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Lelkigyakorlatos tábor

Befejeződött a közök felújítása a 4. szá-
mú választókörzetben. Az ünepélyes áta-
dásra augusztus 14-én került sor.

Akilenc köz felújítás két éve alatt készült
el. A munkálatok kilenc millió forintba
kerültek. A renelkezésre álló keretből
megújultak a közök járdái, valamit zúzott
kő borítást kaptak az utak. A közök egyi-
ke sem lett felnyitva, tehát továbbra is a

biztonságos, gyalogos és kerékpáros köz-
lekedést szolgálják.
A kilenc köz elkészültével esős időben is
száraz lábbal lehet eljutni a Majsai úttól a
Csongrádi útig – nyilatkozták az augusz-
tus 14-én tartott sajtótájékoztatón Bense
Zoltán és Gyenes Attila a 4. és az 5.
számú választókörzet önkormányzati
képviselőji.

Folytatás a 3. oldalon.

Átadták a megszépült közöket

Speciális képzés indul a Kossuth-ban

Pénzhiányal küszködik a város?

Tizenhetedik alkalommal tartotta meg lelki-
gyakorlatos táborát a móricgáti Hittanyán a
Katolikus Ifjúsági Iroda. Idén, kacsolódva a
Biblia évéhez, a középpontban a Szentírás állt.

A tábor résztvevői az ország különböző tele-
püléseiről érkeztek, hogy idén neves előadók
tolmácsolásában értelmezzék a Biblia üzenetét.
Az eladók között volt dr. Finta József plébános,
Kocsis Imre, Tarjányi Béla, Farkas István pia-
rista atya. A díszvendég dr. Bábel Balázs Ka-
locsa - Kecskemét főegyházmegye érseke volt.
Az egyhetes pusztai lelkigyakorlatos tábor részt-
vevőinek napirendjét szentmise, a közös imád-
ság, a szentségimádás tette ki. Ezen felül fontos
szerep kaptak a közösségépítő és szórakoztató
programok is. Nem hiányzott tehát a sport, a já-
ték, a túra, a zene és tánc sem.

A tervek szerint halad a Petőfi Sándor Városi
Könyvtár felújítása. A szakemberek már ja-
vában dolgoznak aHattyúház belső terének ki-
alakításán, valamit az épület külső burkolatá-
nak elkészítésén.

A városi könyvtár bővítése és teljes felújítása
463 millió 834 ezer forintba kerül, melyhez
2006-ban nyert négyszázmillió forint címzett
támogatást a kiskunfélegyházi önkormányzat. A
beruházás első ütemében készült el az új szárny-
épület. A Hattyúház teljes rekonstrukciójára a
második ütemben kerül sor. A szakemberek
egyebek közt felújították az épület teljes tető-
szerkezetét, kicserélték a hibás falrészeket, a
nyílászárókat. A helyiségek ablakainak helyét a
régi leírások, dokumentumok alapján készítették
el újra. Jelenleg a fűtésrendszer kialakítása, az
épület külső homlokzatának burkolása van folya-
matban. Az épületet a tervek szerint idén októ-
bertől vehetik birtokba az olvasók - tájékoztat-
ta lapunkat Kállainé Vereb Mária, az intéz-
mény igazgatónője.

A halmozottan hátrányos helyzetű tanu-
lók a szakma elsajátítása mellett felzár-
kóztató programban vesznek részt. A
nevelők a hiányos ismeretek pótlása után
megtanítják őket a helyes életvitelre, fej-
lesztik tanulási képességeiket. Hétvégen-
ként pedig kirándulások, utazások, tábo-
rok szolgálják a tanulók előremenetelét.

A cél egy államilag elismert szakma meg-
szerzése. AHalmozottan Hátrányos Hely-
zetű Tanulók Arany János Kollégiumi -
Szakiskolai Programjában azok a fiatalok
vehetnek részt, akik a legszegényebb és
legképzetlenebb családból jönnek és rend-
szeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek.

Húsz halmozottan hátrányos helyzetű gyermek kezdetheti meg a tanulást szeptem-
berben a Kossuth Lajos Szakközép és Szakiskola és Kollégiumában. A képzés az uta-
zás és az elhelyezés költségeit az oktatási minisztérium pályázatán nyert negyven-
négymillió forintból fedezi az intézmény - tájékoztatta lapunkat Ágoston Tibor, a
Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola, és Kollégium igaz-
gatója.

Busa Imre gazdasági ügyekért felelős alpol-
gármester szerint a városvezetés átgondolat-
lan döntései a felelősek a kialakult hely-

zetért. A fideszes városvezetés egyúttal ha-
nyag kezelés gyanújával ismeretlen tettes
ellen feljelentést szorgalmaz. Folyt. 2. o.

Finanszírozási gondokkal küszködik a városi önkormányzat. Jelenleg havonta mint-
egy 38 millió forint hiánnyal zár a városháza, s ez fizetési, finanszírozási problémákat
okoz az önkormányzat és intézményei működésében.

Szépül a városi könyvtár
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Finanszírozási gondokkal küszködik a városi
önkormányzat – jelentették be még a múlt héten
fideszes képviselők. Jelenleg havonta mintegy 38
millió forint hiánnyal zár a városháza, s ez
fizetési, finanszírozási problémákat okoz az
önkormányzat és intézményei működésében.
Busa Imre gazdasági ügyekért felelős alpol-
gármester szerint a városvezetés átgondolatlan
döntései a felelősek a kialakult helyzetért. A
fideszes városvezetés egyúttal hanyag kezelés
gyanújával ismeretlen tettes ellen feljelentést
szorgalmaz.

– A városvezetés átgondolatlan döntései? Ezek
szerint Önök, azaz a Fidesz-KDNP frakció a
felelős. Nemde?
– Nem. A mostani hiányt egyértelműen az előző
években felvett hitelek generálják. A város gya-
korlatilag a teljes hitelkeretét kimerítette még
2002 és 2006 között. Akkor pedig a szocialisták
vezették a várost. Miután a 2006-os önkormányza-
ti választásokon a jobboldal matematikai több-
séget szerzett, már ha akartunk volna, akkor sem
tudtunk volna jelentősebb hitelt felvenni. A idei
költségvetést pedig a képviselőtestület – az örök
szkeptikusok teljes elképedésére – vita nélkül,
egyhangúlag fogadta el, ezért a felelősség is
közös.
– Mégis, mennyi pénzről van szó?
– A jelenlegi hitelállomány kamatokkal együtt
megközelítőleg 5,8 milliárd forint. Ezt 2027-ig
kell visszafizetnünk. Ebben az évben hiteltör-
lesztésre 380 millió forintot kell fordítanunk.
Megjegyezném, hogy ezen felül, a Sportcsarnok
még plusz évi 360 millió forintjába kerül a város-
nak, amit kétszázalékos kamat terhel 14 éven át.
– Jó, hogy mondja! A kampányban azt ígérték,
hogy leállítják a beruházást. Azután nyertek, és a
Sportcsarnok felépült…
– Nézze, 2006 őszére a csarnok szerkezetkész
állapotban volt. Leültünk tárgyalni minden érintett
féllel, mert valóban le akartuk állítani a beruhá-
zást, hiszen az a város számára nagyon ked-
vezőtlen feltételek mellett zajlott. Ám ekkor ki-
derült, hogy annyira bonyolult a jogi helyzete
ennek az ügynek, hogy csak hosszú évekre nyúló
pereskedések árán lehetett volna tisztázni. Ráa-
dásul, az önkormányzatnak mindenféleképpen ki
kellett volna fizetnie a csarnokot, azaz 1,6 milliárd
forintot. Fizetnünk kellett volna a beruházó
számára az elmaradt haszonért is, ami megközelíti
a csarnok árát. Méghozzá egy összegben. Ezt nem
vállaltuk, így felépült a Sportcsarnok, ami bizo-
nyos, hogy pénzt termelni nem fog. Ennek jö-
vőjéről is el kell gondolkodnunk. Együtt, közösen,
mert most minden hónapban pont az a 38 millió
forint hiányzik a kasszából, amibe ez a csarnok
kerül.
– Azért az mégiscsak furcsa, hogy mindezek csak
most buktak ki.
– Látható volt ez korábban is, ám a tavalyi 1,9
milliárdos kötvénykibocsátással és ingatlanfe-
dezettel még tudtunk védekezni a fenyegetés
ellen. Idén azonban eddig nem tudtunk értéke-
síteni két nagy értékű ingatlant, az SZTK épületét
és az ipari park megmaradt 34 hektárját. Ráadásul,
mára teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy a hiányzó
mintegy 500 millió forint nem beruházásra kell -

az idei új beruházások ősszege 170 millió forint -,
hanem működésre.
– Akkor még sincs akkora baj?
- Dehogynem!Az idei mínuszokra talán megfelelő
fedezet lehet az előbb említett SZTK eladás. Re-
ményeink szerint, az Ipari Park is előbb - utóbb
gazdára talál. Az igazi baj jövőre jön el, ha most
nem lépünk időben. Azt kell látni, hogy az önkor-
mányzat a költségvetését eddig mindig az év ele-
jén alkotta meg. Év elején befutnak az általunk
finanszírozott intézményektől a pénzügyi igények.
Ezeket az állami normatívákkal összedolgozva
derül ki, hogy mekkora a költségvetés hiánya,
például a kormányzattól idén is mintegy 80 millió-
val kevesebb finanszírozást kaptunk, mint 2007-
ben. De az igazi gond az, hogy a költséges és erőn-
ket meghaladó feladatokat nem lehet az adott
évben azonnal megszüntetni. Ezért javasoljuk azt,
hogy a 2009. évi költségvetés összeállítása most,
azonnal kezdődjön meg, hogy legyen elég idő a
racionális intézkedések véghezvitelére! Csak így
biztosíthatjuk, hogy ne megint ingatlaneladások-
ból próbáljuk fedezni a város műkö-dési költségeit
– Miért, van még mit eladni?
– Ezt meg kell vizsgálni, elég sok már a jelzálog-
gal megterhelt ingatlan, de csak az olyan eladá-
sokat tudom támogatni, amelyek bevétele munka-
helyteremtésre és költségcsökkentő beruházásokra
fordítódik. Sajnos a korábbi vezetés gyakorlata az
volt, hogy leginkább nem termelő beruházásoknak
biztosított teret. Nézzük csak meg, nem önkor-
mányzati beruházásokban is milyen jelentősebb
cégek jöttek ide. Kereskedelmi áruházak és nem
termelők. Másrészt a hitelfelvételek egy tetemes
része például a strandfejlesztéshez köthető. Azt is
minden józanul gondolkodó ember láthatja, hogy
ez eddig nem hozott komolyabb bevételt.
Az ipari parkra éppen a napokban nyertünk egy
pályázatot, ami a teljes közművesítés kialakítását
teszi lehetővé. Ezzel nagyon vonzóvá vált váro-
sunk a Mercedes-beruházás kapcsán a környékre
települő szatelit-vállalkozások számára.
– Nincsenek ezzel kicsit elkésve? Félegyháza a
megye harmadik legnagyobb városa és csak
nekünk nincs használható ipari parkunk! A
környező városok már sok évvel ezelőtt kialakítot-
ták a magukét.
– Ne nekem mondja! Én csak két éve vagyok a
közgyűlés tagja, de korábban sem a jobboldal
vezette a várost.

Solymosi Bertold

Csontvázak a szekrényben?
Busa Imre: a széthúzó erőknek egy irányba kellene tartani!

Hírek röviden
Megújult a Batthyány utcai
játszótér. Az uniós szabvány-
nak megfelelő létesítmény-
ben korszerű játszóeszközök
várják a gyermekeket. A ját-
szótér felújítása három évet
vett igénybe. Az utolsó ütem-
ben, idén a város négyszázez-
er forintot költött a hinták cse-
réjére. Kiskunfélegyházán a
Batthyány utcai létesítmény
átadása után tizennégy Euró-
pai Uniós szabványnak megfe-
lelő játszótér működik.
A húszéves félegyházi szüle-
tésű Szabó Zsuzsa lett a Jász-
berényben megtartott nemzet-
közi mézvásár és méztalál-
kozó Mézkirálynője. A meg-
tisztelő címért idén tizenket-
ten indultak.
Tíz ország ifjúságsegítő szak-
embereinek tartottak egyhe-
tes képzést a Constantinum
Intézményben. A Kiskunfél-
egyháza Ifjúságáért Egyesü-
let Európai Uniós forrásból
finanszírozta a tizennyolc fia-
tal szakmai programját. Az
ifjúsággal foglalkozó fiatalok
továbbképzése angol nyelven
folyt, akik non formális
módon sajátították el a prog-
ramszervezés fortélyait. A
tervek szerint a jövő évben is-
mét Félegyháza ad otthont
egy, az Európai Unió által tá-
mogatott kurzusnak.
Jó ütemben halad az E75 fő-
út padkájának rendbetétele. A
szakemberek jelenleg a sely-
mesi kerékpárút szomszéd-
ságában dolgoznak. A forgal-
mat félpályás útlezárás las-
sítja.
A Templom-halmon folyó
ásatások eredményiről szá-
molt be augusztus 11-én a Kis-
kun Múzeum Baráti Körének
Rosta Szabolcs. Az intéz-
mény igazgatója elmondta, ez
idáig gyűrűk, csatok, pénzér-
mék, csont és templomkő ma-
radványok kerültek a felszín-
re. A leletek dokumentálásá-
ban diákok is segédkeznek.
A Kalmár József utca felújí-
tására nyert támogatást Kis-
kunfélegyháza. A háromszáz-
húsz méter hosszú út rekon-
strukciója azért jelentős, mert
fontos szerepet tölt be az E5-
ös és a Szentesi út összekö-
tésében.
A felújítási munkálatok au-
gusztus végén kezdődnek el.
A hat méter széles aszfaltsáv
mellett parkolókat is kialakí-
tanak a szakemberek.
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Méltatlanul elfeledve
dr. Kohut Sándor (1842-1894)

„Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
Isten kezét el nem kerülheti.”

[Petőfi Sándor: A nép nevében]

Petőfi ezen sorait dr. Kohut Sándor idézte
a zsidók egyenjogúsítását ünneplő 1868.
január 19-i beszédében, amely a
székesfehérvári hitközség templomában
hangzott el. Nem volt ez véletlen, hiszen a „kunyhók népének”
költője közel állt az ifjú rabbihoz. Az emberi méltóság tisztelete
neki is nagyon fontos volt, azAlföld neki is a szülőföldet jelentette.
Petőfit minden félegyházi, aki ad magára, ismeri, de dr. Kohut
Sándor – pedig ő is a mi földink – méltatlanul feledésre ítéltetett.
Ki volt dr. Kohut Sándor?
Móra Ferenc egyik elbeszélésében így foglalja össze a róla szóló
legfontosabb tudnivalót: „félegyházi zsidógyerekből lett NewYork
rabbijává, és a bibliatudomány egyik nemzetközi nagyságává.”
1842-ben született Félegyházán, sokgyermekes, szegény zsidó
család sarjaként. Apja, mielőtt megnősült, 12 évig katonáskodott.
A „kiszolgált” katona gyarapodó családjával Félegyházán szeretett
volna letelepedni, de sem a Helytartótanács, sem a város vezetése
nem adta meg az engedélyt. Így 1939-től 1848-ig a család
tartózkodási engedély nélkül „lappangott” a mezővárosban. Az
apa, Kohut Jakab, nagy nyelvész volt, s jártas a zsidó biblikus iro-
dalomban, de családjának a szűkös megélhetést házaló kereskedés-
sel volt kénytelen biztosítani. Az édesanya, Hoffmann Cecilia, a
heti piacokon maga sütötte kóser lepényeket árult a vásározó zsidó
kereskedőknek. Fia aprócska korától „segített” anyjának az
árusításban. 1848-ban a család elhagyta Félegyházát. Rövid ideig
Mindszenten laktak, ahol megszületett Adolf nevű fiuk. Ő jónevű
író, újságíró volt, lefordította német nyelvre Petőfi prózai írásait.
1849-ben költöztek Kecskemétre, ahol Kohut Sándor anyai nagy-
bátyja anyagi támogatásával kijárta a zsidó elemi iskolát, majd a
helyi református kollégiumban végezte tanulmányait kiváló ered-
ménnyel. Kecskeméten 13 éves korában határozta meg fő
életcélját: elkészíti a zsidó biblikus irodalom etimológiai szótárát.
Ezért a Pesti Német Gimnáziumban letett érettségi után a breslaui
Zsidó Hittudományi Intézetben, vele párhuzamosan a Lipcsei
Egyetemen tanult, ahol 1866-ban megkapta a bölcsészdoktori
diplomáját. 1867-ben pedig a rabbinusi diplomáját szerezte meg.
Rövid ideig Tarnowitzban, majd engedve a szülőföld hívó szavá-
nak Székesfehérváron, Pécsett majd Nagyváradon volt főrabbi.
Az 1882-es tiszaeszlári vérvád és az ennek nyomán itt-ott fellépő
antiszemita zavargások elkeserítették, bár múltbeli élményei,
ismeretei kimondatták vele: „hála a magyar békülékenységének és
nagylelkűségének, még a legmostohább időszakban sem volt véres
üldözeteknek kitéve a zsidó.”
1885-ben a new yorki Ahawath Chesed nevű reformjudaista
gyülekezet meghívta rabbinak, mert Európa egyik legkiválóbb
Talmud- és orientalista tudósának tartották. Ameghívást elfogadta,
de fájó szívvel hagyta ott Kecskeméten élő édesanyját. A
„lehetőségek hazájában” Kohut napi 10-12 órát dolgozott.
Befejezte élete főművét, azAruch Completumot, az általa alapított
Zsidó Teológiai Szeminárium talmudi módszertani professzo-
raként és gyülekezete rabbijaként is tevékenykedett.
Nagy csapás volt számára, hogy nyolc gyermekének édesanyja 33
évesen 1886-ban meghalt. Bár második felesége a gyermekeknek
édes mostohája és férjének támasza volt, Kohut egészségi állapota
a sok munka és a lelki bánat miatt megrendült, betegsége egyre
gyakrabban kötötte ágyhoz.
Kossuth Lajos 1894. március 20-i halálhíre a már nagyon beteg
rabbit mélyen megrázta. Amerikai életrajzírója jegyezte le róla:
„…az öreg haza emlékei annyi hazafias érzelmet ébresztettek fel
benne, hogy úgy érezte, szombat reggel be kell mennie a templom-
ba… Az istentisztelet befejeződött… ő azonban a szokásos áldás
helyett egy izzó beszédet tartott Kossuthról. Az utolsó szavak
szinte el sem hagyták ajkát, amikor elvesztette eszméletét.” A bib-
liatudomány nagysága, „a félegyházi zsidógyerek” 1894. május
25-én befejezte életét.

Mayer Lászlóné

Tagtoborzót tartott augusztus 14-én a Magyar Gár-
da Kiskunfélegyházán a Petőfi-szobornál. A ren-
dezvényen a cigány kissebség megyei szervezetének
képviselői is jelen voltak.

A tagtoborzó nyitánya-
ként mintegy nyolcvan
egyenruhás gárdista vo-
nult zárt rendben a Pető-
fi-szobor elé.
A Himnusz elhanzása
után Kollár László, a
Jobbik helyi szerveze-

tének elnöke, valamint Draskovics
András, a Magyar Gárda Bács-Kis-
kun megyei kapitánya köszöntötte a
jelenlévőket. AMagyar Gárda szere-

péről, annak
politikai, társa-
dalmi megíté-
séséről Novák
Előd, a szerve-
zet sajtófőnöke
beszélt. A bé-
kés tagtoborzót
Kiss Ákos dalé-

nekes előadása színesítette. A rendez-
vény biztonságáról a rendőrség egy-
ségei gondoskodtak. Fotó: -g-

Toborzott a Magyar Gárda

Befejeződött az utcaközök felújítása
„Mostantól kezdődően esős időben
is száraz lábbal lehet eljutni a
Majsai úttól a Csongrádi útig a
kisebb közökön keresztül is” – nyi-
latkozták egybehangzóan csütörtö-
ki sajtótájékoztatójukon Bense
Zoltán és Gyenes Attila a 4. és az 5.
számú választókörzet önkormány-
zati képviselői.

„Ezzel az utcaköz-felújítási pro-
grammal gyakorlatilag teljesítettük
egyik választási ígéretünket, hiszen
a négyes számú választókörzetben
minden ilyen utcákat összekötő közt
felújítottunk” – jelentette ki Bense
Zoltán a sajtónak a Horváth Zoltán
és az Attila utcát összekötő második
köz sarkán. Ismeretes, a város déli
részén a Kossuth utcát és a Halasi
utat illetve a Bajcsy és a Szentesi
utat összekötő utcák között nincs
más közlekedési kapcsolat, csak az

utcákat keresztező közök. A kép-
viselő saját felmérésére hivatkozva
elmondta, a helyiek a három leg-
fontosabb teendő egyikének tartot-
ták a választásokkor ezen utcaközök
útfelületének rendbetételét.
„A járdák térkövet, a kerékpárosok
által használt felület pedig zúzott
követ kapott” – vette át a szót Gye-
nes Attila, aki Bensével egyetértés-
ben fontosnak tartotta kiemeli,
hogy az egymással határos két vá-
lasztókerület végre összeért, egy-
beforrt, és ez véleményük szerint,
munkájuk gyümölcse. Ezután rá-
mutattak a lényegre: a felújított
utcaközökbe autóval behajtani tilos
(kivéve, ha ott van az illető ga-
rázsa).
Elmondták, addig marad jó állapot-
ban az útfelület, míg az emberek
rendeltetésszerűen használják azt.

–sb–

Magyar Gárda

2007 júniusában Vona Gábor, a Jobbik
elnöke a párt támogatásával egye-
sületként alapította meg és jegyeztette
be a Magyar Gárda Hagyományőrző és
Kulturális Egyesület nevű szervezetet,
mely alapító nyilatkozata szerint „része
vagy gerince” kíván lenni a párt Beth -
len Gábor programja szerint felállí-
tandó nemzetőrségnek, és – szociális és
karitatív missziók támogatása és szer-
vezése, illetve a katasztrófaelhárítás és
polgárvédelem mellett – a „nemzeti
önvédelem erősítésében” és „rend-
védelmi” feladatok ellátásában kíván
aktívan részt venni. A gárda jelszavai:
Hit, erő, akarat.
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Kunszentmiklós határában, Bösztörpusztán
került megrendezésre augusztus 8-10. között
a II. Magyar-Madjar Találkozó. A Kurultaj
népi- vagy hagyományőrző viseletben öltö-
zött résztvevőinek bemutatói és a történelmi
életképek mellett számtalan kézműves, vásá-
ros, gyermekfoglalkozás színesítette a ren-
dezvényt. A program nyitánya „1500 éve tör-
tént…” Magyar összefogás történelmi élőkép
volt. A több mint ezer résztvevőt 100 kürtös
szólította bevonulásra, melyet szakrális éne-
kek előadása követett.
A résztvevőket és a vendégeket Bődi Sza-
bolcs, Kunszentmiklós város polgármestere,
valamint Kazakisztán magyarországi nagy-
követe, és Kurmangazi Sokpituli (Torgaji
magdjarok vezetője) köszöntötte.
A magasztos szavak után hétszáz íjász röpí-
tette ki egyszerre nyílveszőjét, majd kétszáz
dobos tartott bemutatót. A dobpergést követő-
en négyszáz ostoros és kétszáz táncos pro-
dukciója kápráztatta el a közönséget. A lovas-
birkózásban nyolcvanan, a pusztai birkózás-
ban ötszázan, a buszkasijátékban hatvanan
vettek részt. A káprázatos bemutatót hatalmas
csatajelenet zárta. A hetvenkét méter hosszú,
erdélyi fenyőfából készült Magyarok Asztalá-
nál Rózsa Péter főszakács vezényletével
hagyományosan értelmezett étkezés zajlott le
a meghívott vendégek részvételével.
A Kurultajon kazakisztáni madjarok (torgaji
magyarok) vezetői, a magyarság vezetői a két
testvérnép és a magyarság közös sorsának
további kérdéseiről tárgyaltak.
A főműsor mellett számtalan, a magyar kul-
túrát, hagyományokat éltető és népszerűsítő
foglalkozás kínált elfoglaltságot kicsiknek és
nagyoknak.

Kurultaj 2008
Egy évvel ezelőtt még csak néhány kivételes ember hallott Magyarországon a madjarok-
ról. Azóta egyre többen csodálkoznak rá, hogy él Kazakisztánban - Kazahsztán, kazah
kifejezéseket a Szovjetunió fennállása idején az oroszoktól vettük át, helytelenül - egy
madjar (ejtsd magyar) nevű törzs, amelynek ősi mondái hasonlóak a mieinkkel, és most
már genetikailag is bizonyítottan a rokonaink. Megszabadulva az orosz fennhatóság alól,
2007-ben - a XIX. század óta először - tartottak újra kurultajt (törzsi gyűlést), ahova egy
18 tagú magyarországi küldöttség is kiutazott. Hatalmas szeretettel és tisztelettel fogadták
a “madjarok "testvéreiket.

Kurultaj
A kurultaj - főleg a közép-ázsiai török
nyelvekben (kazak, kirgiz, özbeg, tatár,
türkmén, török, baskir stb.) és néhány
más altáji nyelvben (pl. mongol) törzsi
gyűlést jelent. Ennek alkalmával valami-
lyen jelentősebb dologról tanácskoznak a
törzsi vezetők (szerződést kötnek, hadjá-
ratot terveznek, valamilyen vitás dolgot
próbálnak megoldani stb.), illetve vezér-
választást tartanak, ahol a törzsi vezetők
tanácsa valakit vezérnek (esetleg kánnak)
választ.

Petőfi Sándor

EGY ESTÉM OTTHON

Borozgatánk apámmal;
Ivott a jó öreg,
S a kedvemért ez egyszer -
Az isten áldja meg!

Soká nem voltam otthon,
Oly rég nem láta már,
Úgy megvénült azóta -
Hja, az idő lejár.

Beszéltünk erről, arról,
Amint nyelvünkre jött;
Még a szinészetről is
Sok más egyéb között.

Szemében „mesterségem”
Most is nagy szálka még;
Előitéletét az
Évek nem szünteték.

„No csak hitvány egy élet
Az a komédia!”
Fülemnek ily dicsérést
Kellett hallgatnia.

„Tudom, sokat koplaltál,
Mutatja is szined.
Szeretném látni egyszer,
Mint hánysz bukfenceket.”

Én műértő beszédit
Mosolygva hallgatám;
De ő makacs fej! föl nem
Világosíthatám.

Továbbá elszavaltam
Egy bordalom neki;
S nagyon, nagyon örültem,
Hogy megnevetteti.

De ő nem tartja nagyra,
Hogy költő-fia van;
Előtte minden ilyes
Dolog haszontalan.

Nem is lehet csodálni!
Csak húsvágáshoz ért;
Nem sok hajszála hullt ki
A tudományokért.

Utóbb, midőn a bornak
Edénye kiürűlt,
Én írogatni kezdtem,
Ő meg nyugonni dűlt.

De ekkor száz kérdéssel
Állott elő anyám;
Felelnem kelle - hát az
Irást abban hagyám.

És vége-hossza nem lett
Kérdezgetésinek;
De nekem e kérdések
Olyan jól estenek.

Mert mindenik tükör volt,
Ahonnan láthatám:
Hogy a földön nekem van
Legszeretőbb anyám!

Dunavecse, 1844. április
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Horváth Dezsőné
(1943. szeptember 10 - 2008. július 08.)

Tisztelt Gyászoló Család! Rokonok! Ismerősök! Kedves Margitka!
Megrendült szívvel jöttünk el ma Nagykonyi temetőjébe,
Kiskunfélegyházáról a Bajcsy-Zsilinszky Endre Általános Iskola és
Diákotthon volt tantestületének küldöttjei, akik Veled együtt töltöttük közös
munkahelyünket. Lerójuk kegyeletünket és együtt emlékezzünk egy életből
eltávozott kiskunfélegyházi tiszteletet övező pedagógustól, Horváth
Dezsőnétől, Margitkától. Kegyelettel álljuk körül hamvaidat, hogy lerójuk
végtisztességünket és elköszönjünk az élők nevében. A halál nem más mint
egy előszoba, ahol a lélek átöltözik a halhatatlanságra, hogy talákozzon az élet
Királyával. Mi nem úgy gondolunk a halottunkra, mint aki nincs többé, hanem
mint, akit nem láthatunk. Nem a holtak birodalmában keresünk, hanem amen-
nyországban az üdvözültek között. Mennyi fájdalmat bírt el a Te szíved, még
végül megtört és nem ver többé. Pedagógus kollégánk hiányát emlékekkel
pótoljuk. Mert bizton állítjuk, hogy nincs halál, csak változás. De a változás
gondolatát nagyon nehéz megszokni. Megállapíthatom, hogy a halál olyan,
mint a nap, nem tudunk, nem akarunk szembenézni vele. Azzal a ténnyel,
hogy itt hagytál bennünket, meg kellett halnod ahhoz, hogy egészen az
alakotók soraiba jussál. Példamutató, kiváló szakember voltál. Reál műveltés-
geddel mint szakfelügyelő sok tanáccsal láttad el szakmai ismeretekkel kol-
légáidat, hogy e nehéz tantárgy matematika - fizika szakot megkedvelt tantár-
gygyá tedd munkád folyamán. S ezt sikerként könyvelheted el tanítványaid
versenyeken való szereplésének jó eredményei során. Ez volt a biztosíték arra,
hogy munkáddal öregbítetted Kiskunfélegyháza város és munkahelyed
Bajcsy-iskola hírnevét.
Most is köszönöm Neked!

Fontos voltál számunkra: mint pontosan és jól őrző vagyon védő, őrködtél az
intézmény leltári anyagának sokaságán. Sok apró segítséggel oldottad meg
önzetlen munkáddal mindig az iskola gazdasági vezetőjének igazi munkatár-
sa voltál, a napközi otthon és menzás díjak szedésében és elszámolásában.
Humoroddal, amely sajátságos volt, jól ötvözted a nagy számú tantestületnél,
akik alsótagozatos, felsőtagozatos, napközi ottonos és diákotthonos kollégáid
szerteágazó, de egy célért munkálkodó pedagógus oktató és nevelő tanárait jól
tudtad munkára ösztönözni mindannyiunk sikerének érdekében. Köszönöm,
mint mindig, most is Neked!
Sokan szerettünk és tiszteltünk, tanítványaid és munkatársaid. Fizikai életed-
nek nehézsége ellenére sugárzott belőle a szeretet felénk, mikor nyugdíjas
éveidben meglátogattunk, mikor Édesanyáddal együtt éltetek
Kiskunfélegyházán, hisz saját betegséged ellenére gyermeki szeretettel,
figyelemmel, gondoskodással vetted körül az ANYÁT, ahogy Te szólítottad.
Ez az összetartozó szülő-gyermek szeretet tette lehetővé, hogy a nehézségeket
áthidaljátok, igyekeztetek útjába állni a halálnak, amíg csak lehetett. Mert
mind a ketten szerettetek élni!
Mint aktív tanár, de nyugdíjas pedagógusként is boldog és elégedett voltál,
betegségedet felül múlva, szinte dicsekedtél mikor többször, meglátogattunk,
hogy magad módján boldognak érzed magad. Ez biztos, mert mi megál-
lapíthattuk, hogy önmagadhoz és életviteledhez mindig hű maradtál. Az utol-
só Margit-napi köszöntési napon mondtad Nekünk: milyen jó érzés, hogy
ismét együtt lehetünk, hisz mindent tudok most is rólatok. Kiskunfélegyházi
rádió és televízióból, újságokból értesülve én figyelemmel kísérem munká-
tokat s ez összeköt bennünket most is. De figyelmeztettél is különösen engem,
s mondtad: az energia véges, vigyázz magadra, mert a húr megpattanhat!
Igérem Neked, intelmeidet megfogadom!
Megfogalmaztad életed mottóját is! S még most is fülönkben cseng: ahogy
kifejtetted: a magam szempontjából hálával és szeretettel gondolok a
tanítványokra, akiknek jókedve, rokonszenve, figyelme és fiatalsága százs-
zorosan megjutalmazott minden értük és velük való munkámért és fáradozá-
somért, s ha mégegyszer újrakezdhetném, megint csak azért küzdenék, hogy
igazán megérdemeljem a rám bízott fiatalok barátságát, mosolyát és jó
emlékezetét. Példamutatásoddal igazi tanítómester voltál. Nem éltél hiába,
mert mindig valakiért éltél. A családért, hivatásodért, mindannyiunkért. Nem
éltél hiába, mert ismerted a legnagyobb, s leggyönörűbb érzést, a szeretetet.
Lehunytad a szemed, eltávoztál közülünk.Ahalál, az elmúlás mindig szomorú
tény, de szívtépő a fájdalom, ha a legkedvesebbtől, a kedves munkatárstól kell
búcsúzni.
A búcsúzás szomorú perceiben a koszorúk és a csokrok igazi virágai mellé
odatesszük a szívből jövő érzelmek búcsúkoszorúit, búcsvirágait is.
A közismert vers néhány sorával fejezem ki együttérzésemet és mély
részvételemet kollégáimmal együtt a gyászoló családnak.
...És még is szakadatlanul
Szemközt a leáldozó napal,
Mindaz ami elmúlt halhatatlan!
Pihenj örök időkig! Nyugodj békében Margitka!

Laczkóné dr. Szabó Klára nyugalmazott igazgató

Tájékoztató
Ezúton tájékoztatom Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri
Hivatalának nyugdíjasait, hogy 2008. augusztus 7-én megalakult a
Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klubja. Célunk – többek között –
az összefogás, személyesebbé és közvetlenebbé tenni kapcso-
latunkat, valamint a szervezett körülmények közötti működés.
Önkéntesség alapján a Klub tagja lehet – korábbi munkakörétől
függetlenül – aki nyugdíjasnak minősül és már nem aktív dolgozója
a Hivatalnak. Belépési szándékot Dr. Molnár Mihályné Klub-
vezetőnél kell bejelenteni a 06-20/5791-980-as telefonszámon,
melyről a tagság dönt. Összejöveteleinket: minden hónap második
pénteki napján délután 15,00 órai kezdettel tartjuk, a Polgármesteri
Hivatal I. emeleti tárgyaló termében (Kiskunfélegyháza, Kossuth u.
1.), melyre szeretettel várom az alapító és a leendő Klub-tagokat. (A
következő megbeszélés: 2008. szeptember 12-én du. 15,00 órakor
lesz.).

Dr. Molnár Mihályné
Polgármesteri Hivatal Nyugdíjas Klub vezetője
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Városunk utcái

Széchenyi utca
Nyomvonala a 18. század végéig alakult ki,
és közös torkolattal kapcsolódott a mostani
Kossuth Lajos utcához. Sajátos kettős utcát
alkotott a jobb oldali szomszédosWesselényi
utcával. Első neve 1850-től „Kettős utca”
volt. 1900-ban kapta a Széchenyi utca nevet.
Az utca elején, a Móra Ferenc Gimnázium
helyén állott az 1761-ben épült „Nagy
Kaszárnya”, amely a vasútállomás melletti
honvédlaktanya felépülése után „difteritisz”-
kórház lett. 1896-ban a kórházat lebontották,
és telkét átadták az épülő főgimnázium szá-
mára. A Széchenyi utca elején, a gimnázium
falán Pálffy Gusztáv félegyházi születésű
szobrászművész Széchenyi-domborműve
hirdeti a „legnagyobb magyar” elévülhetet-
len érdemét. Gróf Széchenyi István (1791-
1860) világlátott, művelt arisztokrata volt,
aki fényes karrierek közül választhatott
volna, de ő arra tette fel az életét, hogy fel-
emelje, megszépítse a hazát. Konok követke-
zetességgel vallotta: alkotni, építeni, terem-
teni kell. Széchenyit nem az emberboldogí-
tás elvont káprázatai vonzották, megvalósít-
hatatlan „üdvtanok”, hanem Akadémia, híd,
gyár, vasút, hajó, malom, színház, azok a
dolgok, amik hozzásegítik az embert, hogy
jólétben, boldogan éljen. Az első felelős
magyar kormányban közmunka és közleke-
dési miniszterként szolgálta nemzetét. A sza-
badságharc kitörésekor a nemzethalál láto-
másától gyötörve – idegei felmondták a szol-
gálatot. A családja Döblingbe vitte gyógyke-
zelésre. Itt írta a Habsburg abszolútizmust
leleplező írásait. A rendőri zaklatások vég-
képp felőrölték az idegeit. 1860. húsvétján
meghívta a halált.

„Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ha napja …
Hanem lerázván, ami benne „földi”
Egy éltető eszmévé finomul,
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye,…”
/Arany János: Széchenyi emlékezete/

Széchenyi gondolatai:
Szánakozásra méltó, kinek az életben nincs
semmi dolga.
Tisztelek minden véleményt, kivéve a megvá-
sároltakat, ezeket megvetem.
Becsület nélkül Istennek minden adományai
keserűek.
Egy lélekkel ápolt terv: ellenállhatatlan erő.
A tudományos emberfő mennyisége a nemzet
igazi hatalma.
A munkásság – lelki és testi – az egyedüli,
ami az emberi boldogság legmagasabb foká-
hoz vezethet bennünket.
Az, aki életében gyümölcsfát nevelt, a föld
alatt is csendesebben nyugszik.
Csak magunkban a hiba: de egyszersmind
magunkban is a feltámadási erő!
A legcifrább szavaknak sincs hitele ott, ahol
a tények bizonyítanak ellenkezőt.
Hol a szemérem eltűnt, ott az élet minden
bájainak vége.

Juhász István ny. tanár

A Szakmaközi Művelődési Házban tartotta
meg a Kiskunfélegyházi Nyugdíjas Klubok
Egyesülete a már hagyományosnak mond-
ható Családi napot.

A rendezvény egyik szervezője a Cipőgyári
Nyugdíjas Klub volt. Az egésznapos talál-
kozón megjelentek a városi nyugdíjas klubok
és a Szolnoki Nyugdíjas Klub. Juhász István
az egyesület elnöke köszöntötte a vendége-
ket. A Családi napot Ficsór József polgár-
mester nyitotta meg. Dr. Garai István ország-
gyűlési képviselő is meleg szavak -
kal üdvözölte a szép számmal
megjelent résztvevőket, vendé-
geket. A kulturális műsort a
klubok szolgáltatták.
Tóth Gyula alkalom -
hoz illő zenés kö-
szöntőjét nagy tapssal ju-
talmazta a hálás közönség. A
vers, a zenekari, énekkari szá-
mok a szórakoztató, humoros,
táncos műsor a megjelenteket
mosolyra, jó kedvre derítette.
A finom ebéd elfogyasztása
után játékos vetélkedőn vet-

tek részt a vállalkozóbb szellemű nyugdíja-
sok. A három 10 fős csapat a játék végén
átvehette megérdemelt jutalmát. A megjelent
gyermekek is jól érezték magukat. Labdáz-
tak, gyöngyöt fűztek, rajzoltak, dominóztak,
stb. Volt tombola, büfé, mely hozzájárult a jó
hangulathoz. A rendezvény alkalmat adott a
bemutatkozásra, a hagyományok ápolására,
baráti beszélgetésekre. A jelenlévők egymás
örömére léptek a "színpadra". A zene táncra
perdítette a közönség bátrabb tagjait, majd
közösen énekeltek az előadóval, a vendég
klub vezetőjével.
A rendezvény jó példája volt az öszefogás-

nak, a közösségi munkának.
Örömmel tölti el tagjainkat
a kulturális, hagyományőrző
és az a sokrétű munka, ami
a klubokban folyik. Kelle-
mes emlékekkel tértünk
haza.
Köszönet a rendezők-
nek, szervezőknek.

Tarjányi Mihályné
Pedagógus

Nyugdíjas Klub

Családi nap a szakmaköziben

Menetrendváltozás
Tájékoztatjuk Kiskunfélegyháza város lakosságát, hogy Helyi autóbusz közlekedésre vonatkozóan
2008. szeptember 1-től a új menetrend lép életbe.Amagas üzemanyagárak és a tavalyi évihez képest
3,3 millió Ft állami támogatás elmaradása miatt jelentős járatszám csökkentéseket kell bevezetnünk.
A járatszám csökkentéseknél alapelv volt, hogy a munkába-iskolába utazásra szolgáló járatok csak
igen alacsony utas szám esetén szüntethetők meg. Csak olyan járat került megszűntetésre ahol
jellemzően nem volt utas vagy az utasok száma nem érte el az 3 főt. A változások részletesen:
Összevonásra került az 1/a 6:07 órakor induló és az 1/b 6:15 órakor induló járata 1/c vonalként. Az
igen alacsony kihasználtság miatt megszüntettük az 1/a vonal 20:59 órakor induló járatát.
Megszüntetésre került az igen alacsony kihasználtság miatt a külterületi 2/c vonal délutáni 14:39
órakor induló járata. Tervezzük a 2/c vonal reggeli járatának kibővítését a Nagyszőlő úti óvodától
Bugaci úton a Gazdaköri-iskoláig. Ennek feltétele a Gazdaköri iskolánál a buszforduló megépítése.
Erre ez év tavaszán pályázatot nyújtottunk be. A 4/a vonal 16:08-órakor induló járata összevonásra
került a 4/b vonal 16:00-órakor induló járatával 4/c vonalként. Megszüntetésre került az igen alac-
sony kihasználtság miatt a 4/a vonal 17:35-órakor induló és a 4/b vonal 17:00-órakor induló járata.
Megszültetésre került gyakorlatilag kihasználatlan munkaszüneti és ünnepnapokon közlekedő 2 db
4/b vonali járat. Megszűntettük a Selymesből vasárnap és ünnepnap kihasználatlanul közlekedő két
járatot. A járat kihasználatlansága jórészt arra vezethető vissza, hogy a kerékpárút megépítése óta
sokan inkább ezen a környezetkímélőbb utazási módot választják. Az új menetrend kifüggesztésre
került a Polgármesteri Hivatal előcsarnokában, a város önkormányzati hirdető tábláin és az
üzemeltető Kiskuntérségi Kft Mártírok útja 2/a alatt található ügyfélszolgálati irodájában. A járatc-
sökkentéshez kérjük megértésüket. Kéjük továbbá ha úgy érzik, hogy valamelyik járat megszün-
tetése jelentős utas számot érint, vagy jelentős új utazási igény merül fel jelezzék a Polgármesteri
Hivatal Városüzemeltetési osztályán az 562-079 telefonszámon.

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési osztály
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Városunkban tartotta augusztus 4-9 között nemzetközi nyári edzőtáborát az Oyama Karate
Kyokushin Hungary Egyesület a Nemzetközi Szent György Vitézei Lovagrend Generál Dr. V.
L. Karaszi-Kulin János Nagymester védnökségével. A táborban a magyar sportolók mellett
ukrán, román, spanyol, izraeli és svéd versenyzők is részt vettek.Az edzések reggel hattól más-
nap hajnalig folytak. A sportolók nagy akarattal és kitartással készültek a táborzáró övvizs-
gára. A szervezet elnöke, Borza József szerint a tábor kiválóan sikerült. Fotó: -g-

Nemzetközi karate tábor Félegyházán

22 év fölött is lehet INGYENES.
Diákigazolvány igényelhető.

VIZSGAGARANCIA!
További részletek: www.szefi.hu

Tandíjmentesen is végezhető
OKJ-s szakképzések esti tagozaton!

●Ápoló ●Élelmiszer- és vegyiáru-eladó ●Gazdasági informatikus
●Idegenvezető ●Pedagógiai asszisztens ●Marketing- és reklámü-
gyintéző ●Logisztikai ügyintéző ●Ügyintéző titkár ●Számítógép-

kezelő (-használó) ●Számítástechnikai szoftverüzemeltető
●Szociális gondozó és ápoló ●Szociális gondozó, szervező
Tájékoztatás: Gál Ilona 30/426-98-38, felegyhaza@szefi.hu
Kiskunfélegyháza, Constantinum Intézmény, Petőfi u. 2.

Jelentkezési határidő: 2008. augusztus 31.

NB III. Alföld csoport.
Szolnoki Spartacus – KHTK 1-1 (0:0)
Augusztus 16. Szolnok, 100 néző. Vezette:
Gyekiczki.
KHTK: Tóth Péter - Huber, Kádár, Bálint,
Timafalvi (Nagy), Fricska, Szalai (Polgár),
Újvári, Katona, Czibolya (Bagi), Szabó A.

Edző: Lódi László.
A 60. percben Sárkány átadása után

Szoboszlai nyolc méterről a kapu közepébe
lőtt, 1-0. A 82. percben Szabó A. szabad-
rúgását követően Kádár visszafejelte a labdát,
amely aztán Újvári melléről a hálóba pattant,
1-1. Anagy akarással játszó tartalékos félegy-
háziak jobban bírták erővel a hajrát és reme-
kül alkalmazkodtak a rossz talajú pályához.
Kitünt: Tóth P., Kádár, Fricska, Katona, Szabó.

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára
felkészítő

ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam

indul szeptembertől Kiskunfélegyházán
egyetemi tanárok bevonásával,

próbanyelvvizsgával, kis létszámú cso-
portokban.

Két típusú akkreditációval rendelkezünk,
amely minőségi garanciát és
Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra

(havi részletfizetés).
A vizsgára bejelentkezett tanulóink
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!

A nagy érdeklődésre való tekintettel a
jelentkezési határidő meghosszabbítva

2008. augusztus 22-ig.
Érdeklődni és jelentkezni lehet személyesen

hétfőn, pénteken 16-19 óráig új helyszí-
nen (mert a Korona u. 4. alatti
Művelődési Házat felújítják) a

Közgazdasági Szakközépiskolában
(Oskola u. 1-3.)

Lantos Jánosnál vagy a 70/387-1313
számon egész nap,

vagy a hét minden napján 8-19 óráig a
nyelviskolánál:

30/931-87-74 vagy 20/321-43-54
Referenciáink:

MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM
Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri
Hivatalok, Illetékhivatalok, Egészségbiztosí-
tási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási
Hivatalok, Földhivatal, Hűtőipari Rt., Vám- és
Pénzügyőrség, Vízmű, Metrisoft, Linnemann,
Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi Felü-
gyelőség, Minisztériumi Világ-Nyelves csopor-
tok, Gallicoop Rt., HungaroConrtol Magyar
Légiforgalmi Szolgálat, Kunszöv Kft., Rehab

Rt., Takarékszövetkezetek
01-0183-05, AL - 0467, PL-2148, PL-1974

KHTK sikere

A városi könyvtár nyári nyitva tartása
A városi könyvtár felnőtt részlege augusztus 30-ig hétfőtől péntekig 9-17 óráig várja

Olvasóit, Látogatóit. A Gyermekkönyvtár augusztus 17-től hétfőtől péntekig 8-16 óráig
tart nyitva. Szombati napokon a könyvtár minden részlege zárva tart.

2008. augusztus 22.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


