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Ebbôl is látszik, hogy sajnos év rôl
évre egyre kevesebb pénzbôl kell
gazdálkodnunk, kötelezô álla mi és
önkormányzati feladatainknak eleget
tennünk.

A nehézségek ellenére települé-
sünk lakóinak és vállalkozóinak az

önkormányzat részére befizetendô
adóterheit ez évben sem emeltük.

A helyi kommunális adó belterü-
leten 12 ezer, külterületen továbbra
is 6 ezer forint.

Az önkormányzat a szemétszállí-
tási díját továbbra is átvállalja a lakos-

ságtól, ami mintegy hét-nyolc ezer fo-
rintot jelent lakásonként. Az iparûzési
adó változatlanul 1,7 százalék, amit ez
év második felétôl az APEH szed be,
melybôl húsz százalékot magánál tartva
juttat vissza a településünk részére.

A kommunális adó bevételeként
3,5 millió forint, az iparûzési adó
bevételeként pedig 3 millió forintot
terveztünk be költségvetésünkbe. 

Csak összehasonlításképpen: pél-
dá ul a kilencszázötven lélekszámú
Kar dos kúton az iparûzési adó bevé-
tele 110 millió forint. Településünk-
nek, Kardosnak sajnos nincs ekkora
bevételi lehetôsége, így ilyen nehéz
gazdasági körülmények között kell
helytállnunk, mûködnünk és fenn-
ma radnunk.

Az állami támogatások szinte
minden területen csökkentek. Ebben
az évben is igen takarékos, visszafo-
gott gazdálkodásra van szükségünk,
hogy csakúgy mint a 2009. évet hitel
felvétele nélkül tudjuk zárni. 

Az elmúlt esztendô sikeres pénz-
ügyi záráshoz nagyban hozzájárultak
az önkormányzatnál történt folyama -
tos intézkedések, átszervezések.

Brlás János

Közfoglalkoztatási 
tervünkrõl

Elkészült az önkormányzat ez
évre szóló közfoglalkoztatási terve.
Mivel Kardoson, sajnos, sokakat
érint ez a kérdés, szóljunk e témáról
részletesen!

Településünknek hétszáztizen-
négy lakosa van. Ehhez viszonyítva
igen magasnak mondható az aktív
korúak ellátására jogosultak 53 fõs
létszáma. És ez a szám a jelen gaz-
dasági helyzetben várhatóan még
növekedni fog.

Kardos Község Önkor-
mányzata és a magam nevé-
ben tisztelettel és szeretettel
köszöntöm a kedves olvasót
most bemutatkozó helyi, idô-
szaki lapunk elsô számában. 

Ajánlom mindazoknak
az újságot, akiket érdekel Kardos
község múltja, jelene és jövôje.
Szeretnénk a településünk életérôl,
mû ködésérôl, fejlesztési elképzelé-
seirôl, civilszervezeteirôl, vállalko-
zó iról mi nél több elsô kézbôl ka -
pott, hiteles információval szolgál ni.

Az újságban lehetôséget kí-
vánunk biztosítani korláto-
zott terjedelem ben lakossági
és vállalkozói hirde té sek fel-
adására is. 

A megjelent lappal kap-
csolatban, kérem, ossza meg

velünk véleményét, elképzeléseit,
ja vaslatait! Bízom abban, hogy a tá-
jékozottság, az egymás közötti pár-
be széd és a lakossági összefogás
nagymértékben hozzájárul települé-
sünk fejlôdéséhez.

Brlás János polgármester
Folytatás a 2. oldalon

Ebben az évben is igen takarékos, visszafogott gazdálkodásra van szükségük

Legyen az olvasónk!

Évrôl évre egyre kevesebb pénzbôl gazdálkodnak

Kardos ez évi költségvetését január 27-én fogadta el a képviselô-
testület, 63 092 000 forint bevétellel és ugyanennyi kiadással, vala-
mint 6 620 000 forint forráshiánnyal. 

Nem emelik a lakosság adóterheit
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A kardosi polgármesteri hivatal
épületében a hivatali mellett egyéb
lakossági közszolgáltatások is mû -
ködnek. A pályázati pénzbõl ter-
vezett munkálatok a teljes épületet
érintik, és megoldják az ügyfélszol-
gálat komplex akadálymentesítését.
A jelenlegi állapotot mindenki isme -

ri a településen, lássuk hát, mi ként
válik az ügyfélszolgálat min denki
számára elérhetõvé!

A rekonstrukció kapcsán alkal -
mazandó megoldásokkal az épület
földszintjére az akadálymentes be-
jutás és a vízszintes közlekedés biz-
tosított. Az elõadóteremhez új, ve -
ze tõsávval ellátott rámpát és teraszt,
valamint bõvített elõterû bejáratot
terveznek. Az elõtérbõl nyílik az új
vizesblokk, akadálymentes WC-vel.
A közlekedõbõl lifttel juthatnak fel
az emeletre a mozgáskorlátozottak.

A hivatali fõbejárat akadálymen -
tes megközelítése érdekében szin tén
vezetõsávval jelölt rámpát terveznek,
melyhez szervesen kapcsolódik egy
akadálymentes parkoló. A parkolót és
a rámpát új aszfaltburkolattal ellátott
közlekedõterület köti majd össze. Az

összekötõ épületrész felett az emeleti
bõvítményben elõteret s a szükséges
létszámra méretezve emeleti vizes-
blokkot helyeznek el. Az emeleti
elõtérhez kapcsolódik még az aka -
 dály mentes lift is. Az új építésû
helyeken, valamint a hivatali kiren-
deltség folyosóin vezetõsávval ellá-
tott csúszásmentes greslapok fekte -
tése tervezett. 

A hallássérültek három indukciós
készülék elhelyezése indo kolt a szo-
ciális irodán, a mozgó könyv tárban és
az elõadóteremben. A további in-
fokommunikációs akadálymentesítés
érdekében az akadálymentes WC-hez
és a kijáratokhoz vezetõ utakat irány -
fénnyel, jelzõ hang gal látják el, a tájé -
kozódást épü leten belül Braille-írással
kiegészített táblák biztosítják.

Brlás János

Akadálymentes ügyfélszolgálat

Folytatás az 1. oldalról
Az önkormányzatnak a feladatok

ellátásához döntõen szakképzettség
nélküli személyek foglalkoztatására
van szüksége. A közfoglalkoztatási
tervben minimálisan egy középisko-
lai végzettséggel rendelkezõt kívá-
nunk foglalkoztatni adminisztrációs,
illetve koordinációs feladatok el-
látására. Sajnos az idén sincs önkor -
mányzatunknak forrása arra, hogy
nagy eszközigényû közfeladat el-
látását vállalja, csak a meglévõ esz -
közök kihasználásával tudjuk a fe la -
datokat tervezni.

A közfeladatok meghatározá -
sánál figyelembe vettük a község
sajátos településszerkezetét. Útjaink
95 százaléka külterületi földút (66,7
km), egy- vagy kétsoros járdával.
További jelentõs feladatot ró önkor-
mányzatunkra a 8,3 km hosszú
ke rékpárút karbantartása, környeze -
té nek tisztán tartása. 2001-ben a
tele  pülés egész belterületén csapa dék -
víz-elvezetõ árokrendszer létesült,
mintegy 4,5 km hosszúságban.
Ennek tisztítása, karbantartása való -
sítható meg a közfoglalkoztatással.
Folyamatos munkát jelent a közte -

rü letek rendben tartása is. Mindezek
mellett tervezzük az óvodai, illetve
a játszótéri fakerítés felújítását is.
Természetesen terveinket csak akkor
tudjuk megvalósítani, ha elfogadott
költségvetésünk tervezett összegeit
tartani tudjuk.

A feladatokat az idén 12 hónapra
tudjuk tervezni, az ehhez szükséges
létszámot az alábbi táblázat tartal-
mazza negyedéves bontásban. 

B. J.

Közfoglalkoztatási tervünkrõl – röviden

hó I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

fõ 17 17 24 24 24 24 24 24 24 24 15 15

A közfoglalkoztatás finanszírozásáról 

A képviselõ-testület január 27-én megtartott ülésén a 2010. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2/2010. (I. 28.) kt. számú rendeletében az alábbi forrá-
sokat biztosítja az aktív korúak 1993. évi III. törvény szerinti ellátására:

1. Rendszeres szociális segély: 215.000 Ft
(egészségkárosodott, 55 év feletti, 14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevel, és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító in-
tézményben nem tudják biztosítani) 
– önkormányzati önrész: a rendszeres szociális segély 10%-a

2. Rendelkezésre állási támogatásban részesülõk ellátása: 1.590.000 Ft
(akiknek foglalkoztatását az önkormányzat nem tudja megoldani)
– önkormányzati önrész: az öregségi nyugdíjminimum (28.500 Ft)
20%-a 

3. Közfoglalkoztatás: 981.000 Ft
(akiknek foglalkoztatását az önkormányzat biztosítja)
– önkormányzati önrész: minimum a minimálbér és járulékai 5%-a

A mozgássérültek a jövõben könnyedén bejuthatnak
az épületbe ügyeiket intézni

Műszak előtt...
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Az esztendõnek továbbra is
egyik jelentõs kampányfeladata – az
õstermelõi igazolványok érvényesí -
tése – március végéig túlnyomórészt
lezajlott. Ezt követõen is van le he -
tõség igazolványok érvényesíté sére,
de a termelõi tevékenység így nem
minõsül folyamatosnak, azaz a ja nu -
ártól újításig eltelt idõnek õstermelõi
árbevétele nem tartozik a kedvez -
mé nyes õstermelõi adózás köré be.
Az õstermelõi igazolvány érvé nye -
sí téséhez szükséges dokumentu -
mok: adószám, adóazonosító jel,
õstermelõi igazolvány, adatjelentõ
lap (2008-as érvényesítéshez vagy
új igazolvány kiváltásához kapott
lap), csekk befizetése – érvényes
iga zolvány esetén ezer, új igazol vány
esetén kétezer forint. A csekk meg-
jegyzés rovatába kérjük feltüntetni az
õstermelõi igazolvány számát.

2010. április közepén indul, és
várhatóan május 15-ig tart az egy -
séges területalapú támogatások

igény  lése. A kérelmeket kizárólag e-
formában nyújthatják be. Lebonyo-
lí tásához célszerû falugazdász vagy
kamarai tanácsadó segítségét kérni,
de benyújthatják saját ügyfélkapu-
val rendelkezõk is. Kardoson vár ha -
tóan – az elõzõ évekhez hasonlóan
– a kamarai tanácsadó fogja az érin-
tetteket értesíteni a további pontos
részletekrõl. Az igénylést megelõ zõ -
en célszerû felkészülni a szükséges
dokumentumokkal: 2009. évi MVH-s
jelszó, földhasználati lap, pon tos
vetésterület és növényfaj meg adása,
esetleges belvízfoltok nagysága.

Az éves gazdálkodás folyamán
fel hívnám a mezõgazdasági terme -
lõk figyelmét a Kölcsönös Megfe -
leltetés (KM) növénytermesztõkre
és állattartókra vonatkozóan egy a -
ránt betartandó alapvetõ gazdálko-
dá si szabályokra. Ezt az eljáró ha tó-
ság bármikor ellenõrizheti, s be nem
tartása esetén büntetést szabhat ki.                               

Sinka Csaba falugazdász

Engedjék meg, hogy
röviden bemutatkoz-
zam!  Bár sokukkal már
személyesen is találkoz-
tam a rendelõben – re -
mélem, sikerült jó néhá -
nyuk gyógyulásában
segíteni –, e néhány sor
segít abban, hogy kicsit
jobban megismerjenek,
s még nagyobb biza-
lom mal forduljanak
hozzám.

Dr. Koltai Lajos va -
gyok. Szarvason születtem – csalá-
 dom tõsgyökeres szarvasi –, jelen leg
is ott lakom. A sze gedi Szent-Györ-
gyi Albert Orvostudo mányi Egyete-
men szereztem dip  lo  mát, majd a
Baleseti Sebészeti Klini ka gyakor -
noka voltam. Késõbb egy gyógy -
szergyár alkalmazottjaként a légúti
megbetegedések, a pszichiátria és az
onkológia területén dolgoztam. Né -
hány éves kitérõ után a családorvosi
képzésbe kapcsolódtam be. 2007-
ben háziorvostanból licencvizsgát
tettem, majd szakvizsgáztam.

2009 szeptemberétõl látom el Ör-
ménykút, Csabacsûd és az önök tele -

pülésének háziorvosi
teendõit. Célom nem -
csak a gyógyítás, a gon-
dozás, hanem a pra xi -
sunkat bizalmukkal meg-
tisztelõk egészség é nek
megóvása, a veszélyez -
tetõ tényezõk feltá rá sa,
törekvés azok kiküszö -
bö lésére – a pácien-
sek kel együtt. Meggyõ -
zõ désem, hogy a már
kialakulóban lévõ, de
panaszokat még nem

okozó kórállapotok felismerése is
fontos, lehetõség szerint abban a
stádiumban, amikor még hatékony
gyógykezelésre van lehetõség. Így
megelõzhetõek a szövõdmények, a
betegség súlyosbodása.

Nõs vagyok, feleségem közgaz -
dász, egy másfél éves kisfiam van.
Sza badidõmben teniszezem, focizom,
igyekszem jó példát mutatni a test-
mozgás terén. 

Kívánom, hogy betegként minél
kevesebbet kelljen felkeresniök a ren-
delõt, és jó egészségben tudjuk egy -
mást üdvözölni a falu utcáin!

Dr. Koltai Lajos háziorvos

Községünkben 1993-ban alakult
meg a Szarvasi Mozgáskorlátozottak
Egyesületének kardosi csoportja. Je-
lenleg százhúsz tagunk van. Legfõbb
feladatunk a sorstársak érdekeinek
képviselete a lakás-akadálymentesí -
tési pályázatok, a közlekedési és szer -
zési támogatási kérelmek benyújtá -
sában, méltányos sági nyugdíjemelési
kérelmek kitöltésében.

A szabadidõ hasznos eltöltésérõl
sem feledkezhetünk meg. Kirán-
dulásokat, színházlátogatásokat
szervezünk. Igen sikeresek a hagyo -
mánnyá vált szalonnasütések, tea -
délutánok, melyekre a környezõ te le -
pü lések mozgáskorlátozott -csoport jait
is meg szoktuk hívni. Rendez vé nye -
ink sikeréhez nagyban hozzájárul-
nak aktív tagjaink a sok-sok finom
házi süteménnyel.

Beteg tagtársainkról sem feled-
kezhetünk meg, õket évente egyszer
meglátogatjuk, szerény ajándékkal
kedveskedünk nekik. Persze úgy
tapasztaltam, hogy az ajándéknál
sokkal többet ér az, hogy erre a kis
idõre is feledtetni tudjuk velük be -
teg ségüket.

Csoportunkat a helyi önkormány -
zat támogatja anyagilag, a fogadó -
órákra a helyiséget a szlovák önko-
rmányzat biztosítja. Sajnos az itt
tevékenykedõ vállalkozásoknak
nem áll módjukban szponzorálni
csoportunkat.

Évente egyszer tartunk tag-
gyûlést, ilyenkor szerény ebéddel
vendégeljük meg tagjainkat.  

Varga Mihályné csoportvezetõ

Bemutatkozik a háziorvos

Tisztelt Kardosiak!

Tudnivalók gazdálkodóknak Sorstársak 
egymás közt

Nem változott
A Szarvasi Újtemplomi Evan gé -

likus Egyház helyettes lelkésze,
Zátonyi János, arról tájékoztatta la-
punk munkatársát, hogy a közel -
múltban náluk lezajlott személyi
változások nem befolyásolják a kar-
dosiak hitéletét. 

A jövõben is a megszokott
helyre – a Szlovák Klub épületébe
– várják szeretettel a fele kezeti
tagokat. Hétfõnként fél 3 óra kor hit-
tanórát, minden hónap utolsó vasár-
napján fél 3 órakor pedig isten tisz -
teletet tartanak.
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A kardosi Szlovák Klub 1979-
ben alakult Szabadidõ- és Sportklub
néven, majd 1989-ben a tagság dön-
tése alapján a közösség felvette a

Szlovák Klub nevet. Az elmúlt
évben ünnepeltük fennállásunk
harmincadik évfordulóját. Alaku lás -
kor nyolcvankilencen voltunk, je-
lenleg sajnos már csak ötvenegy
tagunk van. Céljaink között szerepel
a szlovák nemzetiség hagyomány a -
inak átörökítése, ápolása.

Évente több rendezvényünk van,
melyeken a szlovák hagyományok
játsszák a fõszerepet (tollfosztás,
disznótor, szlovák ételek bemuta -
tója, kóstolója). Tagjaink az idõsebb
korosztályból kerülnek ki, de igyek-

szünk a fiatalokat is bevonni mun -
kánkba, szerencsére igyekezetünk
nem hiábavaló. Az ifjúság aktív
munkát végez, és ezt szívvel-lé lek -
kel teszik.

A szlovák önkormányzattal és
a helyi önkormányzattal nagyon jó
a kapcsolatunk, mindenben támogat-
nak bennünket. Köszönetemet feje -
zem ki mindazoknak, akik segítik
mun kámat, és partnerek a szlovák nem -
zetiségünk fennmaradásáért foly ta tott
küzdelemben.

Fábri Judit klubvezetõ

Ápolják a szlovák hagyományokat

Alapító: Kardos Község Önkormányzata • Kiadja a Betû.hu Média- és Hírügynökség • Felelős kiadó – szerkesztő: Gy. Nagy Ágnes ügyvezető • Telefon:
66-640-310 • Mobil: 0670-639-18-42 • Az írásokat és a fotókat lelkes kardosi lokálpatrióták készítették. • Szerkesztés, nyomdai előkészítés, korrektúra, nyom-
tatás Betű.hu Média- és Hírügynökség • Cím: 6500. Békéscsaba Szent László u. 12. • Megjelenik fél évente, 300 példányban • Engedély szám: 163/0305/2/2010 

Ha az asszonyok a színpadra állnak, garantált a jó
hangulat



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /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 false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /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
    /AmericanGaramond_PFL-Bold
    /AmericanGaramond_PFL-BoldItalic
    /AmericanGaramond_PFL-Italic
    /AmericanGaramond_PFL-Normal
    /MonotypeCorsiva
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Helvetica
    /HelveticaBlack
    /HelveticaBlackOblique
    /HelveticaBold
    /HelveticaBoldItalic
    /HelveticaItalic
    /HelveticaLight
    /HelveticaLightOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-NarrowBold
    /Helvetica-NarrowBoldItalic
    /Helvetica-NarrowItalic
    /HHelvetica
    /H-HelveticaA
    /HHelvetica-Bold
    /H-HelveticaBoldA
    /HHelvetica-BoldItalic
    /H-HelveticaBoldItalicA
    /HHelvetica-Italic
    /H-HelveticaItalicA
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /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>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /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.)
    /HUN ()
  >>
  /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 [1241.575 1757.480]
>> setpagedevice


