
ÉRD, BUDAÖRS, BICSKE, MARTONVÁSÁR KÖRZETEI 2019. február 14.,  XXIX/7.

EGYEDI BÚTOROK KÉSZÍTÉSE
fából és bútorlapból egyaránt,
tervezéstől a kivitelezésig.
Egyedi fa nyílászárók készítése, és 
beszerelése, műanyag nyílászárók 

beszerzése és beépítése.
Betonlépcsők és vasvázas 
lépcsők burkolása fával.

Egyéb asztalos munkák 
vállalása garanciával.

Teljes körű lakásfelújítás.
Elérhetőségek:

Mobil: 06 20 9719 114
Csákvár

www.asztalos-odor.hu
E-mail: odorgabor79@gmail.com

Épületgépészeti szerelvény, fürdőszoba felszerelés és vasáru kereskedelem

ÕKonténerhálók 
   ÕLaposvasak 
      ÕSzögvasak 
         ÕKöracélok 
            ÕZártszelvények 
               ÕLemezek 
                  ÕSíkhálók

É

Bartók Kft. Bicske 
Tatai út 1. • 06 22 350 902
BBBBB
TTTTTTT
B tók Kft Bi kB tók Kfft Bi kBBBBB

WOOD O2 fabrikett

10 kg-os kiszerelésben

 

Agro-Felcsút Kft.
Telefon: 06 20 284 9076
Cím: 8086 Felcsút, Fő u. 1. 

E-mail: kozpont@agro-felcsut.hu

Műszaki kereskedés  
nyílt az Agro-Felcsút Kft.-nél

A  

környék legnagyobb  

raktárkészletével  

várjuk kedves  

vásárlóinkat!

 Agrrrrrgrrrrrrrrrg ooooooooooooooooooo FeFeFeFeFeFeFeFeFeFeFFeF lclclclc

Nyitási akcióink:

ARISTON WMSD  
723B EU mosógép 83.000 Ft

SAMSUNG  
WW60J3083LW 

mosógép 
83.000 Ft

GORENJE K 57220 AW 94.000 Ft
CANDY CFU 145 E  
fagyasztószekrény 49.000 Ft

Ingyenes kiszállítással 

25 km-es körzetben!

Bicske, Szent István út 15. Nyitva: hétfőtől–csütörtökig 9.00–18.00 óráig, 
péntek 8.00–18.00, szombat 9.00–13.00. Tel.: 06 20 800 1892
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KABÁTVÁSÁR! 
Női- (34-54 méret) férfi (46-64 méret) minőségi szövetkabátok,  

trendi dzsekik nagy választékban! 
–30% –50% engedménnyel! 

A teljes téli kollekcióra

–50%  
engedmény a kupon felmutatójának

2019. február 18–28. között!

TÉLI  
KÉSZLETKISÖPRÉS!
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KikapcsolóKikapcsoló „Az élet olyan, mint egy szüntelen jelmezbál: 
örökké ruhát, arcot, maszkot cserélünk.”

Müller Péter

RECEPT

Sült zöldségek húsos töltelékkel
Hozzávalók:

• 3 színes kaliforniai paprika • 3 nagyobb burgonya

• 6 szép nagy csiperke gomba • 1 bébicukkini

Töltelékhez: • 70 dkg darált hús • 1 nagyobb fej vöröshagyma

• 4 gerezd fokhagyma • 3 ek étolaj • 1 ek fűszerpaprika

• 2 ek sűrített paradicsom • 7-8 friss bazsalikom levél

• 1 tk őrölt bors • 1 kk só vagy ételízesítő • a gombák kitört tönkjei

Tetejére: • 15 dkg félkemény sajt • frissen őrölt bors

Elkészítése:
A töltelékhez a vöröshagymát és 

a fokhagymát apróra vágjuk és az 

olajon megfuttatjuk. Hozzáadjuk a 

a gombákból kitört, majd borsónyi 

darabokra vágott tönkjeit, a darált 

húst, a sót és a borsot, majd továb-

bi 8-10 percig pároljuk és miután a 

keletkezett levét nagyjából elfőtte, 

hozzákeverjük a fűszerpaprikát, az 

apróra vágott bazsalikomot és a pa-

radicsom pürét, öntünk hozzá kb 1 dl vizet (ez attól függ, mennyire 

lédús a hús) és további 15-20 percig lassú lángon, időnként kever-

getve kissé sűrűre főzzük. A zöldségeket megmossuk és lecsepeg-

tetjük. A burgonyát sós vízben héjában megfőzzük, majd hideg víz-

ben kissé visszahűtjük és lehéjazzuk, majd ezután kettévágjuk és 

kávéskanállal kifaragjuk a belsejüket. Néhány karikát félreteszünk a 

cukkinik alá. A gombákról lehúzzuk a vastag héját. A cukkinit meg-

hámozzuk és kb 4-5 cm-es darabokra vágjuk, majd kiskanállal vagy 

vékony pengéjű hegyes késsel kifaragjuk a magos belsejét, hogy cső-

formákat kapjunk. A kaliforniai paprikákat kettévágjuk, magházát 

amennyire lehet eltávolítjuk, ha billegne az aljáról hámozó késsel 

egy kisebb csíkot le lehet vágni, úgy már fixen tölthető és biztos, 

hogy nem billen el. A sütőt előmelegítjük 210 fokra. Egy tepsiben vé-

gigsorakoztatjuk az előkészített zöldségeket és megtöltjük a húsos 

töltelékkel és tetejükre elosztjuk a reszelt sajtot. Végül frissen őrölt 

borssal kicsit megszórjuk és kb 45-50 perc alatt megsütjük. Miután 

elkészült kivesszük a tepsit és az ételt pihentetjük 10-12 percet, ez-

alatt a keletkezett szaftját a zöldségek visszaszívják és ekkor már 

szépen vághatóak, szeletelhetőek.

TUDTA-E... 

…hogy Mozart ötévesen kompo-

nálta első darabját. Négyévesen 

kezdte apja zongorára taníta-

ni, egy teljes szonáta megta-

nulására elég volt neki egy óra, 

egy menüetthez egy fél. Ötéve-

sen komponálta első darabját, 

11 évesen első vígoperáját, 14 

évesen első opera seriáját. A 

zongora mellett apja hegedű-

re, énekre, orgonára és zene-

szerzésre is oktatta, de ő adta 

a karmesteri leckéket is. For-

mális iskolai oktatást egyálta-

lán nem kapott.

…hogy A hangyák is nyújtózkod-

nak ébredéskor. A hangyák fel-

keléskor ugyanúgy nyújtóznak 

egy kiadósat, mint mi, csak per-

sze nekik mind a hat lábukat vé-

gig kell nyújtaniuk. Aztán pedig 

szétnyitják az állkapcsukat, és 

ásítanak egy nagyot.

…hogy tízévente kicserélődünk. 

Az emberi csontváz 10 éven-

ként teljesen megújítja önma-

gát. Mivel ez a folyamat állandó, 

így mindig vannak a testünk-

ben új és régi csontok egyaránt.

…hogy a banán enyhén radioak-

tív. A banán tele van káliummal, 

amelynek ez a fajtája enyhén 

radioaktív. Mintegy 50 banán 

elfogyasztása után annyi su-

gárterhelést kap a szervezet, 

mint egy fogászati röntgen-

től. 600 normál körülmények 

között termesztett banán ra-

dioaktivitása pedig felér egy 

röntgenvizsgálatéval.

RECEPT

Fehércsokis mascarponehab  
bogyós gyümölcsökkel

Hozzávalók:
• 10 dkg fehércsoki • 25 dkg mascarpone • 5 dkg porcukor

1 rúd vanília • 2 dl habtejszín

• 20 dkg bogyós gyümölcs (málna, szeder, áfonya)

• 5 dkg nádcukor • 1 db citrom

Elkészítés:
A fehércsokit vízgőz felett megolvasztjuk. A macarponét ki-

keverjük a porcukor 2/3-ával és hozzáadjuk a felolvasztott 

csokit, majd a vaníliát. A tejszínt a maradék cukorral habbá 

verjük és óvatosan beleforgatjuk a mascarponés keverékbe. 

A gyümölcsöket a nádcukorral, a citrom reszelt héjával és a 

fél citrom levével egy kis lábasban szirupos állagúra főzzük. 

Tálaláshoz a mascarponehabot és a gyümölcsszószt felváltva 

poharakba rétegezzük. Fogyasztás előtt lehűtjük.
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Szerkesztette: Kurusa J.

SUDOKU Megfejtés a vízszintes szürke sorban olvasható meghatározás

6. heti számunk megfejtése: BAKTÉRIUM

10 dolog, amit biztosan 
nem tudtál a kutyákról

A KUTYÁK UGYANÚGY ÁLMODNAK,
MINT MI

Biztosan te is láttad már rángatózni kutyusodat alvás köz-

ben, ami az álmoknak köszönhető. Nekik is hasonló álmaik 

vannak, mint az embereknek, viszont álmaik hosszát a ku-

tya mérete határozza meg. A nagyobb kutyák minden 45-60 

percben álmodnak, de csak 5-10 percig, míg a kisebb kutyák 

akár 10 percenként is álmodhatnak, bár náluk az álmok hosz-

sza is csupán 1 perc körüli. Többet álmodnak a kölykök és az 

idősebb kutyák, szemben a középkorúakkal. Az alvás meny-

nyisége pedig attól is függ, hogy mennyit mozogtak aznap, 

viszont annak ellenére, hogy a legtöbb idejüket alvással töl-

tik, sokkal könnyebb őket felébreszteni, mint az embereket. 

Nekik is lehetnek jó, illetve rossz álmaik, így ha kutyusodnak 

éppen rémálma van, ne ijedj meg, miután felébredt hamar 

rá fog jönni, hogy ez csak egy álom volt.
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      Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00166 
                A pályázat címe: „Életünk: A múlt-jelen-  
                    
           5815 
  

 

 
 ingyenes!

10:00 órától  BUSÓ MASZK KÉSZÍTÉSE, FARSANGIFÁNK,  
 , nem csak gyermekeknek!
14:30 órától  BUSÓ (sokác) néphagyományok bemutatása,

  
tartunk

17:00 órától  KISZEBÁB ÉGETÉSE a 

Projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00166 A pályázat címe: „Életünk: A múlt-jelen-  
:  Nemzetiségek napja 

 

 
 

A MOHÁCSI BUSÓK ISMÉT MARTONVÁSÁRON 
Az UNESCO 2008-ban az   

 emelte a Mohácsi Busójárást amelynek, autentikus 
 EFOP-1.3.5-16-2016-00166 számú pályázat 

 
 

2019. február 23-án, szombaton. 

NÔNAPI GÁLAMÛSOR – NEM CSAK NÔKNEK!
2019. MÁRCIUS 8-ÁN (szombaton) 17 ÓRAKOR 

BICSKÉN, A PETÔFI MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN

Nagy Anikó
az Ungvári Filharmónia magánénekese

A vidám zenés mûsorban felcsendülnek a legszebb operett duettek, 
táncdalok, magyarnóták sok vidám történettel

Jegyárak: nyugdíjasoknak elôvétellel 1.400 Ft/fô, aktív korúaknak elôvétellel 1.700 Ft/fô, a koncert napján 2.200 Ft/fô.
Jegyek elôvételben kaphatók a mûvelôdési házban  (Bicske, Kossuth tér 20., tel.: 06-22/951-299)

„Húzzad csak 
kivilágos-virradatig!”

Mészáros 
János Elek

a 2012-es Csillag Születik gyôztese

A vidám zenés műsorban felcsendülnek a legszebb operett duettek,  
táncdalok, magyarnóták sok vidám történettel! 

Jegyárak: nyugdíjasoknak elővétellel 1400 Ft/fő,  
aktív korúaknak elővétellel 1700 Ft/fő, a koncert napján 2200 Ft/fő. 

Jegyek elővételben kaphatók a művelődési házban  
(Bicske, Kossuth tér 20., tel.: 06-22/951-299)

2019. MÁRCIUS 8-ÁN (pénteken) 17 ÓRAKOR
BICSKÉN, A PETÔFI MÛVELÔDÉSI KÖZPONTBAN

Képviseleteink:
Sóskút – Tel.: 06 23 347 658 

Bicske, Batthyányi u. 48.
Tel.: 06 30 912 9532 • 06 22 261 220

FARSANGI-NŐNAPI BÁL

Tombola  

értékes nyereményekkel! 7990 Ft/fő

MdnaltsaG 1
merettÉ,letoH sé

Konferenciaközpont

SVÉDASZTALOS VACSORA,  
KORLÁTLAN ITALFOGYASZTÁSSAL 

Zenét a székely Samu & Rice zenekar szolgáltatja

 Asztalfoglalás: 06 30 512 4144

MÁRCIUS 9. SZOMBAT MdnaltsaG 1
merettÉ,letoH sé

Konferenciaközpont
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2019. január 1-jétől

TŰZIFA HASÍTVA 
1 m×1 m×1,7 m – 32 000 Ft/m3  ömlesztve (erdei)

Két köbméter felett díjtalan szállítás.
Rémai Kovács László – AA5851537 

Tel.: 06 20 9706 123

MUNKALEHETŐSÉG!
• Csomagolás, címkézés,  
 áru-összekészítés  
• Dísznövénykertészeti munkatárs

Munkába szállítás gyűjtőpontokról, vagy munkába járás támogatása.

MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Érdeklődni munkanapokon 8–16 óra között a 06-20/366-39-93-as telefonszámon
lehet, vagy jelentkezését a kívánt munkakör megnevezésével, szakmai
önéletrajzát csatolva az oneletrajz@napra-forgo.hu email címre várjuk.

(Budaörs, Gyál Ipari Park)

RÉSZMUNKAIDŐBEN IS!

RÉSZMUNKAIDŐBEN IS!

HÉTVÉGI MUNKAVÉGZÉS IS!(Szigetszentmiklós)

Fa-Mű-Therm Kft Bicske, Bogya K. u. 56.
Tel.: 06 22 565 495 • Fax: 06 22 565 494
Nyitva: H–P.: 8.00–16.00-ig, Szo.: 8.00–12.00-ig
www.fa-mu-therm.hu • info@fa-mu-therm.hu

AJTÓ-ABLAK CENTRUM
Fa- és műanyag nyílászárók raktárról

Új profilunk!

Gealan 74 profillal,  
6 kamrás 1.0 üveggel 

Gealan 83-as profil 
3 rétegű üveggel  

rendelésre.

Külső-belső 
párkányok  

minden méretben!mmmmmmmmmmmmmmmm

Egyedi felmérés,  
beépítés, visszajavítás  

GARANCIÁVAL! 06 22 565 495

a és űa yag y

Fa és műanyag  
bejárati és beltéri 
ajtók, ablakok

Festett ablakok rendelésre, 
választható színekben.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívjuk Önt
a Bicskei „Kővágó Antal” Kertbarát kör  

2019. évi 

Farsangi  
disznótoros vacsorájára

2019. február 15-én  
pénteken 17.00 órai kezdettel

 a bicskei Batthyány Kastély Éttermébe.

A disznótoros vacsorán májas hurka, véres hurka, sült kolbász, 
hagymás burgonyaköret, savanyúság kerül felszolgálásra.  
A további fogyasztásról – ital, sütemény –, batyus jelleggel a 
vendégek gondoskodnak. A vacsora önköltségi ára 2200 Ft/fő.

Hívjuk a kertbarátok barátait és asztaltársaságát!

Zene 
17.00–24.00 óráig

 

 A farsang alkalmából jelmezben  
javasoljuk a részvételt a bevállalósoknak.

Jelentkezés Berta Pálné   
(06 20 529 5484)

Szeretettel várja Önöket a Kertbarát Kör vezetősége! 

„Kertészkedj, művelődj, barátkozz, védd a természetet, és fogyassz magyar terméket.”

A FEBRUÁRI VÉRADÁSOK IDŐPONTJAI:

Bicske 
Műv. Központ

február 27.  
(szerda) 

11.00-18.00

Mány 
Önkormányzat

február 20. 
(szerda) 

15.30-18.00
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Érvényes: 2019. február 28-ig!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk, az akciók nem összevonhatóak!

Bicske, TESCO üzletsor (Csabdi u. 4.)  • Tel.: 06 20 966 43 55

TAVASZVÁRÓ ÁRESŐ

Törtarany beszámítás 11 000 Ft/g

ARANYÉKSZEREK

–15%
partnerkártyával

–20%

EZÜSTÉKSZEREK

–40%
partnerkártyával

–50%
Törtarany felvásárlás kiemelt áron 6400 Ft/g

-ban!
az

ARANYÉKSZEREK EZÜSTÉKSZEREK

Karikagyűrűk folyamatosan, készletről!

• KONYHAI KISEGÍTŐ  
• TAKARÍTÓ • SZOBALÁNY 

POZÍCIÓKBA.
 (165-175 ezer Ft-tól + munkábajárás + személyzeti étkezés)

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal 
a job@abacus.hu e-mail címen lehet!

További információ a 06 23 532 360-as telefonszámon!

A herceghalmi Abacus Business & Wellness Hotel****  
felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe:

A MAGYARMET Finomöntöde Kft bicskei telephelyére keres

ÖNTÖDEI OPERÁTORT.
100 kilométeres körzetben.

Elvárások:
• Általános iskolai végzettség • Alapfokú számítógép ismeret

•

• Fémipari területen szerzett gyakorlat és targoncás jogosítvány
Amit kínálunk:

• Cafetéria •  Munkaruha
•  

elismert vállalatnál •

Munkavégzés helye: 2060 Bicske, Kanizsai u. 12.

Fényképes önéletrajzokat a hr@magyarmet.hu e-mail címre kérjük küldeni. 
Telefon: 06 22 566 321 • 06 22 566 392

KÖZÚTI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS TANFOLYAM
A MAGYAR VÖRÖSKERESZT BICSKEI SZERVEZETE TOVÁBRA IS, 
FOLYAMATOSAN VÁRJA A JELENTKEZŐKET TANFOLYAMAIRA.

MINDEN HÓNAPBAN INDÍTUNK 
TANFOLYAMOT MEGFELELŐ 

SZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN.

TANFOLYAM DÍJA: 11 000 Ft
VIZSGA DÍJA:  8200 Ft
Tel.: 06 70 933 8526

I M P R E S S Z U M

Bicske – Martonvásár 
Kiadja  

Profil Infó Bt. Szerkesztőség:   
2060 Bicske, Kossuth L. u . 16. 

Telefon: 06-22/264-000  
Fax: 06-22/565-371  

E-mail: szuper.i@profilinfo.hu 
Felelős szerkesztő: Lukács Róbertné 
Ügyfélszolgálat, hirdetés felvétel:  

06-22/264-000 
Nyomdai előállítás:  

Oláh Nyomdaipari Kft., Budapest 
Terjeszti:  

Profil Infó Bt. terjesztői hálózata
Megjelenik:  

23 000 példányban  
Mány, Csabdi, Bicske, Újbarok, 

Szár, Vértesboglár, Etyek, 
Ercsi, Martonvásár, Vál, Tabajd,  
Alcsútdoboz, Felcsút, Csákvár, 
Tordas, Gyúró, Zsámbék, Páty,  

Herceghalom, Biatorbágy, 
Budaörs és Érd településeken.

Lapzárta:  
kedd 12 óra. 

Internet:  
www.szuperinfo.hu

A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban 
megjelent hirdetéseket felhasználni tilos!  

A kiadó az elfogadott megrendelés 
alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok 

valódiságáért, harmadik személyeknek okozott 
jogsérelemért felelősséget nem vállal, nem köte-
les olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, 

amelyek jogellenes tevékenység folytatására 
utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból 

keletkező következményeket  
és hátrányokat a megrendelőre hárítja.

Árvavirág, tavaszika, gyócsé Árvavirág, tavaszika, gyócsé 
Mit szimbolizál a hóvirág?
A hóvirág latin neve Galanthus nivalis, jelentése hófehér tejvirág. Több elnevezése él a népnyelvben, 
a legismertebbek: árvavirág, tavaszika, gyócsé. Védett növény, tilos leszakítani. Eszmei értéke 10 ezer 
forint. A hóvirág 2005-ben került a természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok közé. Védet-
té nyilvánítására azért volt szükség, mert természetes élőhelyükön tömeges méreteket öltött a hóvi-
rághagymák kitermelése. Kertünkben nevelhetjük. Értékes gyógynövény, de a hagymái mérgezőek.

A hóvirág szimbolikája
A hóvirág a tavasz első virága, a reményt és a tisztaságot szimbolizálja. A görög mitológiában Ión-
hoz, a Danaidák ősanyjához társították. A keresztény kultúrkörben Szűz Mária tisztaságát jelképe-
zi. A legenda szerint a Paradicsomból kiűzött emberpár a hóvirágok látványából merített vigaszt.

A hóvirág üzenete
„Örülj a jelennek és a jövőnek! A múlt szomorú emlékeinek ne engedj helyet a szívedben!”
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06 34 719 021
06 30 270 269333333333

Minden megrendelőnek A J Á N D É K !

SZÉN 
(DIÓ, DARA)

Malota Szilvia 
Hasított ömlesztett m3. 
Nem kalodás!!! Hasítva!

Bükkfa 1 m×1 m×1,7 m 30 000 Ft/m3, 
Vegyes keményfa 1 m×1 m×1,7 m 30 000 Ft/m3

Száraz tölgy 1 m×1 m×1,7 m 31 000 Ft/m3

06 70 670 2866

A
A5
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Villanymotorok tekercselése, 
búvárszivattyúk, keringetők, mágnes tekercsek, 
trafó tekercselés, forgórészek, fűnyírók javítása 

gyorsan, garanciával cégeknek  
és magánszemélyeknek. 

Lőrincz Béla Ráckeresztúr, Kossuth u. 11.  

Tel.: 06 30 855 9916

I N G A T L A N
ALCSÚTDOBOZ központjában családi 
ház eladó vagy kiadó gazdálkodásra 
alkalmas területtel, épületekkel. Tel.: 
06-20/367-36-31   

ÉPÍTÉSI TANÁCSADÁS. ÉPÍTÉSTER-
VEZÉS. Építés, átalakítás, bõvítés. 
Vállalkozási építmények. Tel.: 
06-20/946-84-99 Lukács Róbert

FIGYELEM CSOK-osok! Bicskén össz-
közmûves építési telek eladó. Tel.:06-
20/975-53-79   

SÜRGÕSEN keresek Bicskén, Felcsúton, 
Alcsútdobozon családi házakat, telkeket. 
Tel.:06-70/360-00-69

ZSÁMBÉK központjában 4 szobás felújí-
tott családi ház eladó. IÁ: 39.9 M Ft. Tel.: 
06-70/360-00-69

ÓBARKON 4,8ha-os telek eladó! IÁ: 29.9 
M Ft. Tel.: 06-70/360-00-69

BICSKÉN keresek KÉSZPÉNZES ügy-
feleim részére társasházi lakásokat 14 
M Ft-ig!!! Nem baj, ha terhelt!! Tel.:06-
70/360-00-69

BICSKÉN extrákkal felszerelt felújított 
családi ház eladó. IÁ: 43 M Ft. Tel.:06-
70/360-00-69

ELADÓ építési telek Bicskén 900 
nm, belterület, villany telken, iá.: 
4,5 M Ft Tel.: 06-30/253-50-56

HÁZRÉSZ sürgõsen eladó, 350 négy-
szögöl telekkel, víz villany gáz van, 
ugyanott fából készült régi konyhakre-
denc, egyszemélyes heverõ eladó. Tel.: 
06-20/272-08-18

BIATORBÁGYON, a Szily Kálmán utca 6. 
szám alatt pinceszinti, 14 m2 alapterületű 
zárt tárolóhely eladó! Bővebb infó és 
érdeklődni: Tel.:06-30/943-46-16  

BICSKÉN 3 szobás elsõ emeleti lakás 
hosszú távra megbízhatónak kiadó. Tel.: 
06-30/912-95-32

K I A D - B É R E L
BICSKÉN 0,5 HA egyes függönymûvelésû 
szõlõ 2019 évre mûvelésre kiadó, termés 
50%-ért. Tel.:06-20/993-94-51   

JÖVEDELEMMEL rendelkezõ egy pár 
részére összkomfortos lakrész kiadó 
Bicskén. Tel.: 06-20/323-77-23 

O K T A T Á S
NÉMET EGYÉNI intenzív nyelvoktatás 
alap- közép- felsõfokon 50%-os ked-
vezménnyel. Korrepetálás, vizsgára fel-
készítés. Segítség külföldi munkavállalás 
ügyeiben. Tel.: 06-30/220-68-20

R É G I S É G

KINCSEKET vásárolok pincétõl a 
padlásig készpénzért Bicskén és 
környékén! Tel.:06-70/571-72-01  

T Á R S K E R E S Õ
64 ÉVES nyugdíjas férfi  vagyok. Keresem 
50-60 közötti nem dohányzó, mûvészet-
kedvelõ hölgy ismeretségét. Reményke-
dem... jeligére a szerkesztõségbe Bicske 
Kossuth u.16.   

70 ÉVES nõ 60-66 éves korig társat 
keres. Kalandorok kíméljenek. Tel.:06-
20/551-88-61

Á L L Á S T  K Í N Á L
LAKATOST, hegesztõt, fémiparban 
jártas elõkészítõt keresünk zsámbéki 
munkahelyre. Bérezés megegyezés 
szerint. E-mail: almkft@t-online.hu Tel.: 
06-30/960-53-92   

FELCSÚTI székhelyû Kft. kerté-
szeti dolgozót keres Felcsút és 
vonzáskörzetében lévõ díszkertek 
gondozására állandó munkára. 
Tel.: +36-30/368-40-31 Plant-Ori-
ent 2002 Kft.

A FALUSI BOLT KER. KFT. felcsúti és 
szári élelmiszer üzletébe szakképzett bolti 
dolgozókat keres. Jelentkezni fényképes 
önéletrajzzal a 2060 Bicske, Kossuth tér 
8. vagy a falusibolt@falusibolt.hu e-mali 
címen lehet.   

ÁCS-tetõfedõ és bádogos munkában 
jártas kollégát keresünk Biatorbágyra. 
Elérhetõségünk: Tel.:06-30/202-17-92 
Colormetál-Lux Kft

TAKARÍTÓNÕI állásra (4 órában délutáni) 
irodatakarításra alkalmazottat felveszünk. 
Tel.: 06-30/280-74-09 Taképszolg Kft.

KÕMÛVES szakmunkásokat és 
vasbetonszerelõ szakmunkásokat 
keresünk hosszú távra budapesti 
és dunántúli munkaterületre. 
Kiemelt bérezés. Tel.: 06-30/290-
85-17 Capsuler Specialty Kft.  

FÉMIPARI szakmunkásokat és beta-
nított munkásokat keresünk bõvítés 
céljából. S-Metal Line Kft. Tel.:06-
30/985-45-46

A DUNAMAG Kft. termelõ partne-
reket (õstermelõket) keres fólia 
alatti paprikamag termesztésre, 
májusi ültetéssel. Ha érdekli Önt 
a lehetõség, kérjük adja meg a 
telefonszámát, hogy egyeztetni 
tudjunk a részletekrõl. Jelentkezni 
lehet e-mailben: dunamagkft@
freemail.hu vagy telefonon: Turza 
Pál Tel:. 06-30/ 567-85-45

PÁTY biatorbágyi munkahelyre keresünk 
raktári dolgozókat kétmûszakos munka-
rendbe. Tel.: 06-30/960-65-47 Pama 
Logisztika Kft. 

ÉPÍTÕIPARI Kft felvételre keres falazó, 
gépivakoló monolit födém készítéséhez 
szakmunkást. Tel.: 06-30/518-86-91 
Falusi Dom Kft

Az INTERAT Zrt. az alábbi pozíciókba 
keres új munkatársakat: - mezõgazda-
ságigép-szerelõ, - mezõgazdaságigép- 
értékesítõ, - gumiszerelõ, - autószerelõ. 
Legyen sikeres csapunk tagja! Verseny-
képes fi zetés, családias munkakörnyezet. 
Önéletrajzát a felfoldi.andrea@suzuki-in-
terat.hu email címen várjuk

ETYEKRE, napi 8 órás lakatos/szer-
kezetlakatos munkákra fémipari 
szakmunkást keresünk; hegesztés, 
targoncakezelés, B kat. jogosítvány 
elõny. Önéletrajzokat várjuk: info@
originalgroup.hu Tel.: 06-30/954-
56-56 Original Group Kft.

V E G Y E S
ELEKTROMOS hulladék, hulladék vas, ak-
kumulátor ingyenes elszállítása. Tel.:06-
30/482-95-90 

MAGAS ÁRON vásárolok régi dunyhá-
kat, párnákat, hagyatékból megmaradt 
tollakat, antik és parasztbútorokat. 
Tel.: 06-20/554-58-78 

GYERMEK kiságy és járóka, apróságok 
eladók. Tel.:06-30/251-44-42

C-24-ES cirkó kazán, újszerû állapotban 
eladó 60000 Ft. Tel.:06-23/311-848

ELADÓ sarokkanapé, ággyá nyitható, Bu-
daörsön jó állapotú. Tel.:06-23/311-848

FÓLIAVÁZ 100-200-400 nm-es 240 cm-
es átlag magassággal eladó Zsámbékon. 
Zártszelvénybõl készült összecsavaroz-
ható váz 3 rétegû fóliával ellátva -6 fokig 
fagymentes. Tel.:06-20/562-96-74   

TERMELÕI fehérbor eladó, rizlingszilváni. 
Tel.: 06-30/64-19-403

SZEKRÉNYSOR fehér 50000 Ft, villany-
varrógép 15000 Ft, férfi-nõi kerékpár 
5000 Ft/db. Tel.:06-70/770-14-00

KÉSZPÉNZES könyvfelvásárlás. Tel.:06-
70/600-48-28   

MINDENFÉLE penészes szemes takar-
mányt vásárolnék. Tel.: 06-30/482-95-90   

ELADÓ újszerû akusztikus gitár, walter 
légpisztoly, nagy bakelit hanglemezek 
különbözõ zenei felvételekkel. Vágóál-
latot baromfit, hangszert beszámítok. 
Tel.: 06-20/363-07-44

T Û Z I F A

VEGYES tûzifa 30 000 Ft/m3, 1 m3 
(mxmx1,7), akác 33 000 Ft/erdei 
m3 hasítva ömlesztve (nem kalo-
dás), száraz tûzifa 31 000 Ft/m3 
(mxmx1,7) Tel.: 06-70/364-37-05 
Kis Róbert AA 5848207

FEBRUÁRI akció száraz tûzifa 
cser, tölgy hasítva, ömlesztve. 
1 m3 (mxmxm1,7) 30 000 Ft. 30 l-es 
zsákban gyújtós kapható 700 Ft/
zsák. Tel.: 06-30/617-20-31 (EUTR: 
AA5852763) 

TÛZIFA rendelés tölgy, bükk, cser 
(mxmx1,7) ömlesztve, hasítva 30 
000 Ft/m3. Tel.: 06-30/424-86-46 
AA5848207

KEMÉNYLOMBOS tûzifa 32 000Ft/
m3, 2 m3-tõl díjtalan kiszállítás. 
Tel. 06-70/507-50-14 AA5843493 p   

AKÁC, cser, tölgy, vegyes, kemény 
aprított tûzifa. 18 000 Ft/m3. 4 
m3 vásárlása esetén 68.000 Ft. 
Tel.: 06-30/584-03-09 AA6103471   

RUHATISZTÍTÁS, vegytisztítás, 
mosás, Szõnyeg, kárpittisztítás. 
Tolltisztítás, pehelybiztos pap-
lan, párna készítés. Felvevõhe-
lyeink: Bicske, Batthyány u. 48. 
Tel.: 06-22/261-220, 06-30/9129-
532 Nyitva H-P 8-17-ig. Fortuna 
Divatáru Bicske, Bocskai út. 1.

HÛTÕGÉPEK, mosógépek, bojlerek 
javítása, karbantartása, alkatrész 
árusítás. Bicske, Szent István u. 50. 
Tel.: 06-70/601-52-02, 06-22/262-
875, 06-30/949-53-92 Kelemen 
Zoltán háztartási gépszerelõ.

ÜVEGEZÉS KÉPKERETEZÉS! Szõke 
Sándor, Bicske, Vajda J. u. 44. 
Tel.: 06-20/338-95-59

MOSÓ- és mosogatógépek, mik-
rosütõk, hûtõk, klímák, villanyboj-
lerek, hõtárolós kályhák és egyéb 
háztartási gépek helyszíni javítása. 
Ladányi András, Bicske, Munkácsy 
u. 39. Tel.: 06-20/986-67-04

MOLNÁR KAPUTECHNIKA szerelés, 
javítás, kivitelezés villanyszerelés. 
Tel.: 06-70/774-68-43 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS bontás nél-
kül! Tel.: 06-20/978-66-14 

KOSARAS autóval favágást, gallyazást 
vállalok. Tel.: 06-20/230-24-77

ÁRUSZÁLLÍTÁS-KÖLTÖZTETÉS 
gyorsan, megbízhatóan. Tel.: 06-
30/924-33-86

ÁCS-, TETÕFEDÕ-, bádogos munkát 
vállalok javítást is. Tel: 06-30/280-14-11

AUTÓS ISKOLA MICRA (nytsz.: 11-
0131-05) Ügyfélfogadás: Bicske 
Kisfaludy út 60. csütörtök 16.15-
17.45 között www.micraati.hu

FAKIVÁGÁST, gallyazást, dara-
bolást vállalok. Tel.: 06-30/852-
35-56 

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nél-
kül 0-24-ig, zsírtalanítás géppel, 
hétvégén is, garanciával. Tel.: 06-
70/233-06-73

KÖNYVELÉS, bevallás készítés Kaszás 
Anna Bicske Tel.: +36-30/307-41-89 

FAVÁGÁS alpintechnikával, telektisztítás. 
Tel.: 06-70/886-74-04

KÁRPITOS Tel.:06-20/391-76-22

KÁDFELÚJÍTÁS beépített állapotban 
garanciával! Tel.:06-70/389-62-77   

LAMINÁLT parketta, padlószõnyeg, 
pvc, vinyl padló, lerakása hét-
végén, anyagos vállalással is. 
Tel: 06-30/620-56-58   

CSEMPÉZÉS, járólapozás,. Tel.:06-
30/913-95-42   

ASZTALOS vállal konyhabútor, beépített 
szekrények készítését. Tel.:06-20/667-
43-91   

AUTÓMENTÉST és szállítást válla-
lok. Tel.: 06-70/678-87-86

J Á R M Û
AUTÓBONTÓ autókat vásárol bontásra, 
szállítás és igazolás kiadása ingyenes. 
Tel.: 06-30/946-48-38

AUTÓFELVÁSÁRLÁS azonnali kész-
pénzfi zetéssel 0-18 éves korig. Díjmen-
tesen házhoz megyek: +36-30/682-
13-90 

KÉSZPÉNZÉRT autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz 
megyünk! Tel.: +36-70/669-77-77

GYÛJTEMÉNY bõvítésének céljából vá-
sárolnék megkímélt állapotú keleti típusú 
jármûveket: Trabant, Wartburg, Barkas, 
Lada, stb.. Tel.:06-70/202-05-40, palya.
adrian@gmail.com   

FÛKASZÁLÁS, favágás, fametszés, ásás 
egész évben. Tel.: 06-20/261-74-74

Á L L A T
MALACOK eladók 20-30kg között! Tabajd 
Dózsa György út. 12 Tel.:06-22/353-071   

HÍZÓK eladók. Tel.:06-30/868-22-11

GYÖNYÖRÛ fi atal ANYANYULAK eladók . 
Tel.:06/20-934-13-11

MALACOK  e ladók  Mányon . 
Tel.: 06-30/900-09-53  

NYULAK eladók! Tel.: 06-30/567-04-68

TOVÁBB tenyésztésre alkalmas néma 
kacsák, l ibák és kakasok eladók. 
Tel.: 06-22/611-406

EGY DARAB 170 kg fajtiszta mangalica 
és egy darab kese disznó eladó Válon. 
Tel: 06-22/353-459, 06-30/497-83-10 
Fridrich   

ANYANYÚL eladó vágásra és továbbtar-
tásra. Tel.:06-20/261-74-74

G É P 
VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépeket, 
élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllõt, 
CO hegesztõt, mûszerészesztergát, 
marógépet, kompresszort, invertert, kis 
gépeket. Tel.: 06-70/602-62-29 

BETONKEVERÕGÉP (új 160-250 liter) 
ipari gép garanciával eladó. Tel.: 06-
20/371-70-38   

G Y Ü M Ö L C S

ALMA kapható Vál Kossuth ut-
cában Golden 80 Ft/kg, Jonika, 
Jonagold 150 Ft/kg, léalma 40 
Ft/kg. Tel.: 06-30/536-15-46, 06-
30/981-07-70 

T E R M É N Y
KUKORICA 55 Ft/kg Tel:06-70/509-
29-29

KUKORICA eladó. Tel.: 06-30/263-13-14

A felcsúti benzinkúthoz 
KÚTKEZELŐT felveszünk. 

Munkaidő 2 nap műszak, 4 nap szabad. 
Kereskedelmi és pénzkezelési  

gyakorlat szükséges.  

06 20 945 8346 
Hungaro Petrol Kft.

S Z O L G Á L T A T Á S

MOBILTELEFON- Számítógép/laptop 
Szaküzlet és Szerviz. Bicske, Kos-
suth L. utca 5. Tel.: 06-20/919-77-56

KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás. Tel.: 06-
30/952-50-19 Bolba.

VESZÉLYES fák kivágása ág-
darálással, faápolás, kaszálás. 
Tel.: 06-30/400-19-55 

Gázszerelés, gázkészülék  
javítás, karbantartás, 

 beüzemelés, fűtésrendszer 
kiépítése.  

Hívjon bizalommal! 

06-30-545-0055
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FOGSORKÉSZÍTÉS, 
FOGSORJAVÍTÁS.
Ugyanitt teljeskörű 

fogászati ellátás, 
fogszabályozás,

fogszakorvosokkal.

Fogtechnika, fogászat
EQUUS-DENT KFT

Mi azon vagyunk, hogy Önnek ne fájjon!

Elbert József  
fogtechnikus mester
Cím: Bicske, Bogya K. u. 50.
Tel.: 06 22 261 320 (labor)

Tel.: 06 22 565 079 (rendelő)
Mob.: 06 30 631 6881

Közkedvelt  
3+1-es  akciónkat  
folytatjuk!*

* Ha apróhirdetését 3 alkalommal kéri megjelentetni +1 megjelenést ingyen kap!  
3-at fizet 4-et kap! Az akció 2019. március 31-ig érvényes és a szerkesztőségünkben feladott,  

valamint előre kifizetett megrendelésekre vonatkozik. 

Szerkesztőségünk:  

Bicske, Kossuth L. u. 16.
Tel.: 06 22 264 000

E-mail: szuper.i@profilinfo.hu

Télvégi
akció!

Vál, Rákóczi u. 49. • navalbt@gmail.com
Tel.: 06 22 353 483 • 06 20 9237 736 

• Helyszíni műszaki vizsga
3,5 tonnáig, motorkerékpár, 

személygépkocsi,
utánfutó, terepjárók, 

kisteherautók,
lassú jármű: vontató + pótkocsi, 

munkagépek

• Eredetiségvizsga 
• Klíma szerelés és -javítás

• Téli gumiköpenyek forgalmazása, 
szerelése, javítása
• Teher-, személy-, 

ipari- és haszonjármű.
• Autóalkatrész forgalmazás

Teljes körű
szervizszolgáltatás

Akkumulátorok 
A-tól Z-ig! 
(személy- és 

haszon-
gépjárművekhez,

számítógép, 
szünetmentes 

tápegység, 
elektromos 

kerékpár, stb.). 
Ingyenes 
felmérés, 

forgalmazás, 
kivizsgálás! 

Február közepéig mindenki megkapja a tava-
lyi jövedelme és esetleges önkéntes pénztári, 
nyugdíj-előtakarékossági vagy nyugdíjbiztosí-
tási befizetései után a munkáltatói, kifizetői és 
pénztári igazolásokat. Ezek alapján ellenőrizhe-
tő az szja-bevallási tervezet és érvényesíthető az 
adó-visszatérítés, ha a levont adóelőleg megha-
ladta a fizetendő adót. 

Akinek van ügyfélkapuja, az automatikusan elké-
szített adóbevallási tervezetet 2019. március 15-től 
elérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján 
(www.nav.gov.hu/szja/szja) vagy a kormányzati por-
tálon (www.magyarorszag.hu). Ha valakinek még 
nem lenne ügyfélkapu-hozzáférése, a NAV ügyfél-
szolgálatain és a kormányhivatalokban pár perc 
alatt regisztrálhat. Aki mégsem szeretne ügyfélka-

put nyitni, az 2019. március 18-áig idén is kérheti 
a NAV-tól a tervezet postázását az alábbi módokon: 
SMS-ben a +36 30 344 4304-es telefonszámon • 
(az üzenetben meg kell adni az adóazonosító jelet 
és a születési dátumot a következők szerint: SZJA{-
szóköz}adóazonosítójel{szóköz}ééééhhnn), a NAV 
honlapján elérhető űrlapon (www.nav.gov.hu/esz-
ja/eszja), vagy formanyomtatványon (BEVTERVK), 
levélben, kötetlen formában (adóazonosító jel és 
születési dátum megadásával), a NAV telefonos tá-
jékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819 
és ÜCC: +36-80-20-21-22), valamint személyesen a 
NAV ügyfélszolgálatain. A postázni kért tervezeteket 
a NAV tértivevényesen, 2019. április 30-áig küldi el 
az igénylőknek. Aki elmulasztja a március 18-ai ha-
táridőt, már csak személyesen, az ügyfélszolgálato-
kon kérheti a papíralapú tervezetet.

Érkeznek 
az igazolások

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

www. 
szuperapro.hu
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hirdetésfelvétel  
Biatorbágyon 

előzetes egyeztetés 
alapján!

06 20 288 9665

INTERAT AUTÓ
MOTOR

Márkakereskedés és szerviz • 2060 Bicske, Csabdi út 2. 
Telefon: +36 22 509 510 • www.suzuki-interat.hu

Megújult Boosterjet motorokkal, 3+7 év vagy 200.000 km garanciával.

nagy választékban a Suzuki Interatnál!

2

Hirdetésfelvétel:
2060 Bicske, Kossuth L. u. 16. • Telefon/fax: 06 22 264 000 • E-mail: szuper.i@profilinfo.hu

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo 

Szuperinfo Szuperinfo Szuperinfo



<<
  /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
  /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

  /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




