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Gyermeknap
A hagyományokhoz hûen

május utolsó péntekjén tar-
tottuk gyermeknapi rendez-
vényünket.

A szép napsütéses délelõt-
tön vidáman vették birtokuk-
ba a gyerekek a Bezerédi te-
ret. Körhintázhattak, légvár-
ban ugrálhattak, aszfaltrajzo-
kat készíthettek az ovisok és
a kisiskolások.

Délután színes programmal
vártuk a gyerekeket. Hétpróba
címmel vetélkedõt hirdettünk,
melyen közel ötvenen vettek
részt. A lelkes versenyzõk ki-

tartóan teljesítették a hétpróba állomásait. Zsákban ugráltak, ugró-
köteleztek, horgásztak, találós kérdéseket fejtettek meg, vizet hord-
tak, pingponglabdát egyensúlyoztak tányéron, vagy éppen seprû-
vel labdát tereltek. Jutalmuk a próbatételek teljesítésért járó hét
karszalag összegyûjtése után emléklap, édesség és üdítõ volt.

A Berhidai Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat munka-
társai arcfestéssel, csillámtetoválással és a mûanyag borítású
pályán focimérkõzésekre várták a gyerekeket. Sokan álltak be
egy-egy csapatba, s lelkesen rúgták a gólokat, mások a pálya mel-
lõl buzdították társaikat. Mindeközben a téren ingyenesen ve-
hették birtokukba a fiatalok a gyermekkörhintát és a fa játszó-
ház eszközeit, ahol gólyalábaztak, célba dobtak vagy éppen lo-
gikai játékok megoldásával bajlódtak.

A színpadon helyi fellépõk mûsorával kezdõdtek a programok,
az Ady Endre Általános Iskola diákjai és a Gyöngyszem együttes
táncosai szórakoztatták a közönséget. A helyiek elõadását követõ-
en kis autójával érkezett meg a színpad elõtti térre Rudi bohóc,
akinek vidám mûsorán hangos kacagásban törtek ki a gyerekek.

Minden évben próbálunk olyan sztárt hívni a gyermeknapi mû-
sorra, aki a fiatalok kedvence. A tavaly szeptemberi kérdõíves fel-
mérés eredményeként kiderült, hogy kimagasló számban szeretnék,
ha Horváth Tamás fellépne városunkban. Az õ kedvükért hívtuk
meg a Csillag születik tehetségkutató által ismertté vált énekest,
akinek mûsorát hatalmas tömeg várta. A jó hangulatú félórás fel-
lépést követõen Tamással fényképet készíthettek a rajongói.

A rendezvényt több intézmény, vállalkozó segítette, támogat-
ta: Berhidai Szociális és Gyermekvédelmi Szolgálat, TESZ,
Ady Endre Általános Iskola, Gerõfi Miklósné, Goods Market,
Szik-Norma Kft. Orgona Vegyeskereskedés, Zöld-Séd4 Bt. Se-
gítségüket köszönjük! szervezõk

Sommerfest

A Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. május
27-én Sommerfest szabadtéri nyárköszöntõ rendezvényt szer-
vezett az elõzõ évekhez hasonlóan, berhidai intézmények köz-
remûködésével.  A két berhidai iskola pedagógusai, ill. a Berhi-
da Német Nemzetiségi Kultúrájáért Egyesület tagjai a kézmû-
ves foglalkozások és a Kincskeresõ játék lebonyolításában, a
Berhidai Kultúrház és Könyvtár munkatársai a technikai felté-
telek biztosításában voltak segítségünkre.

9 órától kézmûves foglalkozásokkal vártuk a kilátogatókat. A
gyerekek több lehetõség közül is választhattak. A legkedveltebb
a gyöngyfûzés, puzzle, ill. bohókás papírfigurák készítése volt.

9,30-kor vette kezdetét Kincskeresõ játékunk. A gyerekek 3–4
fõs csapatokban indultak útnak a Kistó körül, ahol az állomáso-
kon ügyességi feladatokat, ill. játékos német nyelvi, ill. német
nemzetiségi feladványokat kellett megoldaniuk, miközben elve-
szett virágok után kutathattak a zöldben. A játékok lebonyolítá-
sában a II. Rákóczi F. Általános Iskolában végzett német
nemzetiségi tagozatos diákok is segítségünkre voltak.

Programunkon a múlt évhez hasonlóan nagy sikere volt a
népi játékoknak, és az aszfaltrajzolásnak.

Lovaglási lehetõséget is biztosítottunk. A gyerekek nagy iz-
galommal várták Jánosi Nórát, aki két órán keresztül lovagol-
tatta a gyerekeket a nagy meleg dacára. Szabadtéri programunk
az elmúlt évekhez hasonlóan nagyon jól sikerült, ami bár egy-
részt a remek idõjárásnak is köszönhetõ, de nagy örömmel ta-
pasztaltuk, hogy milyen sokan érdeklõdnek városunkban a né-
met nemzetiségi programok iránt.  Önkormányzatunk nevében
ezúton is hálásan köszönöm a rendezvényünkön közremûködõ
segítõk munkáját és kitartásukat a tûzõ nap ellenére is!!!

Ernhofferné Somogyi Ágota
Berhidai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

XXIV. évfolyam 5. szám
2017. június

Városi Önkormányzat lapja

GYEREKZSIVAJTÓL HANGOS HÉTVÉGE
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TISZTELT LAKOSSÁG!
2016. július 1-én megjelent a Településképi Törvény!
A törvény lehetõséget ad a helyi közösségeknek települé-

sük, arculatuk szabályozására. Ezáltal a jövõben nagyobb le-
hetõség adódik épített környezetünk megóvására, környezeti
értékeink védelmére, valamint meghatározhatjuk településük
fejlõdési irányát. 

A törvény és a végrehajtási rendelet alapján, valamennyi te-
lepülésnek 2017. október 1-ig meg kell alkotnia és hatályba kell
léptetnie településképi rendeletét.

A rendeletet megelõzõen, annak alapját képezõ Település
Arculati Kézikönyvet kell készíttetni, a rendelet szabályai és a
miniszterelnökség által kidolgozott minta alapján. 

A Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) és településké-
pi rendelet elkészítése minden település számára kötelezõ. A
törvény célja, hogy a helyi közösségek gondolják végig, mi-
lyen települési környezetben szeretnének élni, valamint széles-
körû polgári párbeszéd alakuljon ki arról, hogy milyen környe-
zetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani.

A kézikönyv és majdan a rendelet Berhida teljes közigazga-
tási területére készül.

A kézikönyvben – a településképi követelmények megalapo-
zására – meg kell határozni 

• a település településkaraktert meghatározó településképi
jellemzõit, 

• a településképi szempontból egymástól jól elkülönülõ te-
lepülésrészeket, arculati jellemzõit és értékeit,

• a településkép minõségi formálására vonatkozó javaslato-
kat, valamint a településképhez illeszkedõ építészeti elemeket,

• a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, 
• a tájképi elemeket (területi építészeti és egyedi építészeti

értékek),

• a reklámhordozókra, reklámberendezésekre, cégérekre és
reklámhordozásra alkalmas egyéb mûszaki berendezésekre, és
egyéb településképet befolyásoló mûszaki berendezésekre vo-
natkozó elvárásokat.

Berhida Város Önkormányzata legutóbbi ülésén határozatban
döntött a kézikönyv elkészíttetésérõl, és a településképi rendelet
megalkotásáról. A településen mûködõ civil szervezeteket, egy-
házakat, és a lakosságot partnerként vonjuk be a munkába. 

Így ezúton kérjük a lakosságot, hogy amennyiben ez ügyben
segítséget kívánnak nyújtani a Településképi Arculati Kézi-
könyv készítésében, illetve javaslatuk van a településkép, arcu-
lat jövõbeni kialakítására, azt írásban tegyék meg a fõépítész as-
szony felé, az alábbi e-mail címen: foepitesz@berhida.hu, vagy
levélben adják le a polgármesteri hivatalban. A borítékra írják rá:
Javaslat az arculati kézikönyv készítéséhez

A javaslatokat 2017. július 5-ig várjuk!
Pergõ Margit
polgármester

M E G H Í V Ó
Berhida Város Önkormányzat Képviselõ-testületének

kihelyezett ülését,

KÖZMEGHALLGATÁSÁT 
2017. július 3-án (hétfõn) 17.00 órakor

a BERHIDAI KULTÚRHÁZ ÉS KÖNYVTÁRBA

2017. július 4-én (kedden) 17.00 órakor
a peremartongyártelepi PETÕFI MÛVELÕDÉSI

HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBA

ö s s z e h í v o m. 

NAPIREND:
1.) Tájékoztató a 2016. évi költségvetés teljesítésérõl, a

2017. évi bevételek várható alakulásáról, gazdasági
lehetõségekrõl, a lakóhelyi környezet állapotáról

2.) Tájékoztató Településképi Arculati Kézikönyv készí-
tésérõl

A tájékoztatók után közmeghallgatás. 
Pergõ Margit
polgármester

Károlyi Imre
1932–2017

Tudtuk, hogy már egy ideje
betegeskedett, mégis fájdalmas
volt a szomorú hír, ami akkor
ért bennünket, amikor meghal-
lottuk, hogy meghalt az Imre
Bácsi. Berhidán nagyon sokan
csak így emlegették, és mégis
mindenki tudta, kirõl van szó.

Egyszerû és dolgos ember
volt. Dolgozott gyárban, aztán gazdálkodott. Munkájával
szerzett tiszteletet, elismerést magának. Idõs korára egy-
házképviselõi tag lett. Sokat segített a helyi római katoli-
kus egyháznak nemcsak munkával, hanem közvetlen pénz-
ügyi támogatással is. A helyi Szent László templom fel-
újításának aktív résztvevõje volt.

Az önkormányzat képviselõjévé 1990-ben választották. Ezt
követõen nemcsak képviselõként, hanem alpolgármesterként
is segítette Lajosfalvi József polgármester munkáját. Az a faj-
ta képviselõ volt, aki nem csak a választás évében beszélgetett
az emberekkel, hanem négy éven keresztül egyfolytában.

Szívén viselte a testvértelepülés Sepsibükszád lakóival
való kapcsolattartást. Többször vezetett berhidai delegáci-
ót Bükszádra akár egyházi, akár önkormányzati megbízás-
ból. Ott is hamar megkedvelték közvetlensége, egyszerû
nyugodt magatartása miatt.

Munkája elismeréseként 2004. évben Berhidáért ki-
tüntetést, 2013-ban magas állami kitüntetésként Magyar
Arany Érdemkeresztet kapott.

Nehéz lesz pótolni a hiányát. Az idõ talán majd segít eb-
ben is, de biztos vagyok benne, hogy ha meg is kopnak 
majd az emlékek, Berhidán sokan lesznek, akik sokszor és
jó szívvel gondolnak majd rá, mert tudjuk, hogy szívünkbe
csak az hal meg kit elfeledünk, nem pedig az kit eltemetünk.

Pergõ Margit
polgármester
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SZERKESZTÕSÉGI KÖZLEMÉNY
Tisztelt Olvasóink!

Következõ Önkormányzati Híradó a 2017. szeptemberben

megjelenõ ünnepi szám lesz. A 2017. októberi lapszámba

várjuk hirdetéseiket és közleményeiket.

Kérjük, hogy írásaikat szeptember 25-ig jutassák el 

szerkesztõségünkhöz személyesen, vagy az alábbi 

e-mail címre: kulturhaz@berhida.hu

Szerkesztõség címe: Berhidai Kultúrház és Könyvtár

8181 Berhida, Kossuth u. 18.

Önkormányzati Híradónk városunk honlapján

(www.berhida.hu) is megtekinthetõ.

NE ENGEDD! VESZÉLYES!

HA NEM VÁGOD, AKKOR MÁS FOGJA! 
DE AZ NEKED FOG PÉNZBE KERÜLNI!

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény 17.§ (4) bekezdése értelmében a földhasz-
náló köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig fo-
lyamatosan fenntartani.

A hatályos jogszabályok szerint: belterületen a jegyzõ, kül-
területen a járási hivatal kezdeményez hatósági eljárást azon
földhasználókkal szemben, akik elmulasztották a védekezési
kötelezettségüket teljesíteni. 

A 221/2008. (VIII. 30.) Kormányrendelet értelmében a ha-
tóság közérdekû védekezést rendel el, amely azt jelenti, hogy
a hatóság által megbízott vállalkozó jogosult az érintett te-
rületre bemenni, és ott a szükséges parlagfû-mentesítési
munkálatokat elvégezni.

A munkálatok, valamint az eljárás költségei az ingatlan tu-
lajdonosát, használóját terhelik. Nem kerül sor a vállalkozó
általi parlagfû-mentesítésre, ha az ügyfél idõközben maga ele-
get tesz kötelezettségének. A felmerült költségek magukban
foglalják: a vállalkozó költségét (ha a közérdekû védekezést
végrehajtotta), a vállalkozó oka fogyottá vált kiszállási költsé-
gét (ha az ügyfél elmulasztotta értesíteni a hatóságot, hogy ma-
ga elvégezte a védekezést, és a vállalkozó kiment a helyszínre)
és a hatóságoknál felmerülõ költségeket.

A kötelezettségüket megszegõkkel szemben növényvédelmi
bírság kiszabására is sor kerül, amelynek mértéke belterüle-
ten 15.000–5.000.000 Ft-ig terjedhet az élelmiszerlánc felügye-
letével összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mérté-
kérõl szóló 194/2008. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján. A nö-
vényvédelmi bírság mértékét a parlagfûvel fertõzött terület mé-
rete és a parlagfûvel való felületi borítottság határozza meg.

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal

KÉSZÜLÜNK 
A KLÍMAVÁLTOZÁSRA?

Az elõzõ évek viszonylag „meleg” telei után váratlanul ér-

tek bennünket az idõnkénti „mínuszok”, ami a normális telet

jelentik. A lakosság egy része nem készült fel kellõen arra,

hogy télen hideg is lehet. 

Ugyanakkor néhány hét alatt megérkezett a tavaszi idõjárás,

ami után számítani lehet késõbb özönvíz szerû esõzésekre, szél-

viharokra, hõhullámokra és mindezeket kísérõ jelenségekre is. 

Az elektronikus médián keresztül távoli földrészekrõl látha-

tunk sokkoló képsorokat árvizekrõl, földcsuszamlásokról, szél-

viharról, hõhullámokról. Eddig azt gondoltuk, hogy szegények

ott messze hogyan jártak.

Az utóbbi idõben azonban az ország különbözõ részérõl ha-

sonló képeket láthatunk. A tudományos kutatások és tapaszta-

lati tények azt mutatják, hogy nekünk magyaroknak is készül-

ni kell hasonló eseményekre. Az évszakok eltolódása és az idõ-

járási jelenségek negatív elõjellel megjelennek olyan helyeken

is, ahol ez eddig nem volt jellemzõ. Így nálunk is.

A hirtelen lezúduló csapadék elönthet utakat, pincéket, a hir-

telen támadt szélviharok fákat dönthetnek ki, kéményeket tehet-

nek tönkre.

A magas UV sugárzás, a hõhullámok különösen megviselik

az idõseket, betegeket, gyerekeket, de az átlagember sem tud-

ja magát kivonni a szokatlan körülmények hatása alól. Ezek

következményeként kialakulhatnak olyan katasztrófahelyzetek,

amelyekre nem készülhetnek fel sem a katasztrófavédelmi szer-

vezetek, sem a települések, sem a civil lakosság.

Berhida Város Önkormányzata csatlakozott a Klímabarát

Települések Szövetségéhez, hogy velük közösen elkészítsük a

fenntartható és klímatudatos modellek kidolgozását és az elke-

rülhetetlen változásokhoz való alkalmazását. Fontos része a

programnak a lakosság megfelelõ tájékoztatása és meggyõzé-

se a megelõzési lehetõségek kihasználásáról.

Pergõ Margit
polgármester

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS!
Köszönettel tartozunk Dr. Koller István állatorvos Úrnak,

aki a városunk egyik lakóingatlanán 2017. május hónapban tör-
tént tûzeset következtében megsérült kutyát önzetlen és lelki-
ismeretes munkájával gyógykezelésben részesítette. A doktor úr
a kutyus ellátásáért pénzt nem kért.

Doktor Úr! Köszönjük szépen a segítségét! Munkájához jó
erõt, egészséget kívánunk!

Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal
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A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI
Gyereknap

Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja. Iskolánk is

minden évben megünnepli a jövõ nemzedékét. Idén azonban

kicsit rendhagyó módon tettük ezt. Nemcsak kiváló programok

várták a gyerekeket, hanem udvarunk is bõvült két új pingpong-

asztallal. Azt hiszem, ennek nemcsak az az elõnye, hogy min-

denki megmérettetheti magát e remek sportban – ha kedve

szottyan egy kis mozgásra –, hanem szimbolikus jelentéssel is

bír: Bizonyára sokan emlékeznek még rá, hogy intézményünk-

ben, a régi idõkben oly sokszor pattogott a labda a zöld aszta-

lon.

A pingpongozáson kívül gyerekeink lovagolhattak; utazhat-

tak pónik húzta kocsin; kipróbálhatták kerékpáros tudományu-

kat a KRESZ-pályán; jókat ugrálhattak a trambulinon és kaca-

gástól volt hangos az ugrálóvár is.

A fiúk fociztak, majd átadták a terepet a sok gyerkõcöt láz-

ba hozó autómodelleknek. A legkisebbeket sok ügyességi játék-

kal várták a tanító nénik: labdajátékokkal, közös rajzolással,

borotvahab-tortakészítéssel.

Jártak nálunk a rendõrök is. Néhány rendvédelmi eszközzel

ismerkedtek meg a lurkók.

S aki énektudását szerette volna próbára tenni, azt karaoke

várta az egyik tanteremben. Volt is dínomdánom, majd kidõlt

az iskolafal. 

Az idei gyermeknap attól is különleges volt, hogy aktívan

vontuk be a vállalkozó kedvû anyukákat, apukákat is. Csak úgy

sürgött – forgott a sok szülõ a bográcsok körül, miközben finom

illatok szálltak fel a gõzölgõ gulyáslevesekbõl.

Dél körül aztán a sok játéktól, ugrálástól, danolászástól el-

csigázott gyerek pillanatok alatt felfalta a sok kondér tartalmát.

Bizton állíthatjuk, éhesen senki nem tért haza.

Reméljük, sikerült hagyományt teremteni a programmal, és

jövõre együtt tölthetünk kicsik és nagyok újra egy remek dél-

elõttöt. 

Kálmán Andrásné

Köszönjük, köszönjük, köszönjük….
Iskolánk tantestülete nevében köszönjük az önkormányzat-

nak, a Hétszínvirág ovinak, a Várpalotai Rendõrkapitányság-

nak, a Szülõi Munkaközösségnek, Szöllösi Attilának, Szöl-

lösi Izabellnek, Schlemmer Péternek, Szabó Zoltánnak, Kovács

Jánosnak, Andó Csabának, Szalkai Károlynak, Budai Roland-

nak, Füst Ádámnak, Kovács Hajnalkának, Cserné Fodor

Krisztinának, Nagy Margitnak, Csányi Ramónának, Óbíróné

Karácsony Ágnesnek, Lakkné Gál Ildikónak, Molnárné Gás-

pár Orsolyának, Skobrák Andreának, Kálmán Andrásnak,

Nagyné Horgos Juditnak, Varga Károlynénak, Kámán Brigit-

tának, Vincze Jánosnak ésVincze Jánosnénak, Müllerné Var-

ga Anitának, Reiderné Németh Krisztinának, Gritta András-

nak, Baranyai Balázsnak, Sipos Kálmánnak és Sipos Kálmán-

nénak, Horváth Anitának, Csonnó Andreának, Horváth Irén-

nek, Johanidesz Károlynak és Johanidesz Károlynénak,

Kekkné Horváth Anettnek, Mészárosné Kudar Bernadettnek,

Szabóné Antal Szilviának, Pappné Szalai Veronikának, Erdei

Katalinnak, Lendvai Ferencnének és Erdei Sándornénak,

hogy segítettek abban, hogy ez a nagyszabású rendezvény

megvalósulhasson!

iskolánk tantestülete

Versenyen voltunk
Május elején az iskola I. korcsoportos (Csercsics Dominik,

Sztankovics Ádám, Báthory Botond, Albertus Levente, Cser

Simon, Kadlicskó Zalán), 

II. korcsoportos (Bogdán Dominik, Sztankovics Gergõ, Csõ-

szi Zoltán, Kálmán Patrik, Kovács Rajmund, Lendvai Milán), 

III. korcsoportos (Szibler Sándor, Bóta Bence, Füstös Fe-

renc, Sidó Ábel, Nyírõ Noel, Major Martin) fiúcsapata atlétika

diákolimpián vett részt Várpalotán. 

Az I. és II. korcsoport a 6. helyen végzett, a III. korcsoport

tagjai csapatversenyben 2. helyezést értek el. Az egyéni össze-

tett versenyben Sidó Ábel a 3. helyen, míg Kálmán Patrik 1.

helyen végzett és továbbjutott a megyei fordulóra.

Gratulálunk fiúk!

Törõcsikné Györgyei Nelli

Bécsi kirándulás

Május 19-én Bécsbe utaztunk a német nemzetiségi nyelvet

tanuló 7. és 8. osztályos diákokkal. A kirándulás elsõ állomása

a Schönbrunni kastély volt, ahol felszálltunk a panoráma vo-

natra és megnéztük a kastélypark nevezetességeit. Ezután az

állatkertben töltöttünk pár kellemes órát. A városnézésre

Takácsné Ildikó kísért el minket, akinek ezúton is köszönjük,

hogy megmutatta nekünk a város látnivalóit. Sétánk során meg-

néztük a Parlamentet, a Rathaus épületét, Stephansdomot, a

Hofburgot. Köszönjük a Berhidai Német Nemzetiségi Önkor-

mányzatnak a lehetõséget, hogy tanulóink német nyelvterület-

re kirándulhattak. 

Ádámné Nagy Ildikó, Kálmán Andrásné, 
Vargáné Nesó Ágnes



Határtalanul! Utazva tanulj!
Iskolánk az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ jóvoltából

2016. évben meghirdetett pályázaton HAT-16-0762 kódszám-
mal 740.000 Ft összegû támogatást nyert 7. évfolyamon tanu-
ló diákjai részére, 20 fõ tanulót és 3 fõ pedagógust érintõen, Er-
dély kincseit felfedezõ körutazás céljából. Az utazás megvaló-
sításához a kapott forrást jelentõs összeggel kellett kiegészíte-
ni, melyet Berhida Város Önkormányzata, a Veszprémi Tan-
kerületi Központ, Beke Zsolt atya, valamit Kovács János vál-
lalkozó hozzájárulásával sikerült végül megtenni. A források
felkutatása után indulhatott az 5 napig tartó felfedezõ túra. A ki-
rándulás célja egyrészt a testvérvárosi kapcsolatok építése, ápo-
lása, hiszen Berhida és Sepsibükszád között már rég óta fenn-
áll ez a kapcsolat. A részt vevõ tanulók élményekben gazdag föld-
rajzi, irodalmi és történelmi ismereteiket gyarapíthatták.

Szintén rendkívül fontosnak tartjuk a szülõföld s a haza szere-
tetének oly módon való érvényesülését, hogy a személyes kap-
csolatok, s a hõsök példáján keresztül érzékenyítsük fiataljainkat.

Az utazás fõ témája a földrajzi tananyaghoz kapcsolódik,
így minden helyszínen a tavak (Medve-tó, Szent Anna-tó) ki-
alakulásának, pusztulásának folyamatát, a sóbányák (Torda,
Parajd) kialakulását, a vulkáni mûködés hatásait (kénes fortyo-
gók, mofetták, gyógyfürdõk, borvizek, Büdös-barlang), a geo-
lógiai változásokat (Tordai hasadék, Székelykõ) ismerhettük
meg különféle módszerek útján (beszélgetés, elõadás, magya-
rázat, interaktív eszközök).

A meglátogatott irodalmi-történelmi helyek között szerepelt
Nagyvárad, Csucsa, Segesvár, Farkaslaka, Szejkefürdõ, Szová-
ta, Kolozsvár, Parajd, Nyergestetõ.

Az utazásra Magyar László, Kovács János és Pergõ Margit
polgármester asszony is velünk tartott saját költségén, mellyel
további támogatást nyújtottak programjainkhoz, s személyesen
garantálták a testvérvárosi kapcsolatok építését, ápolását, s az
emlékhelyek minél alaposabb megismerését. Az egyik kísérõ pe-
dagógusunk, Tamás György személyes példával nyújtott fel-
emelõ pillanatokat kis csapatunk számára, hiszen Székelyud-
varhelyen született, s családja ma is ott él: testvérei és szülei
Kiskadácson, illetve Székelyudvarhelyen. Mivel utunk során
érintettük Kiskadácsot, ezen a gyönyörû helyen nagy szeretet-
tel fogadott minket otthonukban egész családjuk, igazi székely
vendégfogadás módjára. Mindenféle hazai finomsággal, frissí-
tõkkel várták csoportunkat, büszkén mesélték történeteiket –
volt ott minden, anekdota, mese, vicc,… –, melybõl megismer-
hettük az erdélyi magyarok kultúrájának egy szeletét, családi kö-
telékeiket, gyökereiket, s nem utolsó sorban az egymásra figye-
lés, egymás iránti szeretet szép példáját láthattuk ez által. Mi is
viszont bemutattuk az általunk hozott kultúra kis darabkáit La-
katos Roberta elõadásával, aki népdalokat énekelt. Gyuri bácsi
családja több programunkra is elkísért minket, így továbbra is
meríthettünk az õket 1000 km-en is összekötõ szeretet erejé-
bõl. A híres székely vendégfogadásnak mindenütt tanúi lehet-
tünk, amerre jártunk, de leginkább Sepsibükszádon, testvérvá-
rosunkban, ahol az iskola vezetõje és pedagógusai, s az iskolás
gyerekek is megható kedvességgel fogadtak minket, s a pol-
gármester úr vendégszeretete tette fel az „i”-re a pontot. A kö-
zösen eltöltött idõ, beszélgetések, megajándékozások, kulturá-
lis eszmecserék adták programunk fõ értékeit.

Útitársaink, Magyar László, Kovács János, s a polgármester
asszony is értékes segítséget nyújtott a más egyebek mellett a

tájékozódás, kapcsolatépítés, érzékenyítõ programok sikeres-
ségét illetõen, s a csapatunk igazi közösséggé formálódott e pár
nap során közremûködésük által. Kiemelt eseményként említem,
hogy Magyar László közbenjárása révén mindenhol ismerõs
„földiként” fogadtak minket, s Kovács János saját keze munká-
ja által készített keresztet a hõsökrõl való megemlékezéshez,
melyet Nyergestetõn megindító, szívhez szóló beszédét köve-
tõen közösen helyeztünk el a korábbi berhidai kereszt mellé,
majd ideillõ elõadásokkal (Vass Vivien: Reményik Sándor:
Eredj, ha tudsz; Lakatos Roberta: Népdalok) tisztelegtünk a hõ-
sök emlékének közösen. A megemlékezések sorát a csucsai –
egykor - Boncza-birtokon kezdtük, ahol Pfeifer Viktória (Ady
Endre: Új vizeken járok) és Vass Vivien (Ady Endre: Karácso-
nyi rege) versek szavalásával adózott névadó költõnk emléké-
nek, s ezt folytattuk többek között Petõfi Sándorról, Tamási
Áronról, Orbán Balázsról, Áprily Lajosról való megemlékezé-
sekkel is (koszorúzás, szalagkötés, versek).

Úgy gondolom, programunkkal beteljesítettük a tervezett célokat,
s ezen túlmutatva közösséggé szervezõdtünk, gyönyörû vidékeket fe-
dezhettünk fel közösen, s Határtalanul! jól éreztük magunkat.

Császár Zsuzsanna pedagógus
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ADY ÉS AMI HÍREK

Zölden jobb
A #zölden-

jobb elnevezésû

kezdeményezés

a közösségi mé-

dia erejét fel-

használva kí-

vánta megszólí-

tani az inter-

neten sok idõt

eltöltõ fiatalo-

kat, és környe-

zetvédelemre

valamint szelek-

tív hulladék-

gyûjtésre ösz-

tönzi õket. A

szervezet arra

buzdítja a fiata-

lokat, hogy fo-

tózzák le magu-

kat egy zöld pó-

lóban vagy zöld

ruhában, és osz-

szák meg a képet, ezzel is kifejezve a környezettudatos maga-

tartás iránti elkötelezettségüket. A kezdeményezéshez olimpi-

konok, mûvészek és médiaszemélyiségek is csatlakoztak. A

mozgalmat a Környezetvédelmi Világnaphoz kapcsolódóan

hívták életre, melyhez iskolánk is csatlakozott.
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Erzsébet-táborban járt az alsó tagozat

Az a megtiszteltetés ért minket, hogy elsõként fedezhettük fel

a zánkai Erzsébet-tábort.

Május 24-én, szerdán délelõtt indultunk. Már a buszon nagy-

on jó hangulat kerekedett. Dalos kedvû csapat haladt Zánka felé.

Délben a regisztráció után már ebéddel vártak bennünket,

ebéd után pedig bevettük a programokban dúskáló tábort.

14 órától szafari hangulatú célba dobás, célba lövés, távcsö-

ves állatkeresés, 15 órától sétahajózás várt bennünket. A Bala-

ton meghódítása után folytattuk a programok felfedezését. Vol-

tak, akik íjászattal, mások célba lövéssel vagy éppen a trambu-

linnal ismerkedtek. A vacsorát mozielõadás követte. A Vaiana

címû Disney rajzfilmet néztük meg.

Második napunk sem volt unalmas a táborban.

Reggelit követõen hatalmasat sétáltunk, játszótereztünk.

Ebéd elõtt még belefért egy kis kézmûveskedés, fonás is, ahol

az indián fonást, csomózást tanulhattuk meg.

Délután megint a sporté, a szabadtéri játékoké volt a fõsze-

rep. Trambulin, kerékpári ügyességi verseny, és a már nagy iz-

galommal várt gokart.

Esti programunk zárása ismét mozielõadás volt, most a Dzsun-

gel könyve címû animációs filmet néztük meg. Eseménydús,

programokkal teli 2 napot töltöttünk az Erzsébet-táborban, ahol min-

denki jól érezte magát, és gazdag élményekkel jöttünk haza.

Várjuk a folytatást! Jövõre veletek ugyanitt!

Benczik Gabriella tanító

A 2017/18-as tanévben is indul az esti tagozatos gimná-
zium. Érdeklõdni lehet: 88/586-680-as telefonszámon.
Induló évfolyam: 9., 10., és 11. osztály.

RENDÕRSÉGI HÍREK
A segélyhívó számok használatával

kapcsolatos tudnivalókról

A rendõrség tájékoztatja a lakosságot, hogy a nemzeti se-

gélyhívószámokon (104 mentõk, 105 katasztrófavédelmi szerv

és 107 általános rendõri feladatok ellátására létrehozott szerv),

valamint az egységes európai segélyhívószámon (112) kezde-

ményezett hívásokat országosan a Szombathelyi és a Miskolci

Hívásfogadó Központ 112-es hívásfogadó operátorai kezelik.

Csak és kizárólag emberi életet, anyagi javakat és a környe-

zetet veszélyeztetõ, valós veszélyhelyzetben lehet hívni a se-

gélyhívó számot, ezáltal kérni a mentõk, katasztrófavéde-

lem/tûzoltóság vagy rendõrség beavatkozását.

Kérjük, hogy a segélyhívás kezdeményezésekor röviden, vi-

lágosan, érthetõen mondja el, hogy mi történt. Fontos, hogy

megõrizze nyugalmát és elmondja a nevét, címét, visszahívha-

tó telefonszámát. Az operátor által feltett kérdésekre a minél

gyorsabb segítségnyújtás érdekében, egyértelmû, lényegre tö-

rõ válaszokat adjon, a lehetõ legpontosabban határozza meg az

esemény helyszínét, egyértelmû cím hiányában annak megkö-

zelítési módját.

Az indokolatlan hívások túlterhelhetik a rendszert, veszély-

be sodorva azoknak az életét, akik valóban a készenléti szervek

segítségére szorulnak! 

Fontos, hogy mindenki csak veszélyhelyzet esetén hívja a

104-es, 105-ös, 107-es és 112-es segélyhívó számot! A rendel-

tetéstõl eltérõ igénybevétele és a valótlan bejelentés szabály-

sértésnek minõsül, ami akár százötvenezer forintig terjedõ

pénzbírságot, valótlan bejelentés esetén akár elzárást is vonhat

maga után!
Bartók Judit c. r. százados

UTAZÁS GOURMANDIÁBA
A nagy utazások elõtt mindig felfokozott izgalommal várjuk

az indulást, és megpróbáljuk elképzelni, hogy milyen új élmé-
nyekben lehet részünk az utazás során.

Én is hasonló várakozással vártam, hogy a SÜNI óvoda élel-
mezésvezetõi munkakörét végre betöltsék, és ismét egy új
ízvilágba utazhassak. Mivel a kulináris élvezeteket nagyon ked-
velem, fokozott várakozással vártam az új élelmezésvezetõ ér-
kezését. Várakozásom nem volt öncélú, mivel úgy vélem rajtam
kívül még nagyon sokan így voltak ezzel.

Úgy tapasztalom, hogy Farkas Mónika munkába állása meg-
nyugvással tölti el a mindvégig kitartó, a SÜNI konyhájához
hû gourmandokat, akik ismét megtapasztalhatták, hogy a vál-
tozatosság gyönyörködtet. Le kell szögeznem, nekem a régivel
sem volt semmi bajom, csak már egy kicsit uncsi volt a heten-
te – kéthetente ismétlõdõ – egyéb iránt finom és ízletes étel.

Mónika merõben új, érdekes ízvilágot varázsolt nekünk. Az
ételek készítése során személyes jelenléte, felügyelete biztosí-
ték arra, hogy mindig kiváló étel kerüljön az asztalra. Az ételké-
szítés során új módszereket, konyhai praktikákat vezetett be.

Merõben formabontó volt az az eset, amikor Mónika szemé-

lyesen kereste és kérte az ADY iskola tanulóit, hogy mondják
el, mi a véleményük az ételekrõl, amit eddig fogyasztottak, mik
azok a változtatási igények, amit a jövõben el szeretnének ér-
ni. A beszélgetésen elhangzottakat átgondolva, azok közül jó né-
hányat alkalmazva mára elmondható, hogy a gyerekek nagy ré-
sze elismeréssel szól az ételekrõl. Ezt egy „villám közvéle-
mény-kutatás” is alátámasztja, ahol is a megkérdezett gyere-
kek 82%-a meg volt elégedve az ebéddel.

Mostanában az éthordóm átvételekor egyre gyakrabban ta-
lálkozok régi - új arcokkal. 

Ezzel a figyelemfelkeltõ írásommal is az a célom, hogy mi-
nél több kollégámnak, ismerõsömnek elmondjam, hogy valami
megváltozott a SÜNI konyháján. Véleményem szerint jó irány-
ba. Ismét érdemes a jó öreg SÜNI fõztjét fogyasztani, ezáltal új
és kellemes gasztronómiai élményekben részesülni.

Aki nem hiszi, járjon utána, tegyen (egyen) egy próbát, any-
nyit megér. Ha valaki egyszer megkóstolja, utána nem tudja
abbahagyni.

Mindenkinek jó étvágyat kívánok.
Karácsony József



2017. június Önkormányzati Híradó

7

Hasznos tanácsok kánikula idejére a hõguta megelõzése 
és kezelése érdekében kisgyermekes szülõk számára

Tanácsok hõséghullám idejére

Csecsemõket, 

kisgyermekeket 

árnyékban levegõztessünk!

Ha van elektromos 

ventilátora, használja 

a nagy melegben!

Ne sétáltassunk a hõségben

kisbabát!
Lehetõleg éjjel szellõztessen!

Sose hagyjunk 

gyermekeket, állatokat 

zárt, szellõzés nélküli parkoló

autóban!

Széles karimájú kalappal,

napszemüveggel 

és naptejjel védje magát 

és gyermekét!

A babák különösen sok folyadékot igényelnek!

Gyakrabban szoptassunk, a nagyobbakat mindig kínáljuk

tiszta vízzel!

Mit igyunk? Mit ne igyunk?
Víz, ásványvíz, tea Kávé, alkoholtartalmú italok

Szénsavmentes üdítõk
Magas koffein- és cukortar-

talmú szénsavas üdítõk

Paradicsomlé, aludttej, 

kefir, joghurt

Levesek

Kerüljük a meleget! Fontos megjegyzések!
Hûtse lakását! Figyelje a szobahõmérõt!

Napközben tartsa az ablakokat csukva, használjon függönyt,

vagy egyéb sötétítõt. Lehetõleg éjszaka szellõztessen. Csak a

szükséges mértékben használja az elektromos készülékeket

(még a világítást is). Ha van légkondicionáló berendezése, 

ennek mûködtetése idején tartsa csukva az ajtót és az ablakot.

Hõhullámok idején, amikor a külsõ hõmérséklet 35–39°C kö-

zötti, az ideális belsõ hõmérséklet 28 fok körüli – nem javasolt

a túlzott légkondicionálás. A ventilátort csak rövid ideig lehet

használni, mivel kiszárítja a szervezetet! Fontos a fokozott folya-

dékpótlás!

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, lehetõség szerint

töltsön el legalább 2–3 órát légkondicionált helyen.

Kerülje a megterhelõ fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban a

legmelegebb órákban.

Már most gondoljon arra, hogyan hûtheti lakását a jövõben

(„hideg” festék, párologtató, zöld növények)

Tartsa testhõmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok 
folyadékot, elõzze meg a kiszáradást!

Ha elindul otthonról, vigyen magával 1 liter vizet!

Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben.

Használjon vizes borogatást, hûtse lábát langyos vízben.

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bõ ruhát. Ha a napra

megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget.

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne várja meg, míg szom-

jas lesz! Ne fogyasszon alkoholos és magas cukortartalmú és

koffeintartalmú italt!

Pótolja az izzadással elvesztett sót is! A vízivás sópótlás nélkül

veszélyes lehet! Ne feledje: az alkoholos és cukros italok vizet

vonnak el a szervezetbõl, fokozzák a szomjúságot, a koffein víz-

hajtó hatású!

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelõorvosát,

hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékszükségletet.

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! Fokozattan

ügyeljünk a lázas gyermekek folyadékpótlására!

Ellenõrizze testhõmérsékletét!

Fontos tudni, ha a testhõmérséklet 38 fok fölé emelkedik, az már

káros az egészségre. 39 fok felett hõguta! 40 fok felett életveszé-

lyes állapot!

Tárolja gyógyszereit megfelelõ hõmérsékleten!
Ha a szobahõmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerû a gyógy-

szereket hûtõben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a dobozra!

Keresse fel orvosát, ha krónikus betegségekben szenved, vagy

többféle gyógyszert szed. Ha bármi szokatlan tünetet észlel,

azonnal forduljon orvoshoz!
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Rendelési idõk, elérhetõségek
Háziorvosi Szolgálat

Dr. Rónay Barnabás - háziorvos

Cím:8181 Berhida, Hõsök tere 34.

Telefon: 06/88/455-040, 

06/30/381-83-93

Rendelési idõ:

Hétfõ: 8.00-11.00

Kedd: 13.00-16.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

Dr. Alfredo Naranjo - háziorvos

Cím: 8181 Berhida, Hunyadi tér 2.

Telefon: 06/70/379-1404

Rendelési idõ:

Hétfõ: 8.00-12.00

Kedd: 11.00-15.00

Szerda: 11.00-15.00

Csütörtök: 8.00-12.00

Péntek: 8.00-12.00

Dr. Izsák Dénes - háziorvos

Cím:8182 Berhida, Szegfû u. 48.

Telefon: 06/88/789-160

Rendelési idõ:

Hétfõ: 9.00-12.00

Kedd: 13.00-15.00

Szerda: 9.00-12.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 10.00-12.00

Gyermek háziorvosi 
rendelés

Dankáné Dr. Csontai Erzsébet
- gyermekorvos

8181 Berhida, Hõsök tere 38.
Telefon: 06/88/455-344

Rendelési idõ: 

Hétfõ: 11.00-14.00

Kedd: 11.00-14.00

Szerda: 8.00-10.00

Péntek: 8.00-12.00

Csecsemõ-tanácsadás:

Szerda:  10.30-12.30

Iskolaorvosi rendelés:

Kedd: 10.00-11.00

8182 Berhida-Peremartongyártelep,
8182 Berhida, Szegfû u. 48.
Telefon: 06/88/455-538

Rendelési idõ:

Hétfõ: 8.00-10.00

Csütörtök: 13.00-15.00

Csecsemõ tanácsadás:

Csütörtök: 10.00-12.00

Iskolaorvosi rendelés:

Csütörtök: 12.00-13.00

Sürgõs esetben elérhetõ munkanap:

8.00-16.00 óra között:(mobil)

06/20/475-2114

Központi ügyelet

Várpalota, Szent Imre u. 6. (volt SZTK)

Telefon: 06/88/412-104

Hétköznap: 16.00-08.00

Hétvége és ünnepnap: 08.00-08.00

Fogorvosi rendelés

Dr. Juhász Ágnes
Cím: 8182 Berhida, Szegfû u. 48.

Telefon: 06/88/797-280

Rendelési idõ: 

Hétfõ: 8.00-14.00

Kedd: 13.00-19.00

Szerda: 8.00-14.00

Csütörtök: 13.00-19.00

Péntek: 8.00-14.00

Vérvétel

Svolik Klára
Idõpontkérés az alábbi telefonszámon:

70/379-0425

Idõpont-egyeztetés minden esetben
szükséges!

Vérvétel idõpontjai: 

Berhida, Háziorvosi rendelõ, 

Hunyadi tér 2.

Szerda: 6.00-8.00

Peremarton, Háziorvosi rendelõ, 

Szegfû u. 48.

Péntek: 6.00-8.00

Védõnõi Szolgálat

Csányi Ramóna Mária - védõnõ

Berhida, Hõsök tere 38.

Telefon: 06/88/455-723

Önálló védõnõi tanácsadás:

Csecsemõ és kisgyermek: 

Csütörtök: 8.00-10.00-óráig

Várandós, anya-és nõvédelmi: 

Csütörtök: 12.00-14.00 óráig

Orvossal tartott csecsemõ- és kisgyer-

mek-tanácsadás:

Szerda: 11.30-12.30 óráig

Bodnár Lajosné
Berhida, Hõsök tere 38.

Telefon: 06/88/455-723

Önálló védõnõi tanácsadás:

Csecsemõ és kisgyermek: 

Szerda: 8.00-10.00óráig

Várandós, anya és nõvédelmi: 

Csütörtök: 10.00-12.00 óráig

Orvossal tartott csecsemõ- és kisgyer-

mek-tanácsadás:

Szerda: 10.30-11.30 óráig

Iskolaegészségügyi tevékenység: 

Kedd: 10.00-11.00 óráig

Székelyné Kendi Ildikó - védõnõ

8182 Berhida, Szegfû u. 48.

Telefon: 06/88/454-502

Önálló védõnõi tanácsadás:

Csecsemõ és kisgyermek:

Csütörtök: 8.00-10.00 óráig

Várandós, anya és nõvédelmi:

Kedd: 10.00-12.00 óráig

Orvossal tartott csecsemõ- és kisgyer-

mek-tanácsadás: 

Csütörtök: 10.00-12.00 óráig

Iskolaegészségügyi tevékenység

Kedd: 8.00-10.00 óráig 

Állatorvosi Rendelõ

Dr. Koller István állatorvos 

8181 Berhida, Veszprémi út 15.

Telefonszám: 06/70/948-8191, 

06/20/318-8191

Rendelési idõ:

Hétfõ:                 10.00-14.00

Kedd:                  14.00-18.00

Szerda:                10.00-14.00

Csütörtök:           14.00-18.00

Péntek:                10.00-14.00
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ELSÕÁLDOZÁS BERHIDÁN
A katolikus egyház egyik fontos ünnepe az elsõáldozás: az Ol-

táriszentség elsõ alkalommal történõ vétele. A Biblia szerint Jé-
zusnak az utolsó vacsorán a kenyérrõl és borról mondott szavai: 

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, bennem ma-
rad, és én õbenne”.

Május 7-én vasárnap, Anyák napján, a Szent László templom-
ban 8 kislány és 6 kisfiú lett elsõáldozó, Krisztus-hordozó.
Hosszú készülõdés elõzte meg az ünnepet, hiszen a gyerme-
keknek 3 év alatt kellett elsajátítani a megfelelõ tudást. 

Az imára kulcsolt kis kezek, a félszeg tekintetek arról tanús-
kodtak, hogy hatalmas „dolog” történik az õ életükben, lelkük-
ben. A szentmise szülõi áldással vette kezdetét, az ünnepi litur-
gia részei után az elsõáldozók égõ gyertyával a kezükben újítot-
ták meg keresztségi fogadalmukat. Ezt követõen elérkezett a vár-
va várt pillanat, az elsõ szentáldozás, „Jézussal való találkozás”.
A szentmise végén a gyermekek az Édesanyákat köszöntötték,
majd Zsolt atyától egy kis ajándékot és emléklapot vehettek át.

Ezen a vasárnapon minden elsõáldozó elérkezett életútjának
egy meghatározó állomásához, ahová mi, szülõk örömmel és
büszkén kísértük. Örvendetes lenne, ha a gyermek elsõ szent-
áldozása nem csak erre az egy alkalomra szólna! Ha minden
vasárnap ott lenne a misén és részesülne a szentáldozás kegyel-
mében. Ha mi szülõk is megfognánk a kezét és az egyházi élet-

ben is mellette állnánk példát mutatva, hitben nevelve. 
Az elsõáldozó gyermekek, valamint szüleik nevében is sze-

retnék köszönetet mondani 
Beke Zsolt plébánosnak, Rapaliné Marika néni, Ali Laci bá-

csi és Adamecz Marika hitoktatóknak,  hogy türelemmel, törõ-
déssel, szeretettel készítették fel gyermekeinket erre az ünnepre.

Nagyné Horgos Judit (szülõ)

A BERHIDAI NYUGDÍJAS KLUB ÉLETÉBÕL…
Hagyományunkhoz híven, május 8-án köszöntöttük az Édes-

anyákat, Nagymamákat és a Dédiket.  Szép, szívhez szóló ver-
sekkel és vetítéssel tettük emlékezetessé ezt az ünnepet.

Május 22-én FÉRFI napot tartottunk egy vidám, humoros, tán-
cos mûsorral, ami igen csak tetszett a teremtés koronáinak.

Meghívott vendégeink is voltak ezen a napon: Pergõ Margit
polgármester, dr. Guti László jegyzõ úr, Lengyelné Horváth
Andrea közmûvelõdési igazgató, akitõl búcsúztunk, nyugdíjba
vonulása alkalmából. 

Kitáncoltuk a májusfát is, majd zenével folytattuk a jó, tán-
cos hangulatot.

Néptáncosaink többször is felléptek május hónapban: Pét-
fürdõn, Peremartonban és Csopakon. Mindenhol dicséretet kap-
tak. Köszönjük Nekik!

Május 27-én Keszthelyre és Zalaszántóra kirándultunk.
Keszthelyen megtekintettük a kastélyt és több kiállítást, majd
Zalaszántón megnéztük Közép-Európa elsõ buddhista szenté-
lyét, ami 1992-ben épült. Hazafelé pedig nagyon finom fagyit
ettünk.

Egy kis csoporttal részt vettünk az V. Peremartoni Napon, a
fõzõversenyen. Finom csülökpörköltet fõztünk. A szakácsok:
Molnár Sándor és Miklós Lászlóné. Köszönjük a résztvevõknek
is a segítséget.

A klub tagjai köszöntötték a május és június hónapban 80.
életévüket betöltött klubtagokat:

Rózsás Lászlóné Ilonkát, Kovács Józsefné Gizikét,
Daróczi Gyuláné Magdikát és Daróczi Gyulát.

„Egy szép arc megöregszik, egy jó test megváltozik, de egy
jó ember, mindig jó ember marad!”

Kívánunk nagyon jó egészséget, vidámságot még hosszú
ideig!!!

Június hónapban még tervezünk egy kirándulást: Esztergom
– Visegrád – Zsámbék.

Június utolsó napján gulyás partival zárjuk a félévet. Közben
készülünk az igazi nagy kirándulásra augusztusban: Debrecen és
környéke, Hortobágy, stb. Bízunk a jó idõben és sikeres útban.

Kívánok minden klubtagnak nagyon jó egészséget!
Kapcsos Józsefné

A fotókat Punk Józsefné készítette
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45 ÉV A KERT SZERETETÉBEN
A Berhidai Kertbarátok Köre 1972-ben alakult a helyi mû-

velõdési házhoz kapcsolódva. A hetvenes évek elején a berhidai

lakosság zöme a környezõ gyárakban dolgozott, számukra a

kert részben kikapcsolódást, részben pihenést jelentett, kis szá-

zalékban volt csak hasznot hozó jellegû. A helyi adottságok és

a település területének környezeti tényezõi nem tették lehetõvé

egy-egy kertészeti növénykultúra hagyományainak kialakulá-

sát. A kertészet iránt érdeklõdõk házuk táján a legszükségesebb

konyhakerti növényekkel, gyümölcs- és szõlõfajtákkal foglal-

koztak. A Kertbarát Kör tagsága többnyire férfiakból állt, a cso-

port elsõ vezetõje Vucsák Antal volt.

Kezdetben fõ témájuk a gyümölcsösök és a szõlészet volt.

Foglalkozásaikra elõadókat hívtak, elõadásokat hallgattak a

helyes metszésekrõl, telepítésekkor a megfelelõ fajták kiválasz-

tásáról, növényvédelemrõl és talajmunkálatokról. Több gya-

korlati bemutatót is tartottak a tagok kertjében, a gyümölcs-

fák és a szõlõ metszésérõl. Jó kapcsolatot ápoltak a peremar-

toni gyárral, innen szerezték be a növényvédõ szereket. A ker-

tészeti ismeretek elsajátításának fontos eszköze volt a szakiro-

dalom. A tagok szakkönyveket vásároltak, szaklapokat járat-

tak. Már megalakulásuk után a veszprémi, megyei kiállításon

mutatták be terményeiket és boraikat, a hetvenes évek köze-

pétõl több alkalommal vettek részt az Országos Mezõgazda-

sági és Élelmiszeripari Kiállításon (OMÉK-on), valamint szá-

mos megyei és országos kiállításon, borversenyen is, melye-

ken számos díjat, kitüntetést kaptak a tagság közül többen.

2002-ben három évtizedes magas színvonalú tevékenységük

elismeréséért, Berhida Nagyközség Önkormányzatának Kép-

viselõ-testülete NÍVÓDÍJ elismerést adományozott a Berhidai

Kertbarát Kör részére. Vucsák Antal után Rács Bálint, majd

sorrendben Ádám Ferenc, Szõczi Rudolf és Pazárné Somo-

gyi Mária volt a csoport vezetõje. A 45 éves múltra visszate-

kintõ Kertbarát Kör a mai napig megszakítások nélkül mûkö-

dik, állandó átlag 30 fõvel, jelenleg Kellerné Szász Anikó ve-

zetésével.

A csoport minden évben a Berhidai Napokon mutatkozik

be terménykiállításával, melynek kezdetben a kultúrház föld-

szinti terme adott helyet, majd a hely szûke miatt tíz évvel ez-

elõtt átköltöztek az Ady Endre Általános Iskolába. A kertek-

ben termett, szépen elrendezett finomságok mellett feldolgo-

zott zöldségek és gyümölcsök sorakoznak a polcokon, s kü-

lönleges dekorációs megoldások is díszítik a kiállításnak

helyt adó tornatermet. A terménybemutató a Berhidai Napok

nevezetessége, a Kertbarát Kör tagjai minden évben nagy

meglepetést okoznak a látogatóknak ötletes megoldásaikkal.

A helyi kiállításokon túl a környezõ települések programja-

inak is állandó résztvevõi, ezáltal városunk jó hírének öreg-

bítõi. 

Fennállásának 45. évfordulóját 2017. május 6-án, a várpa-

lotai Thury-Várban megrendezésre kerülõ jubileumi ünnep-

ség keretében ünnepelte a Berhidai Kertbarát Kör, ahova meg-

hívást kaptak a jelenlegi tagok és a berhidai csoporttal jó kap-

csolatot ápoló kertbarát körök és egyesületek vezetõi, szak-

elõadók, vállalkozók, Pergõ Margit polgármester, Turcsányi

Istvánné ÖBE elnök és a Berhidai Kultúrház és Könyvtár ve-

zetõsége. A tagságot Kellerné Szász Anikó, Pergõ Margit pol-

gármester és Lengyelné Horváth Andrea köszöntötte. Minden

tag és meghívott vendég oklevelet és jubileumi ajándékot ve-

hetett át, valamint országos elismerések is átadásra kerültek.

A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége elnöki dicsé-

retben részesítette Pergõ Margit polgármestert a Kertbarát

Kör fennmaradásához nyújtott segítségért és támogatásáért,

valamint Kellerné Szász Anikót a közösségért tett áldozatos

munkájáért. Továbbá elnöki elismerést kaptak a körben vég-

zett kiemelkedõ munkásságukért: Szabóné Hürketz Magdol-

na, Reider Béláné, Szigeti Józsefné, Cserép Károlyné és Cse-

rép Károly. Külön elismerésként oklevelet vehettek át a ket-

ten a legrégebbi tagok közül: Jungvert Józsefné és Daróczi

Gyula. Az ajándékok átadását követõen vacsorával, tánccal

és a berhidai önkormányzat ajándékával, tortával ünnepeltek

a kertbarátok. 

Gratulálunk a Kertbarát Kör tagjainak a jubileumhoz. Min-

denkinek jó egészséget kívánunk!

szerk.

LEKVÁRFÕZÕK FIGYELMÉBE!
Immáron 3. alkalommal rendezi meg a Kertbarát Kör a „Vá-

ros lekvárja” versenyt, amit a Berhidai Napok keretében bo-

nyolítanak.

Hála a város vezetõinek, és az ÖBE-nek, hogy támogatá-

sukkal egy olyan zsûri értékelheti munkáinkat, mint Kovács

Lázár!

Kovács Lázár Magyarországon jól ismert és népszerû tele-

víziós séf. Francia gasztronómia tanulmányait Patrick Pagés

séfnél Dél-Franciaországban és Párizsban végezte. Szakmai

pályafutását a Budai vár egyik legelegánsabb éttermében, az

Alabárdos étteremben kezdte. Végigjárta a szakma ranglétrá-

ját, üzletvezetõként távozott, amikor megnyitotta saját, csa-

ládi vállalkozású éttermét, a Lázár Vendéglõjét. Konyhafõ-

nöksége alatt az Alabárdos Éttermet Magyarország legjobb

éttermévé választották, saját vendéglõjével pedig szintén

helytállt a legjobbak között. A washingtoni magyar nagykö-

vetség séfjeként vacsoraestjeirõl és fõzõbemutatóiról az ame-

rikai sajtó is elismerõen cikkezett. Szakmai munkásságát a

Chaine des Rotisseurs, a világ legjelentõsebb gasztronómiai

szervezete is elismeri.

Lázár séf hallott a verseny színvonalas rendezésérõl, és fel-

kérésünknek szívesen tett eleget.

Reméljük minél többen gondolják úgy, hogy a szakmai

nagysága által értékelt munkájuk dísze lesz otthonuknak, és

büszkén tekintenek majd az elismerésre konyhájuk falán.

Várjuk szeptemberben az értékelendõ finomságokat.

Kellerné Szász Anikó
Kertbarát Kör vezetõje
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Peremarton SC Berhida:
„Fiatalos lendület, a hagyományok útján”

A 2016/2017-es idényünket két ellentétes idõszak jellemez-

te mind a mûködés, mind az eredményesség szempontjából. Az

elõzõ idény eredményeképpen a peremartoni futballcsapat a

Megyei II. osztály tagja lett. A megújult vezetõség célja a mi-

elõbbi feljutás lett, hogy ismét a Megyei I. osztályban szere-

pelhessünk, és ott váljunk erõs csapattá. 

Szerencsénkre játékoskeretünk nem sokban változott, így

remek labdarúgókkal kezdhettük az idényt. Az õszi szezon-

ban felnõtt csapatunk a 8. helyen zárt, ami nem tükrözte az el-

képzeléseinket. A téli átigazolási szezonban sikerült új játé-

kosokat igazolnunk, segítségükkel valamint keményebb

edzésmunkával sikerült dobogó közeli helyet megszerez-

nünk. 

Természetesen nem szabad elsiklani az ifjúsági csapat re-

mek szereplése felett, hiszen megszerezték a 3. helyet. Ezennel

is gratulálok mindannyiuknak.

Pénzügyi szempontból régen látott mélypont volt az õsz,

viszont kollégáim és a városvezetés segítségével jelentõs elõ-

relépéseket tudtunk megvalósítani. Sikerült befejezni a pálya-

világítást és az automata-öntözõ rendszert, valamint új sportfel-

szereléseket és edzéseszközöket tudtunk vásárolni a játékosa-

inknak. Új kispadokat és labdafogó hálókat, nézõtéri ülõhelye-

ket telepítettünk, valamint 4 mosdó teljes körû felújítása kezdõ-

dött el, s júliusban be is fejezõdik, így az új idényt felújított öl-

tözõkben kezdhetjük, reményeink szerint a Megyei I. osztályban. 

Vezetõségünk küldetése, hogy megfelelõ színvonalú spor-

tolási lehetõséget biztosítson a berhidai és környékbeli futball-

szeretõ fiatalok számára, emellett célunk egy megbecsült sport-

közösség létrehozása, amely sportsikerei által növelheti a Pere-

marton SC Berhida hírnevét. Köszönettel
Fülöp Tamás

PSCB elnök

Keressük Berhida Város Lekvárját!
A Kertbarát Kör a XXV. Berhidai Napok keretében lekvárversenyt rendez.

KATEGÓRIÁK: • Gyümölcsbõl készült lekvárok
• Zöldségekbõl készült lekvárok
• Baracklekvár
• Kreatív, különleges ízû lekvárok

NEVEZÉS: A versenyre érkezõ lekvárokat
2017. szeptember 7-én, csütörtökön 10-20 óra között
az Ady Endre Általános Iskola tornatermében lehet leadni.

ZSÛRI: A legfinomabb, legjobb állagú lekvárokat 
KOVÁCS LÁZÁR séf fogja kiválasztani.

A legjobbnak ítélt lekvárkészítõket oklevéllel és értékes ajándékkal jutalmazzuk.
Bõvebb információ: Kellerné Szász Anikó – 30/989-1152

Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!



ÁLLÁS!!!
Álláslehetõséget kínálunk fõállású munkakörben 

gyakorlattal rendelkezõ kõmûves vagy 

betanított segédmunkásoknak, valamint 

B kategóriás érvényes jogosítvánnyal rendelkezõ

dolgozni akaró emberek részére, 

azonnali belépéssel.

Sírkõ-Markó Kft. Berhida, Rákóczi u. 7. 06-88/455-593
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PEREMARTONI „CSODAFA” LEGENDÁJA
2017. május 13-án hallgattam a Kossuth rádió híradását,

amelyben elmondták, hogy Ferenc pápa a Portugáliában talál-

ható Fatime kegyhelyen szentté avatta azt a két pásztorgyer-

meket, akiknek 100 éve jelent meg Szûz Mária 6 alkalommal.

Ez igen, gondoltam én. Felkeltette a figyelmemet, és utána-

jártam a Peremartoni Csodafa történetének.

Barátom, a település mindentudója mesélt errõl a legendáról.

Ezt a legendát említi a „Berhida – Kiskovácsi - Peremarton tör-

ténete és néprajza” címû könyv is. 

A könyv 251. oldalából idézek:„A peremartoni jelenés is a

Mária-kultuszt erõsítette. A kapuvári énekes, Gitzi György ír-

ta meg a peremartoni csodafa történetét, amelynek koronája fö-

lött különbözõ alakban tizenegyszer jelent meg Szûz Mária ké-

pe.” 

Nézzük a legendát!

Emlékszem, gyermekkoromban nagyanyám mesélt elõször

errõl a legendáról. Elmesélte, hogy 1894-ben két gyermek te-

heneket õrzött a peremartoni határszélen, amely határos volt a

Káloz-patakkal. A patak az Ösküre menõ útvonalat szelte át,

úgy hívták: „itató”. Nos, itt állt egy hatalmas tölgyfa, amely

alatt a kisfiúk õrizték teheneiket. Egyszer nagy világosság lett

és megjelent Szûz Mária képe. Az esetnek hamar híre ment, és

mint mondják, 11 alkalommal jelent meg Szûz Mária képe.

Nagyanyám, mint fiatal lány részese volt egy ilyen eseménynek.

Mint hívõ ember, emlékeztem nagyanyám meséjére.

Évtizedek múlva valaki megajándékozott egy egyházi újság

lapjával, amelyben a peremartoni csodafa van megverselve.

Késõbb megtudtam, hogy az ismerõsöm papi családi örökség-

bõl mentette meg ezt a lapot. Utána érdeklõdött, a folytatás

megtalálható az Országos Széchenyi Könyvtárban.

Úgy gondolom, hogy szakembereknek, egyházi vezetõknek

utána kellene járniuk e legenda történetének.

A legendát elmesélte Kovács Géza, 

lejegyezte Polcsik László.

Tájékoztatás

A Gyermekorvosi rendelés 2017. július 17. 

és július 29. között szabadság miatt

ideiglenesen változni fog. 

A helyettesítés alatt, a pontos rendelési idõrõl 

a rendelõkben kihelyezett plakátokon,

ill. a Berhidai Védõnõi Szolgálat facebook 

oldalán tájékozódhatnak.

Köszönetnyilvánítás

A Berhidai Kultúrház és Könyvtár nevében ezúton

mondunk köszönetet Pénzes Géza vállalkozónak,

hogy a városi rendezvényekre minden alkalommal

térítésmentesen vállalja a lakosság szállítását Berhi-

da és Peremartongyártelep között.

Gerõfiné Mészáros Anita
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KEDVES BERHIDAI LAKOSOK!

Az alábbi szolgáltatásokkal állok szíves
rendelkezésükre: Pénzügyi tanácsok:
nyugdíjbiztosítások, gépjármû, házõrzõ,

egészség és balesetbiztosítások, nyugalom életbiztosítás
(kegyeleti gondoskodás), egyéb vagyonbiztosítások.

Egyedi díjkedvezmények Berhida településére.

Személyre szabott kalkulációk készítése.

Elérhetõségek: Rézmûves Károly fõtanácsadó
Mobil: 06 20/ 9618-473
Tel.: 06 88/ 578-156
rezmuveskarcsi16@gmail.com

GENERALI BIZTOSÍTÓ Veszprém, Óváros tér 21.

WÁGNER ÉS TÁRSA TEMETKEZÉS
BERHIDÁN A TEMETÕ MELLETT 

(AUTÓSBOLT HELYÉN)

ÁLLANDÓ 24 órás szállítási ügyelet:
70/637-42-27

Információ: Paré Csilla 70/944-2562
8182 Berhida-Peremartongytp., Ibolya u. 13/1.

Rendelés felvétel: Várpalotán is
a Kossuth út 15. sz. alatt.

Berhida Város Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és Kedves családját a

SZENT ISTVÁN NAPI
ünnepségre

2017. augusztus 20-án, vasárnap 10.30 órára
a Polgármesteri Hivatal elé.

PROGRAM:
9.30 ÜNNEPI SZENTMISE

a Szent László Katolikus Templomban
10.15 ARATÓFELVONULÁS

10.30 ÜNNEPI MÛSOR
Ünnepi beszédet mond:

KÁLMÁN ANDRÁSNÉ történelemtanár

Közremûködnek:
TIT VÁCI MIHÁLY IRODALMI SZÍNPAD

NYUGDÍJAS KLUB BERHIDA NÉPTÁNCCSOPORT
BERHIDA TÁNCEGYÜTTES

Kenyérszentelés, áldás: BEKE ZSOLT h. esperes, plébános

Kenyérszegés: PERGÕ MARGIT polgármester

Busz:10.00 órakor indul a Petõfi Mûvelõdési Ház elõl, 
vissza az ünnepséget követõen.

Esõhelyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme
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Információk: 
A felnõtt korcsoportokban regisztrációs adatlap kitöltésével

lehet regisztrálni, mely az alábbi linkeken érhetõ el:

www.berhidakultura.hu/berhidaifutoverseny 

www.facebook.com/groups/berhidaifutoverseny

A két gyermek korcsoportban elõzetes regisztráció nem szükséges.

NEVEZÉSI DÍJ NINCS!

A kitöltött regisztrációs adatlapokat kérjük az alábbi e-mail 

címre megküldeni: berhidaifutoverseny@gmail.hu

Jelentkezési határidõ: 2017. augusztus 31. 

Bõvebb info: 
www.facebook.com/groups/berhidaifutoverseny * 88/455-400

A rendezvény fõ támogatói:
Berhida Város Önkormányzata, Chemark Kft.

PROGRAM

8.45 Közös bemelegítés Karbi Vandával

Rajtok és távok:
9.00 óra kb. 1 km Kisiskolás korcsoport
9.30 óra kb. 2,5 km Felsõ tagozatos korcsoport

10.00 óra kb. 2,5 km Felnõtt korcsoport rövid táv
10.45 óra kb. 7 km Felnõtt korcsoport hosszú táv



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /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 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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

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


