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Esztárban jártunk 1.
Esztár nem tartozik a legismertebb haj-

dú-bihari települések közé. A Debrecentől 
31 kilométerre keletre fekvő, Pocsajjal 
szinte összeépült falunak közel 1400 
lakosa van. Az egyházmegye felkérése 
alapján tavaly óta a nagyerdei és az esztári 
gyülekezet között szorosabb kapcsolat 
alakult ki. Bár sok tekintetben eltérnek a 
két egyházközség adottságai, jellemzői, 
lelkészeink keresik a közös szolgálat le-
hetőségeit. Gyülekezetünk elnökségének 
bemutatkozó látogatása után 2009 advent-
jében ifi  vezetőink szolgáltak Esztárban, 
majd nyári gyülekezeti táborunkban láttuk 
vendégül testvérgyülekezetünk két tagját. 
Szeptember első vasárnapján a 40-60 
közötti korosztályból álló 20 fős csapat 
szolgált az esztári istentiszteleten. 

Kolárné Nagy Mónikát nem kell 
bemutatni gyülekezetünk sok tagjának, 
hiszen még debreceni kórházlelkészi 
szolgálata idején gyakran megfordult 
templomunkban. Mintegy tíz évvel ezelőtt 
az egyik tábori felnőtt csoportunk veze-
tője volt. Sokan gondolnak rá jó szívvel 
azóta is. A szeptember első vasárnapján 
tartott istentisztelet azért is emlékezetes 
alkalom, mert a lelkész család harmadik 
gyermekét keresztelte vezető lelkészünk, 
Püski Lajos. Az esztári gyülekezet és a 
debreceni vendégek mellett így a sokfelől 
érkező családtagok alkották a gyülekezet 
harmadik csoportját. 

Az istentisztelet alapigéje, az 1János 
1, 1-4 alapján rövid igemagyarázatában 
Püski Lajos a közösség alapjairól, annak 
öröméről szólt, és ennek fényében vizs-
gálta a két gyülekezet közötti további 
kapcsolat lehetőségeit. Ezt a gondolatsort 
folytatta gondnokunk, Kerti Péter, aki gon-
dolatébresztő, vetített képes előadásában 

beszélt gyülekezetünk életéről, szolgálatá-
ról, missziói látásunkról. Az előadás után 
kérdéseket tehettek fel házigazdáink, va-
lamint együtt gondolkodtunk a közös szol-
gálat újabb lehetőségein. A beszélgetés 
kötetlenebb formában folytatódott a svéd-
asztalos ebéd közben, majd ezt követően a 
parókián illetve az udvaron. A gyülekezet 
vendégszeretete gazdagon díszített hideg-
tálakban és kiváló süteményekben öltött 
tárgyias formát. Az öt autóból álló konvoj 
kora délután indult vissza Debrecenbe. 

Az autóban és a következő napokban 
beszélgetve a csoport tagjaival az a tanul-
ság fogalmazódott meg többünk számára, 
hogy bármennyire is eltérnek lehetősége-
ink, adottságaink, gyülekezeteink mérete, 
minden gyülekezetben az a hatékony 
szolgálat feltétele, hogy a külső környezet 
„emberarcú gyülekezetet” lásson, ahol 
a tagok személyes kapcsolatban vannak 
egymással, szeretik egymást. Azt persze 
nem fogják azonnal megérteni, hogy en-
nek mi az oka, hogy Krisztus köti össze 
a látszólag idegen embereket is. Ahogy 
gondnokunk Esztáron fogalmazott az egy-
házról szólva: “Összetartozunk, mert egy 
vállalatnál dolgozunk és egy a főnökünk.”

Dr. Hodossi Sándor 
tájékoztatási bizottság

Gondnokunk egy esztári presbiterrel
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Lelkészszentelés
Az idei lelkészszentelésen gyülekezetünk 
több szempontból is érdekelt volt. Felszen-
telték Bertha Zoltánt (beosztott-lelkész), 
Kóczián Viktóriát (tavalyi segédlelkész) 
és Moldván Editet (gyülekezeti tagunk).

S
zámomra sokat jelentett ez a tábor. 
Ebben a táborban váltam ifi s taggá, 
és nagyon örülök, hogy egy ilyen 

közösségben lehetek. 
Bár a konfi rmációs órákon rendre együtt 
voltunk, de igazán ez alatt a hét alatt is-
merkedett össze a csoport, hála a közös 
programoknak, melyekből felejthetetlen 
élmények lettek. 
Az esti áhítatok, a közös éneklések, az 
étkezések, a medencézés, a kalandpark 
(beleértve a bobot és a libegőt) és a közös 
túrázások felejthetetlenek voltak. 
Ezek az élmények hozzák össze az embe-
reket, és szoros, akár életre szóló barátsá-
gok köttetnek közöttük. 
Hálás vagyok, hogy itt lehettem, és az ifi s 
tagokon kívül is megismerhettem gyüle-
kezeti tagokat. 
A szombat esti táborgyertya tovább erő-
sítette a hét vezérfonalául szolgáló össze-
tartozás élményét. 
Remélem, a gyülekezet a tanév folyamán 
is ilyen összetartó, egymásnak segítő és jó 
emberekből álló közösség marad. 
Olyan, mint amilyennek én ismertem meg 
ez alatt az egy hét alatt.

Barta Viola

Esti áhitat a templomban
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Bemutatkozik segédlelkészünk...
Azt hittem, egysze-
rűbb lesz megfogal-
mazni,  hogy ki is 
vagyok, de rájöttem, 
hogy kb. 2600 ka-
rakterbe nem könnyű 
összesűríteni mind-
azokat a személye-
ket, eseményeket és 
helyszíneket, amelyek 
formálták, alakították 
a személyiségemet, 
életemet, bár még csak 24 évet kellene 
összefoglalni.

Nyíregyházán születtem keresztyén 
családban. 14 éves korom óta azonban 
sajnos szinte csak vendégként vagyok 
otthon. Édesanyám jogász, édesapám pe-
dig nyugállományú rendőr alezredes. Iker 
öcséim születését Isten egyik legnagyobb 
ajándékának tartom az életemben. Hat és 
fél év van közöttünk, ők most végzősök 
a Debreceni Református Kollégium Gim-
náziumában. Családunk hosszú évek óta 
a nyíregyházi városi gyülekezet hűséges 
tagja, ahol 2000-ben konfi rmáltam. Ebben 
a városban jártam általános iskolába, de 
már 5. osztályos koromban elhatároztam, 
hogy az általános iskola elvégzését kö-
vetően Debrecenben szeretnék tanulni, a 
Református Kollégiumban, mert vágytam 
egy olyan közösségre, ahol nem néznek 
furcsán rám azért, mert szeretek hittan-
órára járni.
Így jelentkeztem Debrecenbe, a „Refi be” 
humán tagozatra. A kezdeti nehézségek 
után igazán szép négy évet töltöttem el 
gimnazistaként. Most is ezt választanám. 
2004-ben érettségiztem, és innen egyene-
sen vezetett tovább az utam a teológiára. 

Másodév után egy évre 
elmentem Angliába 
önkéntesként dolgozni 
egy keresztyén kon-
ferencia központba, 
illetve babysitterként 
is szereztem némi ta-
pasztalatot. Minden 
tekintetben igen meg-
terhelő év volt, ugyan-
akkor rengeteg barát-
ságot kötöttem a világ 

legkülönbözőbb területein élő fi atalokkal, 
és a nyelvtudásom is sokat gyarapodott. 
Az egyetemi évek alatt 2007-ben jelent-
keztem egy hollandiai ösztöndíjra, amit 
Isten kegyelméből elnyertem, így a har-
madév tavaszi szemeszterét Kampenban 
tölthettem, ahol angolul tanultam teológi-
át. A nemzetközi diákok csapatában 11-en, 
5 kontinensről, 7 országból gyűltünk ösz-
sze, így ismét lehetőség kínálkozott új em-
bereket, kultúrákat, ételeket, szokásokat 
megismernem. Csodálatos öt hónap volt! 
Mély barátságok szövődtek közöttünk. 

Még nem körvonalazódott bennem tel-
jesen a jövőképem, de leginkább a (me-
nekült)misszió és a diakóniai munka felé 
húz a szívem. Isten gazdagon megáldott 
eddigi életem során. 
Az ő ajándékának tekintem, hogy a 
Nagyerdei Gyülekezetben szolgálhatok 
hatodévesként, amiért nagyon hálás va-
gyok. Remélem, az Úr megáldja azt a 
szolgálatot, amelyet itt végzek, és Isten 
és a gyülekezet javát szolgálhatom az 
elkövetkező egy évben. 

Szilágyi Krisztina Sára
segédlelkész
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Az imádság ereje
1998-ban történt. Anyósoméknál laktunk 
a Jerikó utcában. Akkoriban volt még ott 
egy kis piac. Egyik nyári napon lementem 
vásárolni. Közeledett anyósom szüle-
tésnapja, ajándékot mentem nézegetni. 
Észrevettem, hogy a közelben Jézusról 
énekelnek. Megkerestem, honnan jön a 
hang. Egy kis színpad volt felállítva, egy 
együttes dicsőítő énekeket játszott. (Máig 
nem tudom, milyen felekezetű.) Volt bi-
zonyságtétel, ének, bizonyságtétel, ének... 
A járókelők meg-megálltak, jó néhányan 
ott ragadtunk. Nekem nagyon tetszettek az 
énekek. Az egyik bizonyságtevő szavaira 
ma is emlékszem! Azt kérdezte, van-e 
köztünk valaki, aki az újszülött gyerekét 
feláldozná azért, hogy egy bűnös, egy 
börtönben levő gyilkos megmeneküljön. 
Nem volt jelentkező. Ő aztán elmondta, 
hogy Isten így tett. Feláldozta Jézust, az 
ő egyszülött Fiát a mi bűneinkért.
Aztán a csapat abbahagyta a zenélést, 
lejöttek a színpadról, mindenki odament 
egy-egy ácsorgó nézelődőhöz. Hozzám is 
odajött egy hölgy és megkérdezte, imád-
kozhat-e értem. Ó, mondtam, értem nem 
kell imádkoznia, én már megtértem, az 
Úré vagyok. Nézzen csak körül, mennyi 
elhanyagolt (hajléktalan és alkoholista 
kinézetű) ember van, inkább őértük 
imádkozzon! De ő azt mondta, ha meg-
engedem, mégiscsak értem imádkozna, 
mert az Úr hozzám küldte. Megengedtem. 
A vállamra borult és hosszasan imádko-
zott. Nem emlékszem az imádságra, de 
egy mondata azóta is a fülembe cseng: 
„Uram, te ismered ezt a hölgyet, ismered 
a szíve vágyait, teljesítsd azokat”. Nem 
maradhattam tovább, mert délután kettőre 
dolgozni kellett mennem, de maradtam 
volna szívesen. Maradtam volna örökre: 

hallgatni a dicsőítő énekeket, bizonyság-
tételeket. Akkor megértettem egy kicsit 
abból, amit a tanítványok tettek annak 
idején: odahagyták mindenüket és kö-
vették Jézust! Megdöbbentett akkor (is) 
engem, hogy Isten mennyire szeret! Hogy 
sok „nyomorult” embert láttam ott a téren, 
Isten mégis hozzám küldött valakit, hogy 
imádkozzon értem. Sírva mentem haza, 
mire hazaértem, már zokogtam. Anyósom 
megdöbbenve nézett rám, de megnyugtat-
tam: „csak örömömben sírok”. És milyen 
igaz, hogy Isten ismeri szívünk vágyait! 
Az én szívem legfőbb vágya az volt ak-
koriban, hogy elmenjünk a gyülekezeti 
táborba, hogy férjhez menjek Csabához, 
és az, hogy saját lakásunk lehessen. 1998-
ban voltunk táborban! 1998 őszén lakást 
vettünk a Békéssy Béla utcában (egy hívő 
testvér anyagi segítségével). 1998. decem-
ber 19-én kaptuk Isten áldását a házasság-
kötésünkre, Püski Lajos lelkipásztorunk 
szolgálatával. Szerintem elgondolkodtató, 
hogy milyen hatalmas az imádság ereje!

Kulcsárné Klárika



6

Értem-e Isten szavát?
Hol volt, hol nem volt, nem is olyan rég 
volt, hogy meghívást kaptam egy hétvégi 
telekre, ahol megjelenésemmel egy időben 
két kutya is ismerkedett egymással. Mind 
a két négylábú ugyanannak a gazdinak 
fejezte ki feltétel nélküli hűségét és sze-
retetét, csak még nem sokszor találkoztak 
egymással. A nap célkitűzése az önfeledt 
pihenés, bogarászkodás, sütkérezés, éhség 
csillapítására kis szalonnaforgatás lett 
volna. 
Történt pedig, hogy a 200 négyszögölös 
kertben a két kutyus mintha nem értette 
volna meg a napi, jól átbeszélt tervet. 
Ehelyett az egymással rivalizáló jószágok 
a kertnek mindig azon a pontján birkóztak, 
veszekedtek, acsarkodtak, ahol a szeretett 
gazdi tartózkodott. Ilyenkor bizony jutott 
a porfelhőből gazdagon mindenhová, 
de leginkább a tulajdonos pokrócára, 
ruhájára, sőt, a szemébe is, nem kis bosz-
szúságára. Volt ott csihi-puhi pihenés és 
sütkérezés helyett. A gazdi minduntalan 
békítgette jószágait, nehogy nagyobb 
sérülés keletkezzen. Mindezek ellenére, 
nyilvánvalóan látszott, hogy mind a két 
eb a gazda kegyeiért harcol, még akkor 
is, ha egymást akadályozzák.
Sokat gondolkodom azóta is, hogy mi, 
„hívő keresztyének” milyen nagyon hűsé-
gesen is tudjuk imádni a mi Teremtőnket, 
Megváltónkat, Mindenhatónkat. És a mi 
gazdánk adott nekünk egy csodálatos 
hatalmas területet, hogy azt boldogan né-
pesítsük be, és hajtsuk uralmuk alá, azaz, 
gazdálkodjunk benne. És mi mit is csiná-
lunk? Hogyan is imádjuk a mi Urunkat? 
Hogyan élünk a mi gazdagságunkkal és 
szabadságunkkal? Mint a házi kedvence-
ink? Egymást eltiporva, megharapdálva, 
lerohanva harcolunk Megváltónk kegyei-

ért? Vajon van-e az ilyen fajta szeretetben 
öröm? Vagy képesek vagyunk felülkere-
kedni a kódolt természetünkön, és önfe-
ledten be tudjuk tartani a második nagy pa-
rancsolatot is, hogy szeresd felebarátodat, 
mint magadat? A kutyák első ránézésre 
is szembeötlően különböztek egymástól. 
Az egyik egy igazi korcs zsebtigris, míg 
a másik egy bölcs németjuhász. És mi 
emberek? Ahányan vagyunk, annyifélék, 
de bizony itt is vannak szélsőségek. Vajon 
az Isten hogyan ítél meg minket, mikor 
a nagy istenimádatunkkal egymásnak 
ugorva, Isten szemébe port szórva, az ő 
előre kigondolt, nekünk kedvező jó tervét 
akadályozva szolgáljuk őt? 

Kristófné Máthé Ildikó

Tábori pillanatok
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Új Reformáció
Október 1-jén ifis évnyitót tartottunk. 
Az alkalom igei részében a tábor témá-
ját vezettük tovább. Majd a puzzleben 
“megtaláltuk a helyünket”. Újra átéltük a 
samáriai asszony történetét többfélekép-
pen, azt is láttuk hogyan facebook-ozna 
ma Jézus, és kik “lájkolnák”. :) Majd 
beszélgettünk, eszegettünk. A év során 
pedig szeretnénk valóságosan is megélni 
összetartozásunkat.

Összetartozunk, mint Krisztus testének 
tagjai (I. Kor. 12, 12-27)

Kirakóztunk, a tábori csoportképből készített 
kirakóval.

Összetart(oz)unk

Ifis évnyitó

Klaus Douglass
tételeiből

26. Az úgynevezett “lel-
készek” és az úgynevezett 
“laikusok” közötti különb-
ségtétel nem biblikus és nem 
protestáns.

27. Az egyetemes papságot 
csak úgy aktivizálhat-
juk gyülekezeteinkben, ha 
az emberekben szeretetet 
ébresztünk a Szentírás iránt.

28. Egyetlen emberben sincs 
meg az összes képesség, amely 
ahhoz szükséges, hogy egy 
gyülekezetnek csak megkö-
zelítőleg is nyújtani tudja 
mindazt, amire szüksége 
van.

29. Minden keresztyén ka-
pott valamilyen kegyelmi 
ajándékot Istentől – és 
megkapta a hozzá tartozó 
feladatot is.

31. A gyülekezetben kinek-
kinek azt a feladatot kell el-
látnia, amelyre Isten külö-
nösképpen alkalmassá tette.



„Újuljatok meg lelketekben és elmétekben, öltsétek fel az új embert, aki Isten 
tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett.” (Ef. 4,23-24)

Hírek

 A nyári szünet után minden kiscsoport 
elkezdte alkalmait.

 A gyülekezeti hétvégét november kö-
zepére tervezzük. Szórólapok készítése 
folyamatban van.

(vasárnaponként 5 órakor) 

Okt. 10. Papp Dániel hegedült, Móré 
László brácsázik, Karasszon Dénes gor-
donkázik
Okt. 17. a Zeneművészeti Kar kama-
raegyüttese vendégszerepel, művészeti 
vezető: Nagy Csaba Zoltán
Okt. 24. Csorba Gergő gitározik, Szőke 
Eszter fuvolázik
Okt. 31. Farkas Aliz orgonál
Nov. 7. a Vox Antiqua együttes énekel, 
vezényel: Kiss Csaba
Nov. 14. Sepsy Károly orgonál, Sepsy 
Katalin énekel

Zenés áhítat

Imádkozzunk…

 új beosztott lelkészünkért,
 új segédlelkészünkért,
 gyülekezeti új tanévünkért,
 hittanosokért és szüleikért,
 minden kiscsoportunkért,
 gyülekezeti hétvégénkért,
 beteglátogatókért.

Gyülekezeti honlapunk címe, melyen a 
Szivárvány is megtalálható: 

www.refnagyerdo.hu
E-mail: refnagyerdo@gmail.com

Kórházlelkészek:
Kenézy Kórház – 511-777/1943
Klinika – 411-600/4978 (üzenetrögzítős)

Méliusz Református Rádió – 88 MHz-en 
URH sávban városon belül 

Információ

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.    Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos   Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   REXPO Kft.             Készült 450 példányban
17. évfolyam 10. szám                  Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:  11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:   www.refnagyerdo.hu

Teadélután



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


