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Áldások és feladatok

2012. január 7-én a régi és az új pres-
bitérium rendkívüli gyűlésén mindenki 
egyenként adhatott hálát, és mondhatta el 
véleményét, érzéseit, javaslatait az elmúlt 
ciklus hat esztendejéről, valamint az előt-
tünk álló időszakról. A hozzászólásokban 
sok értékes észrevétel fogalmazódott meg 
a gyülekezetünkre vonatkozóan. Sokan 
elmondták, hogy a miénk kiváló szelle-
miségű, befogadó, épülő gyülekezet, ahol 
termékeny munka folyik lelkészeink ma-
gas színvonalú vezetésével. Az istentiszte-
letek segítik a hitre jutást, az ismereteket, 
és így olyan közösség alakult ki, ahol jól 
érzik magukat az emberek.
A gyülekezeti közösséget tovább erősítik 
a jól működő kiscsoportok, ahol jobban 
megvalósulhat a szeretetteljes egymásra 
fi gyelés. Öröm egy ilyen élő gyülekezet 
tagjának lenni, ahol sokan járnak templom-
ba, és a kiscsoportos foglalkozások mellett 
számtalan más alkalom is kínálkozik a 
hit gyakorlására, a közösség építésére.
Jó látni, hogy mindig akad segítség a 
feladatok elvégzéséhez. Külön dicséretes 
a gyülekezet rendezett anyagi helyzete. 
Minden újabb értelmes tervet meg lehet 
valósítani, mert van adakozó kedv a gyü-
lekezet tagjaiban.
A növekedés folyamatos, de az utóbbi hat 
évben ez még nagyobb hangsúlyt kapott, 
mivel a lelkészeink nagyon alapos, kö-
rültekintő, megfontolt munkát végeznek. 
A gyülekezetünk olyan érték, amelynek 
létrejötte hosszú folyamat eredménye. A 
relatívnak tartott értékek világában még 
inkább tovább kell adnunk a 2000 éves 
üzenetet, nemcsak szavakkal, hanem 
életünkkel is.

Sokan beszámoltak egyéni életükről, 
szolgálatukról. Ennek során szóba ke-
rültek a bizottságok, amelyekben a pres-
biterek szolgálnak. 
A gyülekezet missziói terveit megfogal-
mazó és annak kivitelezésében is szerepet 
vállaló Missziói Bizottság rendszeres 
feladatait és célkitűzéseit az új belső terek 
megépülése alakította. A sok egyéb terület 
mellett élénk munka folyik a házassággon-
dozás terén. Ennek résztvevői úgy érzik, 
megtalálták küldetésüket. Nagy áldás, 
ha képességeiknek megfelelő szolgálatot 
tudnak végezni a presbiterek.
A Diakóniai Bizottság tagjai nem lát-
ványos, de fontos feladatot teljesítenek. 
A betegek látogatása, az idősek számon 
tartása, időnként a hajléktalanok segítése 
nagy odafi gyelést igényel. A tagok között 
többen orvosként segítenek. Tanfolyamok 
is lehetőséget adnak azoknak, akik szeret-
nének bekapcsolódni ebbe a szolgálatba.
A Szervezési Bizottságban aktív munka 
folyik. A kertészkedésben, különleges 
alkalmak szervezésében többen tevékeny-
kednek. Sokan hangsúlyozták a kirándu-
lások közösségformáló szerepét. 
A Műszaki Bizottság tagjainak különö-
sen sok feladat jutott, hiszen ebben az 
időszakban zajlott a templom bővítése, a 
belső terek építése, javítása (nyílászárók, 
dobogó).
A Gazdasági Bizottság felelősségteljes 
hozzáállással kezeli a gyülekezet anyagi 
kérdéseit. Többen hangsúlyozták, hogy 
milyen sok örömöt kaptak a közös mun-
kálkodás kapcsán. 
A szolgálatokkal járó felelősséget és 
az ehhez kapcsolódó imákat mindenki 

Presbitereink az előző és a következő ciklusról
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Áldások és feladatok
fontosnak tartja. Az elmúlt hat évben is 
sokat tanulhattunk egymástól. Szükséges 
a másik ember iránti bizalom, érdeklődés, 
odafi gyelés. Nagy áldás, ha valaki oda 
tudja szánni életét ilyen szolgálatoknak.

A jövőre vonatkozó elvárások között 
megfogalmazódott, hogy továbbra is mi-
lyen fontosak a megfontolt, nyílt viták, 
mert ezek teszik lehetővé az Ige szerinti, 
bölcs, demokratikus döntéseket. A pres-
biterek ezekben is a gyülekezet tagjait 
képviselik, így jöhet létre élő kapcsolat a 
gyülekezettel.
Amennyi a kérés, annyi legyen a hála-
adás. Ezt az elmúlt hat évben is próbáltuk 
gyakorolni. Nagyon jó kezdeményezés az 
Összetartozásunk napja, az András szol-
gálat, amelyekre a jövőben is hangsúlyt 
kell fektetni, mert sokak számára jelent 
életre szóló élményt. Javítandó feladat: 
jobban megtalálni a hangot az újonnan 
bekapcsolódó, kereső emberekkel.
A gyermekekkel foglalkozó presbiterek 
megfogalmazták, hogy több segítség kel-
lene erre a feladatra, valamint az ifi vezetők 
képzésére. Sokan megfogalmazták az ifjú-
ság fontos szerepét. Még nagyobb szám-
ban kell őket bevonni a szolgálatokba. 
Elég sokan nem tudnak jól szolgálatot vá-
lasztani maguknak, pedig sok a lehetőség. 
Most a lelkészek és még néhányan nagyon 
sok munkát végeznek, jobb szervezéssel 
meg kellene osztani a feladatokat. A 
gyülekezet külső kapcsolataira is lehetne 
nagyobb gondot fordítani. Elhangzott az 
is, hogy hitből néha többet kellene cse-
lekedni, nem csupán racionális alapon. 
Ebben az imaközösség is segíthet.
Végül Püski Lajos vezető lelkipásztorunk 
összegezte az elmúlt presbiteri ciklus 

tanulságait. Elmondta, hogy ilyenkor az 
ember tükörbe néz. Sok mindenért hálás, 
de nem teljesen elégedett egyéni és gyü-
lekezeti vonatkozásban.

Az elmúlt hat évben két új református 
templom is megkezdte működését a kö-
zelünkben. Ez bizonyos tehermentesítést 
jelent számunkra. Egyrészt az egyetemis-
ták jutottak új lehetőséghez, a Füredi úti 
templom pedig a közelben lakók számára 
adhat könnyebbséget. Az a fontos, hogy 
aki hívő, legyen gyülekezete.
Örvendetes dolog a helyi fejlődés is. Jó 
békességben és egységre jutva végeztük a 
feladatainkat. Hálát adhatunk, hogy min-
denki kitöltötte az előző presbiteri ciklust. 
A környezetünkben élő 36 gyülekezetből 
csak kettőben volt több mint 200 választó, 
ebből az egyik a miénk.

A Tiszteletes úr üdvözölte a tovább 
szolgálókat és az újonnan megválasztott 
testvéreket, valamint köszöntötte azokat, 
akikkel együtt szolgálhattunk, de már új 
ciklust nem vállaltak.
A leköszönő presbiterek más területen 
vállalnak szolgálatokat. Közülük Dr. 
Bódor Lajos örökös tiszteletbeli presbiteri, 
Dr. Bohátka Sándor pedig tiszteletbeli 
presbiteri címet kapott az érvényben lévő 
szabályok szerint.
Az újonnan megválasztott tisztségviselők 
örömmel várják az új megbízatásokat. 
Elmondták, hogy eddig is sok jót tapasz-
taltak a gyülekezetben, és készen állnak 
megfelelni a feléjük irányuló bizalomnak. 

A jövőben is ezzel a lelkülettel folytassuk 
a szolgálatunkat! Soli Deo gloria!

Székely Pálma
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Molnár Mária kiállítás

Megnyitó
A Molnár Mária misszionáriusnőről szó-
ló vándorkiállítást január 14-én Miklya 
Luzsányi Mónika vetítettképes előadása 
nyitotta meg. 
Az élete nagy részében a „pápuák” között 
szolgáló misszionáriusnő a bennszülöttek 
között hirdette az evangéliumot, gyüle-
kezeteket alapított, s a 2. világháborúban 
mártírhalált halt. 
A megnyitó előadáson, melyen a hitünk 
hősei között számon tartott Molnár Mári-
áról szóló könyvet is bemutatták, fi atalok 
és idősebbek együtt vettünk részt, s lehe-
tőségünk volt kérdéseket is feltenni. 

Presbiteri fogadalom

Én... esküszöm a Szentháromság Istenre, 
hogy a tisztemmel járó kötelességeket és 
feladatokat Isten dicsőségére, egyházunk 
épülésére és népünk javára, a Magyar-
országi Református Egyház rendjében, 
szolgálatként teljesíteni igyekszem. Isten 
engem úgy segítsen. Ámen.

Dér dermeszti, vihar-szél pofozza

Keményebb itt a virágok sorsa.

Ezer színnel mégis nyílni bátor

S illat fakad tengernyi virágból.

Fénylő mosoly, amely biztat, árad

S foszló felhő iramlik, a bánat.

És a remény szivárványa átfog

Szirmotokkal, havasi virágok.

Kozma László

Havasi  virágok

Könyvbemutatón
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Táborozzunk tizenhetedszer!

… legalább 300-an, amikor kicsik, hitta-
nosok, ifi sek, fi atalok, családok, középko-
rúak és idősebbek is, együtt töltenénk el 
egy szép, csendeshetet. 

 ♦ Helyszín: Sátoraljaújhelyen immár 
tizenhetedszer a Várhegy Üdülő, mely 
a Zemplén keleti oldalán, 280 méter 
magasságban található.

 ♦ A hét célja, tartalma: hitbeli erősödés, 
gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. 
A délelőtti énektanulás és közös rövid 
bevezető után most is szeretnénk a 
kiscsoportos lelki beszélgetések meg-
hittségét megtartani. 
Más programok pedig segítenék gyü-
lekezetünk különböző korosztályainak, 
rétegeinek egymás jobb megismerését. 
Délutánonként a spontán szerveződő 
csoportokban nagyszerű kirándulás, 
sport, játék, kézműves program, 
vetélkedő, strandolás a tábor  úszó-
medencéjében, a kápolnában pedig 
elcsendesedés lehetséges. 
Esténként áhítat és közös éneklés lesz 
mindenkinek a városi templomban.

 ♦ Ideje: Július 9-15, a program kezdete: 
hétfő 16:00 óra, vége: vasárnap 15:30.

 ♦ Elszállásolás: 6 ágyas szobákban –  el-
sősorban ifi seknek –, melyekhez külön 
épületben van a hideg- és melegvizes 
zuhanyozó és a WC. 
A tábor másik fele számára  komfor-
tos, melegvizes zuhanyozós 2-4 ágyas 
szobákban. Az épületek közel vannak 
egymáshoz, és a táboron belül nincs 
szintkülönbség.

 ♦ Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora a tábor 
ebédlőjében lesz.

 ♦ Utazás: Indulás hétfőn 12:30 órakor 

templomunktól, közvetlen külön bu-
szokkal az üdülőig. 
Hazaérkezés a közvetlen külön bu-
szokkal vasárnap este 18 órára a temp-
lomunkhoz. 

 ♦ A hét költsége (szállás, étkezés, közös 
költség, üdülőhelyi díj):
– 6 ágyas szobákban, ahol külön épü-
letben van a zuhanyzó: 24.000 Ft.
– Zuhanyzós 2-4 ágyas szobákban: 
31.000 Ft.
– Általunk adott kedvezmény miatt, 
a még nem iskolásoknak: 18.000 Ft.
– Ehhez jön még 6 éves kortól minden-
kinek a külön buszok  díja: 3.500 Ft.

 ♦ Most konfi rmáló fi ataljaink 13.000 Ft 
missziói támogatást kapnak gyüleke-
zetünktől. 

 ♦ Az üdülő Erzsébet utalványt és SZÉP 
kártyát elfogad fi zetőeszközként. 

 ♦ A jelentkezőknek június 15-ig a díjból 
előlegként 10.000 Ft-ot, a többit pedig 
legkésőbb az indulás előtti hetekben 
itthon kell befi zetniük a lelkészi hi-
vatalban.

 ♦ Aki anyagi gondok miatt nem tudna 
eljönni, kérjük, személyesen jelezze 
a lelkipásztoroknál, hogy valamennyi 
segítséget próbáljunk szerezni és adni. 
Akinek anyagi lehetősége van, és ezért 
hálás az Úrnak, a másokat segítő ado-
mányát juttassa el a lelkészi hivatalba. 
Ez a testvéri szeretet segített el tavaly 
is többeket a táborba. Reméljük, idén 
is így lesz!

Imádságos szívvel készüljünk mindannyi-
an, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és 
egymás szeretetét! 

Püski Lajos lelkész
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A házasság hete programja

 ♦ Miért házasodtam meg? 
(fi lmklub)
Február 10. péntek 17.00 – Kovács 
Károly

 ♦ Arra vágyni, ami a miénk?*
(házasságban élőknek)
Febr. 11. szombat 15.00 – Dr. Pálhegyi 
Ferenc

 ♦ Istentisztelet*
Febr. 12. vasárnap 10.30 – igehirdető: 
Dr. Bölcskei Gusztáv – és bizonyság-
tétel

 ♦ Vágysz rá?
(párkeresőknek)
Febr. 17. péntek 17.00 – Püski Lajos és 
Judit, Kovács Károly és Kata

 ♦ Egyedül a vágyainkkal?*
(fi lmklub elváltaknak, özvegyeknek)
Febr. 18. szombat 9.30 – Kovács 
Károly

 ♦ Erre vágytál?*
(gyermekeseknek)
Febr. 18. szombat 15.00 – Ambrusz 
Gábor és Zsuzsi

 ♦ Vágysz, és Ő tudja mire*
(istentisztelet)
Febr. 19. vasárnap 10.30 – Püski Lajos 
és Judit
Jubiláló házaspárok köszöntése

*Gyermekfelügyeletet biztosítunk!

Az előadások vázlata és a hangfelvételek letölt-
hetőek lesznek a www.refnagyerdo.hu címről.

Hóvirág lennék, félőn-bátor,
kedvet kapva egy fénysugártól,
kedvet osztva, hogy olvadozzon,

ahol örök a jég a gondon.

Hóvirág lennék, jel a télben:
Nem lesz örökké úr a szégyen!

Szirmaim szórnám szegényekre,
mintha az Isten pénze lenne.

Időtlenül ott ringatóznék,
ahol remény egy csöpp maradt még,
tűznének kontyhoz, gomblyukakba,

s valami mindig megmaradna.

Valami fehér, mégse tiltó,
akár az ostya, fényre hívó,

hogy aki fázott, melegedjen,
ne legyen szenny a szeretetben.

Hóvirág lennék, félőn-bátor,
aki már szabad önmagától,

s így hirdeti, mint egykor Áron:
Úrrá leszünk a pusztuláson.

Tamási Miklós

Dúdoló



Hírek

(vasárnaponként 5 órakor) 

Február 12. Baráti Eszter, Karasszon Dénes, 
Rönkös Ildikó gordonkázik
Február 19. Elischer Balázs orgonál
Február 26. Jakab Hedvig orgonál
Március 4. Bődi Kármen énekel, Nagy 
Csaba Zoltán oboázik, Karasszon Dezső 
orgonál
Március 11. Karasszon Dezső orgonál

Zenés áhítat

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.    Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos   Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:   Litográfi a                  Készült 450 példányban
20. évfolyam 2. szám                  Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:  11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:   www.refnagyerdo.hu

„Mindenekelőtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, 
mert a szeretet sok bűnt elfedez.” (1Pt 4,8)

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)
Európa Rádió  –  94,4 MHz

Információ

Imádkozzunk…

 házasság előtt állókért,
 kapcsolatban élőkért,
 magányosokért,
 lelki megújulásunkért.

 A Házasság Hete programjai február 11-
től 19-ig lesznek. Programokról a 6. oldalon 
olvashat.

 Úrvacsora előkészítő istentisztelet: 
február 23-25, csütörtök-szombat 5 órakor.

 Ételosztás lesz hajléktalanoknak feb-
ruár 25. szombaton a város több pontján.

 Úrvacsora böjtkor: február 26. vasárnap 
fél 9 és fél 11-kor.

 Családi istentiszteletre várjuk a hitta-
nosokat és szüleiket február 26-án, délután 
3 órától.

 Gyülekezeti amatőr pingpongbajnok-
ság lesz március 3-án 4 korcsoportban:

8:00-9:30 – nagyhittan (5.osztálytól 
kátéórásokig)
9:30-13:00 – ifi  (konfi rmáció - 25 év)
13:00-15:30 – felnőtt (26-40 év)
15:30-17:30 – szenior (40 felett)

(Az időpontok az előzetes elképzeléseket 
jelzik, a jelentkezők számának függvényében 
változhat.)

Nevezni a csoportvezetőknél, illetve 
emailben: hodossis@kfrtkf.hu, illetve a 
lelkészi hivatalban lehet. 
Jelentkezési határidő: február 26. 18:00.

7



Ü
lnek (balról jobbra): Bertha Zoltán (beosztott-lelkész), K

erti Péter (gondnok), Püski Lajos (lelkész), Püskiné Szécsi Judit (lelkész), Tóth 
Lászlóné K

atika, D
aróczi Sándorné Éva, G

yőriné Tóth Edit
M

ásodik sor: G
utiné M

atos Beáta, Székely Pálm
a, dr. Péter-Szarka G

yörgy, Albertné O
rszágh M

arianna, K
ristófné M

áthé Ildikó, Turza 
Teréz, Szabó István, Bécsi O

rsolya
H

arm
adik sor: dr. Tóth Béla, Berényi Sándor, Széll G

yörgy, G
yőri János, M

ózes Áron, K
ozm

a G
yörgy, dr. Tóth Enikő, Szükné dr. Bódor 

Sarolta, M
ózes D

ávid
H

átsó sor (balról jobbra): dr. Bubán Tam
ás, dr. H

odossi Sándor, dr. Fazakas G
ergely, Ö

tvös C
saba, M

áthé Tam
ás, M

áté Sándor, K
ulcsár 

C
saba, dr. Rejtő László, Tóth Béla Bertalan

Presbitérium
 2012-től



<<
  /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


