
„Egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni”

„Krisztussal együtt ti is
feltámadtatok. Keressétek
tehát azt, ami odafönt van,
ahol Krisztus ül az Isten
jobbján.” – Kedves Testvé-
rek Szt. Pál apostol ezekkel
a szavakkal erõsítette meg
a kolosszeiek hitét, illetve
egyértelmûvé tette, de nem
csak a kolosszeiek, hanem
mindenkorok embere szá-
mára, hogy az Isten Fia az
Õ kereszthalála által végér-
vényesen megtörte a bûn és
a bûn atyjának uralmát. Te-
hát a földbõl való és oly
sokszor földiesen gondol-
kodó embernek is meg kell
halnia, mert csak így tá-
madhat föl az igazi krisztu-
si ember, aki teljesen meg-
újult Teremtõjének képmá-
sára. Jézus Krisztus feltá-
madása tehát a mi feltáma-
dásunk is, hiszen ha oszto-
zunk vele szenvedésében és
halálában ugyanúgy része-
sei leszünk az Õ dicsõségé-
nek is. Igen, a mi Urunk az
Õ feltámadásának kegyel-
meiben akar részesíteni
minket, de mi csak akkor
lehetünk részesei az Õ di-
csõséges életének, ha szün-
telenül rá irányítjuk figyel-
münket. A nemzetek apos-
tola miután megerõsíti a
kolosszeiek, sõt minden
korok emberének a hitét,
így folytatja: „Keressétek
tehát azt, ami odafönt van,
ahol Krisztus ül az Isten
jobbján”. Miért mondja ezt
Szt. Pál? Azért, mert õ

maga is tisztában van azzal,
hogy a mi emberi termé-
szetünk, melyet az elsõ
emberek bûne megsebzett
– s ezért bûnre hajló termé-
szettel születtünk erre a vi-
lágra – az továbbra is meg-
maradt, s ez a bûnre hajló
természet nehogy csapdába
ejtsen minket mondván:
Nekünk nem kell tenni
semmit, mert az Úr „visz-
szatérve a sírból, az emberi
nemre szelíden árasztja a
megváltás fényét,” – vagyis
ha akarjuk, ha nem mind-
nyájan üdvözülni fogunk.
De ez a kijelentés ilyen for-
mában nem igaz, hiszen
Krisztus feltámadása az Is-
ten életében való részese-
déshez vezetõ utat nyitotta
meg, de ezen élet elnyeré-
sében mi mindnyájan tevé-
kenyen kell, hogy részt ve-
gyünk, mert az nem hull az
ölünkbe, mint egy lottó
nyeremény. De mit kell ne-
künk ezért tenni? – ve-tõ-
dik fel a kérdés. Elsõsorban
Istenre kell, hogy irányít-
suk a figyelmünket, vagyis
Övé kell, hogy legyen az
elsõ hely az életünkben. Õt
soha senki és semmi nem
elõzheti meg, de ha mégis,
akkor van alkalmunk az új-
rakezdésre, van alkalmunk
hûtlenségünk, vagy oda
nem figyelésünk követ-
kezményeinek helyre ho-
zására, csak a bûnbánat
szentségében meg kell hal-
nunk a bûnnek, hogy feltá-

madhassunk az életre. De
nem csak a bûn rontja meg
Istennel való kapcsolatun-
kat, hanem az is, hogy túl
sokszor és túl sokáig idõ-
zünk e mulandó világ dol-
gainál. Félre ne értsetek
kedves testvérek, nagyon
sok szépség van ebben az
Istentõl alkotott és Fia által
megváltott világban, de ne
ragadjunk le sokszor és so-
káig ezeknél, mert a terem-
tett dolgok bármilyen szé-
pek, bármilyen nemesek
sohasem léphetnek Isten
helyébe, és ami még na-
gyon fontos, hogy egyikük
sem adhat örök életet. Szt.
Pál erre figyelmeztet min-
ket a mai szentleckében:
„Az égiekre irányuljon fi-
gyelmetek, ne a földiekre”.
És még is hány és hány fe-
lebarátunk úgy él, mint ha
csak ez a világ létezne, s
ezért igyekszik minél job-
ban bebiztosítani magát,
csak épp arra nem gondol,
hogy semmit sem ér az, ha

az egész világot megnyeri,
s közben a lelke kárt szen-
ved. Mi emberek nem va-
gyunk rabjai a földnek, hi-
szen csak vándorok va-
gyunk ezen a világon, mert
„a mi hazánk a mennyben
van”. Igen „a mi hazánk a
mennyben van” és a mi
Urunk oda vár haza min-
ket, mert ott akarja nekünk
adni az Õ feltámadt testé-
nek dicsõségét.

Ezért ma így imádkoz-
zunk: Kérünk Jézus, ve-
zess minket. Kérünk Jézus,
táplálj minket. Kérünk Jé-
zus, erõsítsd meg gyenge
emberségünket, hogy míg a
világban járunk, és a terem-
tett dolgokat használjuk,
figyelmünket szüntelenül
rád szegezzük, s így a mi
életünkben is felragyogjon
feltámadásod dicsõsége,
amely a mi megdicsõülé-
sünknek is záloga. Ámen.

Fehér Róbert plébános

Húsvét vasárnap: Urunk feltámadásának ünnepe
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EFI PROGRAMOK

Dátum Helyszín Idõpont Elõadás címe
04.07 Bükkszenterzsébet 16.30 Depresszió és pánikbetegség elkerülésének lehetõségei – a megelõzés stratégiái
04.08 Istenmezeje 16.00 Családi konfliktusok kezelése, a szendvicsgeneráció kihívásai
04.08 Pétervására 15.00 Süssünk, fõzzünk az egészség jegyében – 

Az egészséges táplálkozás szerepe az egészségmegõrzésben
04.09 Recsk 10.00 A beszédfejlõdés lépései, a fejlesztés jelentõsége
04.09 Sirok 17.00 Szûrõvizsgálatok jelentõsége, fontossága az egészségmegõrzés érdekében
04.14 Sirok 14.30 Tolnay Katalin Az emberi kapcsolatok szerepe egészségünk alakulásában
04.14 Parád 16.30 Ismerkedjünk szabadban végezhetõ élmény dús mozgásformákkal:

A Nordic Walking gyakorlata
04.16 Recsk 16.00 Hatékony kommunikáció az emberi interaktivitásban
04.23 Mátraderecske 17.00 Úgy egyél, hogy jól legyél. Alapanyagok és ételkészítési módok

az egészséges táplálkozás jegyében
04.28 Parád 16.00 Átkos koleszterin – civilizációs betegségek megelõzése

ELÕADÁSOK 2015 ÁPRILIS

Április 1. 8.00-12.00., Parád, Tavaszi Egészség Nap 
Szûrõbuszos szûrés, Fáy András Általános Iskola

Április 16. 9.00-13.00., Bodony, Háziorvosi szûrés, rendelõ
Április 21. 10.00-14.00., Váraszó, Háziorvosi szûrés

Mûvelõdési Ház
Április 25. 9.00-14.00., Istenmezeje, Szûrõbuszos szûrés

Falunap

Április 28. 10.00-14.00., Ivád, Háziorvosi szûrés, Mûv. Ház
Május 1. 9.00-14.00., Recsk, Szûrõbuszos szûrés, Majális
Május 9. 9.00-13.00., Parádfürdõ, Tavaszi túrafesztivál 

Parádfürdõ – Bodony – Parádfürdõ
Május 22. 9.00-13.00., Parádfürdõ, „Fogjunk össze, 

MOMOT-tal az elhízás ellen” Szûrés és tanácsadás 
Parádfürdõi Állami Kórház

Május 28. 9.00-14.00., Parád, Háziorvosi szûrés, rendelõ
Május 30. 9.00-14.00., Pétervására, Szûrõbuszos szûrés

Gyereknap, Sportpálya

Szûrések április-május

Dátum Helyszín Idõpont Elõadás címe
05.05 Bükkszenterzsébet 16.30 Átkos koleszterin – civilizációs betegségek megelõzése
05.07 Sirok 16.30 Fogynék, ha tudnék!?
05.12 Sirok 14.30 Süssünk, fõzzünk: A zöldséges ételek szerepe a cukorbeteg étrendjében
05.12 Parád 16.30 „Nem csak a húszéveseké a világ!” az érett kor szépségeirõl
05.13 Istenmezeje 17.00 Gyógynövény házi patika – Erdõ-mezõ patikája: gyógynövény-ismereti séta
05.13 Pétervására 15.00 Gyógynövény házi patika – Erdõ-mezõ patikája: gyógynövény-ismereti séta
05.14 Recsk 10.00 Hurrá nyaralunk! – hová mehetünk kisgyermekkel pihenni?
05.21 Mátraderecske 17.00 Hatékony kommunikáció az emberi interaktivitásban
05.21 Recsk 16.00 Depresszió és pánikbetegség elkerülésének lehetõségei – a megelõzés stratégiái

Mûvelõdési Ház
05.26 Parád 16.00 Depresszió és pánikbetegség elkerülésének lehetõségei – a megelõzés stratégiái
05.27 Pétervására 16.00 Ismerkedjünk szabadban végezhetõ élménydús mozgásformákkal

ELÕADÁSOK 2015 MÁJUS
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„Az egészség korona az ember
fején, de csak a beteg ember

láthatja meg azt.”
(Egyiptomi közmondás)

Szülõként, és védõnõként
is nagyon fontos számomra
az egészséges életmód, a lelki
élet egyensúlya, a rendszeres
testmozgás, és az egészséges
táplálkozás. Felgyorsult vilá-
gunkban egyre nagyobb sze-
repet kap a tudatos egészséges
életmódra való törekvés. A

legtöbb embernél ez sajnos ki is merül a magas vérnyomás-,
a cukorbetegség-, valamint az elhízás elleni küzdelemmel. 

Fizikai egészségünk megõrzése érdekében odafigyelek
családom megfelelõ folyadék, vitamin, és tápanyag bevite-
lére. Szeretünk nyugodt körülmények között, változatosan
étkezni. 

Odafigyelek saját és családom folyadékfogyasztására, leg-
többször csapvizet iszunk, de szívesen fogyasztunk külön-
bözõ gyümölcs-, és gyógynövény teákat is. Ezeket cukor
nélkül, vagy mézzel ízesítem. Emellett a gyermekeim min-
den nap megisznak kb. fél liter tejet is.

Sajnos nem vagyok jó „szakácsnõ”, legtöbbször csak hét-
végén fõzök. Nálunk a fõzés családi esemény, mindenki ki-
veszi belõle a részét.  Igyekszünk minél változatosabban, sok
alapanyagból fõzni. A zsíros ételek fogyasztását kerüljük,

olíva olajat, és kókusz zsírt használunk. Zsírban sütés helyett
inkább pároljuk a húsokat. Mérsékeltük a só fogyasztásunkat
is, a késztermékek közül is igyekszünk a kevesebb hozzá-
adott sót tartalmazót választani. Naponta többször is eszünk
friss zöldséget, gyümölcsöt, és ilyenkor télen minden nap ke-
rül az asztalra hagyma és savanyú káposzta is. Nagyon sze-
retjük a különbözõ magvas, barna kenyereket.

Családunkban senki sem dohányzik, és egyéb élvezeti
szerektõl, káros szenvedélyektõl is távol tartjuk magunkat.

Sajnos rendszeres sport tevékenységet nem ûzök, de min-
den nap legalább fél órát gyalogolok, vagy biciklizem. Csa-
ládommal kihasználjuk gyönyörû lakóhelyünk természet ad-
ta szépségeit, gyakran kirándulunk, és szívesen részt veszünk
szervezett túrákon is. 

Életünkben fontos a ritmus, az egyensúly megtartása a
munka, a tanulás, és a pihenéssel eltöltött idõ között. 

Szerencsés vagyok, mert azzal foglakozhatok, amit sze-
retek. Védõnõként dolgozom Bükkszenterzsébeten. Így
nemcsak a saját magam, és családom, hanem az általam gon-
dozott családok, iskolások és a felnõtt lakosság egészsége is
fontos a számomra.

Rendszeresen elmegyek a különbözõ szûrõvizsgálatokra,
és mint szervezõ a lakossági szûrések szervezésébe is bekap-
csolódok. 2010 óta részt veszek a védõnõi méhnyakszûrõ
programban. Az eltelt idõ alatt több mint 100 hölgy élt a
vizsgálat lehetõségével.  Bizalmukat ezúton is köszönöm!

Minden kedves olvasónak jó egészséget kívánok!
Joó Róbertné védõnõ,

jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

Az egészség korona az ember fején

EGÉSZSÉGÜNKÉRT

Az egészség fogalma a tel-
jes életet jelenti számomra.
Életem során egyre jobban rá-
jöttem: a legfontosabb, hogy
kiegyensúlyozottan és har-
monikusan éljünk, hogy mi-
nél tovább tudjuk élvezni az
életet. Ehhez pedig elenged-
hetetlen az egészségünk, ami-
ért tennünk is kell valamit.
Tennünk kell a testünk és lel-
künk egészségéért, hogy saj-

nos már közhelyé vált gondolatot idézzek: „ép testben ép
lélek” és ebbõl adódóan ép lélekben ép test, csak így leszünk
egészek. A test épségéért a rendszeres és megfelelõ vitamin-
dús táplálkozás és a lehetõleg a káros szenvedélyektõl mentes

élet mellett a testmozgás egyaránt fontos. Számomra a
mozgás (sportolás) szerencsére gyerekkorom óta termé-
szetes és nem – bármilyen indokból – kötelezõ idõtöltés.
Lelkünk épségéért pedig a pozitív, optimista gondolkodást
tartom fontosnak. Személy szerint minden dolognak,
eseménynek megpróbálom a jó, illetve a jobb oldalát nézni,
mert ha akarjuk, mindenben lehet találni jót és rosszat. Ak-
kor meg miért ne válasszuk a jót. Tudom ezt könnyû mon-
dani, olvasni, felfogni, de alkalmazni már nehezebb. Viszont
meg kell próbálni, mert ha sikerül így látni a világot az éle-
tünk jobb illetve egészségesebb lesz, ha pedig lelkünk a
szemléletükbõl eredõen rendben van még a sportolás is 
könnyebben megy, ezáltal a testmozgástól jobban érezzük
magunkat. Ez egy csodálatos, pozitív körforgás.

Eged László, 3. Danos karatemester
a pétervásárai és a parádi karatecsapat vezetõje

Tennünk kell az egészségünkért



Orvosi vizsgálat elõtt –
ha nem sürgõsséggel törté-
nik – minden esetben zuha-
nyozzunk vagy fürödjünk
meg. Tisztálkodás során
ügyeljünk a testhajlatok, a
köldök megtisztítására,
ahol az izzadtság könnyen
megmarad és elõsegíti a kü-
lönféle kórokozók megtele-
pedését. Különösen figyel-
jünk a hónalj, a láb alapos
megmosására, mert az ott
keletkezett testszag az ápo-
latlanság benyomását kelti.
Nõgyógyászati vagy uroló-
giai vizsgálat elõtt fokozot-
tan ügyeljünk intim testré-
szünk és a végbél környé-
kének alapos szappanos, fo-
lyóvizes megtisztítására.

A vizsgálathoz gyakran
le kell vetkõzni, így olyan
öltözéket célszerû válasz-
tani, amit nem kell hossza-
san gombolgatni, ami gyor-

san le- és felvehetõ. Höl-
gyeknek jobb külön alsó és
felsõ részt viselni, mint
egybeszabott ruhát. 

A szájüreg, fogak ápoltsá-
ga is fontos. Figyeljünk a haj-
zat, fejbõr tisztaságára, ren-
dezettségére, mely szintén a
jól ápoltság része. A körmök
tisztántartásáról se feledkez-
zünk meg készülõdéskor.

Az orvosi rendelõben
sok beteg fordul meg, ezért
egészségünk megõrzése ér-
dekében WC használat
után, a váróban történõ ét-
kezés elõtt, és hazaérkezés-
kor mossunk kezet meleg
vízzel és szappannal. 

A helyes kézmosás 5 lé-
pése:

– Nedvesítsük meg a
kezünket, ehhez használ-
junk meleg vizet. 

– Szappanozzuk be a
kezünket! 

– Dörzsöljük át a kezün-
ket legalább 20 másodper-
cig. Mossuk meg a tenyeret,
a kézfejet, a csuklót, az
ujjak közét és a köröm alat-
ti részt is (ehhez körömke-
fét is használhatunk).

– Öblítsük le a kezün-
ket bõ, folyó vízzel. 

– A kézmosást követõ-
en kerüljük az agyonhasz-
nált törülközõket. 

Ha nem jutunk el mos-
dóba, nagyon hasznosak a
víz nélkül is alkalmazható
alkoholos kézfertõtlenítõ
folyadékok vagy gélek is.
Lehetõség szerint legyen
ilyen a táskánkban.

Köhögéskor, tüsszentés-

kor tartsunk zsebkendõt a
szánk és az orrunk elé (ha
épp nincs kéznél, akkor is
inkább a könyökhajlatba, és
ne a tenyerünkbe köhög-
jünk/tüsszentsünk!). Ezzel
megakadályozhatjuk, hogy
a kezünkrõl a szabad szem-
mel nem látható kórokozók
tárgyakra, onnan mások ke-
zére, nyálkahártyájára ke-
rüljenek. Fentiek figyelem-
bevételével tudunk az orvo-
si vizsgálaton jól ápoltan,
nyugodtan és magabiztosan
megjelenni.

Szloboda Imréné
ápolási igazgató
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Ha orvoshoz megyünk

A csicsóka méltánytala-
nul mellõzött, de nagyon fi-
nom és hasznos növény. Az
elhízás kezelésében, valamint
a szív- és érrendszeri beteg-
ségek megelõzésében bizo-
nyított már, de rákmegelõ-
zõ élelmiszerként is számon
tartják. A benne lévõ inulin
nevû anyag bizonyítottan
csökkenti a vér inzulin kon-
centrációját, ezért cukorbe-
tegek diétájában fontos sze-
repe van. Antibiotikum kú-
rák után is érdemes a csicsó-
kához nyúlnunk, ha a bélfló-

ra regenerálása a cél. A lúgo-
sítástól az érrendszer védel-
méig, másnaposság ellen,
méregtelenítésre és székre-
kedésre is jó a csicsóka. Vizs-
gálatok alapján bizonyossá
vált, hogy a csicsóka szabá-
lyozza a koleszterinszintet,
csökkenti a vérnyomást.  A
piacon próbáljuk a göcsört-
mentes példányokat kivá-
lasztani. Tisztítás után te-
gyük vízbe, ugyanúgy, ahogy
a burgonyát, hogy ne söté-
tedjen meg.

Mit készítsünk a csicsó-

kából? Krémlevesek, finom
fõzelékek alapanyaga. A
gyerekek imádják a csicsó-
ka csipszet, ehhez nagyon
vékonyra szeleteljük vagy
uborkagyaluval szeleteljük
a csicsókát, majd forró zsi-
radékban sütjük ki. Megpá-
rolva, apróra vágott petre-
zselyemmel is nagyon fi-
nom. Burgonyás pogácsa
helyett próbálkozhatunk a
csicsókás pogácsával. 

Napindító turmix: Na-
ranccsal, citrommal, mézzel,
almával együtt turmixoljuk

össze, egész nap pöröghetünk
a sok pozitív energiától!

Nyersen salátákban is fi-
nom. A legyalult csicsókát
készítsük el olajos-balzsame-
cetes öntettel. Mennyei!

Saláta: 50 dkg csicsóka,
30 dkg cékla, 1 dl citromlé,
kávéskanál só, bors, szere-
csendió, fûszerek tetszés sze-
rint. A csicsókát és a céklát
megpucoljuk, majd lere-
szeljük. A csicsókára ráönt-
jük a citromlevet és fûsze-
rekkel ízlés szerint ízesítjük.

KÓRHÁZI HÍREK

AZ VAGY AMIT MEGESZEL

Csicsóka, mint a civilizációs betegségek ellenszere

EFI elérhetõségek:
Tel.: 0636/544-841, E-mail: efi.info@paradfurdo.hu

Web: www.paradfurdo.hu
Kövessen minket a Facebookon



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /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

  /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.)
  >>
  /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


