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EGY IGÉNYLŐ, HÁROM VIRÁG
Az önkormányzat szeretné, ha az 
itt élők is hozzájárulnának a kör-
nyezetszépítéshez, ezért május 23-
án és 24-én három tő muskátlival 
ajándékozza meg azokat, akik erké-
lyeiket, ablakaikat, kertjeiket díszí-
tenék.  3. oldal 
 

MUNKÁBAN A VÁROSGONDNOKSÁG
Az önkormányzat 2011 év elején úgy 
döntött, hogy saját kézbe veszi a vá-
ros köztereinek karbantartását, ezért 
létrehozta az Újpesti Városgondnok-
ságot. Legfőbb cél az volt, hogy az új-
pesti utcák, parkok, játszóterek még 
tisztábbak legyenek. 4-5. oldal

KÁPOSZTÁSMEGYERI NAP
Közel két évtizedes hagyomány 
mentén szombaton 9 órától a 
minifutás rajtjával veszi kezdetét az 
Újpesti Futó- és Kerékpáros Feszti-
vál tavaszi fordulója. A versenyeket 
szabadtéri koncert követi.  
 9. oldal

CÍMVÉDÉSRE FEL! 
Szerdán 0-21 óráig lehetőségünk lesz 
arra, hogy néhány perces, bármely 
napszakban végzett testmozgással 
megvédjük a Kihívás Napján tavaly el-
nyert Legsportosabb Város elismerő 
címünket. Ízelítő az ingyenesen igény-
be vehető helyszínekről.  13. oldal
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Horgászszenvedély 
A csömöri horgásztó adott otthont az önkormányzat hor-
gászversenyének, ahol húsz egyéni résztvevő és negyvenegy 
csapat, összesen 102 versenyző várta a kapást. Közben csilisbab-
főzésben is zajlott a verseny.   Képriportunk a 16. oldalon
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TISZTELT SZÜLŐK!
Újpest Önkormányzata idén is biztosítja a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kis-
korú gyermekek részére a szociális nyári étkezést, 
egyszeri melegétkeztetés (ebéd) formájában.

Az étkezés igénybevétele azon gyermekek ré-
szére is fennáll, akik nem veszik igénybe a nyá-
ri napközis tábort.

A szociális nyári gyermekétkeztetést a nyári 
szünidőben június 16-tól június 27-ig az iskolák-

ban, ezt követően 2014. június 30-tól augusztus 
19-ig az önkormányzat nyári napközis táborának 
helyszínén, az Újpesti Bródy Imre Gimnáziumban 
biztosítjuk.

A szociális nyári étkeztetésre a jelentkezéseket az 
iskolákon keresztül várjuk 2014. május 23-ig.
 DR. MOLNÁR SZABOLCS 
 alpolgármester

Nyári szociális gyermekétkeztetés

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Magyarország köztársasági elnöke 2014. május 25. 
napjára tűzte ki az Európai Parlament (EP) tagjai-
nak magyarországi választását.

A VÁLASZTÓPOLGÁROK ÉRTESÍTÉSE
Minden választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda 
tájékoztatott az értesítő megküldésével a szavazó-
köri névjegyzékbe vételéről 2014. április 14-ig.

Az értesítő tartalmazza a választópolgár nevét, 
születési nevét, születési idejét és a lakcímét, továb-
bá a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választó-
polgár melyik választókerületben, melyik szavazó-
körben gyakorolhatja választójogát.

Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesí-
tőt a fenti határidőig, vagy elveszíti azt, érdeklődjön 
a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodán (Bp. 
IV., István út 15. III. emelet Tárgyaló).

A szavazóköri névjegyzék a Választási Irodán tekint-
hető meg hivatali munkaidőben. Ezen időszak alatt le-
het személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a 
névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzék-
be felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez. A név-
jegyzékkel kapcsolatos kérdések az alábbi telefonszá-
mon tehetők fel: 231-31-01/409-es vagy 410-es mellék.

KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ SZAVAZÁS
Az a választópolgár, aki a szavazás napján külföld-
ön szeretne élni a választójogával, annak legkésőbb 
2014. május 17-én 16.00 óráig kell kérnie felvé-
telét a külképviseleti névjegyzékbe a magyarországi 
lakóhelye szerinti jegyzőtől.

A kérelem benyújtható személyesen, levélben, a 
www.valasztas.hu honlapon vagy – ügyfélkapus re-
gisztráció esetén – a www.magyarorszag.hu honlapon.

A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgárok kizárólag Magyaror-
szág külképviseletein szavazhatnak, levélben nem.

MIKOR ÉS HOGYAN SZÁMOLJÁK MEG A KÜLKÉP-
VISELETEKEN LEADOTT SZAVAZATOKAT?

•  A külképviseletekről a szavazás lezárását követő-
en a lezárt urnákat legkésőbb 2014. május 29-én 
24 óráig a Nemzeti Választási Irodához szállítják.

•  A Nemzeti Választási Iroda a beérkezett urnákat 
felbontja, és a szavazatokat a Nemzeti Válasz-
tási Bizottság felügyelete mellett megszámlálja.

ÁTJELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Átjelentkezéssel az szavazhat, aki a szavazás napján 
Magyarország területén, de a magyarországi lakcí-
me szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. 
Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik tele-
pülésen tartózkodó választópolgárnak nem kell ha-
zautaznia választójogának gyakorlásához.

2014. május 23-án 16.00 óráig lehet jelezni a vá-
lasztópolgár lakóhelye szerinti település jegyzőjé-
nél, ha valaki az európai parlamenti választás nap-
ján nem a lakóhelyén, hanem egy másik magyaror-
szági településen szeretne szavazni.

Tájékoztatom továbbá a T. Választópolgárokat, hogy 
az EP-választáson az egész ország egy választókerületet 
alkot, így mindenki ugyanolyan szavazólapot kap.

Az átjelentkezést a választó lakcíme szerinti he-
lyi választási irodánál postai úton, személyesen vagy 
online, a www.valasztas.hu oldalon lehet kérni. A 
kérelemnek a személyes adatokon túl tartalmaznia 
kell annak a településnek a megjelölését, ahol a vá-
lasztópolgár szavazni akar.

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS
Azok a szavazóköri névjegyzékben szereplő válasz-
tópolgárok, akik mozgásukban

•  egészségi állapotuk (illetve fogyatékosságuk) 
miatt;

•   vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak, moz-
góurnát igényelhetnek.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi 
szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi vá-
lasztási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság 
elutasítja.

MOZGÓURNÁT
•  a szavazást megelőző második napon, 2014. 

május 23-én (pénteken) 16.00 óráig attól a 
Helyi Választási Irodától;

•  a szavazás napján, 2014. május 25-én (vasár-
nap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámlá-
ló bizottságtól lehet igényelni, ahol a válasz-
tópolgár a névjegyzékben szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókör-
ben „hagyományos módon” nem szavazhat.

A mozgóurna iránti kérelem akkor elfogadható, ha
•  írásban nyújtják be, és tartalmazza a kérelme-

ző választópolgár nevét, születési nevét, születé-
si helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, és a 
megadott adatok megegyeznek a névjegyzéken 
szereplő adatokkal;

•  tartalmazza a mozgóurnás szavazási kérelem 
okát;

•  az érintett választópolgár írta alá a kérelmet; 
vagy

•  az érintett választópolgár írásbeli meghatalma-
zást adott valakinek, hogy helyette írja alá a kérel-
met – ebben az esetben a kérelem mellett a köz-
okiratba (közjegyzői okirat) vagy teljes bizonyító 
erejű magánokiratba (két tanú által hitelesített 
vagy a meghatalmazó saját kezével írt) meghatal-
mazást is csatolni szükséges a kérelemhez. 

A szavazókörben lakcímmel rendelkező választó-
polgár részére a mozgóurnát csak a szavazókör te-
rületén belüli címre lehet kivinni.

Az átjelentkezett választópolgár részére Újpest 
egész területére a kijelölt szavazókör szavazatszám-
láló bizottsága viszi ki a mozgóurnát.

A mozgóurna iránti igénylés benyújtható szemé-
lyesen a Választási Irodán, postai úton vagy online 
a www.valasztas.hu honlapon ügyfélkapuval vagy 
anélkül is, továbbá a nyomtatvány letölthető a 
www.ujpest.hu oldalon.

További információk a www.valasztas.hu és a 
www.elections2014.eu/hu oldalon találhatók.

Budapest, 2014. május 12.
DR. TAHON RÓBERT

a Választási Iroda vezetője
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Muskátliosztás

Ajándék muskátli, 
csak újpestieknek
Az önkormányzat szeretné, ha az itt 
élők is hozzájárulnának a környe-
zetszépítéshez, ezért májusban –
három időpontban és helyszínen 
– három tő muskátlival ajándékoz-
za meg azokat, akik erkélyeiket, ab-
lakaikat, kertjeiket díszítenék. 

A muskátliosztásra a korábbi években 
megszokotthoz képest nagyobb virág-
készlettel készülnek, több ezer virág várja 
leendő tulajdonosát. Egy igénylő három 
virágot vihet haza lakcímkártyájának fel-
mutatását követően. A virágok ezúttal is 
összecsomagolva várják az érkezőket. 

HELYSZÍNEK ÉS IDŐPONTOK
–  Május 23., péntek, 9 óra: városközpont, 

Semsey park
–  Május 23., péntek, 15 óra: Káposztásmegyer, 

Bőröndös utca (a református templomnál)
–  Május 24., szombat, 8 óra: a víztoronynál, a 

parkoló mellett, a Családi Nap nyitányaként

Fontos tudnivaló, hogy a muskátlit igénylők 
regisztrációs lapjuk és az  újpesti lakcímkár-
tyájuk felmutatását követően kupont kap-
nak, amivel átvehetik a virágokat. A regiszt-
rációs lap kivágható és előre kitölthető az Új-
pesti Naplóból. Egy regisztrációs lap ellené-
ben egy igénylő 3 tő (azaz egy csomag) mus-

kátlit vehet át.
Az önkormányzat által ajándé-
kozandó muskátli alap lehet a 
virágos erkélyek megterem-
téséhez, hiszen minél többfé-
le növényt ültetünk ki, annál 
üdébb és élénkebb színfoltot je-

lent erkélyünk magunknak és a 
városképnek is.

EGY KÉP – EGY MONDAT

A Nyár és a Virág utcai 
parkolók felújítása, bővítése 
után hamarosan a közeli Tél 
utca 32–50-es számú társas-
házak parkolóiban kezdőd-
nek meg a munkálatok az 
újpestiek kérése nyomán.



Nyár és Virág utca: 

Új parkolók 
hamarosan  
A parkoló építési munkálatok jó ütem-
ben haladnak, így várhatóan a hónap vé-
gére mindkét parkoló felújítása befejező-
dik – mondta el Rádi Attila alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati képviselője. 

Ahogy előző számainkban már beszámoltunk róla, a 
városközponti társasházak környezete is felújítást igé-
nyel, az autóparkolók állapota, hiánya miatt számos 
megkeresés érkezett a város vezetőihez. A kéréseket 
gyors válasz követte, és az önkormányzat megkezdte 
több lakótelepi parkoló felújítását is. Folyamatos mun-
kának és megújulásnak lehetünk szemtanúi.

– Nagyon örülünk, hogy az önkormányzat eleget tett a 
kéréseinknek. Jön a nyár, és jó, hogy a nagy melegben nem 
a parkolóhely-kereséssel kell tölteni az időt – magyarázza 
egy Nyár utcai lakó.

– Mint mindenki, én is féltem az autómat, nem sze-
retek az út mellett megállni, de sajnos sokszor csak ott 
volt hely. Örülök, hogy ez a probléma most megoldódik. 
Ahogy látom, nagyon gyorsan halad a felújítás – fejezi ki 
örömét egy épp autójával munkába induló hölgy. 

A héten már a térkövek lerakása történik, és bizton ál-
líthatjuk, hogy a felújított parkolók nemcsak funkciójuk-
ban, de szépségükben is hozzájárulnak Újpest városkép-
ének szépítésében. Ha a Virág és a Nyár utcában véget ér-
nek a munkálatok, a Tél utca 32–50. szám előtti parkoló 
felújítása következik.  D.V.
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Harmincéves 
a „Szigeti”
Kerek évfordulót ünnepelt a Szige-
ti József Utcai Általános Iskola. A 
harmincéves intézmény kétnapos 
szülinapi bulival emlékezett az év-
fordulóra, ahol együtt ünnepelt ki-
csi és nagy, pedagógus és szülő. A 
jeles évfordulóra Újpest Önkor-
mányzata is meglepetéssel készült. 

A kétnapos rendezvényen különféle 
programok várták a gyerekeket. Vol-
tak köztük ügyességi és logikai felada-
tok, sportprogramok, kézműves-fog-
lalkozás. A szombati záróünnepségen 

Újpest két önkormányzati képviselő-
je, Ozsváth Kálmán és Jókay Attila is 
részt vett.

– Amikor az ember születésna-
pi buliba megy, ahol ilyen szép, ke-
rek évfordulót ünnepelnek, akkor 
mindenképpen ajándékkal készül. 

Wintermantel Zsolt polgármesterrel 
és önkormányzati képviselő társaim-
mal úgy döntöttünk, hogy ide most 
nem csak egy ajándékot hozunk, ha-
nem kettőt is – mondta az esemé-
nyen Ozsváth Kálmán. – Úgy gon-
doltuk, hogy a harmincéves születés-

napot jó lenne azzal megkoronázni, 
hogy az épület kívülről-belülről meg-
újulhasson. Ezért döntött úgy a város-
vezetés, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 
új nyílászárókat, ajtókat, ablakokat, 
valamint külső szigetelést kapjon az 
iskolaépület – tette hozzá.

Szavait lelkes taps és ujjongás kö-
vette, majd átnyújtotta a városzász-
lót Török Ibolyának, az intézmény ve-
zetőjének.

Ahogy a képviselő fogalmazott: a 
javítási-szigetelési munkák befejezté-
vel, a nyári szünidő végére már egy  
megújult iskolaépület fogadja a diá-
kokat. Ozsváth Kálmán azt is elárul-
ta, hogy a munkákra 126 millió forin-
tot szán az önkormányzat. (Bővebben: 
www.ujpest.hu) G. R.

A képviselők segítettek 
a születésnapi torta

 felvágásában is

z Újpesti Városgondnokság munkatársai 
folyamatosan azon dolgoznak, hogy a vá-
rosunk szép és tiszta legyen. Egész évben 

elszállítják az utcákon hagyott illegális szemétku-
pacokat, zöldhulladékokat, amit hanyag és felelőt-

len emberek kidobnak az utcára. Az illegális sze-
metelés helytelen, és büntetést érdemelnek azok, 
akik ezt teszik. A Városgondnokság feladata azon-
ban nem a büntetés, hanem a rendrakás azért, 
hogy a városunkat elcsúfító szemétkupacokat ne 

kelljen a felelősségteljes és rendes újpestieknek na-
pokig kerülgetniük.

A Városgondnokság kertészei tavasztól késő 
őszig színpompás virágokkal ültetik be a parkokat, 
sétányokat és a város-szerte kialakított virágágyá-
sokat. Járdatakarító-gépekkel, takarítják a parki 
utakat, és sétányokat. A nyári kánikulában locsoló 
autóval hűtik a városközponti betonrengetegben 
a házak közti járdákat. A közeledő nyár jele, hogy 
elkezdték több mint 4400 muskátli kihelyezését a 
lámpaoszlopokon található tartókba. A következő 
napokban a Külső Szilágyi út mentén tűnnek majd 
fel a virágok és hamarosan a Fóti valamint az Ár-
pád út is virágdíszbe borul. A muskátlikat, az ősz-
szel és tavasszal ültetett több mint 500 fát, és fa-
sorokat egészen késő őszig folyamatosan locsolják. 

A Újpesti Párbeszédben az újpestiek elmondták, 
hogy tiszta és rendezett városban kívánnak élni, 
a Városgondnokság munkatársai pedig nap, mint 
nap igyekeznek megfelelni ennek az elvárásnak.

– 2011 óta bebizonyosodott, hogy jó döntés 
volt saját kézbe venni az újpesti tulajdonú köz-
területeink gondozását. A Városgondnokság fo-
lyamatosan fejlődik, és egyre több embernek ad 
munkát, eszközparkja is jelentősen növekedett há-
rom év alatt.  A munkahelyteremtésben is kiveszi a 

Nagyteljesítményű 
gép segít a 

fűszellőztetésben

A

Munkában a Városgondnokság
Az önkormányzat 2011 év elején úgy döntött, hogy saját kézbe veszi a város 
köztereinek, parkjainak, karbantartását, ezért létrehozta az Újpesti Város-
gondnokságot. Legfőbb cél az volt, hogy az újpesti utcák, parkok, játszóterek 
még tisztábbak és ápoltabbak legyenek. A Városgondnokság jól teljesíti a rá 
szabott feladatokat, ez idő tájt épp virágdíszbe öltözteti a várost. 
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Támasz 
a parkoláshoz
A kerékpáros közlekedés újra rene-
szánszát éli, mind többen térnek át 
négy kerékről két kerékre a városi köz-
lekedésben is. Mindehhez bicikliutak 
kellenek, javuló közlekedési morál, to-
vábbá lényeges szempont, hogy a ke-
rékpárnak is parkolnia kell valahol 
amíg tulajdonosára várakozik.  

Újpesten az elmúlt években folyamatosan javulnak 
a kerékpározás feltételei. Az Önkormányzat leg-
újabb fejlesztésként óvodáinkhoz, iskoláinkhoz és 
orvosi rendelőink elé kerékpártámaszokat épít. A 
bicikliút-hálózat fejlesztése mellett tovább fejlődik 
a kerékpáros infrastruktúra a városban.

– A telepítések a TarzanTM Park és a Szakrende-
lő előtt kezdődtek a tavalyi évben. Idén először az 
általános iskolákhoz épültek meg az új kerékpártá-
rolók. Az Újpesti Városgondnokság munkatársai a 
megújuló orvosi rendelőknél, majd az óvodáknál 
folytatják a munkát – mondta el Rádi Attila alpol-
gármester.

– A Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Isko-
la és Alapfokú Művészeti Intézmény egyike azok-
nak az iskoláknak, amelyeknél már elhelyezték a ke-
rékpártámaszokat. Balázs Erzsébet, a körzet önkor-
mányzati képviselője, aki maga is biciklivel érkezett, 
azt mondta, egész Újpestnek jó, hogy városszerte 
létesülnek kerékpártárolók: – A bicikliutaknak és 
most már a támaszoknak köszönhetően a kerékpá-
ros közlekedés is ugrásszerűen fejlődik Újpesten. Jó 
lenne, ha minél többen tennék le autóikat, és válta-
nának két kerékre – tette hozzá.  MOA–B.K.

Bringázz a munkába! kampányával évek óta kere-
kezésre buzdít a Magyar Kerékpárosklub, amely-
nek észak-pesti szervezete tavasszal és ősz-
szel kedvcsinálóként bringásreggelivel ad energi-
át az Újpest-Városkapu metrómegállónál a mun-
kába tekerőknek. A május 8-i találkozón is fogyott 
a péksütemény, a frissítő: – Nagyon örülök an-
nak, hogy az újpestiek körében is hódít a kerékpá-

rozás, és egyre többen ismerik fel ennek környezet-
kímélő, egészségformáló hatását, s két keréken gu-
rulnak munkába, iskolába – mondja Hubik Tibor, a 
szervezet titkára. – A mai találkozónkon számos ta-
gunk csalogatta el a hétköznapi tekeréshez mosta-
nában csatlakozó szomszédját, barátját. Dicsérték 
az új kerékpártámaszokat is, és az egyre bővülő 
kerékpárúthálózatot – fűzte hozzá.

Madárcsicsergés, 
friss levegő, 
tornapálya 
Az önkormányzat tavasszal több mint egy tu-
cat tornaeszközzel teszi változatossá a sportolást 
a Farkas-erdőben. Ez a lehetőség azonban nem 
csupán az erdőben önszorgalomból futók, sétá-
lók életébe hozott változást, de a sportolók ke-
mény edzéseit is színesíti.

– Legalább heti tíz edzésük van a srácoknak, és 
ezeket igyekszünk minél változatosabban felépíteni, 
hogy a lelkesedés ne csüggedjen – meséli Gregárik 
Krisztián, a Madárfészek Ökölvívó Akadémia edző-
je. – Ebben nagy segítséget nyújtanak ezek az új esz-
közök – teszi hozzá.

A fi atal ökölvívók erőnléti edzéseinek nagy része, 
ha az idő is engedi, a Farkas-erdőben zajlik, így nem 
bánják, ha a sokszor már-már monotonnak tűnő fu-
tást a tornaeszközök segítségével erősítő gyakorlatok 
teszik színesebbé.

– Nagyon szeretünk kinn lenni, és élvezzük, hogy 
itt vannak ezek a tornaszerek, így egy kicsit kötetle-
nebb az edzés, és sokszor észre sem vesszük, hogy 
már két órája sportolunk – magyarázza Erik, köny-
nyedén húzódzkodva. 

A nyár közeledtével a zöldellő lombkoronák és a 
szüntelen madárcsicsergés szinte idillivé teszi a fu-
tást, és bizton állíthatjuk, hogy ilyen környezetben 
még a tornapálya és a fekvőtámasz is csábító. Tessék 
kipróbálni!  D. V.

A tornapályára a Farkas-erdő utcából, a séta-
út mentén lehet betérni. A kihelyezett torna-
szereknek köszönhetően lehetőség van min-
den izomcsoport átmozgatására. A gyakorla-
tok helyes elvégzését tábla is segíti. Végezhetők 
tricepsz, bicepsz gyakorlatok, húzódzkodás be-
iktatásával a hasizom is erősíthető, az eltökél-
tebbek még egyensúlyukat is fejleszthetik. 

Tábla segít 
az eszközök 

használatában

Balázs Erzsébet két keréken érkezett

cég a részét. Munkavállalóinak több mint kéthar-
mada újpesti lakos, akik minden nap azért dol-
goznak, hogy kellemes, rendezett környezetben 
élhessünk, tiszta parkokban és virágágyásokkal 
tarkított utcákon sétáljunk – mondta lapunknak 
Rádi Attila, városüzemeltetésért felelős alpolgár-
mester.  U. N.

Virágültetés
közben

Rádi Attila
alpolgármester



Made in 
Újpest

A virágkötő végzettségű Schmollné Huszár Mó-
nika és családja korábban a belvárosban üze-
meltetett egy virágboltot, majd Szintia Virág 
néven négy éve nyitották meg első újpesti üzle-
tüket a Munkásotthon utcában, egy kisebb he-
lyiségben. Kedves kiszolgálás, szép, friss áru és 
a trendek ismerete – úgy vélik, ezeknek köszön-
hetik, hogy sokan még Dunakesziről is átjárnak 
hozzájuk cserepes virágért, csokorért.

A barátságos, világos, lakájos saroküzletbe – 
amely pár méterre esik a korábbitól – nemrégiben 
költöztek át. Szerencsére korábbi vendégeik is kö-
vették őket, sőt, amióta a Dunakeszin rövid ide-
ig üzemelő boltjukat bezárták, immár onnan is ér-
keznek egykori vásárlók. Hogy mi lehet az oka? 

– Közvetlen, barátságos emberek vagyunk, az áru 
minőségével is meg vannak elégedve. Tudják, hogy 
nálunk mindig friss virágot találnak. Kellően rugal-
masak és kreatívak vagyunk, vagyis bármilyen igény 
szerint időre meghozzuk a kért cserepes virágot, 

vagy elkészítjük az óhajtott csokrot. Ha nincs saját 
ötlet, akkor kifaggatjuk a vásárlót a csokor leendő 
gazdájáról. Hogy milyen korú, milyen nemű, milyen 
színeket szeret. Igény szerint Újpesten belül ingyene-
sen ki is szállítjuk a vásárolt csokrot, amit az újpesti-
ek nagyon szeretnek, és gyakran igénybe is vesznek. 
Talán mindezek teszik, hogy sokan évek óta vissza-
járnak hozzánk – sorolja érdemeiket az üzletvezető.

Mint megtudjuk, gyakran rendelnek tőlük esküvői 
dekorációt is. A lakodalom helyszínét, a templomot 
és az autókat szokták virágdíszbe öltöztetni ilyenkor, 
de külön gonddal készítik a nagy napra a menyasszo-
nyi és a koszorúslánycsokrokat is. A polcokon kör-
be cserepes és vágott virágok, vázák, kis ajándéktár-
gyak és édességek sorakoznak. Vajon mi alapján vásá-
rolnak, választanak virágot, mit szeretnek manapság?

– Most „trendi” a kerek csokor: rózsából, orchide-
ából készül. Ma nagyon divatos virág a rózsa, a kála, 
az orchidea és a tulipán, ezek egyszerű és mégis ele-
gáns hatást keltenek. Tulipánból 16-20 szál virágot 
szoktunk javasolni, az már nagyon szépen mutat – 
mesél a mai virágkötészeti trendekről Mónika.

Igazi családi vállalkozásként működik a bolt. 
Schmollné Huszár Mónika testvérével közösen vi-
szi az üzletet, férje pedig az árubeszerzést inté-
zi, és a marketinggel, a weboldallal foglalkozik. Az 
üzletvezető ugyan angyalföldi születésű, de már 
ide jött férjhez, a virágüzlettől kétutcányira élnek. 
Párjával itt nevelik három gyermeküket. A legki-
sebbet korábban az Újpesti Napló „Hahóóóbaba” 
sorozatában is megnézhettük a város által aján-
dékba adott, lila mintás kis rugdalózóban. 

A virágot vásárolóknak azt ajánlják, minden-
képpen érdemes kipuhatolni, hogy a vágott vagy 
a cserepes növényt szereti-e az, akinek viszik. Van 
ugyanis, aki sajnálja, hogy a vágott virág esetleg 
rövidebb életű, ugyanakkor mások idő hiányá-
ban ódzkodnak a cserepes növények gondozásá-
tól. Érdemes tehát mérlegelni, mielőtt megvesz-
szük bármelyiket, javasolja a szakember. G .R.

Szintia Virág. IV., Munkásotthon u. 16.
Tel.: 30 447-7053

Cserepes 
vagy vágott?

Mónika az üzletvezető, 
és testvére Tünde, akire 

számíthatnak tanácsadással 
is a vásárlók
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Tízesvillamos – különjárat (13.)

Ép lélek a testben
Újpest a legendák városa is lehetne, hiszen több 
olyan művész, sportoló, alkotó élt – él és reméljük, 
fog élni – itt, aki túlmutat saját korán, és nemze-
dékek példaképe. Legyen az a Tungsram alapítása, 
az újpesti foci vagy olimpiai vízilabdadöntő. Igen, 
a legendák itt vannak közöttünk, és hatnak ránk.

Újpest új uszodája Halassy Olivér (1909–1946) 
nevét hirdeti. Ezzel is megtisztelve őt, hiszen azon 
kevés sportolók egyike a világon, aki mozgáskorlá-
tozott volt, de az egészségesek között is legyőzhe-
tetlennek bizonyult. Akkor még nem rendeztek kü-
lön versenyeket fogyatékkal élő sportolóknak, így 
azoknak nem volt alkalmuk bizonyítani, hogy mi-
lyen értékek hordozói. Halassy Olivér annak szim-
bóluma, hogy az akaraterő egyenlővé tehet min-
denkit mindenkivel!

Halassy Olivér tragikus sorsú, fi atalon elhunyt 
újpesti sportember volt, az UTE úszója és vízilab-
dacsapatának alapembere. Azé a csapaté, ame-
lyik 1931-ben Párizsban, 1934-ben Magdeburgban, 
1938-ban Londonban Európa-bajnokságot nyert. A 
válogatottal 1928-ban Amszterdamban az olimpi-
án ezüstérmes, 1932-ben Los Angelesben, 1936-ban 
Berlinben pedig olimpiai bajnok lett. Ezeknek a 
győzelmeknek aktív részese volt Halassy Olivér. 

Plusz 1931-ben az 1500 méteres gyorsúszás Eu-
rópa-bajnokságát is megnyerte Párizsban. Országos 
bajnok tizenegyszer lett folyamúszásban, ötszörös 
úszó- és kilencvenegyszeres vízilabda-válogatott-
nak tudhatta magát, mindvégig az UTE versenyző-

jeként. Tizenkétszer javított magyar csúcsot gyors-
úszásban.

Tehát: hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagyon 
eleven srác az 1. Számú Polgári Fiúiskolában (ma Tanoda 
téri iskola). Mindene volta a foci és a sport. Sokra vihet-
te volna. Vagány volt, és sikeres. Ám történt egy szeren-
csétlen „félrelépése”: nyitott peronú villamosra felugrás-
kor – pedig hányszor megtette! – lecsúszott a lépcsőről. 

Bal lábát térd alatt amputálni kellett. Így ért vé-
get a focikarrier. Ekkor sportágat váltott, és az 
úszást választotta. Olyan mozgáskorlátozott spor-
toló, aki egészségesek között is bajnok tudott lenni.

Az első tragédiát ilyen módon túlélte. A másodi-
kat nem. A háború után, 1946. szeptember 10-én 
autóval ment az úszószövetségbe és a sokáig elhall-
gatták, hogy a „felszabadító csapatok” egy különít-
ménye, járőre eléjük vágott. Nem akartak semmit. 
Sem tőle, sem a sofőrtől, csak az autó kellett nekik. 
Mindkettőjüket agyonlőtték…

Az eset évtizedekig elkenve, meghamisítva élt a 
köztudatban. Legkisebbik lánya négy hónapos volt, 
amikor eldördült a lövés, amely kioltotta a ritka 
tehetségű sportember, Halassy Olivér életét. Har-
mincöt éves korában. RÉTI JÁNOS 

Halassy Olivér
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Eredményes 
a dohányzás-
leszoktató 
program
A dohányzásról való leszokást támo-
gató, ingyenes program indult az Új-
pesti Szakorvosi Rendelőintézet tü-
dőgondozó részlegén az év elejétől. 
A hathetes foglalkozások négy cso-
portnál már befejeződtek, ennek 
eredményéről beszélt a tüdőgondo-
zó vezető főorvosa, a projekt gazdá-
ja, dr. Bauknecht Éva.

– A február elejétől október végéig tartó, az Új 
Széchenyi terv segítségével megvalósuló projekt 
ígéretes eredményeket produkál. Négy csoportunk 
végzett, akiknél a várt arányban sikerült a leszok-
tatást segítő terápia. A program kitartást igényel, 
nem egyszerű végigcsinálni, ezért is örülünk a pozi-
tív eredménynek. Maguk a résztvevők is jó hangu-
latú, hasznos foglalkozásnak tartják az összejövete-
leket, ami a mi számunkra is fontos – fogalmazza 
meg a projektet vezető dr. Bauknecht 
Éva tüdőgyógyász főorvos.

Mint megtudtuk, a következő hetekben még fo-
gadnak a cigarettát eldobni kívánó jelentkezőket a 
folyamatosan induló csoportokba.

Mivel Magyarországon óriási probléma a do-
hányzás és annak egészségügyi hatásai, a Magyar 
Tüdőgyógyász Társaság kezdeményezte az orszá-
gos Dobja el a cigit! dohányzásról leszoktató prog-
ram megindítását. A 10-15 fős csoportokkal induló 
foglalkozások során a résztvevők előadásokat hall-

gathatnak, igény szerint gyógyszeres terápiá-
val is kombinálják a kezelésüket a leszok-

tatás érdekében. A program célja, hogy 
a páciensek négy-öt hét után önmaguk-
tól letegyék a cigarettát.

Csatlakozni a dohanyzasleszokas@ 
ujpestiszakrendelo.hu e-mail címen 
vagy a felnőttszakrendelő főbejáratá-

nál lévő gyűjtődobozba eljuttatott jelent-
kezéssel lehet. Akik kerülnék a személyes 
részvételt, azoknak a 06-80 44-20-44-es 

zöldszámon pszicholó-
gusok segítenek a le-
szokásban.  G.R.

A gyümölcsök mindig felfrissí-
tik a szervezetet. A fi nom íze-
ket szívesen fogadjuk a nap 
minden szakában. Nagyon 
egészséges a napot friss gyü-
mölcslével kezdeni. A gyümöl-
csökben lévő ásványi anya-
gok, vitaminok, enzimek, 
valamint a bennük lévő 
egyszerű cukrok ener-
giával töltik fel a szerv-
rendszereket. A szervek 
működéséhez szükséges 
vitálanyagok gyorsan a 
sejtekhez jutnak.

Sokféle gyümölcs-
koktélt készíthe-
tünk, ízlésünknek 
megfelelően. A friss 

eper vagy málna illata és aro-
mája alapot adhat a koktélok-
nak. Adhatunk hozzá almát, 
citromot, kivit, banánt. A kok-
tél lehet tejes, amelyet ízesíthe-

tünk joghurttal, kefi rrel, 
túróval, vagy vizes ala-

pú, amelyet gyümölcsteával is 
készíthetünk. Elturmixolhatjuk 
a hozzávalókat teljesen, vagy 
kissé darabosra hagyhatjuk. Ke-
vés epret, málnát vagy kivit – 
akár olvasztott csokiba mártva 
is – tegyünk a kitálalt koktél-
ba, amelyet hosszú, talpas po-

harakban, keverőkanállal 
kínálunk.

A poharakat dí-
szítsük az alkalomnak 

megfelelően. A po-
harat a szájával lefe-

lé fordítva narancslébe 
vagy citromlébe mártjuk, 
majd kristálycukorba. 

Szép, piros almát véko-
nyan meghámozunk, le-

hetőleg egy spirálba, és ezzel a 
héjspirállal díszíthetjük a poha-
rat. Fél szelet narancs, citrom 
vagy lime is díszítheti a pohár 
szélét.

Amikor nagyon meleg van, 
jégkockával hűsíthetjük az italt. 
A gyümölcskoktélokat ízesít-
hetjük gyümölcsös jégkocká-
val. Ezt úgy készítjük, hogy 
friss gyümölcsszemet teszünk a 
jégkockatartóba, és teával vagy 
gyümölcslével töltjük fel.

Vendégváró koktél: nagy tál-
ba aprított vegyes gyümölcsö-
ket teszünk, és pezsgővel le-
öntjük. Készíthetünk szirupot 
fahéj-, szegfűszeg-, citromhéj-, 
puncsaroma-ízesítéssel, és ezt 
öntjük a gyümölcsökre. Kevés 
rummal vagy vodkával tálaljuk.

LETTNER ANNAMÁRIA 
dietetikus

Koktélok friss gyümölcsbol 
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kerek évfordulón a meg-
alapításának szintén száza-
dik évét ünneplő „megyeri-

sek” műsora színesítette a rendez-
vényt. Dr. Hollósi Antal kórházigaz-
gató egykori tanítványként emléke-
zett Neogrády Lászlóra, Újpest dísz-
polgárára. 

– Neogrády tanár úr második szü-
lőföldjeként szerette Újpestet- emel-
te ki az egykori tanítvány. – Különle-
ges az élettörténete, ahogy Zilahról 
idekerült, mint ahogy az is, hogy úgy 
tudott Újpesten élni, a városért te-
vékenykedni és mindent elkövet-
ni, hogy Újpest fejlődjön, és a város 
múltját az itt élők megismerjék – fo-
galmazott dr. Hollósi Antal. Miként 
beszédében kiemelte: – A tanár úr 
jól tudta, hogy az a város, közösség, 
amelyik a saját múltját nem ismeri, 
nem tud vele szembenézni, annak a 
jövője is kétséges.

A jelenlévők elhelyezték az em-
lékezés virágait a síron, Újpest Ön-
kormányzatának nevében dr. Hollósi 
Antal koszorúzott. 

 G.R.

Neogrády László 1914-ben szü-
letett az erdélyi Zilahon, ahon-
nan apjának halála után került át 
édesanyjával az akkor már a tri-
anoni határon belülre került Bu-
dapestre. Középiskoláit már itt, 
Óbudán fejezte be. Később elvé-
gezte a híres katonai akadémiát, a 
Ludovikát, végigharcolta a hábo-
rút, fogságba esett. Szakértelmét 
még az akkori rezsim is elfogad-
ta, így a mai Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum igazgatójává nevezték 
ki, ám 37 évesen nyugállományba 
helyezték. Ekkor került Újpestre, 
ahol időközben megszerzett tör-
ténelemtanári diplomájával to-
vábbi munkáját a tanári pályán 
végezte, a Megyeri Úti Iskola igaz-
gatóhelyetteseként. Hatalmas sze-
repe volt az újpesti helytörténe-
ti kutatás megalapozásában, így a 
Helytörténeti Gyűjtemény kialakí-
tásában. Nevéhez fűződik Újpest 
alapító okiratának megtalálása. 
A város Újpest Díszpolgára, a fő-
város Pro Urbe címmel ismerte el 
munkásságát. 

A

Második szülőföldje volt Újpest

Száz éve született 
Neogrády László 
A Megyeri úti temetőben családtagok, egykori tanítvá-
nyok, tisztelők és ismerősök, önkormányzati képviselők, 
civilszervezetek, továbbá a Megyeri Úti Általános Iskola 
diákjai, tanárai emlékeztek meg az újpesti helytörténeti 
kutatás atyjáról, a száz éve született, életének jelentős ré-
szét Újpesten töltő Neogrády Lászlóról. 

Felavatták dr. Tóth József síremlékét 

Az utókor emlékezete
Május 9-én délután a Fiumei úti sírkertben avatták fel 
Budafok-Tétény és Újpest Önkormányzatának képvisele-
tében a jelen lévő leszármazottakkal, helytörténészekkel 
a két település díszpolgárának, királyi tanfelügyelőnek, 
dr. Tóth Józsefnek (1842–1912) az új síremlékét. 

Pályájának elején dr. Tóth József ta-
nárként dolgozott, 1877-ben Pest 
megyei tanfelügyelő lett, három év-
tizedig irányította a megyei nép-
nevelés ügyét. Hivatalba lépésének 
10. évfordulóján, 1887-ben elsőként 
kapta meg az Újpest Díszpolgára ki-
tüntető címet (Bellágh Imre megyei 
főügyész és Kemény Gusztáv társa-
ságában. A szerk.) annak elismeré-
seként, hogy megteremtette a felté-

teleket az első állami újpesti iskolák 
felépítéséhez.

Az új síremlék felavatásával Budafok-
Tétény és Újpest Önkormányzata em-
lékezett meg a tanfelügyelőről és mér-
földkövet jelentő munkásságáról. A 
sírkőavatáson Kassai Endre, a Polgár-
mesteri Hivatal Emberi Erőforrás fő-
osztályának főosztályvezetője képvi-
selte Újpest Önkormányzatát, és he-
lyezte el a város koszorúját.  D. V.

Kupakgyűjtő pontok 

Jó cél mellé állnak
Sorozatunkban olyan vállalkozá-
sokat, szervezeteket mutatunk be, 
amelyek segítik az Újpesti Cseriti 
kupakgyűjtési akcióját.

A Manó Módi másfél éve nyitott 
meg a Lakkozó utcában, ahol a babaru-
hától a kisiskolások méretéig kínálnak 
gyermekruházatot. Nevük ismerősen 
cseng nemcsak a Káposztásmegyeren 
élőknek, de Újpest-szerte is, hiszen 
megnyitása óta a gyermekruhaüzlet 
minden kezdeményezésben benne 
van, amely helyieket fog össze. 

Elsők között csatlakoztak az önkormányzat jótékonysági szervezetének ku-
pakgyűjtő akciójához, és azóta is viszi hozzájuk a műanyag lezárókat, tejes-, ás-
ványvizes, mosószeres kupakokat gyerekektől kezdve a nyugdíjasokig minden-
ki, sőt még az üzlettulajdonosok családtagjai is.

– Van, aki a kezdetektől ide hozza a kupakot, de egyre többen fedezik fel a 
gyűjtőedényt, amely az üzlet előtt várja az adományokat. Nagyon lelkes min-
denki, nem is csoda: jó cél mellé szívesen állnak az emberek. Mi is igyekszünk 
minden pozitív kezdeményezéshez csatlakozni. Az Újpest Kártya-programba is 
beszálltunk, már rögtön az elején – mondja Buzás Petra üzlettulajdonos. Visz-
szatérve a kupakokra, hozzáteszi: – Csak kis idő és megszokás kérdése, hogy ne 
a szemétbe dobjuk, hanem külön gyűjtsük a műanyag tetőket. Ez igazán apró-
ság, és segítünk vele gyerekeken, családokon, ez a lényeg – hangsúlyozza.  G.R.

Cím: Manó Módi, IV., Lakkozó u. 9.
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Káposztásmegyeri Nap 
és futófesztivál
Közel két évtizedes hagyomány mentén szombaton 9 órától a minifutás 
rajtjával veszi kezdetét az Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztivál tava-
szi fordulója. Az óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánlott táv után a 
maxifutók, a kerékpáros futam indulói, majd a kutyás futók teljesítik az 
előírt kilométereket Káposztásmegyeren, a Farkas-erdőben és környé-
kén. A futó- és kerékpáros fesztivált a Káposztásmegyeri Nap szabadté-
ri rendezvényei követik. 

Kutyabarát rendezvény
A Káposztásmegyeri Nap kutyabarát rendezvényként várja a 
helyieket. Erre a majálison találtak először példát a Találkoz-
zunk többször! rendezvénysorozat látogatói. A gazdikkal érke-
ző házi kedvencek a kutyás és nem kutyás újpestiek közötti jó szomszédi vi-
szony ápolásáért tehetnek, nem is keveset. Az Állatmentő Liga, a Rex Kutya-
otthon Alapítvány, valamint az önkormányzat törekvéseit szintén támogató 
Kutya Guru Mentor Program képviselői a Nem Nagy Dolog! kampány népsze-
rűsítésén keresztül az ebek helyes gondozásából és neveléséből adnak ízelítőt.

Retroslágerekkel robbant a Dolly Roll 
Háromtagú formációval érkezik hozzánk szom-
baton a nyolcvanas évek sztárcsapata, a Dolly 
Roll. Ahogy ígérik, a megszokott gigaslágerek-
kel forrósítják majd fel a színpadot az esti órák-
ban, ahol természetesen szabad a tánc! 

Hármas felállásban, Kékesi Zoltán, Dolly és egy 
új tag, Galambos Gábor részvételével vendégeske-
dik a Káposztásmegyeri Napon az immár három 
évtizede töretlenül népszerű Dolly Roll együttes. 

– Felléptünk már Újpesten, ahol egy ferge-
teges koncertet adtunk, s erre nagyon jó szívvel emlékszünk vissza. Most az el-
múlt évtizedek legnagyobb slágereiből gyúrtunk össze egy háromnegyed órás 
koncertet, ezzel szeretnénk kedveskedni a közönségnek. Egy táncos, igazi buli-
zós koncertet ígérhetünk. A műsorból természetesen ezúttal sem maradhatnak 
ki olyan nagy slágereink, mint az Ábrándos szép napok, a Vakáció vagy az Elpat-
tant egy húr. A többi legyen meglepetés – mondja titokzatosan Dolly, aki évti-
zedek óta az egyik legnépszerűbb hazai énekesnő. G.R.

Egy partiarc 
A Káposztásmegyeri Napon fellép 
az újpesti közönség előtt is jól is-
mert Fluor Tomi, aki Karácson Ta-
más néven látta meg a napvilágot, 
majd sokáig Fluorid néven futott. Ti-
zenhat évesen megnyerte az Animal 
Cannibals tehetségkutatóját, a Mik-
rofon Mániát, majd még abban az 
évben megjelent az első lemeze. Kí-
sérletezés, határfeszegetés, sokszínű-
ség jellemzi az elmúlt éveit. Stílusá-
ban a rap, a hiphop és a dzsessz ele-
mei ugyanúgy megtalálhatóak, mint 
az elektronikus zenéé.

Szélesebb körben 2010 júniusában 
vált ismertté Partyarc című számá-
val, amelyet barátjával, SP-vel közö-
sen készített. Következő, Mizu című 
klipjével az összes új tehetségnek 
járó zenei díjat bezsebelte. Fluor év-
ről évre új sikerszámmal rukkol elő, 
egyre nagyobb a rajongótábora. Ez-
úttal is megmutatja, hogy egy való-
di partiarc.

Köreink 
a színpadon  
A Karinthy Frigyes Művelődési Ház-
ban és a Lóverseny téri Közössé-
gi Házban működő tánccsoportok 
és Yoshimi Ju-jitsu csoportok évek 
óta bemutatókkal színesítik a Ta-
lálkozzunk többször! programso-
rozat rendezvényeit, így például a 
Káposztásmegyeri Napot és az Újpes-
ti Városnapokat. Fellépnek a Csillag-
szóró Gálán, részt vesznek a Kihívás 
Napján. A hét csoportot „Köreink” 
néven ismeri a nagyérdemű, fellépése-
iket mindig nagy örömmel fogadják. 
Sok szülő a bemutatók hatására íratja 
be a tanfolyamaikra gyermekeit, ahol 
ők is hasonló sikereket érhetnek el a 
későbbiek során. A csoportok rend-
szeresen megmérettetik magukat ha-
zai és külföldi versenyeken, ahonnan 
számos díjjal térnek haza. 

A május 17-i Káposztásmegyeri 
Napon 14 órakor kezdődik a „Köre-
ink” bemutatója a Kósa Pál sétány 
színpadán.

A FELLÉPŐK 
Akrobatikus torna: Meteor Dance 
TSE; társastánc: Cit-Car TSE; hiphop 
és dance: Starlight Dance Company, 
Adonika Tánc- és Mozgásművésze-
ti Stúdió, Yoshimi Ju-Jitsu, törzsi has-
tánc, továbbá a nyugdíjas tánccsoport. 

Flour Tomi 16.30 Köreink 14 órától

Dolly Roll 18.45 
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Németh Edit Éva, Hladony 
Sándor Gyula önkormányzati 
képviselők június 2-án, hétfőn 

17-től 18 óráig tartanak fogadóórát. 
Balázs Erzsébet, Ozsváth Kálmán képvi-
selők június 2-án, hétfőn 18-tól 19 óráig 
tartanak fogadóórát. Helyszín: Fidesz-
iroda (1042 Budapest, Árpád út 56.) Tel.: 
369-0905. Bartók Béla önkormányzati 
képviselő június 10-én, kedden 18-tól 19 
óráig tart fogadóórát. Helyszín: 1042 
Budapest, Árpád út 56. Tel.: 369-0905. Dr. 
Szabó Béla önkormányzati képviselő 
június 23-án, hétfőn 18-tól 19 óráig tart 
fogadóórát. Helyszín: 1042 Budapest, 
Árpád út 56. Tel.: 369-0905

www.ujpestifidesz.hu

Tisztelt Barátaink!
Irodánk minden pénteken 17 és 18 
óra között tart nyitva. Kérjük 

Önöket, vegyék fel velünk a kapcsolatot, 
hogy minél hatékonyabban működhessünk 
együtt! Címünk: 1046 Bp., Szent László tér 7. 
Tel.: 06-70 372-3119, 06-70 381-8193

FOGADÓÓRA
Pajor Tibor önkormányzati képviselőnk 
fogadóórája: minden hónap első hétfőjén 
18 órától a fenti címen.

Jobbik Magyarországért Mozgalom 
Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képvi-
selő, frakcióvezető (KDNP) minden 

hónap első hétfőjén, 18-19 óráig tart fogadó-
órát az Újpesti Kulturális Központ Lóverseny 
téri Közösségi Házában (IV., Lóverseny tér 6.)

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati 

képviselő – Újpest Lehet Más a Politika (LMP)
Tel.: 06-20 390-0566
www.facebook.com/LMPujpest
Újpesti LMP-iroda, 1041 István út 22., a 
Főposta mellett. Fogadóóra: Ne Ön jöjjön, 
hívásra én megyek el Önhöz! 

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati kép-
viselő előzetes telefonon történt 

egyeztetés alapján – a 06-20 518-7830-as 
telefonszámon – bármikor; Belán Beatrix 
önkormányzati képviselő előzetes telefonon 
történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-
ös telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 
hívható – bármikor; Szabó Gábor önkor-
mányzati képviselő előzetes telefonon tör-
tént egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig 

hívható – a megbeszéltek szerint, az MSZP 
Újpesti-Káposztásmegyeri Szervezeténél 
(1046 Bp., Nádor u. 1.) tartanak fogadóórát. 
Horváth Imre önkormányzati képviselő 
minden hónap első és második szerdáján 
17 órától – előzetes bejelentkezés alapján 
a 06-20 466-8576-os telefonszámon – tart 
fogadóórát az Újpesti Csokonai Vitéz 
Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban 
(1046 Bp., Bőrfestő u. 5–9.).

FOGADÓÓRA
Az Újpestért Egyesület önkormány-
zati képviselőinek fogadóórái: dr. 
Dabous Fayez (5. evk) önkormányza-

ti képviselő, a Káposztásmegyeri Település-
részi Önkormányzat elöljárója minden 
hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja foga-
dóóráját. Helyszín: Bp. IV., Hajló u. 42–44., a 
TRÖK helyisége. Páli József Pál (1. evk.) 
önkormányzati képviselő minden hónap 2. 
hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 
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Újpestért 
Egyesület

Újpesti 
műsortükör

KIÁLLÍTÁS 
� Kiss János képzőművész kiállítása. 
Megtekinthető május 24-ig. Polgár Centrum 
� Az Újpesti Művészek Társaságának csopor-
tos tárlata. Május 26-ig látogatható. Ifjúsági Ház
� Bognárné Máriáss Veronika fazekas és 
kerámia szakkörének bemutatkozó kiállítá-
sa. Megtekinthető június 20-ig. Karinthy Frigyes 
Művelődési Ház
KONCERT
� Május 16., péntek, 18.00: Májusi Örömzene. 
JS-YSTEM és a SAM „REDBREAST” WILSON 
akusztikus folk blues. Ifjúsági Ház
� Május 21., szerda, 19.00: Részletek Donizetti 
Don Pasquale című vígoperájából. 
Közreműködnek: Kroó György Operastúdió 
növendékei és a Koncertmuzsika Zenekar. 
Ifjúsági Ház

CSALÁDI PROGRAM
� Május 17., szombat: Találkozzunk többször! 
Káposztásmegyeri Nap, Futó- és kerékpáros 
Fesztivál. Kósa Pál sétány
� Május 18., vasárnap: 
10.00: Gyermektáncház – élőzenés táncház a 
Bem Néptáncegyüttessel. Ady Endre 
Művelődési Ház

� Május 18., vasárnap: 
10.30: Kézműves délelőtt. Megyeri Klub
� Május 21., 0.00-22.00: A kihívás napja 
Újpesten. Egész napos sportesemények Újpest 
több mint száz helyszínén

NÓTAMŰSOR
� Május 16., péntek, 15.00: Nyíló rózsa lett a 
szívem – Nyárhívogató nótaműsor. Ady Endre 
Művelődési Ház

ZENÉS EST
� Május 16., péntek, 19.00: Művészeti Kavalkád 
3. alkalom. Insprirációk. Fellépnek: Kocsis Ildikó 
hárfaművész, Perfalvi-Zobor Tünde kortárs tán-
cos és Székely Edit fuvolaművész. Polgár 
Centrum
� Május 18., vasárnap: 17.00 – 21.30: Hétvégi 
randevú. Ady Endre Művelődési Ház

KLUBOK
� Május 19., hétfő, 15.00: „Második tavasz”. 
Újpesti Nyugdíjasklub. Polgár Centrum
� Május 20., kedd, 17.00: Mozgáskorlátozottak 
Újpesti Klubja. Ady Endre Művelődési Ház

ELŐZETES
� Május 23., péntek, 20.00: Felnőtt-táncház a 
Bem Néptáncegyüttessel Muzsikál a Rojtos 
Együttes. Ady Endre Művelődési Ház
� Május 24., szombat: Találkozzunk többször! 
Családi nap. Újpesti víztorony 

Elismerést kaptak 
az újpesti tűzoltók
Szent Flórián és egyben a magyar tűzoltók nap-
ja alkalmából az újpesti és a XV. kerületi önkor-
mányzat május 12-én rövid ünnepség kereté-
ben elismerésben részesítette a IV–XV. Kerület 
Tűzoltóparancsnokság nyolc alkalmazottját a pa-
rancsnokság épületében. Kiemelkedő munkájáért 

jutalmat kapott Újpest Önkormányzatától Somogyi 
Dávid tűzoltó őrnagy, Keményfi  Róbert tűzoltó szá-
zados, Nemeshegyi Tamás tűzoltó főhadnagy és Leki 
Csaba tűzoltó százados, akik dr. Molnár Szabolcs al-
polgármestertől vették át az elismerést.

A XV. kerületi önkormányzat Drippey Gellért tűz-
oltó törzsőrmestert, Szemők Zsolt tűzoltó főtörzs-
őrmestert, Veréb Zsolt tűzoltó főtörzsőrmestert, 
valamint Herczeg Zsolt közalkalmazottat jutalmaz-
ta, akiknek Bitvai Nándor alpolgármester adta át az 
elismerést.  D. V.

A képen balról jobbra, a felső sorban: Keményfi Róbert százados, 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, Nemeshegyi Tamás  

főhadnagy, az alsó sorban: Somogyi Dávid őrnagy, Gyurkó 
Ferenc főhadnagy, tűzoltóság parancsnok és Leki Csaba százados 
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Járdacsillagászat a 
városháza mögött
Idén május 10-re esett a csillagászok 
napja, a jelentős múltú szaknaphoz 
most először az Újpesti Könyves Kál-
mán Gimnázium is csatlakozott. 

A csillagvizsgálók éjszakáján az iskola hordozható 
távcsövével mobil csillagvizsgálóvá varázsolták az 
újpesti városháza mögötti teret. Az érdeklődők ezen 
az estén 20 órától két órán át az égitestekről szóló 
tudományos ismertetőn vehettek részt, majd a táv-
csövön keresztül kerülhettek közel a tankönyvekből 
már jól ismert bolygókhoz.

– Nagyon örülünk, hogy csatlakozhattunk ehhez 
a programhoz. A gyerekek többsége a Planetáriu-
mot is élvezi, így ez is egy remek programnak ígérke-
zett, amelyet a szeszélyes áprilisi időjárás is a kegyei-
be fogadott – mesélte egy apuka, akinek a kisfi a épp 
az eget kémlelte. 

Magyarországon több helyszínen tisztelegtek a 
csillagászat világnapja előtt az úgynevezett járda-
csillagászattal.

– Most érett meg bennünk a gondolat, hogy en-
nek a rendezvénynek talán Újpesten is nagy sikere 
lenne, és valóban így is volt – magyarázza Udvardi 
Imre, a gimnázium matematika, fi zika és csillagászat 
szakos tanára, a járdacsillagászat szervezője. – Az 
égiek nekünk kedveztek, jó idő volt, tisztán látha-
tó volt a Hold, a Szaturnusz és a Mars is. Sok kisgye-
rek is eljött, akiknek nagyon tetszett, így várhatóan 
a következő években is csatlakozunk a nagy múltú 
rendezvényhez – teszi hozzá. D.V.

A város ihlette 
Bertalan Tivadar életműdíjas mű-
vész, akiről pár héttel ezelőtt a Ma-
gyar Művészeti Akadémián tett szék-
foglalója nyomán írtunk, nem esik 
kétségbe azon, hogy Papírnehezék 
című, korábban megjelent könyvé-
nek bemutatójára csak most, május 
9-én sikerült időt szakítani Újpesten, 
a Közművelődési Kör klubestjén. 

tovatűnő könyvünnep hangulatához is pasz-
szoló bemutató számára és a vendégek szá-
mára is nyilvánvalóvá tette: nem illékony té-

mát, hanem örök értékű mondandót zárt kötetbe.  
Ismerve a művészt, aki rendszeresen jelentkezik 

egyszemélyes, saját maga által írt és illusztrált köte-
teivel, kételkedünk abban, amikor megjegyzi: ez az 
utolsó könyvem, de még nem volt bemutatója „ide-
haza, vagyis Újpesten” – magyarázza. – A sorban 
eddig az utolsó  a kötet-szögezi le, mert egy újabb 
téma „mocorog” bennem, de még nincs készen. 

– Nem tudok mást csinálni, csak mindig mást” 
– mondja magáról humorát felfedve Bertalan Ti-
vadar, aki ezúttal is valami mással jelentkezik, mint 
amit eddig láthattunk, olvashattunk s halhattunk 
tőle. Az a többszólamú egység képzőművészet és 
irodalom között ebben a legújabb könyvében is 
megnyilvánul, félreérthetetlenül „egyszemélyes” 
munkában. A Papírnehezék (azért ez a címe mert 
a legsúlyosabb papírnehezék a betű – árulja el) tel-
jesen újpesti téma. A történetek az újpesti főpos-
ta előtti téren zajlanak, ahol egykoron, évtizedek-
kel ezelőtt, sugárban futottak szét az utcák. Az itt 
élők, a járókelők elevenednek meg több valóságos 
szereplőket megidézve, s mások az írói fantázia szü-

löttjeiként alakítják a  cselekmény fonalát, és válnak 
hiteles alakká.

A régi Újpest világát elevenítette fel a regényből 
idézett oldalakon Kubik Anna és Szersén Gyula, aki-
ket a jelenlévők gyermekkoruk emlékeiből, vagy 
szüleik, nagyszüleik elbeszéléséből felismerhettek a 
közismerten lokálpatrióta civilszervezet tagjai. Szólt 
Szondi György költő-főszerkesztő is, a Papírnehezé-
ket gondozó Napkút kiadó vezetője. A zenei aláfes-
tést Győrffy Gergely hegedűművész, zeneszerző adta. 
Elmer István író, szerkesztő pedig értő összefogója 
volt a könyvbemutatónak. A közönség pedig szere-
tettel és őszinte érdeklődéssel viseltetett az alkotó és 
műve iránt.  B. K.

A

Elmer István, Bertalan 
Tivadar, valamint Kubik 
Anna és Szersén Gyula 

a könyvbemutatón

Mobil távcső a Szent István téren

2014. május 29.

Újpesti Szenior 
Sakkverseny 
– Országos elődöntő
A verseny célja: a 2014-es év újpesti 
szenior-sakkbajnoki címének eldön-
tése, az újpesti szeniorsakkélet fel-
pezsdítése, a továbbjutás meghatáro-

zása az Országos Szenior Egyéni Rapid 
Sakkbajnokság döntőjébe. 

Résztvevők: kizárólag 60 év feletti, 
újpesti lakcímmel rendelkező magyar 
és EU-s állampolgárok.

A verseny rendezője és támogatója: 
Újpest Önkormányzata.

Helyszín: Könyves Kálmán Gimná-
zium, díszterem. Lebonyolító: Az Új-
pesti Kultúra Sportegyesület Sakk-
szakosztálya. Lebonyolítás és játék-
idő: a lebonyolítás a FIDE rapid játék-

szabályai alapján történik, 7 fordulós 
verseny, svájci rendszerű párosítással 
(max. 50 fő), 15-15 perc gondolkodá-
si idővel.

Program: regisztráció és helyszí-
ni nevezés május 29-én, csütörtökön 
13.30-tól 13.45-ig; sorso-
lás, megnyitó, technikai ér-
tekezlet 13.45-től 14 óráig. 
1–7. forduló 14 órától kb. 
18 óráig, eredményhirdetés, 
díjkiosztó kb. 18 órakor.

Nevezés: az uksesakk@gmail.com 
e-mail címen, május 28-án, 18 óráig. 
Nevezési díj nincs!

Díjazás: I–III. helyezett oklevelet, 
érmet kap, valamint jogot szerez az 
Országos Szenior Egyéni Rapid Sakk-

bajnokság döntőjében 
való indulásra.

A versenykiírástól 
való eltérés jogát (indo-
kolt esetben) a szervezők 
fenntartják!
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NEM MARADT IDEJE KIMENEKÜLNI
Befeszítette az ablakot, és bemászott az egyik Atti-
la utcai házba egy húszéves férfi  április közepén. A 
szomszéd észlelte a mozgást, és értesítette a rend-
őröket, akik perceken belül kiérkeztek, így a fi atal 
betörő már nem tudott a házból elmenekülni. A 
férfi t az illetékes bíróság előzetes letartoztatásba 
helyezte.

ÖLTÖZŐSZEKRÉNYEKBŐL LOPTAK, 
A FIGYELŐ KISKORÚ VOLT
Két alkalommal, összesen több mint félmillió fo-
rintnyi értéket, valamint személyes okmányokat tu-
lajdonítottak el az egyik újpesti élményfürdő öltö-
zőszekrényeiből, amelyeket eddig ismeretlen mó-
don nyitottak ki.

A tolvajok először március 30-án délután nyitot-
tak ki három tárolót, ahonnan személyes okmányo-
kat, mobiltelefonokat, pénztárcát és bankkártyá-
kat vittek el, majd április 6-án kora délután ismét 

loptak két szekrényből; ekkor értékes órákat, ruhá-
kat, öveket, okmányokat és mobiltelefonokat vittek 
magukkal, a zsákmányt egy utazótáskába rejtették, 
majd autóval távoztak.

Az elfogott ötfős zuglói társaság két tagja fi atal-
korú, egyikük pedig mindössze tízéves, gyerekkorú, 
akinek a terep megfi gyelése volt a feladata. A cse-
lekményeket részben ismerték el, azonban a felnőt-
teknek nem csupán lopás, hanem kiskorú veszélyez-
tetése miatt is felelniük kell. MOA

IGÉNY SZERINTI LAKOSSÁGI FÓRUM
Az adott társasház kérésére, visszatérő problémák 
esetén lakossági fórum megtartását vállalja a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi Rend-
őrkapitánysága. Dr. Terdik Tamás alezredes, Új-
pest rendőrkapitánya ezzel kapcsolatban felhívja 
a fi gyelmet arra, hogy valamennyi körzetnek van 
körzeti megbízottja, aki kapcsolatot tart a társas-
házak képviselőivel, így a rendőrség időben érte-

sül az adott lakóközösséget érintő, zavaró jelen-
ségekről.

A lakossági fórumon az adott házakban élők el-
mondhatják panaszaikat, észrevételeiket, a rend-
őrök készséggel állnak rendelkezésre és a felmerülő 
helyzetek mielőbbi megoldása mellett szívesen ad-
nak tanácsot is. Az ilyen jellegű fórumoknak már 
van eredménye, az egyik társasház levélben köszön-
te meg a rendőrök segítő munkáját.

zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S

Kedves Újpestiek! Örömmel 
tudatjuk veletek, hogy 2013. 
november 30-án megszüle-
tett drága kisfi unk, Migend 
Emil. Nagyon szeretjük őt! 
Köszönjük az újpesti baba-
köszöntő ajándékokat.

Dr. Migend László és 
Hollós Izabella

2014. január 23-án szület-
tem, 3700 grammal és 57 
centiméterrel, a Dornyi Dé-
nes nevet kaptam tanító 
néni anyukámtól és tűzoltó 
apukámtól. Nagyon örültek 
az érkezésemnek. Köszönjük 
a babaköszöntő csomagot. 
Újpest, ahol szeretünk élni! 

Sziasztok, Újpestiek! 
Bertuszek Réka vagyok, 
2013. december 20-án 18 
óra 54 perckor születtem, 
3370 grammal és 53 centivel. 
Szüleimnek én voltam a leg-
szebb ajándék a fa alatt. So-
kat nevetgélek és játszom. A 
babaköszöntő csomagot kö-
szönik szüleim, a takaró alatt 
nagyon jó „sétálni”.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Önkormányzata a 39/2011. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet alapján pá-
lyázatot ír ki a fi atalok garzonházá-
ban lévő „fecskeházi” lakásokra.

A pályázaton részt vehet minden 
olyan – 35. életévüket be nem töl-
tött – fi atal házaspár (házaspár alatt 
a továbbiakban a közjegyzői okirattal 
igazolt élettársakat is érteni kell), akik 
a pályázat benyújtását megelőzően 
legalább 3 éve folyamatosan rendel-
keznek az önkormányzat illetékes-
ségi területén bejelentett lakó- vagy 
tartózkodási hellyel, és a házastár-

sak sem együttesen, sem külön-kü-
lön nem rendelkeznek, illetve koráb-
ban sem rendelkeztek önálló lakással. 

A megpályázható lakások:
•  Blaha L. u. 9. fszt. 3. – összkomfor-

tos, 31 m2 alapterületű
•   Blaha L. u. 9. I/30. – összkomfortos, 

36 m2 alapterületű
•  Blaha L. u. 9. III/46. – összkomfor-

tos, 29 m2 alapterületű
• Blaha L. u. 9. III/49. – összkomfortos, 
32 m2 alapterületű

A lakások megtekintésére a pályázat 
benyújtására nyitva álló határidőn 
belül, hétfőtől péntekig 1100–1430 

óra között van lehetőség. A meg-
adott időtartamon túli megtekin-
téshez a gondnokkal történő elő-
zetes időpont-egyeztetés szükséges 
(tel.: 06/30 996-6009). 

A részletes pályázati feltétele-
ket tartalmazó ismertető és a pá-
lyázati formanyomtatvány a Pol-
gármesteri Hivatal Ügyfélszolgá-
lati Irodáján (Bp., IV. ker., István út 
15.) szerezhető be, vagy letölthető a 
www.ujpest.hu-ról. A pályázatot ki-
zárólag az erre rendszeresített for-
manyomtatványon lehet benyújta-
ni, a Polgármesteri Hivatal Lakásügyi 
Osztályán (Bp. IV., István út 14. fszt. 
4. szám alatt). A pályázattal kapcso-

latos részletes felvilágosítás ugyanitt 
kérhető (tel.: 231-3179).

A pályázat benyújtására nyit-
va álló határidő 2014. június 18., 
16 óra. Az érvényes pályázatokat a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság bí-
rálja el, a polgármester javaslata 
alapján. A bizottság döntése kiter-
jed a pályázat kihirdetése és a pályá-
zat elbírálása között megüresedő la-
kások bérbeadására is.

A pályázókat az önkormányzat az 
elbírálástól számított 30 napon be-
lül írásban értesíti a döntésről.
Budapest, 2014. május 12.

Budapest IV. Ker. 
Újpest Önkormányzata 
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– Öt év kihagyás nagy idő a sportban. 
Ennyi előnyt nem szokás adni az ellen-
feleknek. Mikor döntötte el, hogy ismét 
ringbe száll?

– Sokat gondolkodtam, hogy érde-
mes-e visszatérnem. Mivel az edzé-

seken rendszeresen kesztyűt húzok, 
és tréningezek a gyerekekkel, annyi-
ra nem estem ki a ritmusból. Edzőm-
mel, Farkas Józseffel beszélgettünk ar-
ról, mi lenne, ha felkészülnék, és elin-
dulnék a versenyen. Bevallom, sokat 

nem kellett kapacitálnia, mert tud-
tam, ha idén nem térek vissza, soha 
többé nem tehetem meg.

– Miért?
– Az amatőr ökölvívás szabályai 

szerint negyven év felett már 
nem versenyezhet senki. 
Nem titok, idén töl-
töm be a negyvenet, 
tehát ez volt az utol-
só esélyem. Kicsit izgul-
tam ugyan, de minden 
jól sikerült, nyertem, 
és nagyobb beka-
pott ütés nélkül 
megúsztam a dol-
got.

– Mit szólt a 
család?

– A fi am bá-
torított, a férjem 
pedig nagyon féltett. 
Képzelje el, a párom 

még soha nem látott bokszolni, ver-
senyen sem volt, most mégis kilátoga-
tott a terembe. Szerintem sokkal job-
ban izgult, mint én. Állítólag nem is 
merte nézni a döntőt.

– A fi a is bajnok lett. Milyen ered-
mény születne, ha egymás ellen 
mérkőznének?

– Zsolt simán elverne. Erősebb is, 
gyorsabb is nálam. Szerencsére nem 
találkozhatok vele a szorítóban. Ha 

ezt a kérdést egy-két éve teszi fel… – 
mosolygott a bajnok édesanya. 

– Hogyan tovább, ha már 
nem bokszolhat az amatő-
rök között?

– Dédelgetek egy ál-
mot. Már többször meg-
fordult a fejemben, mi 
lenne, ha a profi k tábo-
rába lépnék. Ott ugyanis 

nem számít az életkor.
 GERGELY GÁBOR

Melinda öt év kihagyás 
után lett bajnok
Az UTE ökölvívói kitettek magukért az idei Budapest-
bajnokságon. Hat lila-fehér versenyző nevezett, és vala-
mennyien dobogós helyezést értek el. Négyen, közöttük 
Pécsiné Lázár Melinda aranyérmet szerzett. Melinda évek-
kel ezelőtt visszavonult az aktív versenyzéstől, de az ököl-
vívástól nem szakadt el. Az UTE szakosztályában oktatja a 
fi atal versenyzőket, többek között fi át, Zsoltot is, aki szin-
tén aranyérmet vihetett haza a Budapest-bajnokságról.

Kategóriájában, a hetvenezer lélekszám feletti tele-
pülések mezőnyében Újpest nyerte tavaly a Kihívás 
Napját és a Legsportosabb Város elismerő címet. 
Május 21-én, szerdán 0 órától 21 óráig ismét lehe-
tőségünk lesz arra, hogy megvédjük a címet. Az ösz-
szefogás, a számtalan sportolási lehetőség ezúttal is 
az eredményes szereplést könnyíti meg, ezért szere-
tettel hív és vár mindenkit Újpest Önkormányzata 
a Kihívás Napján! Sportoljon kicsi és nagy, fi atal, kö-
zépkorú és idős újpesti 15 regisztrált percet! Részvé-
telével mindenki hozzájárul Újpest címvédéséhez! A 
rendezvényt Wintermantel Zsolt, Újpest polgármes-
tere nyitja meg 8 órakor a Szent István téren.

A HELYSZÍNEK
Központi helyszín: Szent István tér, Nagyszínpad, 
8 órától 22 óráig.

Programok 0 órától 6 óráig: Halassy Olivér Vá-
rosi Uszoda (1048 Bp., Tóth Aladár u. 16–18.)Új-
pesti lakcímkártyával ingyenesen látogatható. Bu-
dapest IV. kerületi Babits Mihály Magyar–Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium 
(1048 Bp., Hajló u. 2–8.) Farkaserdő

Éjszakai gyalogtúra, gyülekező az uszoda előtti te-
rületen. Indulási időpontok: 0 óra, 2 óra, 4 óra, 6 óra.

Programok 8 órától 21 óráig
UTE Szusza Ferenc Stadion: Újpesti Sportvarázs 3. 
osztályosoknak.

UTE Atlétikai Stadion 8.00-tól 14.00 óráig: bubo-
rékfoci, amerikai foci, Boot Camp, röplabda, foci. 
Műfüves focipálya (1048 Bp., Székpatak u. 10.) Szilas 
Park, sípálya, 4 Seasons Síiskola (1048 Bp., Óceánárok 
u.) 9.00-től 18.00 óráig térítésmentesen igénybe ve-
hető a legalább alapfokú síelni tudók részére. Halassy 
Olivér Sportcentrum (1045 Bp., Pozsonyi u. 4/C) 8.00-
tól 21.00 óráig térítésmentes, előzetes  egyeztetést 
követően. Madárfészek Ökölvívó Akadémia (1045 
Bp., Pozsonyi u. 4/C) 8.00-tól 18.00 óráig térítésmen-
tes. BigWall falmászás (1047 Bp., Károlyi István u. 10.)

8.00-tól 21.00 óráig térítésmentes. Hodos Tamás 
Budapesti Tollaslabda Csarnok (1044 Bp., Váci út 
102.) 8.00-tól 21.00 tollaslabdázás, 5 pálya térítés-
mentes használatával.

Tarzan Park (1046 Bp., Tábor u. 28.)
10.00-től 19.00 óráig újpesti lakcímkártyával rendel-
kezők ingyenesen látogathatják, 2 órás időtartamra.

Maki Játszóház (1047 Bp., Attila u. 156–158.)
9.00-től 19.00 óráig térítésmentesen igénybe vehető.

További helyszínek
Újpesti bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák

–  Újpesti munkahelyek (GE, Sanofi , BHE Kft., 
Carinex Kft.)

– Újpesti sportegyesületek, fi tnesztermek
– Aquaworld Élményfürdő Budapest
– Oxygen Wellness Újpest
– Jégpalota

Az önkormányzat kiemelt együttműködő part-
nerei: Halassy Olivér Városi Uszoda, Tarzan Park, 
Újpesti Torna Egylet.

ESTE: UTCABÁL
A Kihívás Napjának fáradalmait utcabálban pi-
henhetjük ki, 20.30-kor élő koncerten Marót 
Viki és a Nova Kultúr Zenekar lép fel a Szent Ist-
ván téri nagyszínpadon, 22 óráig.

Legyen Újpest a legsportosabb 
város 2014-ben is!

A kihívás 
napja

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
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Gondozás
� Keresem – elsősorban a XIII. vagy a IV. ker.-ből 
– azt a megbízható, rendezett háttérrel rendelke-
ző, káros szenvedélyektől mentes és leinformálható 
középkorú hölgyet, aki megegyezés szerinti hono-
rárium ellenében idős párom gondozásában, ápo-
lásában – megbeszélés szerinti időpontokban – se-
gítségemre lehet. Kizárólag fényképes levelekre vá-
laszolok! Érdeklődni az edebedebede@gmail.com 
e-mail címen lehet.

� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás ga-
ranciával. Ingyenes helyszíni felmérés! Tel.: 06-
30 931-7486; www.annauklima.hu

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakí-
tását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss 
Ernő, tel.: 06-30 447-4853

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet minden-
fajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szere-
lést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, roletta, har-
monikaajtó. Napellenző készítése, ponyvacsere, 
karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 370-4932

� Kisebb-nagyobb burkolási munkák, javítások, 
bontások megbízható szakembertől. Korrekt áron, 
minden kerületben, hétvégén és ünnepnapokon is, 
előre egyeztetett időpontban, tel.: 06-30 219-1624

� Nyugdíjas asztalos asztalosmunkát vállal. Ja-
vítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, tel.: 306-
2023, 06-70 234-7759

� Autókarosszéria-munka! Törött, korrodált 
gépkocsik javítását, alvázvédelmét vállalom. Tel.: 
06-30 932-8305

� Redőny alumíniumból, fából, reluxa, szalag-
függöny, szúnyogháló, sávredőny, kirakatre-
dőny, napellenző készítését, javítását vállalja 
rövid határidővel újpesti vállalkozó. Tel.: 233-
1876; 06-30 280-4053; 06-30 961-1920

� Ázik a tetője? Hívjon bizalommal! Tetőfe-
dés, bádogosmunka, lapostető-szigetelés, ki-
sebb ácsmunkát is elvállalunk garanciával. Tel.: 
06-70 578-1468

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyha-
bútorok, irodabútorok stb. méretre gyártása a 
legolcsóbban. Pl.: könyvszekrény 228x80x28cm: 
13 800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 
06-30 368-1354

� ABLAKJAVÍTÁS, www.AJTOABLAKDOKTOR.HU, 
20 éve vállalom igényesen, becsületesen fa- és 
műanyag ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, szigetelését 1 év garan-
ciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS. Tel.: 
06-70 550-0269

Egészség
� Tisztelt Pácienseink! A korábbi évekhez hason-
lóan ismételten kérjük Önöket, hogy akik két éve 
nem jártak nálunk, szíveskedjenek szűrővizsgálat-
ra bejelentkezni. Szeretettel várjuk Önöket! Dr. 
Bágyon Szilvia és dr. Bokor Tamás, tel.: 370-0945

Társasházkezelés
� Társasházkezelést vállalunk, teljes körű ügy-
intézéssel. Folyamatos 24 órás ügyeleti rendszer 
megoldott. Cégünk újpesti székhelyű irodá-
val rendelkezik. Újmegyer Kft., tel.: 06-30 965-
4845, 06 30-965-4844

Tisztelt Hirdetőink! 
A lakossági apróhirdetéseket az Újpest Márkaboltban vesszük fel, IV., Szent István 

tér 6. szám alatt. Hirdetés felvételi napok: hétfőn, szerdán, csütörtökön: 10-17 óráig. 
�  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. �  Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, 
árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

Kereskedelmi egyesület
 OKJ tanfolyamokat indít 

Újpest Központban
� kereskedő � vendéglős 

� raktáros � logisztikai ügyintéző

Tel.: 06-20-951-3357

In gat lan el adó
� Újpesttől 55 km-re, a 2-es úton, Nógrád község-
ben eladó 1/1 tulajdonú, 731 m2-es belterületű te-
lek. Közművek a telek előtt. 950 ezer Ft irányáron, 
tel.: 06-20 959-7217

� Bp.-től 29 km-re 64 m2-es családi ház, 830 m2-
es kerttel, fiatal fákkal, gazdasági épületekkel el-
adó. Fűtés: gázkonvektor vagy cserépkályha. Ásott 
kút, vezetékes víz, csatorna. I.á.: 14 M Ft, vagy 
Káposztásmegyeri panelra cserélhető (magántulaj-
donú erkélyesre)! Tel.: 06-20 566-8989

� Újpesten eladó 414 m2-es építési telek, bontandó 
épülettel. A telek beépítettségi lehetősége 65%. Az in-
gatlan csendes, forgalommentes utcában van, a köz-
lekedés kiváló, 30-as, 147-es busszal a városközpont 
pár perc. I.á.: 13,8 M Ft, érdeklődni: 06-30 224-9004

Ingatlancsere
� Elcserélem XIII. ker. 28 m2-es, felújított, utcai, gá-
zos, állógalériás önkormányzati összkomfortos la-
kásomat nagyobbra. 30–36 m2 vagy kisebb galéri-
ásra XVII. kerületig. Minden kerület érdekel, meg-
egyezünk. Tel.: 06-20 777-6824

� XIV. kerületi, Erzsébet királyné utcai önkormány-
zati téglalakásomat elcserélném újpesti panelra. 
Minden megoldást megnézek, tel.: 06-30 922-7383

Albérlet kiadó
� Albérlet kiadó Újpesten a Rózsa utcában. Érdeklőd-
ni lehet a megadott telefonszámon: 06-20 960-7640

� Újpesten albérlet kiadó megbízható nyugdíjas-
nak hosszú távra. Alacsony rezsi, kaució nem szük-
séges, lakás 69 m2-es, földszintes, kertes, udvari. 
Tel.: 06-30 835-0630, 06-20 484-4598

Oktatás
� Matematikából pótvizsgára felkészítést vállal ma-
tematikatanár szakos egyetemi hallgató. Házhoz me-
gyek, e-mail: matek@zrob.hu, tel.: 06-30 572-7416

Régiség
� Készpénzért vásárolok régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, régi pénz, játék, diafilm, 
jelvény, festmény, ezüst, porcelán, bútor, akár teljes 
hagyaték is. Lomtalanítást vállalok. Régi dolgait te-
gye pénzzé, azonnal fizetek! Tel.: 06-20 924-4123

� Almási Katalin vásárol magas áron (első vevő-
ként) készpénzért bútorokat, festményeket, kar-
órát, zsebórát, faliórát, dísztárgyakat, porceláno-
kat, szobrokat, csillárt, könyveket, kitüntetést, régi 
pénzt, csipkét, bizsukat, borostyánt, ezüstöt, ék-
szert, mindenféle régi tárgyat. Teljes hagyatékot 
díjtalan kiszállással hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

Garázsvásár
� Kirakodóvásár – garázsvásár! Várunk minden 
kedves érdeklődőt, akár eladná feleslegessé vált 
holmiját, akár olcsón szeretne értékes dolgokhoz 
hozzájutni. Májusban minden szombat–vasárnap 
9-től 14 óráig. IV. ker., Fóti út 58/a (Diegóval szem-
ben), 06-30 408-8077

Garázs
� Garázs eladó Újpesten (Rákospalota-Újpest vas-
útállomásnál), a Szilágyi utcai autóbusz-végállo-
másnál lévő garázsban. Érdeklődni a 06-30 250-
2020-as telefonszámon. 

Mágus
� Misztikus csillagjeggyel született mágus és mes-
terjós jövendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi 
kötés, munka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre 
meghívásokat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

Üdülés
�  Zalakaroson, a Napfény üdülőszövetkezetben 
másfél szobás apartmanban (max. 5 fő részére) 
üdülési turnus 2014. május 28-tól június 10-ig ön-
költségi áron átadó. Tel: 06-1 233-0636
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Szombaton ismét Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon május 17-én, 
szombaton délelőtt! Várjuk a vásárolni, né-
zelődni vágyókat, az érdekességeket, külön-
legességeket gyűjtőket!

Főépítész iroda 
tájékoztatása 
Tájékoztatjuk az érintett ingatlantulajdonosokat, 
hogy a Lechner Lajos Tudásközpont megindította a 
Kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. 
törvényben és a 393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 
16. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az 
Újpest, István út 14. (70003, Polgármesteri Hiva-
tal) és Váci út 77. (74351) alatti ingatlanok védetté 
nyilvánítási eljárásának előkészítését. 

A Kormányrendelet 16. § (2) - (3) bekezdésének ér-
telmében a tervezett műemléki környezet területén 
fekvő ingatlanok tulajdonosait az Önkormányzat ér-
tesíti a helyben szokásos módon. Tervezett műemléki 
környezetet az értesítő jelenleg nem tartalmaz, azon-
ban a készülő védetté nyilvántartási dokumentáció 
adhat olyan javaslatot, amely alapján a kormányren-
delet 17. § (1) bekezdése szerint („a  műemléki érték 
védetté nyilvánításáról szóló miniszteri rendeletben az 
a telek vagy közterület-szakasz jelölhető ki műemléki 
környezetnek a) amely a műemléki érték telkével köz-
vetlenül határos; b) amelyen az esetleges építési vagy 
más tevékenységek a műemléki érték állagát közvetle-
nül befolyásolhatják; vagy c) amelyen a műemléki ér-
ték megjelenését, értékeinek érvényesülését közvetle-
nül befolyásoló építmény áll vagy építhető”) műemlé-
ki környezet még kijelölhető. 

Budapest, 2014. május 5.

Balkán est 
Az Újpesti Bolgár, Görög és Szerb Nemzetiségi Ön-
kormányzatok balkán estet tartanak május 17-én, 18 
órakor az Ady Endre Művelődési Házban (Budapest, 
IV., Tavasz u. 4.). A programban fellép az Opanke és 
a Jantra táncegyüttes, valamint a görög meglepetés-
vendég. A fergeteges zenéről a Pravo, a Kolo, vala-
mint a Zeus és Társai együttes gondoskodik. A belé-
pés ingyenes!

Szeretettel várják Önt és családját a szervezők.

Véradás a Káposztás- 
megyeri Napon

A Magyar Vöröskereszt 
nyilvános véradást szer-
vez május 17-én (szom-
baton) 10-15 óráig a 
Káposztásmegyeri Napon a 
Karinthy Frigyes Művelődé-
si Házban. 

Ha Ön egészséges, elmúlt már 18 éves, de még 
nincs 60 éves, akkor várják a véradáson, ahová hoz-
za magával személyi igazolványát, TAJ- és lakcím kár-
tyáját.

Segítségüket előre is köszöni a Magyar Vöröske-
reszt Budapest Fővárosi Intézete.

Akciók három 
napon át
Az önkormányzat és az újpesti Szent Ist-
ván téri Piac- és Vásárcsarnok nagy si-
kerű kezdeményezése, a Piacnap újabb 
kedvezményekkel várja a vásárlókat! 

Hétköznapi akciók! Az adott napokon reggel 
7 órától a következő termékek vásárolhatók 
rendkívül kedvező áron:

MÁJUS 20., KEDD: SERTÉSHÚSAKCIÓK
A Vértes-Ázsió Bt. a sertéscombot, -karajt, -tarját, 
-lapockát és -oldalast egységesen 1299 Ft/kg-os 
áron kínálja.

MÁJUS 21., SZERDA: 
BAROMFI- ÉS FORNETTI-AKCIÓ
Az Alfa-Mozaik Bt.-nél a csirkecomb, a csirke-
máj, a csirkezúza és a csirkeszárny 499 Ft/kg, a 
csirkemellfi lé 1299 Ft/kg.

A Pontino Bt.-nél a Nagycsarnokban a 
Fornetti-termékek 12 órától zárásig 50 százalé-
kos kedvezménnyel kaphatók.

MÁJUS 22., CSÜTÖRTÖK:
ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS AKCIÓK

•  A Kiscsarnokban a Ropogós Cseresznye Kkt., 
a Mákszemek Trade Kft., Zsemberi Sándorné 
és Teilinger Imre;

•  az 1. szektorban a Dream Come True Kft.;
•  a 2. szektorban az Er-Si-Moon Kft. és a 

Peter-YNWA Kft.;
•  a 4. szektorban a DCS Sales Kft., a Sárgarépa 

Kft., a Marsi Fruit Kft. és a Szugyo Kft.;
•    a Duna sétányon a Gyümiker Kft. kínálja a 

zöldségeket és a gyümölcsöket 10-20-30 
százalékos engedménnyel. (x)

Keresse az „Akciós”
 zászló(ka)t!

Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 
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Horgásztak és főztek 
A csömöri horgásztó adott otthont Újpest Önkor-
mányzata horgászversenyének május 10-én. Húsz 
egyéni résztvevő és negyvenegy csapat, összesen 
102 versenyző ölelte körbe az idilli látványt nyújtó 
tavat, csöndben várva a kapást.

A hagyományokhoz hűen elismerés járt az egyéni-
leg és a csapatban fogott legtöbb zsákmányért, a leg-
nagyobb, de még a legapróbb halért is. Az egyéni in-

dulók első helyezettje, Svam Ferenc címvédőnek szá-
mított a kategóriában. A csapatok között a Hámori 
Team közel 21 kilogrammos rekorddal győzött. A leg-
nehezebb halat, a két és fél kilós pontyot Fekete Fe-
renc és felesége fogta ki, a legapróbb fogásért a Jahi 
Team tagjainak gratuláltak. A főzőversenyen pedig 
csilis bab rotyogott a bográcsokban, illatával minden-
kit a tó köré csalogatva. A legízletesebb étekért járó dí-
jat Wintermantel Zsolt polgármester, míg a horgászok 
díjait Jókay Attila önkormányzati képviselő adta át. 

(Bővebben: Ujpest.hu) D.V.

Idilli környezet

Rotyog a csilis bab

Wintermantel 
Zsolt a szakácsok 

díját adta át

A díjak egyike

Jókay Attila képviselő a 
horgászoknak gratulált Fiatalok is elkezdhetik



<<
  /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


