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A19. században Angliában sok ember visszatért a katoli-
kus vallásra. Az Egyház ellenes erők azért, hogy ezt a
folyamatot megállítsák, felszólították a szabadkőműves

nagymestert, írjon támadó könyvet a katolikus egyház ellen.
Ripon őrgróf elég bölcs volt ahhoz, hogy mielőtt nekiállt az
írásnak, 9 hónapon át tanulmányozta a tanrendszert, az egyházi
szokásokat, a vallásos emberek életét. Végül nem támadó köny-
vet írt, hanem maga is visszatért az
Egyházba. Arra a megállapításra jutott,
hogy három nagy erőssége van a katoliku-
soknak: a szikla, a gyóntatószék és a taber-
nákulum. S amíg ezekhez hűek, megdönthe-
tetlenek.

A szikla szóval Szent Péterre utalt, azaz
az egyház hierarchikus felépítésére, ahol a
pápát úgy fogadják el és tisztelik, mint
Krisztus földi helytartóját, aki ha hit és er-
kölcs dolgában hivatalosan megnyilatkozik,
a Szentlélek nem engedi, hogy tévedjen.

A gyóntatószék nyilván a szentgyónásra
utal, a megtisztulás, az újra kezdés szentsé-
gére, arra a mérhetetlen erőforrásra, amely
az elbukott embert felemeli. Isten megbo-
csátó irgalmát az Úr Jézus szándéka szerint felszentelt papjain
keresztül árasztja ránk. 

Tabernákulum pedig az Oltáriszentség őrzési helye templo-
mainkban, Jézus Krisztus jelenvalóságának biztosítéka. A
szentmisék után rendszeresen kérjük, imádkozzuk a 2020-as
Budapesten megrendezendő 52. Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra készülve, hogy az Oltáriszentségben velünk levő
Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük! Ő Urunk és
Mesterünk, barátunk és táplálékunk, orvosunk és békessé-
günk…

A rendszeres templomba járók közül többen már kívülről is
mondják, de a megértésével még sok a baj. Hiszen, ha tudja
valaki, hogy békét adó erőforrást kínál neki az Isten, miért nem
él vele?...

Betegségeinket felismerve orvoshoz szaladunk, hiszen nem
szeretünk szenvedni. Tán a lelki bajainkat nem ismerjük föl?
Vagy mégse merjük hinni, hogy az igazi orvos ott kopog az
ajtónkban?

Régen a bányákban a csilléket lovakkal húzták. Az állatokat
nem hozták fel mindennap a bányából, ott etették azokat. A
sötétségben a bányalovak hamar megvakultak. Fény nélkül
elsatnyul a látószerv. Hasonlóan van ez a hitünkkel is. Csak
éppen itt általában az ember maga zárja el a kegyelem útját,
távolodik el Istentől. S idővel nem érti meg a harangszó hívá-
sát, a nagyböjt fontosságát, a húsvét örömét. Persze sok esetben
a környezet is hibás a lelki beszűkülésben.

Egyszer egy asszonytól kérdeztem, miért maradt el a temp-

lomból. Milyen jó lenne, ha gyerekeit hozná vasárnaponként az
Isten házába.

– Atya, dolgoznunk kell. Abból, ha én misére megyek, nem
tudok cipőt és sapkát venni a gyerekeimnek – válaszolt azonnal
élesen vissza.

– Valamit elfelejtett. Gyerekeinek nemcsak lába és feje van,
hogy felhúzhassa valahova a cipőjét és legyen helye a sapká-

nak. A gyermekeinek lelke is van! S, ha
azzal nem törődik, bizony elhomályosul az
életük értelme, lelki betegek lesznek.

Sokszor nem is kell vallásellenes szö-
veg. Csak hallgatás a keresztény értékekről,
közömbösség, s máris homályosodik a hit
lángja. Mély értelmű jelkép, hogy kereszte-
léskor a szülőknek egy égő gyertyát adunk
át. A hit jelképét, hogy világítanunk kell
egész életünk során, hisz Krisztus tanítvá-
nyaivá váltunk. Ti vagytok a világ világos-
sága – mondta követőinek Jézus. 

A tüzet viszont táplálni kell ahhoz, hogy
égjen. Azt a gyönge gyertyalángot, amely
egy kis gyerek hitét jelképezi, nem kell
elfújni ahhoz, hogy elaludjon. Elég, ha óva-

tosan ráteszünk egy befőttes üveget, elzárjuk az oxigént, máris
elalszik a gyertya. Elég, ha a szülő nem törődik gyermeke hit-
beli nevelésével ahhoz, hogy a hit örömét és erejét gyermeke se
ismerje fel. Igencsak sekélyes lelkiismeret nyugtatás, hogy
„nem akarjuk befolyásolni a gyerekeket a hitük megválasztásá-
ban. Döntsék el maguk, ha felnőnek, hogy miben akarnak
hinni.” Bár ugyanez a szülő nyilván nem vezetné ki kisfiát az
erdőbe, hogy válogasson a gombák közül, döntse el a saját eszé-
vel, hogy melyikből főzzenek levest. Sokkal eredményesebb,
ha tapasztalt gombaismerővel járja az erdőt, vagy szakértő
ellenőrzi a gyűjtést.

Az emberiséggel egyidős az istenkeresés. A vallásosság
emberré válásunk megfogható jele. Sokféle vallás van, ahogy
egy hegyre is sokféle úton lehet felmenni, de ezek az utak nem
egyformák, még ha mindegyik a csúcs felé igyekszik is.  A sok
út közül az egyik különösen kiemelkedik. Csupán a keresztény-
ség vallja, tudja, hogy nem csak az ember keresi az Istent. Isten
maga jön felénk Jézus Krisztusban, nyújt segítő kezet, hogy
életünk értelmességét megadja. Szereti az embert az Isten, vég-
telenül szereti. Életét adta értünk, a megmentésünkért. Hogy
vele ki tudjunk kecmeregni bűneinkből, mellettünk legyen
szenvedéseink idején, s a halál határfalán átjutva, az örök élet
világosságával fogadjon.

A hívás valamennyiünknek szól. Isten minden embert üdvö-
zíteni akar. Tőlünk tette függővé, hogy elfogadjuk-e, vagy egy
kilátástalan „magánkalandként” éljük le az életünket.

Imre atya

MIBEN VAN AZ ERŐNK?
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Ezen a napon a Város-
ligetben felállított ünnepi
csarnokban díszes ünnepélyre
gyülekeztek a budapesti és a
környékbeli leányiskolák,
intézetek növendékei, akik
díszes mintájú, változatos
magyar ruhákban vonultak
fel. A csarnokot mintegy
negyvenezer fiatal leány
hangja töltötte be. A jelenlevő
fiatalokat Shvoy Lajos szé-
kesfehérvári megyéspüspök
köszöntötte, aki üdvözlő sza-
vait azzal a kéréssel zárta,
hogy a jövő Magyarország le-
endő édesanyái életük minden
szakaszában tartsák meg az
eleven kapcsolatot az Oltári-
szentséggel. Ezt követően
megkezdődött a monumentá-
lis színpadi műsor, amelyben
a leányszereplők megjelení-
tették a történelem azon moz-
zanatait, amelyek a legszeb-
ben mutatták a női élethivatás
és az Oltáriszentség szoros
kapcsolatát. Legelőször az
Angyali üdvözlet eseményét
játszották el, majd pedig a női
szentek életéből következtek
sokak által ismert mozzana-
tok.

Késő délután az ország
különböző falvaiból felutazott
magyar leányok gyülekeztek a
királyi vár belső udvarán,
hogy ünnepélyes felvonulás-
sal köszöntsék és fejezzék ki
hálájukat a kongresszus
fővédnöke, Horthy Miklósné
előtt. A menetben vitt táblák
mutatták, hogy mely falvak
fiataljai képviseltették magu-
kat. Környékünkről Kőrös-
hegyről, Somogyvárról és
Kaposvárról utaztak fel erre a
szép ünnepi felvonulásra. A
menet tagjai a Boldog-
asszony anyánk kezdetű régi

magyar Mária éneket énekel-
ték el a kormányzóné tisztele-
tére.

A nap végén a kongresszu-
son résztvevő egyházi és vilá-
gi delegációk tagjai az
Operaház előtt gyülekeztek,
ahol díszelőadás keretében
hallgathatták meg Liszt
Ferenc: Krisztus Oratóriumát.
Majd a szombati nap zárása-
ként a Parlament épületében
megrendezett fogadóestre vár-
ták a vendégeket.

Május 29-én vasárnap tar-
tották a budapesti euchariszti-
kus kongresszus utolsó napját,
amelyen – a nyitónap ünnepi
eseményeihez hasonlóan – a
hívek nagy tömegének érke-
zésére számítottak. A záróün-
nepségek sorát a KALOT
(Katolikus Legényegyletek
Országos Titkársága) felvonu-
lása és gyűlése nyitotta meg a
hajnali órákban, melyet az
Ünnepi Csarnokban 25 ezer
fiatal részvételével tartottak
meg. A katolikus mozgalom-

nak ez egy meglehetősen új
szervezete volt, mely alig két
év alatt szerveződött Kerkay
Jenő jezsuita szerzetes vezeté-
sével a katolikus agrárifjúság
önálló szervezetévé. Az ünne-
pély egyik felszólalója a ke-
resztény elkötelezettség erejét
így foglalta össze: „Nemzetek
és népek sorsát csak az a hit
viszi előbbre, amely az evan-
géliumi igazságból táplálko-
zik. Mi hiszünk a kehely és az
ostya igazságában, mert az
ezeréves magyar múlt megta-
nított minket arra, hogy min-
den út, amely a kereszten
megy keresztül, az erőhöz visz,
és minden út, amely elkanya-
rodik a kereszttől, a pusztulás-
ba vezet.” A gyűlés végén a
fiatalok körmenetben indultak
el a Hősök terére a kongresz-
szus ünnepi záró szentmiséjé-
re.

Már a hajnali óráktól meg-
indult a tömeg áradata a szent-
mise színhelyére. Egymás
után futottak be a pályaudva-
rokra az ország szinte minden
részéről érkező különvonatok,
amelyek újabb csoportokat
szállítottak a fővárosba a
kongresszus utolsó napjának
ünnepségeire. Nagy feltűnést
keltettek a népviseletbe öltö-
zött falusi csoportok is, akik
búzakalász-kereszttel és zász-
lókkal vonultak fel a téren.
Legalább félmillió ember
gyűlt össze a szentmise kez-
detére. A papság a közeli Jáki-

kápolnában tartott ünnepi zso-
lozsma elimádkozása után
menetben indult a Hősök
terén felállított főoltár felé. A
sort háromszáz karinges áldo-
zópap nyitotta, hatszáz egyen-
ruhába öltözött ministránssal.
Őket követték a papnövendé-
kek, a felszentelt papok, a
püspökök, végül pedig a ven-
dégül látott bíborosok hosszú
sora. Közben a budapesti
templomi kórusokból összeál-
lított 1200 tagú kórus tagjai a
Christus vincit kezdetű ismert
latin éneket énekelték.

A záró szentmisén résztve-
vők száma a kongresszus min-
den eddigi eseményét megha-
ladta, és ünnepélyességben
sem volt még ehhez fogható
lelki esemény hazánkban. A
szentmise végén a Győzelem-
ről énekeljen kezdetű kong-
resszusi himnuszt együtt éne-
kelve fejezték ki a hívek hálá-
jukat a kongresszustól kapott
lelki ajándékokért. Ezt köve-
tően a Szentatya rádióbeszé-
dét közvetítették a felállított
hangszórókon. XI. Pius pápa
nagy szeretettel és tisztelettel
emlékezett a magyar nép
keresztény hitének őrálló
szentjeire, Szent István és az
Árpád-ház többi szent életű
tagjára, akik „dicső példájuk-
kal Magyarországot ékesítet-
ték, és azt a keresztény euró-
pai kultúra ellenségeivel
szemben legyőzhetetlen védő-
bástyává tették.” A jelenlévő
magyar hívektől a Szentatya
így búcsúzott: „Adja Isten,
hogy ez a kongresszus szítsa
föl mindenki lelkében a szere-
tetet, és hozzon bőséges gyü-
mölcsöket, ne mulandókat,
hanem örökre megmaradan-
dóakat. Táplálja az ősi hitet,
növelje az égi javak vágyát és
reményét, az isteni szeretet
lángját pedig úgy táplálja,
hogy azok is, akik az Úr
Krisztustól eltévelyedtek, a
jók példájától indítva vissza-
találjanak Hozzá.”

A 34. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus buda-
pesti eseményei egyedülálló
módon fejezték ki a magyar
nép krisztusi hitben való egy-
ségét, és fontos feladatát,
hogy Európa keresztény gyö-
kereit védje és erősítse.

Ákos testvér

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
Az 1938-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszus 3.

A kongresszus harmadik napján számos rendezvényt
tartottak, melyek kivétel nélkül az Eucharisztia és az Egy-
ház nélkülözhetetlen és szoros egységéről szóltak. A Buda-
pestre érkezett különböző rítusú, illetve nemzetiségű püspö-
kök mind megegyezően foglaltak állást abban, hogy az
Eucharisztia nem csupán kifejezője az Egyház egységének,
hanem annak legfőbb alapja és célja. „Istenben a reménysé-
günk, hogy éppen a Legméltóságosabb Oltáriszentség az
egyesítő erő és az összekötő kapocs Keletnek és Nyugatnak
egyesülésében és Krisztus szent akaratának megvalósulásá-
ban, hogy egy akol legyen és egy pásztor.”
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Hosszú évek kihagyása
után, február 16-án ren-
deztük meg a somogy-

döröcskei farsangi bált, amely a
közösség összefogásának kö-
szönhetően jött létre. A készü-
lődésben a falu minden tagja
segített. A báli jó hangulatról a
Diósi zenekar gondoskodott. A
rendezvény nagy népszerűség-
nek örvendett, a környező fal-
vakból is sokan idelátogattak.
A tombolát a helyi lakosok és
vállalkozók támogatták felaján-
lásaikkal.

A farsangi bált követő héten
télűző családi délutánra és far-
sangi mulatságra gyűlt össze a

falu apraja-nagyja a kultúrházban. A
program a gyerekek jelmezes felvonulá-
sával kezdődött, melyet a lelkes közön-
ség farsangi és tavaszhívogató dalokkal
kísért. Ezt követően a kicsik táncos és
ügyességi feladatokban tehették próbára
magukat. A szülők és a gyerekek munká-
jának eredményeként a délután folyamán
sorra készültek az ijesztőnél ijesztőbb
busómaszkok, valamint a zord telet meg-
testesítő kiszebaba, melyet a rendezvény
zárásaként télűző rigmusok kíséretében,
fazékcsörömpölés és kolompolás köze-
pette hordott  körbe a faluban, majd a
kultúrház előtt ünnepélyesen elégetett a
maskarás csapat. 

Szeretnénk köszönetet mondani a

Somogydöröcskei Önkormány-
zatnak és a Könyvtárnak, a
helyi lakosoknak, vállalkozók-
nak, valamint a Cselekvő
közösségek program támogatá-
sáért, és nem utolsó sorban a
kedves vendégeknek a részvé-
teléért és a sok finomságért. 

Bízunk benne, hogy a behí-
vogatott tavasz friss lendületet
ad falunk kulturális életének, és
összefogásunkkal kis közössé-
günk minél több program kere-
tében fejlődhet.

Réder-Minda Ágnes
és Szabó-Minda

Mercédesz

Tavaszváró farsangolás

A zicsi művelődési ház épületénél alakították ki egykor azt a
konyhát, amely évtizedekkel ezelőtt oly sok lakodalmi készülő-
dés, főzés helyszíne volt. A mára használaton kívül került, kor-
szerűtlenné vált épület most részben pályázati, részben költség-
vetési forrásból megújulhatott.

Az átadásra ünnepi keretek között február 9-én kerülhetett
sor. Az eseményen meghívott vendégként részt vett Witzmann
Mihály országgyűlési képviselő, valamint Biró Norbert, a
Somogy megyei Közgyűlés elnöke. Jelen voltak továbbá a Zics
Faluért Alapítvány képviselői – akik a berendezéshez egy
mosogató vásárlásával járultak hozzá –, valamint a helyi képvi-
selő-testület tagjai, a polgármesteri hivatal dolgozói, illetve a
kivitelező fővállalkozó, Hranyczka László és munkatársai.

A falu közössége méltán lehet büszke, hogy sikerült újra
üzembe helyezni a kicsi, de annál jelentősebb létesítményt,
amely a jövőben hasznos segítője lehet majd a helyi rendezvé-
nyeknek.

Valamennyi résztvevő örömmel fogyaszthatta a kemencében
készült csülköt és csirkesültet, miközben jó hangulatú, tartal-
mas beszélgetések során hangozhattak el a közösségre váró
további kihívások és feladatok.

Zicsi Önkormányzat

Megújult Zics közösségi konyhája

A felújított konyha épülete
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A lourdesi kilenced
Február 11-e, a Szűzanya lourdesi megjelenésének évfordu-

lója, sok évtizeden keresztül jeles nap volt a törökkoppányi és
szülőfalum, az egresi hívek körében is. Elődeinktől örököltük a
lourdesi kilenced imádkozását, amelyet az idei évfordulón is
folytattunk. Kilencen jöttünk össze a kilenc napon át folytatódó
imára, engesztelésre.

1858. február 11-én a Szűzanya megjelent egy 14 éves, sze-
gény, beteges kis pásztorlánynak, Bernadettnek a franciaorszá-
gi Lourdesban. A kislány rőzsét szedett az erdőben, amikor egy
barlangnál csodás jelenést látott. A „csodálatosan szép, jóságos
arcú Hölgy” közölte Bernadettnek a világnak szóló üzenetét. Az
emberiség szeretetlenné, közömbössé, istentelenné vált. Kérte,
hogy tartsanak bűnbánatot, térjenek meg. Ajánlotta a rózsafüzér
imádkozását.

Környezete a kislány beteges fantáziájának vélte a jelenésről
szóló beszámolót, és szigorúan megtiltották neki a barlanghoz
járást. 

A Szűzanya 18 alkalommal jelent meg a továbbiakban.
Bernadett elmondása szerint a „Szép Hölgy” tekintetéből olyan
vonzerő és szeretet sugárzott, hogy a tiltás ellenére is a barlang-
hoz ment, várva az újabb találkozást. A csodának rövidesen híre
ment, és egyre nagyobb tömeg jelent meg a barlangnál. Ber-
nadett többszöri kérésére a Jelenés felfedte kilétét: „Én vagyok
a Szeplőtelen Fogantatás”. A kislány nem értette ennek a kinyi-
latkoztatásnak az értelmét, de a helyi plébános azonnal rájött,
hogy itt nem lehet szó hallucinációról, itt a Szűzanya megjele-
nése történt.

A Szűzanya forrást fakasztott a barlangban, ahol napjainkig
sok lelki és testi gyógyulás történt. Lourdes a világ leglátogatot-
tabb kegyhelye lett.

A Szűzanya figyelmeztetése, kérése napjainkban is időszerű.
Imánkat engesztelésül ajánlottuk föl a sok közömbösségért,

rágalmazásért, istentagadásért. Szűz Mária közbenjárását, segít-
ségét kértük a megtérés kegyelméért családunkra, a betegekre,
magyar hazánkra. Lélekben elé tártuk terheinket, melyeket nap-
ról napra hordozunk. Megköszöntük azt a lelki békét is, amit a
kilenc nap folyamán, engesztelésünk során megtapasztaltunk.
Hálás szívvel énekeltük minden alkalommal kedvelt énekünket:

Imádkozó, fénylő, fehér Máriánk,
Szent imáddal védd meg drága szép hazánk.
Lurdi virágszál, nyíljék meg a szíved,
Zárd be esdeklő magyar népedet.

Szabó Róbertné
Törökkoppány

Már nem emlékszem pon-
tosan, hol olvastam ezt a törté-
netet, aminek üzenetét azóta
sokszor alkalmaztam. Így
nagyböjt idején, húsvétra
várakozva, ha nem is teljesen
pontosan idézve, szeretném
megosztani mindenkivel, aki
alkalmat adna Jézusnak, hogy

segíthessen. Mindehhez nem
kell más, mint hit, bizalom,
szándék és csupán három nap.

Íme a történet, ahogy én
emlékszem rá:

Egy gyönyörű, napsütéses,
tavaszi napon, az utcán sétáló,
mosolygó emberek közt fiatal
nő lépdelt gondolkodva.
Gondolatai a közelgő húsvét
körül forogtak. Visszagondolt
az előző napi beszélgetésre,
ahol gyermeke beszámolt a
hittan órán történtekről. Egy
pillanatra maga előtt látta a
kislány kipirult arcát, ahogy
Jézus haláláról és feltámadá-
sáról beszélt. Gondolataiba
mélyedve alig vette észre a
virágárus nénit, aki mindig a
lépcsőfordulóban ült. Sokszor
látta már, és többször vett nála
virágot. Most is lehajolt, hogy
egy csokor illatozó ibolyát
válasszon. A néni szelíden
mosolygott, barázdált, idős
arcáról valamilyen belső öröm

sugárzott. A fiatal nő a fizetés
után szóba elegyedett az árus-
sal.

– Milyen jó látni a jóked-
vét! Az arcáról süt a boldog-
ság!

– Miért ne lennék boldog?
Minden rendben van. – jött a
csendes válasz.

A néni az öregségén túl
nagyon szegényesen volt
öltözve, látszott rajta, hogy
nem dúskál a földi jóban. 

– Magát évek óta itt látom
ülni, de mindig mosolyogva.
Úgy látszik jól bírja az élet
megpróbáltatásait.

– Sok mindent megértem
már. Aki ilyen magas kort
megélt, nem kerülheti el a
bajokat sem. De tudja kedve-
sem, ez pontosan olyan, mint
Jézus és a nagypéntek esete. –
mondta és egy kicsit elgon-
dolkodott.

– Mint micsoda? Nem
értem.

– Mondom, mint Jézus és a
nagypéntek. Mert, amikor
Jézus meghalt a kereszten
nagypénteken, bizony az
egész emberiségre nézve ez
volt a legrosszabb nap. S ami-
kor az életemben rossz napok
jöttek, mindig erre gondoltam.
Mert mi történt, a halál után
harmadnapra húsvétkor Jézus
feltámadt. Ezért, amikor a
dolgaim rosszul mennek, már
megszoktam, hogy várok
három napot, mert akkor vala-
hogy minden jobbra fordul.

A fiatal nő az ibolyacsok-
ron túl kapott egy nagyon
szép ajándékot ezen a tavaszi
napon. Azóta, ha csak gondjai
támadnak, mindig eszébe jut-
nak a néni szavai.

„Adj alkalmat Istennek,
hogy segíthessen, és várj
három napot!”

H. I-né

Adjunk alkalmat Istennek, hogy segíthessen!

A törökkoppányi imacsoport
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A Kaposvári Egyházmegye
alapításának 25 éves jubileu-
ma alkalmából 2018-ban
megjelent az egyházmegye
név- és címtára a plébánia-
templomok, valamint az egy-
házmegye aktív és nyugalom-
ban levő lelkipásztorainak
fényképével.

Püspöki határozattal meg-
történt az esperesi kerületek
határainak módosítása. Az
eddigi egységes Dél-Balatoni
esperesi kerület – amelyhez a
mi lelkipásztori területünk is
tartozott a 11 falunkkal – ketté
lett osztva. A nyugati rész,
Fonyódtól a Somogyvári
esperesi kerületbe, Boglártól
keletre pedig az Andocsi espe-
resi kerületbe tartozik 2018-
tól. A „Dél-Balatoni” megne-

vezés megszűnt, ezentúl fal-
vaink az Andocsi esperesi
kerületbe soroltatnak. Kine-
vezett esperesünk Nikli Zsolt
gamási plébános.

A Kaposvári Egyházmegye
területe: 6764 km2, lakosainak
száma: 387 927, amelyből
katolikus: 212 783.

A 102 területi plébániából
70 betöltött, a többi csak
oldallagosan ellátott. 77 aktív
pap van az egyházmegyénk-
ben és 17 nyugdíjas. (2003-
ban még 95 aktív pap látott el
84 plébániát.) Jelenleg 11
egyházmegyei papnövendék
tanul a szemináriumokban,
Esztergomban, Budapesten,
illetve Rómában.

Egyházmegyénkben szol-
gáló szerzetesközösségek és a

megszentelt élet intézményei
az alábbiak: Piaristák (Sch.P.)
(3 fő), Szent János Apostolról
és Remete Szent Pálról
Nevezett Közösség (SJP) (3
fogadalmas, 2 jelölt), Feren-
ces Szegénygondozó Nővérek
(4 fő), Nyolc Boldogság
Közösség (5 fő), Emmánuel
Közösség (3 fő), Szűzek
Rendjének Kaposvári Egy-
házmegyében elkötelezett tag-
jai (3 fő). Megyés püspökünk
tárgyalásokat folytat, hogy
Kaposváron a Szeretet Misz-
szionáriusai rend (Teréz anya
nővérei) is megtelepedjenek
néhány taggal.

Február 2-án, Gyertya-
szentelő Boldogasszony ünne-
pén, a megszentelt élet napján
Homokkomáromban találkoz-

tunk az egyházmegye szerze-
teseivel. Közös szentmisén
adtunk hálát hivatásunkért és
imádkoztunk Isten felé elköte-
leződni képes fiatalokért, a
jövő szerzeteseiért.

Március 4-én a kaposvári
püspökségen az egyházme-
gye papságának rekollekciót
tartottunk a papi és szerzetesi
élet helyzetéről, gondjairól,
és a mélyből forrásozó lelki-
ségről, amely Krisztus
kegyelméből képes a gyenge-
ségeink ellenére is erőssé
tenni.

További programok az egy-
házmegye honlapján napra-
készen megismerhetők.

Galbavy Jenő József
SJP prior atya

Tavaszodik…
Napsütéssel köszöntött be a március. Mi még nem hittük

el egészen, de a madarak már jelezték, a télnek vége. A
téli etetőt még látogatják, de egyre ritkábban. Reggeli

koncertjük jelzi, valami megváltozott. El is búcsúztattuk a telet
annak rendje és módja szerint néptáncosaink aktív közreműkö-
désével, énekkel és tánccal,
ahogy az régen is szokásban
állt itt faluhelyen. A madarak-
nál csak az iskolás gyerek jelzi
biztosabban, nincs mese, menni
kell az udvarra, a focipályára,
vagy bárhová, csak ne a tante-
remben kelljen lenni, mert az,
valljuk be, borzasztó, ha az
ablakon bekukucskál a nap, és
az óraközi szünetekben pajkos
szellő lopakodik be a nyitott
ablakon.

A mi iskolánkban is megtelt
az udvar gyerekhaddal, ég felé
repültek a hinták, és minden
ment a szokásos kora tavaszi menetrend szerint. Azaz mégsem
minden… A tél jóságosan takargatta a múlt évi felújítási mun-
kálatok ottfelejtett emlékeit, de ahogy távozott, úgy lett egyre
világosabb gyereknek, felnőttnek, hogy itt bizony lenne még
tennivaló. Az elgondolást tett követte, március második hete így
lett tavaszi takarító hét. A legkisebbektől a legnagyobbakig
mindenki kapát, söprűt, gereblyét ragadott, hogy aztán egy hét
elteltével magunk is meglepődjünk, mi mindent rejtegetett a tél
az iskolaudvaron és a templomkertben. Köszönet mindenkinek,
aki részt vett a munkában, és mindenkinek, aki az eszközöket
kölcsönadta.

A tavasz eljövetele ünnep a természetben is. Ezt az ünnepet
jelzik az első napsütésre előbújó hóvirágok, és a törökkoppányi
birka-hídi emlékhelyet kék ruhába öltöztető csillagvirágok. Ez

utóbbit látogattuk meg egy péntek délután, a jó időt kihasznál-
va, huszonöt felsős diákkal, akik vállalták, hogy gyors ebéd
után „kiszaladnak˝ velem egy rövid sétára a tavaszi erdőbe. Az
idő kegyes volt hozzánk. A délelőtt folyamán még szomorko-
dott az ég, időnként könnyezve gyászolta a távozó telet. A gye-
rekek minden szünetben újra kérdezték, hogy megyünk-e.
Ahogy delet harangoztak, elállt az eső, mire kiértünk a faluból,
sütött a nap. Cseszméig érve lekerültek a kabátok is. A pihenő-
helyen pedig előkerültek a telefonok. A kék virágszőnyeg jelez-
te, valóban jó időt választottunk a kirándulásra. Ezúttal csak
fényképezés volt a cél, hiszen térerő ott nem nagyon van, sze-
rencsére. Rövid időt töltöttünk a helyszínen, hiszen három órára
vissza kellett érnünk az iskolába, uzsonnára. 

Március van, ünnep. Ünnep madárnak, embernek, ünnep
mindennek, ami él. Ünnepeljünk!

Gyenis Marianna
biológia szakos tanárnő

Törökkoppány

Egyházmegyei hírek, statisztikai adatok

Húsvétra készülődve tisztítsuk meg
környezetünket és lelkünket is!
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A régi, gazdálkodó paraszt-
ember önellátásra törekedett.
A gabonát, zöldséget, gyü-
mölcsöt megtermelte, tartósí-
totta, feldolgozta, ahogy elő-
deitől több generáción keresz-
tül megtanulta.

A káposzta fontos élelmi-
szer és vitaminforrás. A tél
elején tartósították, s a sava-
nyított káposztát 7-8 hónapon
át is fogyaszthatták. Minden
háznál volt „káposztás hor-
dó”, nagy fakád, amelyet csak
erre a célra használtak. A
szomszédos háziasszonyok
közösen készítették elő egyik
vagy másik háznál a külső
leveleitől megtisztított ká-
posztát. Éles kaszakéssel
finom vékony csíkokra szel-
ték. Előző napon kiforrázták a
kádat, majd az éléskamrába
vitték.

A nem is olyan könnyű
taposást általában iskolás gye-
rekek, többségében lányok
végezték. Szorosan a kádba
kellett döngölni a leszelt szá-
lakat, hogy levegő ne marad-
hasson közöttük. Tömőfát,
„sulykot” nem alkalmaztak,
mert az szétroncsolta volna a
rostokat, így maradt a lábbal
tiprás.

Talán hét vagy nyolc éves
lehettem, mikortól – egyedüli
gyerekként – rám hárult a fel-

adat a szomszédos házaknál
is. Nagyanyám előtte teljes
erőbevetéssel súrolta a lábam,
majd a kádba raktak. Leg-
alulra vékonyra szeletelt
vöröshagyma, torma került,
majd rá az első teríték nagy
vájling káposzta, egész bors,
babérlevél és rétegenként fél
marék só, amit a kádban kör-
ben járva kellett taposni, külö-
nösen a szélein.

A rétegeket addig ismétel-
ték, amíg meg nem telt a
„káposztás hordó”. Mivel
minden terítékre újabb adag
bors, babérlevél és só került, a
taposó lába is „tartósítva lett”
a rászórt sótól. Az utolsó,
felső réteget tovább kellett
taposni, ahogy mondták addig
amíg levet ereszt, azaz a só is
feloldódik a káposztalében.
Mi, gyerekek ezt készségesen
vállaltuk, tetszett is a fősze-
replői rang.

Befejezésül vászon kony-
haruha került a tetejére, rá
pedig méretre szabott desz-
kák, végül pedig nehezéknek
a „káposztáskő”. Ez általában
olyan súlyos volt, hogy férfi-
ak emelték a helyére.

Nyolc-tíz nap alatt „meg-
forrt” (megerjedt), majd
letisztult, mint a bor. A habot
naponta kellett lemerni a tete-
jéről. Újra átmosták a nehezé-

keket. A káposzta
megsavanyodott, fo-
gyasztható lett.

Sok évtized távla-
tából mi idősek nosz-
talgiával emlékezünk
a régmúlt kor szoká-
saira, íratlan törvé-
nyeire. Az idő meg-
szépíti, élhetőbbnek
mutatja hajdani gyer-
mekkorunk ünnepek-
kel gazdagított békés,
téli világát.

Szabó Róbertné
Törökkoppány

MAGVACSKA
Hittansarok

A Nagyböjt üzenete: figyeljünk és választ kapunk!

Gyerekeknek szóló hittansarkunk a nagyböjti időszakban
rendhagyó formában jelenik meg. A rejtvények, feladványok
helyett gondoljuk át, mit tehetünk ebben a negyven napos
előkészületi időszakban a lelki megújulásunkért! 

Néhány javaslat:

– Nemcsak étellel böjtölhetünk, hanem bármi mással is. Mi
az, amiről a nagyböjti időszakban le tudnánk mondani?

– Mire költünk túl sokat! Ruhára? Pizzára, hamburgerre?
Zenék letöltésére? Válasszunk ki egyet, és „böjtöljünk” e
téren!

– Mi az, ami túl fontossá vált az életünkben, és jó volna kissé
elfordulni tőle? Tegyünk konkrét elhatározást!

– Utazás közben kapcsoljuk ki a rádiót vagy az mp3-leját-
szót! Talán szokatlan a csönd, de így könnyebb odafigyelni
saját magunkra és a környezetünkre. 

– Legyünk kedvesek és figyelmesek ahhoz, akit mostanában
elhanyagoltunk!

– A reggelente lustálkodók – keljenek öt perccel korábban!
– Akik mindig elkésnek – legyenek ott mindenütt pontosan!
– A rendszertelenül élők – tervezzék meg napjaikat, tartsanak

rendet időbeosztásukban.
– Úgy is „böjtölhetünk”, hogy elhatározzuk: tartózkodunk a

csúfolódástól, kritikus megjegyzésektől!
– Ha az utcán vagy járművön meglátunk valakit, akinek úgy

érezzük, szüksége van rá, mondjunk el érte egy imát! 
– Esténként gondosabban, kitűzött szempontjaink szerint, lel-

kiismeretvizsgálatban gondoljuk át a napot.
– Ha nincs feszület a lakásunkban, vegyünk egyet, és tegyük

ki az ágyunk fölé! 
– Beszélgessünk Istennel, kérdezzük, válaszát meghalljuk, ha

figyelünk Rá!

Hekeliné
Kép a Néprajzi Lexikonból

Amikor én még
kislány voltam…

Káposztatiprás
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Falvaink leírása
1812-ből

Somogy vármegye főispáni tisztségét 1798-tól 1811-ig gróf
Széchényi Ferenc töltötte be. II. József, a „kalapos király” ne-
vezte ki a vármegye első emberének. Hivatalba lépése után
Széchényi azt tartotta egyik legelső feladatának, hogy pontos
ismereteket szerezzen a rábízott terület állapotáról és viszonyá-
ról. Ezért több száz pontból álló kérdőívet állíttatott össze és
elrendelte, hogy a megyei tisztségviselők írásban tegyenek je-
lentést a kérdőpontok alapján. 

A Somogy megyei összefoglaló elkészítése évekig elhúzó-
dott, a végén Rumy Károly György tanár összesítette a közsé-
gekből begyűjtött adatokat, amelyek tehát nemegyszer akár 10-
15 évvel korábbiak is lehettek a kiadás événél. Az 1812-ben
véglegesített összeírást ma az Országos Széchényi Könyvtár
kézirattára őrzi. A helytörténeti szempontból fontos forrást Tóth
Péter a Somogy Megye Múltjából című Levéltári évkönyv
1988-as kötetében közölte. Ebből válogattuk ki a lelkipásztori
szerzetes közösségünkre bízott 11 falu leírását. Néha csupán
egy-egy mondat az immár 207 éves ismertető, mégis több fon-
tos dolgot megtudhatunk a két évszázad előtti birtokviszonyok-
ról, a lakosságról, valamint a jellemző mezőgazdasági tevé-
kenységekről.

Az igali járásba akkor 5 mezőváros tartozott: Berki, Igal,
Karád, Nágocs és Törökkoppány. 

Rumy Károly azt tartotta fontosnak Törökkoppányról meg-
jegyezni, hogy fele részében felséges Eszterházi herceg úr,
másik fele részében pedig a tisztelendő veszprémi püspökség
mezővárosa. A Koppán folyó mellett fekszik és minden oldalról
sáncárok veszi körül. Azt mondják, valaha a törökök híres és
rendkívül nagy erődítménye és kiképző helye volt, amely meg-
szenvedte a magyar katonaság csapatainak gyakori és ugyan-
csak heves támadásait, s a pogányok ellen csatázók sok vérével
meghintett földet gyakran rémítette rettegéssel. Még ma is lát-
hatók a fürdő erős építésű boltozatai. A hegyekből folyt ide csö-
vek segítségével mesterségesen levezetve a víz. A nyári zápore-
sők török arany-, ezüst-, de legfőképpen rézpénzeket mosnak ki
a földből ezen a helyen. A határ északi, szántóföldekben bővel-
kedő része egy kiemelkedő síkságon fekszik, a déli része pedig
hegyeken, s itt egy nemes bort termő szőlőhegy is található. A
lakosság magyar és római katolikus, rendelkezik templommal
és plébánossal. A mezővárosnak van vásárkiváltsága is.

Ezután az igali járás falvait veszi sorra ábécé sorrendben az
összeírás.

Döröcske Hunyadi József gróf úrnak a dohánytermesztésről
nevezetes faluja. Határa hegyes-völgyes és van egy közönséges
ivásra való borokat termő szőlőhegye. Lakosai ágostai hitvallá-
sú [evangélikus] németek.

Kapol, másképpen Kiskapol fele részében a Szent Benedek-
rendi tihanyi apátságának, másik fele részében a Perneszi csa-
ládnak a faluja. Határa dombokon és völgyekben terül el.
Szőlőhegyén jó borok teremnek. Németekkel keveredett magyar
lakossága részint római katolikus, részint helvét hitvallású
[református]; az előbbieknek templomuk és plébánosuk, az
utóbbiaknak imaházuk és lelkészük van.

Kára méltóságos Zichy József kamarás úr faluja. Határa
részint hegyes-völgyes, részint pedig sík; vannak erdei és szán-
tóföldjei. Lakosai németekkel keveredett magyarok és római
katolikusok.

Kereki a Perneszi család faluja. Határa kelet és nyugat felől
hegyes-völgyes és erdővel borított, a közepén van egy szélesebb
völgy amelyben a helység rétje és néhány hold szántóföldje fek-
szik. A lakosok magyarok és különböző vallásúak. A település
erdőségeiben egy elég mély sánccal körülvett, kőből épült erő-
dítmény – az úgynevezett Katonavár – romjai láthatók, amely-
ről azt tartja a szóbeszéd, hogy Kupa somogyi vezér építette. [A
kereki vár építését Koppánynak tulajdonítani tévedés, v. ö.
Magvetés  1993/4. sz.]

Miklósi a Perneszi család faluja. Határa dél felől sík, kelet
felől pedig hegyes-völgyes és erdővel borított; van egy közönsé-
ges bort termő szőlőhegye is és nevezetes a dohánytermesztés-
ről. A lakosság német és római katolikus, rendelkezik templom-
mal és pappal.

Németegres felséges Batthyány Lajos herceg úr faluja.
Határa dombokon és völgyekben fekszik, lakosai a magyar
nyelvet beszélik és a római katolikus hitet vallják, templomuk
leányegyház.

Pusztaszemes méltóságos Széchényi Ferenc gróf úr faluja.
Határa hegyes-völgyes és erdővel borított, rétjei egy völgyben
terülnek el. A lakosság német és római katolikus.

Szorossad a tisztelendő veszprémi püspökség faluja. Határa
hegyes-völgyes. Római katolikus német lakossága az itteni sző-
lőhegyen termett jó borral él.

Zics tekintetes Zichy Mihály úr faluja. Fekvése megegyezik
Zaláéval [Zichy Mihály másik falujával], s van egy közönséges
bort termő szőlőhegye is. A lakosok magyarokkal keveredett
németek és római katolikusok; templomuk Nágocs mezőváros
plébániájának leányegyháza.

Ezután az igali járás pusztáit veszi sorra az összeírás. A kör-
nyékünkön levő – több esetben ma már lakatlan – puszták a
következők voltak:

Csicsal az Antal család hegyes-völgyes és erdőkkel borított
pusztája.

Gyalud tekintetes Zichy Mihály úr pusztája. Hegyes-völgyes
és erdővel borított, Zics helységhez csatolva.

Nagykapol vagy Pusztakapol a Szent Benedek-rendi atyák
tihanyi apátságának a hegyes-völgyes és erdővel borított pusz-
tája; szántóföldjei és rétjei azonban sík helyen fekszenek.

Pernesz a Perneszi család pusztája. Hegyes-völgyes és erdő-
vel borított, Miklósi helységhez van csatolva.

Polcza az Antal család hegyes-völgyes és szántóföldekkel teli
pusztája. [Pusztaszemes szomszédságában]

Szerk.

MÚLTIDÉZŐ

Környékünk egy 1841-es térképen
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KERESZTELÉSEK

Törökkoppányi plébánia területén: Szabó-Minda Gábor és
Szabó-Minda Mercédesz Zsófia fia György Antal (nov. 14.)
(Somogydöröcske); Virág József és Bugledits Linda Katalin
leánya, Zoé Maja Katalin (nov. 18.) (Törökkoppány),
Kapolyi plébánia területén: Ponicsán Krisztián és Orsós
Petra fia, Krisztián (dec. 25.) (Kapoly) a keresztség szentsé-
gében részesült.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Herczeg Károly (64 é.
– okt. 27.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: özv. Farkas Istvánné sz. Hasitó
Teréz (93 é. – okt. 8.) (Zics); Huszár Jenő Ernő (61 é. – nov.
25.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: Pető János (77 é. – okt. 6.)
(Pusztaszemes); özv. Fekete Kálmánné sz. Balogh Ilona (74
é. – okt. 3.) (Kereki); özv. Ratkó Józsefné sz. Szaklajda Anna
(88 é. – nov. 14.) (Pusztaszemes); Bogdán Imre (57 é. – nov.
23.) (Kapoly); özv. Fodor Pálné sz. Váczi Katalin (71 é. –
dec. 5.) (Pusztaszemes); özv. Peringer Józsefné sz. Hozleiter
Irén (89 é. – dec. 10.) (Kereki); özv. Martinek Józsefné sz.
Hegedüs Irén (86 é. – dec. 11.) (Kereki) elhunyt. 

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2018. IV. negyedév

2018 év végén hagyta el
a nyomdát a neves néprajzku-
tató, Lukács László: Szent
Vendel főpásztor, barmok pat-
rónusa… Szent Vendel hitval-
ló tiszteletéről Németország-
ban és Magyarországon című
új könyve. A székesfehérvári
Szent István Múzeum gondo-
zásában megjelent kötet
magyar és német nyelven írt
igen alapos összefoglaló.
Szerzője felkereste Szent
Vendel sírját és bejárta mind-
azokat a németországi és
hazánkbeli településeket, ahol
Vendel tiszteletének tárgyi
nyomai vannak. 

Szent Vendel legendája
szerint a 6. század második
felében született ír, skót kirá-
lyi családból. Fiatalon elhagy-
ta a királyi udvart, hogy Isten
keresésével lelkének üdvössé-
gét szolgálhassa. Ezért királyi
öltözetét egyszerű ruhával,
királyi koronát szegényes
kalappal, a kormánypálcát
görcsös vándorbottal cserélte
fel. Elzarándokolt egészen
Rómába, hogy az apostolfeje-
delmek (Péter és Pál) sírjánál
imádkozhasson. Visszafele
gyalogolva a németországi
Trier vidékének erdeiben lett
remete. Majd egy gazdag
nemesember gúnyolódása
miatt annak szolgálatába állt,
állatait őrizte. Először sertése-
ket, majd szarvasmarhákat,
végül juhokat. Nyája mellett
imádságos élete még inkább
elmélyült. Évekkel később

felvették egy bencés apátság
szerzetesei közé, de az apát
engedélyével remete életét a
monostor közelében, egy
kunyhóban folytatta. Letette
szerzetesi fogadalmát, később
pappá is szentelték. 

A monostor apátjának
halála után, 597-ben Vendelt
választották meg az új apát-
nak. Imádság, elmélkedés,
önmegtartóztató élet jelle-
mezte ezután is. Nagy élet-
szentség hírében, 617-ben
hunyt el. Holttestét a szerzete-
sek saját cellájában temették
el, s hamarosan kápolnát épí-
tettek fölé. Sokan jártak sírjá-
hoz imádkozni, és mivel köz-
benjárására egyre több csoda
is történt, hamarosan zarán-
dokhely lett a kis kápolna.
Idővel innen vette eredetét és
nevét Szent Vendel városa. A
Trier környéki, 1320-as nagy
pestisjárvány idején a nép
Szent Vendel közbenjáró
segítségét kérte, és a veszede-
lem megszűnt.

Tisztelete messze földön
elterjedt, Magyarországra a
18. századi német telepesek
hozták. A könyvben részlete-
sen ismerteti a szerző a falva-
inkban meglevő Szent Vendel
szobrokat (Törökkoppány,
Miklósi, Pusztaszemes), vala-
mint a Szemesen őrzött Szent
Vendel ereklye történetét is.
(v. ö. Magvetés 1996/1., 7.) 

Törökkoppánynak, Zics-
nek, Somogyegresnek, Mik-
lósinak fogadott ünnepe volt
Szent Vendel napja (október
20.). Ezen a napon tiszteletére
misét tartottak, szobránál
gyertyát gyújtottak. A gazdák
nem fogták be állataikat. A
takarmányt, szénát, szalmát
előző nap bekészítették, Ven-
del napkor nem dolgoztak. 

Sok egyéb érdekességet is
megtudhatunk a székesfehér-
vári múzeumi kiadványból.

Dr. S. I.

Reményik Sándor:

Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodálatosabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? – s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.



<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts 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
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003C003C103BF03B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003C503C803B703BB03AE03C2002003C003BF03B903CC03C403B703C403B103C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E00290020039F03B9002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B103C503C403AD03C2002003B103C003B103B903C403BF03CD03BD002003B503BD03C303C903BC03AC03C403C903C303B7002003B303C103B103BC03BC03B103C403BF03C303B503B903C103AC03C2002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000500044004600200628062F0642062900200635064806310020063906270644064A062900200645064600200623062C06440020062C0648062F06290020063906270644064A062900200644064406370628062706390629002006330627062806420629002006270644064606340631002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E0020062A062A06370644062800200647063006470020062706440636064806270628063700200625062F06310627062C002006440644062E0637002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E000D000AFEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000700072006F0020006B00760061006C00690074006E00ED002000700072006500700072006500730073002000610020007400690073006B002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E0020005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED002000760079017E006100640075006A00ED00200076006C006F017E0065006E00ED0020007000ED00730065006D002E>
    /HUN <FEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E000D000AFEFF0045007A0065006B006B0065006C0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B006B0061006C00200068006F007A0068006100740020006C00E90074007200650020006B0069007600E1006C00F30020006D0069006E0151007300E9006701710020006E0079006F006D00640061006900200065006C0151006B00E90073007A00ED007400E900730072006500200073007A00E1006E00740020006D00610067006100730061006200620020006B00E9007000660065006C0062006F006E007400E1007300FA002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00610074002E00200041002000500044004600200064006F006B0075006D0065006E00740075006D006F006B00200061007A0020004100630072006F006200610074002000E9007300200061002000520065006100640065007200200035002E0030002C00200069006C006C00650074007600650020006B00E9007301510062006200690020007600650072007A006900F3006900760061006C0020006E00790069007400680061007400F3006B0020006D00650067002E00200045007A0065006B00680065007A0020006100200062006500E1006C006C00ED007400E10073006F006B0068006F007A00200062006500740171007400ED007000750073002D0062006500E1006700790061007A00E1007300200073007A00FC006B007300E9006700650073002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E000D000AFEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0020007700690119006B0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F3007700200064006C00610020006E0061015B0077006900650074006C0061006E006900610020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E00200055007300740061007700690065006E00690061002000740065002000770079006D006100670061006A01050020006F007300610064007A0061006E0069006100200063007A00630069006F006E0065006B002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E000D000AFEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F00200432044B0441043E043A043E0433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F044004350434043204300440043804420435043B044C043D044B04450020043E0442043F0435044704300442043A043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E000D000AFEFF005900FC006B00730065006B0020006B0061006C006900740065006C00690020006200610073006B0131002000F6006E0063006500730069002000E70131006B0131015F006C006100720020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E002900200042007500200061007900610072006C0061007200200066006F006E00740020006B006100740131015F007401310072006D00610073013100200067006500720065006B00740069007200690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


