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XVI. Benedek emeritus pápánk 2012-ben azt
mondta, hogy „a Nyugatot utolérő spirituális válság a legkomo-
lyabb a Római Birodalomnak az V. század vége felé bekövetke-
zett összeomlása óta. Nyugat-szerte kialvóban van a keresz-
ténység fénye.” 

Hosszú időn keresztül nem vettük tudomásul a jeleket, vagy
alábecsültük azokat. A ter-
mészetes család lebontása, a
hagyományos erkölcsi érté-
kek elvesztése, és közössé-
geink széttöredezése nem ment egyik pillanatról a másikra.
Együtt éltünk vele, megszoktuk azt is, ami ellen kezdetben még
berzenkedett a lelkiismeretünk. 

– Ilyen a világ – állapítjuk meg rezignáltan, s nem gondolunk
arra, hogy mi tettük ilyenné. Amikor szemet hunytunk arra,
hogy gyermekeink csak „összebútoroznak” komoly elkötelező-
dés és a családalapítás célja nélkül, egész nap a „neten lógnak”,
elkényeztettük őket, féltettük a munkától, nem adtuk tovább a
hitünket nekik… 

Napjainkra „megérett a gyümölcs”, a jövőnkre gondolva két-
ségbeesünk. Őseink hite lett volna a jövő reménye, de ez sajná-
latosan megkopott, vagy elveszett. Amerikai fiatal felnőttek
eddig példátlan számban vallják meg, hogy nem tagjai semmi-
lyen vallásos közösségnek. Amikor szociológusok felmérést
végeztek körükben, hogy próbálják pontokba szedni, hogy
miben is hisznek, még látszott a keresztény múlt, de vallásgya-
korlás nélkül a félrecsúszás is. Így fogalmazták meg 5 alapvető
„dogmájukat”:

– Létezik egy a világot megteremtő és elrendező Isten, aki
figyeli a földi emberek életét.

– Isten azt akarja, hogy az emberek jók, kedvesek és tisztes-
ségesek legyenek egymással, amint azt a Biblia s a legtöbb
világvallás tanítja.

– Az élet központi célja, hogy boldogok legyünk és hogy
szeressük saját magunkat. 

– Istennek nem kell különösképpen részt vennie az ember
életében, kivéve amikor valami nehézség megoldásához van
szükség rá.

– A jó emberek haláluk után
a mennybe jutnak.

Reménykedünk, hogy a ked-
ves olvasóink észreveszik a
csúsztatásokat is ezekben a
pontokban. Isten nagy szerete-
tében tényleg boldoggá akar
bennünket tenni, de sokkal
magasabb rendűen, mint ahogy
önközpontúságunkban mi gon-
doljuk. (Érdemes elolvasnunk
Jézus boldogságmondásait az
evangéliumban – Mt 5,3-12.)

A mai emberek többsége azt

hiszi, hogy az élet céljának az egyéni boldogság maximalizálá-
sának kell lennie. Istennek csak az a „dolga”, hogy asszisztál-
jon élvezetcentrikus, pénzgyűjtő hatalomvágyunkhoz, de leg-
alábbis ne szóljon bele az életünkbe. Csupán az volna a „köte-
lessége”, hogy ha bajban vagyunk, segítsen. 

Szent Bonaventura (1221–1274) azt mondta: Amennyire
Istent szerettük itt a földön, olyan lesz a mennyei boldogságunk

is. Ha nem törődünk vele
életünkben, mi jogon áltat-
juk magunkat, hogy tárt
karokkal vár odaát? A szere-

tet kölcsönös viszony. Úgy is mondhatjuk, hogy a visszasugár-
zás által él. Ha Isten végtelen szeretete bennünk viszonzásra
talál, akkor ér igazán célba. 

A hit elvesztése ott kezdődik, amikor abbahagyjuk az imád-
ságot. Már nem figyelünk a szent tiltásokra, pedig arra minden
kultúrának szüksége van ahhoz, hogy megfékezze az egyéni
szenvedélyeket, s azokat társadalmilag hasznos célok felé terel-
je. A korlátok eltiprása, a tabuk semmibe vétele nem hozta meg
a világnak azt a kibontakozást, amit várt tőle. Isten nélküli tár-
sadalom nagyon hamar embertelenné válik. 

A Nyugat a hit hiányára akar kultúrát építeni. Keservesen
tapasztaljuk, hogy így csak a „halál kultúrája” bontakozhat ki.

A gazdagságában erkölcstelenné vált Római Birodalom
hanyatlásnak indult az 5. század végén, amikor Szent Benedek
élt. A bűnös környezettől eltávolodva találta meg a túlélés útját. 

Rod Dreher tavaly jelentette meg a Szent Benedek válaszút-
ján című könyvét. Tán furcsának tűnik az alcíme: Túlélési terv
keresztényeknek egy kereszténység utáni világban. Keresztény
hitét komolyan vevő ember igencsak kisebbségbe került az
elmúlt évtizedekben. Sőt, nem is csak Nyugaton, hanem kis
hazánkban is. Az író figyelmeztet: Választanunk kell aközött,
hogy valóban gyökeres értelemben az általános kultúrával
szembeszegülő keresztény élet mellett döntünk, vagy pedig
beolvadásra ítéljük gyermekeinket és unokáinkat.

Ha túl akarunk élni, vissza kell térnünk hitünk gyökereihez,
gondolkodásunkban és gyakorlatunkban egyaránt. El kell sajá-
títanunk a szív olyan erényeit, amelyeket a hívők Nyugaton
elfelejtettek. Változtatni kell majd életünkön, életmódunkon,

mégpedig gyökeresen. Fel kell
szítanunk őseink hitét, tudva,
hogy „a hagyomány nem a
hamvak imádását, hanem a tűz
megőrzését jelenti”. 

XVI. Benedek emeritus pápa
jóslata, hogy a jövő Egyháza
olyan elkötelezett hívők kis
köreiben fog létezni, akik erő-
teljesen élik a hitet, s akik vala-
miképpen el lesznek szakítva a
társadalom fősodrától annak
érdekében, hogy ragaszkodja-
nak az igazsághoz.

Imre atya

Nursiai Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
(480–547). Viszonylag jómódú szülei Rómába küldték tanul-
ni egészen fiatalon. De az „örök városban” az általános élve-
zethajhászás és tanulótársainak lődörgése nem vonzotta
Benedeket. Felismerte, hogy ha az ember nem akar Isten
országáról lemondani, akkor menekülnie kell Rómából.
Subiaco mellett teljes magányba vonult. Remeteségének 3
éve felkészítette az igazi feladatára, hogy példaképe és veze-
tője legyen azoknak, akik közösségben akarták Istent keres-
ni. A komolyan vett evangéliumi élet, a Jézusra figyelés, a
szent szabályok megtartása az imádság és a munka harmóni-
ájában a keresztény Európa kialakulását, majd fejlődését
indította el a Római Birodalom bukása után. 

A SZENT BENEDEKI ÚT
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„A békével semmi sem vész el”
Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziója sok történésznek és geo-

politikusnak juttatja eszébe Hitler csehszlovákiai invázióját. A
müncheni egyezmény teljes megsértésével 1939. március 15-én
a náci Németország megszállta Csehszlovákiát. Hasonlóképpen
a minszki megállapodások teljes felrúgásával léptek ukrán terü-
letre az orosz csapatok február 24-én. Ez az összehasonlítás
azonban egy másik emléket is felidéz: „A békével semmi sem
vész el, a háborúval minden elvész.” Ezt a híres idézetet XII.
Pius mondta rádióüzenetében 1939. augusztus 24-én. Az utolsó
esélyt jelentette ez a felszólítás, mivel Franciaország és Anglia
azzal szembesült, hogy Hitler makacsul elutasítja a kivonulást
Lengyelországból, s ezért 1939. szeptember 3-án hadat üzentek a
náci Németországnak. Amint ma már tudjuk, ezt a megdöbbentő
mondatot XII. Pius pápának szóról szóra így sugallta közeli mun-
katársa, Jean-Baptiste Montini, a későbbi VI. Pál pápa, akit
Ferenc pápa 2018-ban a katolikus Egyház szentjévé avatott.

Montini 1943. augusztus 16-án kezdte el végképp gyűlölni a
háborút: ezen a napon XII. Piusszal tartott, amikor az – kivéte-
lesen – elhagyta a Vatikánt, hogy Róma utcáin vigasztalja a szö-
vetségesek bombázásának áldozatait. Egy kép vált halhatatlan-
ná az emberek emlékezetében: az, amelyen Pacelli pápa vérrel
szennyezett fehér ruhájában kereszt alakban az ég felé
emeli karját. A fénykép egyik sarkában megjelenik Jean-
Baptiste Montini sziluettje, aki félrehúzódó tanúja volt ennek a
dantei jelenetnek.

Személyes feljegyzéseiben és vallomásaiban gyakran vissza-
tért a végtelenül nagy emberi nyomorúságra, amelynek akkor
szemtanúja volt. Ebből a tragédiából nőtt ki és erősödött meg
az, ami nagy lelkének rögeszméje és pápaságának harca lett: a
háborúkat el kell törölni. Hát nem törölték el a rabszolgaságot?
– válaszolta a kételkedőknek és a nevetőknek. 1965. október 4-
én, New Yorkban, az ENSZ szószékén elmondott történelmi
jelentőségű beszédében VI. Pál bátran kiállt ezen ügy mellett.
Miközben a hidegháború a ter-
ror egyensúlyát kényszerítette a
világra és Vietnamban folyt a
szőnyegbombázás, Montini pá-
pa a békéért könyörgött, és ma-
gáévá tette az 1963-ban meg-
gyilkolt amerikai elnöktől,
John Kennedytől származó idé-
zetet: „Az emberiségnek véget
kell vetnie a háborúnak,
különben a háború vet véget
az emberiségnek.”

Most, amikor a második
világháború óta eltelt időszak
legsúlyosabb óráit éljük,
Montini e szavai azokhoz a
vezetőkhöz, diplomatákhoz,
vallási vezetőkhöz és nemzet-
közi nem-kormányzati szerve-
zetekhez szólnak, akik bevetet-
ték minden meggyőző erejüket,
minden tárgyalási képességü-
ket, diplomáciai kitartásukat és
bátorságukat – mert bizony
bátorság kell ahhoz, hogy elke-
rüljék az elkerülhetetlent, és
vállalják azt a kockázatot, hogy
cáfolják, gúnyolják vagy
elárulják őket –, hogy a végső-
kig elmenve megőrizzék a

békét, amennyire még lehet, még ha megőrzésének esélye szin-
te nulla is volt. Mert „a békével nem vész el semmi”: amíg meg-
marad a – bármennyire gyenge, törékeny és megjósolhatatlan
kimenetelű – párbeszéd a szembenálló felek között, amíg az
emberek között folyik még beszélgetés, addig van még lehető-
sége a szívnek és az észnek, hogy győzedelmeskedjen az erő-
szak és a fegyverek diktátuma felett. A békével az élet győze-
delmeskedik, nem pedig a halál.

„A háborúval viszont minden elvész”: az emberek már nem
tudnak szemtől szembe, egymás arcába nézve, racionális és ész-
szerű érveket felsorakoztatva beszélni egymással, így elveszítik
emberségüket, méltóságukat, arcukat, és újra farkasokká vál-
nak, akik egymást ölik, hogy kielégítsék hatalom- és uralomvá-
gyukat. Minden háborúban elvész az értelem, minden háború
olyan pusztító őrület, amely helyrehozhatatlan áldozatokkal,
kiűzetésekkel, halálesetekkel jár, és gyógyíthatatlan szenvedé-
seket okoz. A háborúval valóban minden elvész.

Azokat, akik a béke megőrzésén és megteremtésén fáradoz-
nak, gyakran felhőkben járó álmodozóknak, csütörtököt mondó
kontároknak látják a kortársaik, akik gyakorta azonnali ösztö-
neik és ösztönös ellenérzéseik rabjai. De a történelem, amely
távolról tud rátekinteni az eseményekre, mindig emlékszik a
béketeremtőkre. A Vlagyimir Putyin által indított háború egy
csatát nyert meg a béke ellen. Bele kell törődni abba, hogy csak
a fegyvereket hagyjuk beszélni? Nem. A Szent Egyed közösség
keresztényeinek példájára fáradhatatlanul folytatni kell a béke-
pártiak spirituális, karitatív, humanitárius és diplomáciai küz-
delmét, hogy a lehető leghamarabb eljöjjön az az áldott nap,
amelyen a béke győzedelmeskedik a háború fölött, az értelem
az őrület fölött és az élet a halál fölött.

Írta: Michel Cool
Fordította: Solymosi Judit

Forrás: Aleteia, Famiglia Cristiana

XII. Piusz pápa a lebombázott Rómában imádkozik 1943-ban
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Pollák Luca (3. oszt.) rajza

Gyorssegély
a háború üldözötteinek
Február 28-án érkezett tűzoltó egyesületünkhöz felkérés a

Magyar Tűzoltó Szövetségtől, hogy az ukrán–magyar határ két
oldalán kialakult helyzet miatt segítsünk az ott lévő menekültek
ellátásában.

A felkéréshez első körben a tűzoltó egyesületünkön kívül
Törökkoppány, Szorosad, Somogydöröcske önkormányzata,
Czékusné, Marika néni gyógyszerészünk és Sándor Gergőék –
iskolánk Kárpátaljából származó tanárai – csatlakoztak, így már
másnap reggel úton voltunk a kisvárdai elosztó pont felé a mint-
egy 300 ezer forint értékű segélyszállítmánnyal. Az ott kapott
információk alapján a hét második felére ismét szerveztünk egy
fuvart, amelyhez kértük a lakosság segítségét is. Ekkor So-
mogyacsa, Bonnya, Kára önkormányzatai, a Tabi Munkaügyi
Központ dolgozói, valamint a törökkoppányi lakosok adomá-
nyait szállítottuk a határszélre.

Varga György polgármester,
Márkus Balázs alpolgármester

Törökkoppány

IMA A BÉKÉÉRT
Te tudod, Uram,
hogy nem törődöm a fegyverekkel.

Egyetlen vágyam:
a világnak békét hirdető
eszközöd lenni.

Mert tudom,
ahol béke honol,
a fegyverek fölöslegessé válnak.

Ahol béke uralkodik,
az emberek képesek egymást szeretni
Úgy, ahogy te szereted őket.

Adj békét, Uram,
s tedd fölöslegessé a fegyvereket
e csodálatos világban. Ámen.

(Kalkuttai Szt. Teréz anya) 
Mennyei Atyánk! Te a béke ajándékozója vagy, ezért hallgass

meg minket kegyesen,
amikor könyörögve kérünk Téged a világban való békéért és kien-

gesztelődésért:
hogy minden ember megértse,
hogy senkinek sincs joga saját érdekeit erőszakkal és gyűlölettel

érvényesíteni,
hogy egyesek önzése miatt ne kelljen menekülniük saját otthona-

ikból,
hogy a felelősök védjék minden ember szabadságát és emberi mél-

tóságát,
hogy senki ne szenvedjen hite, vagy nemzetisége miatt,
hogy mindörökre hallgassanak el a fegyverek, amelyek ártatlan

emberi életeket oltanak ki.
Kérünk Téged, Atyánk a Szentföldért, Irakért, Szíriáért, Ukrajnáért

és minden országért,
ahol ember ember ellen, testvér testvér ellen harcol:
győzedelmeskedjen a megbocsátás az irigység és bosszú fölött,
a kiengesztelődés és béke minden konfliktus fölött,
az emberi élet védelme a gazdasági érdekek és a gazdagság káprá-

zata fölött.
Add, hogy a Te Lelked legyőzze az emberi szívek keménységét.

Most élő hittel kérünk, Jézus Krisztus nevében, hogy Szentlelked-
del hozd el a békét nekünk és az egész világnak! Olyan békéért
imádkozunk, mely nemcsak a veszekedés, a háborúk végét jelenti,
hanem a Veled való találkozásból fakadó emberhez méltó jólétet,
fejlődést, kultúrát is hoz, mely a Te csodálatos országodnak a
kibontakozását mozdítja elő. Hisszük, hogy kérésünk meghallga-
tásra talál, ezért önmagunkat, családunkat, egyházunkat és hazán-
kat, de az egész világ minden nemzetét is bizakodó lélekkel neked
ajánlva így imádkozunk: Miatyánk... Üdvözlégy... Dicsőség...

Példaértékű összefogás
Körzetünk jó szándékú emberei a hazájukat elhagyni kény-

szerülő ukrajnai menekülteket minden falunkban segítették. A
templomainkban nagyböjt 2. vasárnapjára hirdettünk gyűjtést a
kárpátaljai, ukrajnai menekültek támogatására. A hívek adomá-
nyából összegyűlt összeget a püspökségen keresztül a Katoli-
kus Karitász juttatja el a szükséget szenvedőkhöz. A templomi
gyűjtésen kívül sokan támogatták még tartós élelmiszerrel, tisz-
tálkodó szerekkel, ruhaneműkkel a rászorulókat. Pusztasze-
mesről is elindult a megrakott önkormányzati kisbusz, Kereki
lakosságának adománya szintén hamar célba ért. Nemcsak a
hírközlő eszközökön keresztül látjuk a menekültek tragédiáját,
de személyes beszámolók alapján is megtapasztalhatjuk nyo-
morúságukat.  

Törökkoppányba február 28-án érkezett meg Kárpátaljáról
egy hét gyermekes menekült család. Zana István, a Koppány-
völgye Idősek Otthonának igazgatója az intézet vendégházát
adta oda ideiglenes szálláshelyül nekik, s helyi étkeztetésükhöz
is hozzájárult. Sokan ruhaneműkkel segítették őket. A török-
koppányi óvodában és az általános iskolában a gyerekek foly-
tathatják tanulmányaikat. Számukra az önkormányzat biztosít-
ja a napközi étkeztetést, a meleg ebédet. Jó volt látni a gyere-
kek segítő adományozását is új társaik felé.

szerk.
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Életmentő ajándékFekete István:

Az ima 
(részletek)

Az ima nálam nagyon régen kezdődött. Szinte emlékeim
legelején. Ülök az ágyban és egy pár száraz, öreg kéz összefog-
ja az enyéimet.

– Mondd, kisfiam… És én mondtam utána az imát. Az ágy
puhasága simogatott, az est zsongított, az álom a szemem körül
járt és én mondtam az imát, és gyönge gyermeki képzeletem-
mel felemeltem lelkem az Istenhez.

Később – a diákévek kamaszos rohanásában – az ima a
templomot jelentette, ahol elcsitultak a zűrzavaros vágyak, las-
súra vált a lépés, tompán koppantak a szentelt kövek és az oltár
előtt lobogó örökmécs mindig melegített, ha kinyújtottam felé-
je didergő kezemet.

Ekkor már nem könyvből imádkoztam és nem is a régi kis
imádságokat mondtam. A kivilágosodó értelem szavakat kere-
sett, melyek újak, szépek voltak és csak az én örömömet és
bánatomat, kérésemet vitték az Örökkévaló elé. (…)

Nagy szent pillanatokban mindig az ima volt velünk, mellet-
tünk, értünk. Nagy örömökben, nagy sírásokban, csendben és
viharokban: ima, ima. És most mégis mind több helyen hallom,
olvasom, hogy valaki imádja a lencsefőzeléket, imádja a kar-
óráját, imádja a kirándulást és a táncot. Préda lett ez a szó,
melyet magyar paraszttól sohasem hallott senki, és elkopott las-
san, mint a kocsmaküszöb.

Mindenki „imád” mindent. A lovát, a szeretőjét, a nyakken-
dőjét… megszentségtelenítve egy szót, az emberi lélek néma
himnuszát, a tisztaság, a kérés, a vigasz, a félelem, az istenke-
resés egyetlen utolsó felkiáltását, amikor már nincs semmi, de
semmi segítség, mentsvár, csak az ima.

Ne imádj hát mindent, édes Magyarom, ne szórd lelked
aranyát, nyelved szépségét a rombolás disznai elé, ne imádj
semmit, csak az Istent, mert nem tudod, milyen idők jönnek és
nincs az a vihar, mely elpusztíthatna, ha veled van az imádság
és veled van az Isten.

Tiene De Rek és Rob
Agelink, holland lakosaink,
2021 novemberében egy de-
fibrillátorral ajándékozták
meg Somogydöröcskét. A
kedves cselekedetnek szívbe
markoló előzménye volt.
Tiene férjének, Robnak, 2021.
januárjában megállt a szíve. A
911 értesítését követően 6
perccel, megérkeztek egy
civil szervezet önkéntesei egy
defibrillátorral, amelynek
köszönhetően sikerült újraé-
leszteni a férfit. Ezután (ter-
mészetesen) a mentők vették
kezükbe az irányítást, ám a
történet pozitív kimeneteléhez
szükség volt az önkéntesekre
és a megfelelő eszközre. 

A jószívű házaspár, tekin-
tettel arra, hogy ilyen tragédia
másokkal is előfordulhat, egy
defibrillátorral ajándékozta
meg falunkat. Ennek tartozé-
ka egy gyakorló műszer és
egy újraélesztő baba is,
amellyel az önkéntesek meg-
tanulhatják, hogyan is alkal-
mazzák a készüléket az adott
helyzetben.

Az eszköz már egy ideje a
falu birtokában van, de hasz-
nálatának elsajátítása nélkül
nem lehetséges a működteté-
se. Ezért egy „gyorstalpaló”
tanfolyam keretében az érdek-
lődők bepillantást nyerhettek
a gép szakszerű használatába.
Az újraélesztés folyamatának
megtanulására a falu önkor-
mányzata adott lehetőséget.

Alkalomadtán a segítségnyúj-
tásra jelentkezők oktatására
2022. március 12-én került
sor az önkormányzat épületé-
ben, amelyet Tóth Bálint a
Tamási Mentőállomás mentő-

tisztje tartott meg. A résztve-
vők lényegre törő anatómiai
ismereteket kaptak, majd az
elsősegélynyújtás alapjait sa-
játíthatták el eszméletvesztés
esetén. Megismerhették a de-
fibrillátor működtetését, s a
tennivalókat újraélesztés so-
rán. 

A gyors és szakszerű első-
segélynyújtás életet menthet
kis falunkban, ezért nagyon
köszönjük a holland házaspár
nagyvonalú ajándékát.

Katona Szilvia
Somogydöröcske

ÉRMÉSEK

Már lassan évtizedek óta minden évben tavasszal megér-
keznek hozzánk egy napra segíteni az ÉrMe tagok.
Érték Megőrzőket rejt ez a mozaikszó. Olyan keresz-

tény üzletembereket, akik kétkezi munkájukat is felajánlják
évente 2 napra valamely nemes cél érdekében. A So-
mogydöröcskén házat vett néhai Márialigeti Józsefnek
köszönhettük, hogy a Szent János Apostolról és Remete
Szent Pálról Nevezett Szerzetes Közösségünk támogatá-
sa lett számukra az egyik nemes cél. József halála után
Gerstner Ákos vette át a fő szervező szerepét. Munka a
házunk táján mindig akad, jól jön a nagyvonalú segítség.
Hajdanában a döröcskei templomunk építésénél, majd
kerítéshúzásnál, vagy téglahordásnál bizton számíthat-
tunk segítségükre. Vannak köztük visszatérő „veterá-
nok”, de mindig megjelennek új arcok is.

Ezek a látogatások nemegyszer baráti kapcsolatokká
mélyülnek. Többen a felcseperedő gyermekeiket is el-
hozzák, akik szintén példásan részt vesznek a segítésben.
Közben beszélgetésre, jó ebédre és a munkás nap után
egy hálaadó szentmisére is sor kerül. 

Istennek hála, úgy tűnik, hogy monostorunk egyre
többeket éltet…

Galbavy Jenő József
SJP prior atya
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Az idős kor aktivitással még szebb
Kapni jó, de adni még

jobb! – mondja egy szólá-
sunk. A Zicsi Szépkorúak
Nyugdíjas Klub tagjai kará-
csonykor gyakorolták ennek
örömét. A klub tagjai egy
emberként álltak egy jó ügy
mellé és vettek részt a „cipős-
doboz akcióban”.

Kis pénzüket összeadva
ajándékokat vásároltak, cso-
magoltak és a dobozokat a
gyűjtő helyre szállították. Öt
gyermek karácsonyát tették
ezzel széppé. Reméljük ők
ugyanolyan örömmel és lelke-
sedéssel bontották, mint ami-
lyen örömmel mi készítettük
számukra. Csomagjainkba
került Szalainé Farkas Ágnes
mesekönyve, valamint Friss
Józsefné szaloncukor adomá-
nya. Hranyczka Lászlóné jó
érzékkel megvásárolta a 7-11
éves leánykáknak az ajándé-
kokat, Geréb Éva, Speri
Mártonné, Gutheil Ferencné
segített a bonyodalmas cso-
magolásban és a kőröshegyi
gyűjtőhelyre szállításban.

Étkezési szokásainkat nagy
egyházi ünnepeink tájékán
hagyományaink befolyásol-
ják.

Kevés asztaltól marad tá-
vol például karácsonykor a
töltött káposzta és a bejgli
valamely változata.

A hagyományokat ápolva
erdélyi töltött káposztát és
diós, illetve mákos bejglit
sütöttünk tagjainknak és az
egyedülálló zicsi lakosoknak,
akik maguknak ezt elkészíteni
nem tudják. Az alapanyagot
Zics önkormányzata biztosí-
totta, a munkát klubtagjaink
végezték.

Alpolgármesterünk és a
klub képviselői szállították
házhoz. Minden érintett egy
adag káposztát, fél diós és fél
mákos bejglit kapott.

Nem múlhat el farsang
fánk nélkül, tartja a szokás.
Tavasz közeledtével a mi kis
falunknak két olyan rendezvé-
nye is volt, ahol nyugdíjas
klubunk tagjai fánk sütésével
járultak hozzá a program sike-
reihez.

Önkormányzatunk február-

ban farsangi jelmezes összejö-
vetelt szervezett a gyerekek-
nek. Frissen kisült fánkokkal
vártuk az érintetteket, akik
csodás kis jelmezekben
fogyasztották azt. Igazi öröm
volt számunkra a látvány.

Február hónap második
felében a Zicsi Szociális
Szövetkezet hagyományosan
megrendezi meghívott és
helybéli nevezőkkel a Forralt
Bor Fesztivált. Klubunkat fel-
kérték, hogy a sok ízletes
menü mellé Gutheil Ferencné,
Rózsi néni  finom fánkját
készítsük el. A szokásos
„négyes fogat” szívesen állt
újra össze, s több adagot
legyúrva, majd kisütve vártuk
a rendezvény résztvevőit. Jó
idő lesz – mondja a szólás –,
ha elfogy minden! Rajtuk nem
múlott – csak üres tányérok
maradtak hátra.

„Minden emberi kapcsolat
az adás és elfogadás képessé-
gén alapul. Addig él, míg
öröm adni és elfogadni.”
(Müller Péter)

Az idősebb ember hama-
rabb elfárad, ez igaz.

Kérdezték is már néhányan:
hogyan bírjuk? Megtapasz-
taltuk, hogy amit jókedvvel
teszünk, nem esik nehezünk-
re!

Zicsi Szépkorúak 
Nyugdíjas Klub tagjai

Akorip szó hallatán elő-
ször a hallásom romlá-
sára gondoltam, hogy

biztosan összetévesztettem a
polippal.  Hamar felvilágosí-
tottak ez nem elhallás, viszont
valóban a kis tengeri állatká-
ról van szó.

2013-ban Dániából indult a
mozgalom, amikor egy
önkéntesekből álló kis csapat
koraszülött babák részére
polipot utánzó babákat hor-

goltak. Amellett, hogy ezek
lettek számukra az első játé-
kok, a kis állatka karjait
fogva, az a köldökzsinórt
pótolja, annak puhasága meg
az anyaméh biztonságát ele-
veníti fel.

A kezdeményezés hamar
pozitív visszhangra talált, a
koraszülött osztályokon el-
kezdték alkalmazni, s mára a
világ számos országában el-
terjedt. Klinikai kísérletek is

b i z o n y í t o t t á k
hasznosságát.

Szalainé Farkas
Ágnes tagtársunk
hallott e mozga-
lomról, s vetette
fel az ötletet a
Zicsi Szépkorúak
Nyugdíjas Klub
egyik összejövete-
lén. Mindnyájan
támogattuk azt,
csak az anyagi hát-
tere nem volt biz-
tosítva.

Segítségünkre
sietett Nagy
Jenőné polgármes-
ter asszonyunk és

községünk önkormányzata.
Megfinanszírozták a fonal
vásárlását.  A babák horgolása
különleges alapanyagból tör-
ténik, melyet a fertőtlenítés-
hez főzni is lehet.

A kézimunkában Geréb
Éva és Szalainé Farkas Ágnes
szorgoskodott. Két ízben
adtunk le kész babákat a
kaposvári Kaposi Mór Oktató
Kórház Újszülött Osztályán.
Levélben köszönték meg
klubtagjaink szorgos munká-
ját.

Gerbovits Judit
Zics

KORIPOK
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Az ember, amikortól öntudatára ébred, emlékeket őriz a
vele történt események, érzések együtteséről. S ahogy
haladunk előre az időben, gyűjtve éveink számát, ezek

az emlékek különös érzelmi töltetet adnak.
Legkedvesebb emlékeim között őrzöm gyermekkorom hús-

vétra készülődéseit. Rossz evő gyerekként, a húst nem szeretve,
nagyon vártam a nagypénteki ebédet, amely minden évben
ugyanazt a menüt kínálta, bablevest és sós pogácsát. Ez végig-
kísér a mai napig, hiszen tovább hoztam a családomba.
Emlékszem a nagyhét készülődéseire. Fülemben cseng édes-
anyám oly gyakran hallott figyelmeztetése: Iparkodjunk kislá-
nyom, hogy mindennel készen legyünk, mert az ünnepet tisztel-
ni kell és szépen várni. Hát iparkodtunk is: ragyogott a ház,
megfőtt a házi sonka, tojás, elkészült a házi ecetes torma némi
könnyezéstől kísérve. A legjobban a húsvéti kosár összekészíté-
sét szerettem. Mindenből került a kosárba, ami majd az ünnepi
reggeli része lesz. Hófehér damasztszalvétával letakarva türel-
mesen várt a másnap reggeli szentelésre. Alig vártam a reggelt,
hogy vihessem a kosarat a házunkhoz közel eső templomkert-
be. Szokás szerint reggel 6 órakor itt történt az ételszentelés. Ez
valami különös érzés volt, s eszünkbe sem jutott szentelés nél-
kül enni az ételből. Mivel egy nagy községben éltünk, sokan
jöttek az ételszentelésre, és több körkörös sorban vártuk, hogy
sorra kerüljünk. Nem volt tolakodás, lökdösődés, kapkodás. Az
ételszentelés után mindenki igyekezett haza, hiszen a misére
vissza kellett érkezni a reggeli után. 8-kor kismise a gyerekek-

nek és fiataloknak, 10-kor nagymise a felnőtteknek. S a temp-
lom mindig tele volt.

Biztos voltam abban, hogy a szenteléstől volt sokkal jobb ízű
ez a reggeli. Hittem, tudtam, hogy enélkül nem lehetne megen-
ni a húsvéti sonkát. Ezért is hiányzott, amikor elköltöztem, és
ott már nem volt meg ez az ételszentelés. 

Húsvét közeledtével mindannyian kicsit visszarepülünk a
múltba, jobban odafigyelünk a hitünkre. Talán többször kul-
csoljuk imára kezünket.  A nagyhét üzenete sokunk lelkét meg-
érinti. Mást és mást hordozva jelentésében a különböző korosz-
tályok, hívők és nem hívők gondolataiban, érzéseiben. Ez az idő
lehetőséget teremt arra, hogy kissé félrevonuljunk az élet zajos
körforgásából, hogy elcsendesedve meghalljuk a lélek szavát,
mely egyre közelebb akar vinni minket az Atyához, hogy
imáinkkal ismételten megtapasztaljuk a vele való találkozás
örömét.

Az imát ki találta fel,
Először ki imádkozott?
Szerelmes volt-e, vagy beteg,
Áldott volt-e, vagy átkozott?
Férfi volt-e, vagy gyönge nő,
Fiatal volt-e, vagy öreg?
És Istent hol kereste Ő,
És Istent hol találta meg?
Hajnal volt-e, vagy alkonyat,
Mikor a szívre bú lehel?
És Istent Ő feledte-e, 
Vagy Isten Őt feledte el?

H.I.-né
Pusztaszemes

MAGVACSKA
Hittansarok

Feladataink a nagyhét és a húsvét eseményeihez köthetők.
Tedd próbára magad! Mindegyikre tudod a választ?

1. Melyik nappal kezdődik a nagyböjt?
2. Mire készülünk nagyböjt idején?
3. Mettől, meddig tart a nagyhét?
4. Hová vonult be Jézus virágvasárnap?
5. A nagyhét melyik napján volt az utolsó vacsora?
6. Hol fogják el Jézust?
7. Ki ítéli halálra Jézust?
8. Mi történt nagypénteken?
9. Hányszor esik el Jézus a kereszttel? 

10. Hányadik napon támad fel Jézus?
11. Hány állomása van a keresztútnak?

Ki mondhatta a következőket?
1. „Ha veled együtt kell is meghalnom, semmiképpen meg

nem tagadlak téged.” 
2. „Bizony mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán,

mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg
engem.”

3. „Vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért 30 ezüstpén-
zért.”

Az ünnepre való készülődés idején próbáljatok elcsendesed-
ni, hogy meghalljátok a lélek szavát. Törekedjetek a mérték-
letességre a beszélgetéseitekben is.

Magdi néni

Ezzel a címmel hirdettek
rajzpályázatot a Kaposvári
Egyházmegyében. Kérték,
hogy a rajzokon jelenjen meg
Mária, mint égi édesanyánk és
az alkotó kap-
csolata. Körze-
tünkből a Tö-
rökkoppányi Ál-
talános Iskola
3., 5., 6. és 7.
osztályos tanu-
lói közül sike-
rült többeket
alkotásra bírni.
Összesen 24 raj-
zot küldtünk el a
püspökségre, a
bíráló bizottság-
nak. 

Köszönjük az
osztályfőnökök-
nek és a rajzta-
nárnőnek, hogy
felkarolták a
k e z d e m é n y e -
zést. Örülünk,
hogy a pályázók
között nem csak
a hitoktatásra

járók voltak, hanem néhány
erkölcstant tanuló gyermek is
rajzolt, festett témába illően. 

szerk. 

Mária az én égi édesanyám

Gondolatok, emlékek,
régi húsvétok…

Simon Maja  (7. oszt.) rajza
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Tatárjárás nyomai a Koppány-völgyében
Tragédia 780 éve

Már 1237-ben hírt hozott a közelgő tatár veszedelemről
a magyar királynak Julianus barát. A domonkos szer-
zetes a második útján már nem tudott eljutni Magna

Hungáriába, a keleten szakadt magyar népességhez. Vissza kel-
lett fordulniuk, mert a tatárok dúlását közvetlenül tapasztalták.
Magukkal hozták Batu kán magyar királyhoz intézett levelét,
amelyben értesülhettek arról, hogy Batu a magyar király önkén-
tes behódolását várja. A vészjósló figyelmeztetést sokan nem
vették komolyan, saját kicsinyes érdekeiket, az ország vezetője
iránt érzett ellenszenvüket a nemzeti összefogás elé helyezték.
Sajnos IV. Béla nem tudta mozgósítani kellőképpen a magyar
erőket a közelgő, mindent letaroló hódítók ellen. S ha a lénye-
ges dolgokban nem tudunk egységben lenni, összefogni, szét-
esik a haza. 

Julianus jelentésében leírta, hogy a tatárok kiváló nyilasok,
de a karddal és a lándzsával nem bánnak olyan jól a harcban.
Hadseregüket sokfelől összegyűlt nép alkotja, amelyek külön-
böző nyelvűek és vegyes nemzetiségűek. Az elfoglalt országok
királyát, főembereit megölik, a katonákat és az erős parasztokat
a maguk oldalán történő hadakozásra kényszerítik. Erős várat
nem ostromolnak, hanem előbb a föld népét vagy elpusztítják,
vagy kifosztják és felhasználják őket saját váruk ostromára. Van
olyan híradás, hogy nem egyszer a szerencsétlen lakosságot
addig hajtották a vár ostromára, míg a halottakkal fel nem telt a
várárok.

A magyarok tatárok elleni döntő ütközetére a Sajó torkolat-
vidékén, Muhi-pusztán 1241. április 11-én került sor. Hadveze-
tési és a taktikai hibák miatt a magyar állam addigi történetének
legsúlyosabb katonai vereségét szenvedte el. A tatárok borzal-
mas vérfürdőt rendeztek. Két napi járóföldre terjedt a pusztulás
és a romlás, az egész föld vértől piroslott, és – Rogerius kora-
beli hasonlatával élve – úgy hevertek a földön a holttestek, mint
ahogy a nyájak a pusztákon legelésznek, vagy ahogy a kőbá-
nyákban a faragott kövek állnak.

IV. Béla ugyan el tudott menekülni, osztrák segítséget
remélt, de csalódnia kellett.  Frigyes kihasználta szorult helyze-
tét, elvette a király arany- és ezüst értékeit és magának kötött le
3 nyugat-magyarországi vármegyét. Az osztrák herceg „ven-
dégségéből” szabaduló Béla király kis számú kíséretével
Segesd vidékére ment, ahol felesége és súlyosan sebesült Kál-
mán öccse tartózkodott. Együtt menekültek tovább Dalmácia
felé. 

Az országot végigdúlta a tatár. A Duna-Tisza közén nagy
területen 80-90%-os pusztítást végeztek. Környékünk szörnyű-
ségeiről nem maradt fenn beszámoló, mindössze közvetett ada-
tokból sejthetjük a 780 éve történt tragédia nagyságát. 1242
telén Batu kán seregével átkelt a befagyott Dunán. A király nyo-
mába eredve pusztított, amerre járt. 

Értékes, korai oklevél a környék falvairól a dömösi prépost-
ság 1138-as birtokösszeírása. (Fotokópiája a törökkoppányi
templom helytörténeti gyűjteményében is látható.) Tolna és
Somogy határvidékén létesült a dömösi prépostság legnagyobb
összefüggő birtokteste, amelynek központja Koppány volt. 

Az oklevél több olyan falunevet is felsorol, amelyet mind a
mai napig nem sikerült azonosítanunk, hisz semmiféle helyné-
vi maradványa, sem későbbi okleveles említése nem ismert. A
szöveg összefüggéseiből tudjuk, hogy valahol Koppány kör-

nyékén keresendő Humul és Kinusti. Feltehetően ezek a kis
települések teljesen megsemmisültek a tatárjárás idején.

Az 1138-as birtoklevél név szerint felsorolja azokat, akik
különféle szolgálatokkal tartoztak a dömösi prépostnak.
Koppányból 69 földművest, majd a további szolgáltatókat veszi
sorra: 3 háznép palackokat készített, 1 szakácsként dolgozott, 2
fő pedig a testvéreknek a hálóteremben és az ebédlőben szol-
gált. Tehát a 12. századi Koppányból összesen 75 családfőt
említ név szerint az oklevél. A teljes lakosság 4-5-szöröse lehet
ennek a számnak, hiszen férfiakat soroltak csak fel, minden
bizonnyal családfőket. Tehát 300-375 ember élhetett a birtok-
központban a tatárjárás előtti évszázadban.

A következő adat a környék Árpád-kori településeiről a
pápai tizedjegyzékben maradt ránk, amikor a templomos
helyekről a keresztes háborúk finanszírozására lakosság ará-
nyosan pénzt gyűjtöttek.

Koppány papjától 1335-ben szedték be a pápai tizedet, aki 3
garast fizetett. A tizedszedők általában 4-6 régi báni dénárért
számítottak 1 garast. A pápai tizedlajstrom helységeinek azonos
jellegű (termelésű) vidékén 75%-os valószínűséggel lehet a
lakosság számát megbecsülni. A garassal adózóknál 5-6 telekre
következtetnek garasonként. Ebből visszaszámolva Koppány-
ban a 14. század első harmadában mindössze 15-18 telken
éltek. Ezt, ha az átlagos családlétszámmal (4-5) megszorozzuk,
60-90 fős lakosság jön ki. 

Nézzünk egy másik falut. Az 1138-as dömösi birtoklevél
Döröcskéről 39 családfőt sorol fel, akiket különféle szolgáltatá-
sokra köteleztek. 4-5 fős átlagos családokat feltételezve 150-
200 lakosú településként jellemezhetjük a 12. századi Döröcs-
két, amely ezzel a Koppány környéki falvak közül nagyságát
tekintve Koppány után az élen járt.

A pápai adószedők a Regölyi Főesperességhez tartozó
Döröcskén 1333-ban és 1334-ben szedték be a tizedet, hogy
pápai rendelkezés szerint a keresztes háborúkhoz biztosítsák az
anyagi alapot. Péter, a plébánosuk 4 báni dénárt fizetett be. A
számítások szerint tehát 1333-ban alig 5 család élhetett
Derechkén, azaz tán 25 főre leapadt az akkori lakosság száma.
Pedig már 9 évtized is eltelt a tatárok pusztító hadjárata óta az
adószedésig, ami feltehetően bizonyos mértékű felszaporodást
is jelenthetett. A két becsült létszám aránya félelmetes lakosság-
fogyást jelez. Koppányban a 13. században a 2 oklevél adatai-
nak összevetése szerint ötödére csökkent le a lakosság, míg
Döröcskén kb. nyolcadára. Ez azt jelenti, hogy koppányi lako-
sok 80%-át, a döröcskeieknek pedig 88%-át megölték, vagy
más vidékre menekült a tatárdúlás idején. 

A felhasznált módszer, hogy a befizetett adó alapján próbá-
lunk következtetéseket levonni a lakosság számára, nyilván
hordoz bizonytalanságot. Senki se szeretett adót fizetni, s elő-
fordulhatott, hogy kevesebb lakost vallottak be, de azért a
lakosságfogyás mindenképpen félelmetes. 

A rajtaütésszerű támadásból kevesen menekülhettek meg a
környező erdőkben, nádasokban, mocsarakban. Óriási élelmi-
szerhiányt okozott a felperzselt vidék, az elhajtott állatok hiá-
nya az újrakezdést lehetetlenítették el. Nem beszélve az ilyen
óriási öldöklést követő járványok pusztításáról.

Dr. Sipos Imre

MÚLTIDÉZŐ
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KERESZTELÉSEK

Miklósi plébánia területén: Péter József és Feith Krisztina
fia, Martin József (okt. 10. – Zics),
Kapolyi plébánia területén: Cziráki Balázs és Bite Rita
leánya, Panna Viktória (okt. 31. – Kapoly) (Tabról) részesült
a keresztség szentségében.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: özv. Füzesi Mihályné
sz. Sujok Lujza (95 é. – nov. 8.) (Törökkoppány); özv. Hirt
Györgyné sz. Bencsik Mária (84 é. – dec. 6.) (Szorosad),
Miklósi plébánia területén: özv. Pohner Mátyásné sz.
Palotai Mária (81 é. – okt. 21.) (Kára); özv. Bogdán Istvánné
sz. Orsós Erzsébet (62 é. – okt. 25.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: Antal István (82 é. – okt. 3.)
(Somogymeggyes); özv. Nagy Jánosné sz. Borbély Erzsébet
(92 é. – nov. 18.) (Somogymeggyes); özv. Horváth Imréné
sz. Csillag Irén (88 é. – nov. 23.) (Kapoly);  Pete László (73
é. – dec. 7.) (Kereki); özv. Pető Jánosné sz. Bőhm Katalin
(77 é. – dec. 7.) (Pusztaszemes); özv. Horváth Jánosné sz.
Krezinger Erzsébet (69 é. – dec. 13.) (Pusztaszemes)
elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2021. IV. negyedév

Ajeles néprajzkutató,
Lukács László újabb
néprajzi kötettel gaz-

dagította a helytörténeti iro-
dalmat. Szent István király a
néphagyományban című
könyvet a szerző munkahelye,
a székesfehérvári Szent István
Király Múzeum adta ki 2021-
ben. Lukács László a környé-
künkön is végzett gyűjtéseket,
egy korábbi kötetét Szent
Vendelről már ajánlottuk a
Magvetés olvasóinak, hiszen
az sok utalást tartalmazott fal-
vaink Szent Vendel tiszteleté-
ről. 

Óriási gyűjtőmunka előz
meg egy-egy ilyen összefog-
laló, teljességre törekvő
művet. Szent Istvánnak sok
szobrát állították fel ország-
szerte, hozzánk legközelebb
Tabon is találhatunk egyet.
Első szent királyunk történel-
mi jelentőségét az is mutatja,
hogy a középkori Képes
Krónika királyaink közül róla
írt a legtöbbet. Sok templo-
munkban ott van a képe vagy
a szobra. Több történelmi kor-
ban postabélyegeken és bank-
jegyeken is ábrázolták. 

A kutató nem állt meg az
országhatárunknál sem, Ba-
jorországban és Moldvában, a
csángó magyarok között is
keresett és talált Szent Ist-
vánnal kapcsolatos emléke-
ket. Amerre járt, fényképeket
is készített. Nagy értéke a
könyvnek a sok színes és
fekete-fehér felvétel. Régi
szentképek, imádságos köny-

vek is őrzik első királyunk
életének epizódjait ugyanúgy,
mint a mondákban évszázado-
kon át szóban áthagyományo-
zott néphagyomány. 

A környékünkről közli a
Törökkoppányban sokak által
ismert mondát, a sötétkeréki
békák némaságának okát,
amely utal Szent István és
Koppány vezér feszültségek-
kel teljes viszonyára is.

A középkorban a szent
királynak évenként öt ünnep-
napot szentelt az Egyház.
Szent István tiszteletének leg-
főbb alkalma az oltárra eme-
lésének emléknapja: augusz-
tus 20. Egyházi ünnepként a
11. századtól fennállt, állami
kultuszát időnként meg kellett
újítani, törvényekkel, rendele-
tekkel megerősíteni. 

Több mint harmincéves
gyűjtőmunka eredménye ke-
rült most az olvasók elé. A
szerzőnek csak gratulálhatunk
szerteágazó gyűjtőmunkájá-
nak eredményéért.

Szerk.

Maurer Teodóra: 

Lélekharang
Kisfalumban csend honol,
lélekharang ha kondul,
bánatosan zúgva adja tudtul,
melyik család kiért búsul.

Ismét elszállt egy lélek,
tőle elköszönni én is hazatérek.
Döbbenetesen kevés itt a lélekszám,
kisfalum a kihalás szélén áll…

Ha a lélekharang cseng-bong,
mindenki tudja, nagy a gond.
Kinél kopogtatott be a bánat,
ki hagyta el családját, a házat?

A lélekharangot a sekrestyés 
könnyek közt, együttérzőn húzza.
Újból eggyel kevesebben maradtunk,
vajon még meddig sikerül fennmaradnunk?

A gyásznép imádkozva a temetőbe vonul,
a harang zúg, egyre halkul, utolsót kondul…
Minden hozzátartozó, rokon, barát
szíve elszorul, mond a távozóért egy imát.

Kisfalum megújult temetőjének
egyre több lelket kell őriznie,
az atya sem tudja, legközelebb
utolsó útjára kit kell kísérnie…

Lélekharang, ha újból megkondulsz,
a hír végigfut a falun, kiért zúgsz?
Kisfalum csendjét, ha újból felvered,
lehet, hogy temetni hoznak engemet…

Lélekharang, szülőfalumba
most csak búcsút venni jöttem.
Lélekharang, félek harang, ha újból zúgsz,
lehet, hogy nemsokára értem kondulsz…

Temetni szülőfalumba hoznak,
hogy drága jó szüleim sírjában nyugodjak,
mint szülőföldemre végleg hazatérő lélek,
a Jóistentől itt örök nyugodalmat kérjek.



<<
  /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


