApCsel 2,37) Isten munkája. És mit tehetünk érte mi? Ezt kérdezték pün-
kösdkor is az emberek Péter prédikációja után.

  
„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus 

Szentlélek ajándékát." (38. v.)

Vagyis mi az események sorrendje? Hallgatták az igét, azt 
komolyan vették (mint t-
ra jutottak, ennek jeleként megkeresztelkedtek, Jézus érdemé-
ért bocsánatot kaptak, s akkor megkapták a Szentlélek ajándé-
kát.

l-
tozás. Valóban életkérdés, hogy hallgassuk Isten igéjét, és 

fogadjuk be, vagyis vegyük személyesen magunkra nézve 

, hogy bo-
útján.

Ezt a sorrendet nem lehet megfordítani, mindenütt így olvas-
é-

Szentlelket.
A mi feladatunk tehát az, hogy hallgassuk az igét, és fogadjuk 
be, vegyük azt komolyan. Ezt a Biblia így is nevezi: igazat 
adtak Istennek (Lk 7,29). 

Mit tegyünk mi? 
hogy mindebben 

Isten kegyelme, Isten Lelke segít bennünket!   Forrás: www.facebook. hu, Cseri Kálmán igehirdetései
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Horváth István a Halzóna Kft. tulajdonosa 
az alábbiakról tájékoztatta Olvasóinkat. 

kezdtük meg a tó betelepítését kis 
halakkal (ponttyal, amurral, compóval, csukával) A halak szépen 

Ez nk az 
  

engedélyt. Ez lesz a halastó központi része. Jelenleg parkosítás 
zajlik, kb. 100 db fát telepítettünk, füvesítettün
nagy a sár. 

tervezzük - 
g a halastó és 

10. 2017. április



Mégis, kinek az élete…? 

Mai, rohanó világunkban egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek az 

- vagy 
reklámfilmek. Az asszonyok-lányok egészséges fogások vagy 
fogyókúrás csodaételek receptjeit cserélik, osztják meg egymással, 

egészség, a fittség nagyon fontos! Vagy annyira azért mégsem?

r Kórház a 

szervez: egy- -
fogadnak az általuk megjelölt napon. Ez a kezdeményezés a 

– 
felismerve -, kifizette a külön busz 
költségét. Ez évben február 28-án vettek részt Balatonszabadiból a 

-

sokan kérték.

Azaz… azt írtam, sokan. A kórház által megküldött lista alapján 

m jöttek 
-os 

átlagot sem értük el. Természetesen tudom én is, hogy sok a 

munka, kevés a szabadság, egyébként sincs semmi probléma, 
akkor meg minek idegesítse magát az ember lánya… Arról már 
nem is szólva, hogy még ki is derülhet valami… Ráérünk majd 
akkor orvoshoz rohangálni, nem igaz?

A juttatás akkor is az, ha nem készpénzben üti a markunkat, 

ontra, hanem ölünkbe 

vizsgálatait végezték el a kórházi dolgozók, orvosok, mondhatni 
soron kívül. Kiderült valami? Igen, volt olyan közöttünk, akinél 
kiderült. Hogy ez szerencse vagy sem, nem tudom. Azt viszont 
tudom, hogy homokba dugott fejjel nem lehet semmit sem 

tudomást venni, az még létezik. Lassan már a csapból is az folyik, 
hogy minél korábban fedeznek fel egy betegséget, annál jobban és 
könnyebben gyógyítható. Ti nem érzitek, hogy szükség van ránk? 

Mi vagyunk azok, akik vigyázzuk gyermekeinket, gondozzuk 
einket, dolgozunk, tervezünk, és 

várjuk a nyugdíjas éveket – miért érzitek úgy, hogy mindez nem ér 

– legyünk többen, legyünk legalább annyian, mint az 
országos átlag.       KBR

Aki teheti, akinek eszébe jut, akinek van egy kis rászánni való ideje, 
akinek van egy üres papírja, van egy kedvenc verse, a Költészet 

neki kedves, amit fontosnak vagy szépnek tart. Mi mással 
ünnepelhetnénk József Attila születésnapján, április 11-én, ha nem 
verssel, ha nem játékkal? Felhívásunkkal szeretnénk arra biztatni 
mindenkit, ünnepeljen velünk a Költészet Napján!

el 

másokkal is a találkozás örömét.

verset! Persze többet is lehet! Libegjenek a tavaszi szélben kedves 
verssoraink, lassítson csak léptein hazafelé tartva, aki teheti, és 
olvasson! - 
jük. Aki hallgatni is szeretné a verseket, azokat 2017.04.07-
Házba.   Kinc . www.kincskeresoamk.hu  

-testületének 5/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva 2016. május 30. napjával)

14. Udvar karbantartási támogatás
la használt egy 

napjától 

(2) A támogatás annak , akinek a háztartásban az 
- -át, 

feltéve hogy az érintett inga
(3) A támogatás iránti kérelmet minden év április 30. napjáig kell benyújtani írásban

tegség, vagy családtag elvesztése.  
(6) A kérelemhez a jövedelemigazolást mellékelni kell.
(7) A természetben nyújtott támogatás családonként legfeljebb 6 alkalomra adható. Egy alkalommal legfeljebb 2 óra munka végez

2017. április 11.



Húsvétvirág, vagyis a nárcisz
Mivel húsvét táján kezd kihajtani, a nárciszt húsvétvirágnak vagy a feltámadás virágának is nevezik, s a keresztre 

- egyébként 
nagyon informatív és hasznos honlapján, www.balintgazda.hu - 
„sokféle"virágról:

sziklákká váltak, és csak a hangja - a visszhang - maradt meg. Aphrodité, a szépség és a szerelem szigorú 
istenasszonya azzal büntette meg Narcissust, hogy amint a tiszta erdei forrás vize fölé hajolt, és a víztükörben  

meglátta saját képmását - beleszeretett. Képtelen és reménytelen szerelme a halálát okozta, de holtteste virággá változott. Ezt a virágot 
önimádatot, az önmaga szépségében, önerényeiben való tetszelgést nevezték el nárcizmusnak.

dítóan illatos 
olajért. A történelem során sok más nép is megkedvelte és sajátjának fogadta a nárciszt. Méltán, mert sok országban terjedt el. Csodaszép 

, akár a 
rózsák é

-30 faját tartják a 
termesztésben. Nemesített fajtáinak a számát nyolcezerre 

. A nárciszok alakban, méretben, 
ozatosak. Színük 

között akadnak

kapnak helyet, ahol elvirágzásuk és a lombozatuk visszahúzódása 

élénksárga virágok igen jól hatnak a sötétebb tónusú cserjék és 

parkokban, kertekben mostanában gyakran ültetik a divatossá 
váló "természetes rétekbe", amelyeknek a szénáját csak a 
hagymák visszahúzódása és a nárciszlevelek elszáradása után 
kaszálják le. (Az állandóan, rendszeresen kaszált pázsitokba nem 
valók, mert tavasszal virágoznak ugyan, de a leveleiket a kaszálás 
miatt nem tudják kifejleszteni. Az ilyen hagymák rövidesen 

tudnak a hagymába visszaáramlani.)  

A nárciszok lombozata a virágok elhervadása után rövidesen 
elh
tápanyagok a hagymába húzódnak vissza. A hagymákat, amelyek 
mellett több- -4 évenként fel 
kell szedni, mert különben elgyengülnek, elsatnyulnak, 
virágzóképességük csökken. A felszedésre június végén, július 
elején kerüljön sor, mert ezután a hagymák új gyökérzetet 

  

Az idejében felszedett hagymákat megtisztogatjuk, és a 
virágoztatásra alkalmas, kifejlett hagymákat különválogatjuk a 
kisebb, továbbnevelésre valóktól. Ezen utóbbiakat a 
veteményeskertben, sorba elvetjük, és még egy évig tovább 

lasszunk. A 
raktár vagy a kamra polca nagyon alkalmas erre a célra. Ha sok 

dobozban, vékony rétegben kiterítve tartsuk. Néhány hagymát 

e A kifejlett hagymákat 

mélyen felásott és megjavított földbe, 10 cm mélyen. Ezek a 
legalább hároméves hagymák rövidesen gyökereket fejlesztenek, 

anak ki. A leghidegebb télen se 
igényelnek talajtakarást vagy más egyéb téli védelmet, mert e 
nélkül is károsodástól mentesen áttelelnek, majd kora tavasszal 

felszínén, és a tulipánokkal, a jácinto

Egy csoportba mindig csak egyféle nárciszt ültessünk, hiszen a 

Ilyenkor, április elején, nagy öröm az otthonunkban is egy szép 
csokor virág. A levágott nárciszokat laza csokorba kössük. 
Nagyon szépek önmagukban is, de tehetünk melléjük egy-két szál 

egy levágott, leveles ága is. Fordítson gondot a virágtartó edény 
- vagy 

kerámiaedény; ne a váza, hanem a virág pompázzon!

hosszabb ideig fognak élni. Forrás: www.husvet.hu

12. 2017. április

Megjelenik havonta
Kiadja: Balatonszabadi Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete

8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca 102. Tel.: (84) 355-011
ISSN 2416-0067

Felelõs kiadó, a Szerkesztõ bizottság elnöke: 
Pongorné Kiss Gabriella Tel.: (30) 577-8383

Szerkesztõ: Kissné Berta Rozália
Internet: www.balatonszabadi.hu
E-mail: szabadiszo@gmail.com

Készült: Tradeorg Nyomda, 8184 Fûzfõgyártelep 
Tel.: (88) 450-450  E-mail: nyomda@tradeorg.hu

Felelõs vezetõ: Tóth Zoltán

Lapzárta: minden hónap 26. napja



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /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 (None)
  /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


