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A LEGEK VÁROSA
Országra szóló siker: 2014-ben is 
Újpest nyerte a hetvenezer lélek-
számnál nagyobb települések ver-
senyében a Kihívás Napját és a di-
csőséggel együtt járó serleget, ame-
lyet május 30-án adnak át. 
 2. oldal 
 

SZÍNPOMPÁS AJÁNDÉK
Már több ezer erkélyt, ablakot, kis-
kertet díszítenek azok a színpom-
pás muskátlik, amelyekkel Újpest 
Önkormányzata ajándékozta meg a 
városszépítésben részt vállaló hely-
bélieket. Három helyen zajlott az 
átvétel.  3. oldal

A KERTVÁROS KAPUJÁBAN
Megszépült a kertváros kapujának is 
számító Szent László tér. Az elmúlt 
másfél évben járdafelújítás, aszfalto-
zás zajlott, javultak a parkolási lehe-
tőségek, füvesített, fákat ültetett, vi-
rágosított az önkormányzat. 
 5. oldal

EZÜSTÖS KIRÁNDULÁS
Berki Krisztián az utolsó hazai edzé-
se után úgy nyilatkozott, ha hibát-
lanul megcsinálja a szupernehéz 
gyakorlatát, akkor aranyérmes le-
het Szófi ában. Nem lett, mert a fi -
náléban a brit lovas, Whitlock job-
ban teljesített.  13. oldal
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Győztünk!  
Tizenkét évet vártak az újpesti szurkolók arra, hogy, a lila-
fehér futballistákat önfeledten ünnepelhessék egy igazi, 
nagy diadalt követően.  2., 13. oldal
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Az európai parlamenti választások Újpesten 
is a Fidesz–KDNP győzelmét hozták
Tájékoztató adatok az európai parlamenti választáson leadott szavazatokról Újpesten:

Rendben, ám a korábbinál alacsonyabb részvé-
tel mellett zajlott az európai parlamenti sza-
vazás Magyarországon. Hat párt szerzett man-
dátumot. A Fidesz a huszonegy mandátum-
ból tizenkettőt gyűjtött be, a Jobbik három, az 
MSZP és a DK két-két mandátumhoz jutott, az 
Együtt–PM és az LMP egy-egy mandátumot 
nyert. Jelentősen visszaesett a részvételi arány a 
korábbi EP-választásokhoz képest. Végül 2 322 
983-an adták le szavazatukat, ami 28,92 száza-
lékos részvételi aránynak felel meg (szemben 
az öt évvel ezelőtti 36,31 százalékos részvételi 
aránnyal).

Tájékoztató adatok az európai parlamenti 
választás összesített eredményéről, a szavaza-
tok számát tekintve: Fidesz–KDNP: 1 191 163, 
Jobbik: 339 501, MSZP: 252 494, Demokratikus 
Koalíció: 225 762, Együtt–PM: 167 012, LMP: 
115 957, A Haza Nem Eladó: 12 107, SMS: 9263

Győzelem 
Országra szóló siker: 2014-
ben is Újpest nyerte a het-
venezer lélekszámnál na-
gyobb települések verse-
nyében a Kihívás Napját és 
a dicsőséggel együtt járó 
serleget, amelyet május 30-
án adnak át a Művészetek 
Palotájának Bohém étter-
mében Wintermantel Zsolt-
nak és a szervezőknek.

A május 21-én megrendezett Kihívás 
Napja viadal záróakkordjaként a Szent 
István téri nagyszínpadon 22 óra 15 
perckor jelentette be Újpest polgár-
mestere a győzelem hírét az utcabál 
közönségének,  s hogy Újpest nem-
csak a legsportosabb város, hanem a 
legjobbak városa is. Köszönjük, Újpest!

A polgármester köszönetet mon-
dott a résztvevőknek és a szervezők-
nek a nap sikeréért és azért a fan-
tasztikus hangulatért, amely a Kihí-
vás Napjának eseményeit kísérte vir-
radattól napnyugtáig és még utána is. 

Újpest nemcsak megismételte a ta-
valyi kihívás napi győzelmét, hanem 
a résztvevők számát tekintve túl is 
szárnyalta azt. Több mint száz hely-

szín állt mindazoknak a rendelkezé-
sére, akik 15 perces testmozgással re-
gisztráltak, s az sem elhanyagolható 
szempont, hogy ezzel óvták egészsé-
güket is. 

Jó mulatság, közös munka volt. A 
város ismételt összefogásának köszön-
hetően 2014-ben is Újpest a legspor-
tosabb város. 

Hajrá, Újpest!  B. K.

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

 

A külföldi hírügynökségek rendsze-
resen tudósítanak arról, hogy ha 
egy hazai csapat, válogatott sikert, 
nemzetközi diadalt ér el, akkor az 
adott ország, város vezetője azon-
nal fogadja a sportolókat. 

Nos, Újpest város első embere 
sem feledkezett meg a Magyar Ku-
pát nyert lila-fehér labdarúgókról. 
Wintermantel Zsolt a vasárnapi fi ná-
lét követően a városházán köszön-
tötte a kupagyőzteseket és a csapat 
vezetőit, munkatársait, valamint a 
Szent István téren összegyűlt több 
ezres szurkoló tömeget.   g.g.
 (Bővebben a 13. oldalon.)

Fogadás a városházán
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Érvényes
szavazat

A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma: 79 913. Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 27 001 (33,79%)
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Fotó: Vajda János

Az ünnepeltek a városháza erkélyén

Több mint száz helyszínen zajlottak az események
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pénteken és szombaton zaj-
ló muskátliosztás lebonyolí-
tásából idén is kivette részét 

az Újpesti Városgondnokság.
– Tizenhárom munkatársunk vett 

részt az osztásban, közülük voltak, 
akik a rakodást és voltak, akik az ad-
minisztrációt segítették. Az embe-
reinken kívül 4 autónkat vetettük 
be, melyekkel a muskátlik helyszín-
re szállítását végeztük – mondta el 
Fejér János, a Városgondnokság fő-
kertésze. 

Az újpestieknek szánt muskátli-
kat kora reggel és délután az osztás 
három helyszínén pakolták le a te-

herautókról, majd a virágot átnyúj-
tó képviselők, hivatali munkatársak 
keze alá dolgoztak, hogy minél keve-
sebbet kelljen várakozniuk a sorban 
állóknak. Szükség is volt minden se-
gítő kézre, hiszen 24 ezer tő muskátli 
kiosztása nem kis feladatot jelentett.

Miközben szombaton az egyik csa-
pat a muskátlikat szortírozta, a másik 
csapat nem messze tőlük, a víztorony 
lábánál építette a Családi Nap sátrait, 
faházait és a télen felújított rendez-
vény bútorokat is kihelyezték. 

A gyors munka nem volt hiábava-
ló, 10 órára minden a helyén várta az 
újpestiek érkezését.  U. N.

Nincs rendezvény nélkülük
A város szabadtéri rendezvényeiről sem hiányozhatnak 
az Újpesti Városgondnokság munkatársai. A mindenna-
pos kertészeti, parkszépítési munkájáról ismert önkor-
mányzati kft. szerteágazó tevékenységére az elmúlt hét-
végén több példát találtunk. 

Színpompás 
ajándék
Már több ezer erkélyt, ablakot, kis-
kertet díszítenek azok a színpompás 
muskátlik, amelyekkel Újpest Önkor-
mányzata ajándékozta meg a város-
szépítésben részt vállaló helybélie-
ket. Hogy a növények jól fejlődjenek, 
és üdeségüket is sokáig megőrizzék, 
idén tápoldat is járt a virágokhoz.

árom helyszínen, pénteken reggel a Semsey 
parkban, délután a Bőröndös utcában, 
majd szombaton reggel a víztoronynál ve-

hetett át három tő muskátlit az, aki maga is sze-
retett volna hozzájárulni Újpest szépítéséhez. Pi-
ros, mályvaszínű, rózsaszínű, fehér, erős, egészsé-
ges virágok érkeztek idén is, aki már átvette, öröm-
mel fotózkodott velük. A várakozás percei is jóked-

vűen teltek: a sor mindhárom helyszínen gyorsan 
és folyamatosan haladt, és attól sem kellett tarta-
ni, hogy valakinek nem marad, hiszen az eddigi-
nél több, 24 ezer muskátlit osztottak szét az ön-
kormányzati képviselők a Városgondnokság mun-
katársainak segítségével.   U.N.

A

H
Mint megtudtuk, a Káposztásmegyeren lakó, 
középkorú Julianna például az erkélyen ülteti el 
a muskátlit, Erdélyi Tiborné viszont az előkert-
jét díszíti vele, ahol sok virágot gondoz, jól jön 
a kiegészítés. A városközpontban lakó Kati néni 
elmondta, az idén csak részben sikerült a növé-
nyek átteleltetése, egy láda üresen maradt, de 
már nem sokáig – ölelte magához mosolyog-
va a muskátlikat.

Érkeznek a muskátlik

Több száz doboz tápoldat

Három helyszínen zajlott 
a virágok átadása

A rendezvénybútorok javítása, 
festése télen jelentett feladatot
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Az Országgyűlés 2010. május 31-én fogadta el azt a 
törvényt, amely június 4-ét, a trianoni békeszerző-
dés aláírásának napját a nemzeti összetartozás nap-
jává nyilvánította. 

Tisztelettel meghívom Önt családjával, barátai-
val ismerőseivel a nemzeti összetartozás napja al-
kalmából megrendezésre kerülő megemlékezésre.

Időpont: 2014. június 4., szerda, 17 óra
Helyszín: Szent István tér – Anyai fájdalom 

szobra
Beszédet mond: Wintermantel Zsolt, Újpest 

polgármestere
 Budapest, 2014. május

 Újpest 
 Önkormányzata

A nemzeti összetartozás napján
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Sor kerül a Nagyváradi utca 
járdáira is
Az Újpesti Párbeszédben felmerült probléma megol-
dására Újpest Önkormányzata hamarosan megkezdi a 
Nagyváradi utca járdáinak felújítását. A Flottilla utca 
és a Fiumei út közötti rész foltozott, balesetveszélyes, 
hepehupás járdái sok bosszúságot okoznak a lakók-
nak, így újjáépítésük egyértelműen szükséges.  D. V.

„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet...”

JUHÁSZ GYULA: TRIANON

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A nyílászárókat szerelik
Jól halad a Homoktövis Bölcsőde bővítése, amelynek keretében két kisebb, új 
szárnnyal bővítik az intézményt, a meglévőt pedig újraszigetelik.

Az önkormányzat – uniós forrás, az Új 
Széchenyi terv segítségével – bővíti az 
eddig is maximális kihasználtsággal mű-
ködő Homoktövis Bölcsődét, hiszen 
Káposztásmegyeren sok kisgyermekes 
család él. 

A munkálatokkal láthatóan jól halad-
nak: jelenleg éppen a külső nyílászárókat 
emelik a helyükre az új épületszárnyak-
ban és az összekötő folyosón is, valamint 
a belső terek kialakítását is megkezdték. 

Ezen felül lapunk nyomdába adásá-
nak napján zajlik a régi épületre felszerelt 
napkollektorok próbaüzeme, ugyanis pár 
nap múlva már ezek a szerkezetek is segí-
tenek a melegvíz előállításában.

A kicsikre való tekintettel az aktuális 
munkálatokat igyekeznek úgy időzíteni és 
alakítani, hogy az a gyermekek napirend-
jét csak a lehető legkisebb mértékben za-
varja. 

 MOA
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Használják bátran!
Az önkormányzat célul tűzte ki, hogy a város több pont-
ján állandó vízlelőhelyet biztosít az újpestieknek. 

Számos játszótérre, valamint a készülő Szilas Családi Parkba is ivókutakat te-
lepítettek, amelyek a nyári melegben a szomjoltáson kívül a kézmosás lehető-
ségét is biztosítják. Már a Berda József és az Attila utcában sem kell a hőségtől 
tartani, a friss víz mindig „kéznél” lesz.

– Úgy vélem, a játszótéri kutak tiszta, hideg vize ösztönöz majd arra, hogy 
ne mesterséges ízesítésű vagy cukrozott üdítőitalokat fogyasszanak a gyer-
mekek. Ráadásul a folyó víz még jó buli is, hiszen melyik gyerek ne élvezné, 
ha kicsit „vizezhet” a játszótéren – magyarázza Németh Edit Éva önkormányza-
ti képviselő, és hozzáteszi, több szülő megkereste azzal a kérdéssel, hogy a köz-
téren álló vízlelőhely valóban alkalmas-e ivásra, vagy csak kézmosásra. – Min-
denkit megnyugtattam, a víz tiszta, nyugodtan fogyasztható, így mindenkit 
arra biztatok, használja bátran – teszi hozzá a képviselő asszony.  

 D. V.

Miként korábban már megírtuk, az önkormányzat tizenhét iskolában tele-
pített ivókutakat, hogy folyamatosan egészséges folyadékhoz jussanak a di-
ákok. A Vízművek Zrt.-vel közösen „Válj ki a tömegből” címmel kampányt 
indított, a vezetékes víz fogyasztására ösztönözve, ami nemcsak egészséges, 
de zsebpénzbarát is.

Kapu a kertváros felé
Küllemében és mondhatni, tartalmában is megújult, 
megszépült a kertváros kapujának is számító Szent Lász-
ló tér. A felújítás Nagy István alpolgármester, mint a kör-
zet egyéni képviselője, valamint Rádi Attila városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester javaslatára kezdődött. 

A teret a legtöbben talán a teknősbékát formázó 
kútszoborról ismerik, jellegzetes sgraffi tos házait pe-
dig múltidéző sorozatunkban is bemutattuk már. Az 
elmúlt egy évben több pozitív változás is történt a 
környéken, ezeket Nagy István (képünkön) alpolgár-
mester, a körzet egyéni képviselője foglalta össze.

– A téren – Újpest többi részéhez hasonlóan – 
jelentős járdafelújításba kezdtünk, megszűnt a bolt 
előtti murvás parkoló, helyette az úttesten, illetve a 
Szent László utcában lehet szabályosan várakozni. 
A szolgáltatóház előtti kopár területre friss termőföldet vittünk, füvesítettünk, 
virágládákat helyeztünk ki, fákat is ültettünk és újraaszfaltoztuk a járdát – so-
rolja a változásokat az alpolgármester. – A lakók komfortérzetét növeli, hogy a 
házak előtt felújítottuk a járdákat; a régi, elhasználódott felületeket felváltotta 
a viacolor burkolat, és a növényzet megszépítésére, egységesítésére is külön fi -
gyelmet fordítottunk – fűzi hozzá.

Végül, de nem utolsósorban megemlíti: az Újpesti Párbeszéd kérdőívein 
és az önkormányzati képviselőkön keresztül folyamatosan kapnak javaslato-
kat arra, hol lenne szükség felújításokra. A Szent László téri házak előtti jár-
dák cseréjekor bebizonyosodott: az itt lakók láthatóan örülnek a lakóhelyü-
ket érintő látványos változásoknak. MOA

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 

Az ősszel elültetett fák 
kilombosodtak és a fű is 

zöldell a Szent László téren

Az új járdaburkolatnak 
örülnek a lakók

Németh Edit Éva 
képviselő asszony 

és lurkók 
a játszótérről



Made in 
Újpest

Tulajdonosok jöttek-mentek, néha a profi l is 
változott, de a Kakukk ma ismét ugyanaz, mint 
sok évvel ezelőtti indulásakor: egy hamisítat-
lan kertvárosi kisvendéglő. Mint ilyen elképzel-
hetetlen terasz nélkül, amely a napokban nyi-
tott meg. Itt elevenítettük fel Alberti Ferenccel, 
a jelenlegi tulajdonossal a múltat, és beszélget-
tünk a jelenről egy frissítő limonádé mellett. 

Sorozatunk korábbi szereplőinek élete többnyi-
re hosszú évek, évtizedek óta összefonódott vállal-
kozásaikéval. Ez esetben azonban egy nagy múl-
tú étterem mai tulajdonosaival beszélgetünk, akik 
mindössze másfél éve vették át az üzletet. Igaz, eb-
ből nem sokat éreznek a hozzájuk betoppanók, 
akiket a sok évvel ezelőtti, hagyományos kisven-
déglői hangulat és békebeli ízek fogadnak.

– Fiatalon vendéglátósnak készültem, pincér-
ként végeztem, egy ideig ezen a területen dolgoz-
tam, ám idővel másfelé sodort az élet. Hosszú ide-
ig semmi közöm nem volt a vendéglátáshoz, ám 
mindvégig éreztem, hogy egyszer majd szeretnék 
egy saját éttermet. Talán ezért is végeztem el rá-
érő időmben egy szakácsiskolát – meséli Alberti 
Ferenc, a Kakukk vendéglő tulajdonosa.

Egy ideje már keresgélt bérelhető üzletet, ami-
kor egyszer a Kakukk korábbi tulajdonosával be-
szélgetve kiderült, éppen át szeretné adni valaki-
nek, mivel belefáradt abba, hogy egyedül vigye az 
éttermet. Környékbeli törzsvendégként Alberti Fe-
renc a családjával ekkor már jó ideje járt a Kakukk-
ba, így egyből tudta: megtalálta, amit keresett. 

A Kakukk vendéglő – amely mai nevén a har-
mincas évektől ismert – helyén az újpesti em-
lékezet kezdete óta vendéglők voltak. Jóval a 
rendszerváltás előtt is hangulatos, gebines étte-
remként üzemelt, a környékbeli kertváros lakó-
inak örömére. A rendszerváltás után egy ideig 

presszó-söröző volt itt, míg az ezredforduló kör-
nyékén olyan tulajdonosra talált a hely, aki fantá-
ziát látott abban, hogy feltámassza a Kakukk kis-
vendéglői múltját. Alberti Ferencék ezt a hagyo-
mányt folytatják. 

– Sem kínálatunkkal, sem árainkkal nem kívá-
nunk versenyezni a belvárosi éttermekkel. Étla-
punk főként hagyományos ízekből áll, olyan fogá-
sok is szerepelnek rajta, mint a borjúláb, a pacal, a 
velő vagy a szalontüdő, amelyek máshol már nem-
igen kaphatók, de emellett új ízekkel, trendekkel is 
kísérletezünk – mesél különlegességeikről az étte-
rem-tulajdonos, aki a szakma elhivatottja. – Hogy 
miért kötöttem ki újra a vendéglátásnál? Talán 
azért, mert emberekkel foglalkozni mindig jó, rá-
adásul ez egy olyan szakma, ahol azonnal látszik, 
ha valamit helyesen csinálsz, de az is, ha nem. Ven-
déglátósként pedig csak akkor jó dolgozni, ha meg 
van elégedve a vendég – teszi hozzá.  G. R.

Cím: Nádor utca 31. Tel.: (1) 783 0175

Békebeli 
kisvendéglő a 
kertvárosban

„Ez egy olyan szakma, ahol azonnal látszik, 
ha valamit helyesen csinálsz, de az is, ha nem” 

– mondja Albert Ferenc, 
a Kakukk étterem tulajdonosa  

Tízesvillamos – különjárat (15.)

Az önkény dala
Önkény a második emeleten lakott. Kisgyermek-
korom nagy bérházában a sarokban, az utca felő-
li fronton. Akkoriban, amikor mindennapos volt 
a bőrkabátosoktól való rettegés, és viccet csak ki-
próbált barátok meséltek egymásnak.

Eskának hívta mindenki a házban (persze szájról 
olvasandó néma artikulálással), mert állítólag ’19-
ben, a tanácshatalom idején, amikor, mint mond-
ták, élet-halál ura volt a környéken, nem aláírás-
sal, hanem csak s. k.-val hitelesítette rendeleteit. Sa-
ját kezűleg döntve életről és halálról. A kommün 
bukása után Oroszországba emigrált, ahol Rákosi-
val puszielvtársak lettek, születésnapján személye-
sen jött ki gratulálni a lakására. Ha valaki nem tet-
szik Eskának, vagy akire megneheztel bármiért, azt 
úgy elviteti, mint a vöcsök! De még a famíliáját is! 
– tartották a lakók, mint ahogyan gyanították azt 
is, hogy a Tanácsosékat a harmadikról az ő közben-
járására deportálták egy őszi nap hajnalán.

Mi, hármasban, anya, apa meg én ugyancsak a har-
madikon laktunk, egy gangra néző, két szoba félkom-

fortosban. Egyszerűbben, de oda többet sütött a nap. 
Szüleim felhőjáróan fi atalok és széllelbélelten szegé-
nyek voltak, de valamit menteni próbáltak a halálra 
ítélt polgári életformából. A zongorát, az ernyős aszta-
li lámpát, a horgolt terítőket, a faragott csillárt. Pedig 
a csőbútorok, a neonfények kora már a küszöbön állt.

Apám azon a vasárnap délutánon is zongorázott. 
Muzikális hajlamát nagyanyámtól örökölte, aki ze-
netanárnő volt, de igazi sikerhez, hivatásszerű meg-
élhetéshez kevésnek bizonyult a kitartása vagy a sze-
rencséje. Csak a szombat meg a vasárnap délutánok, 
vendégeskedések öröme kárpótolta valamennyire. 
Nagy szobánk ablakán át tangók, foxtrottok és kerin-
gők dallama szállt az álmos emeletek között. És akkor 

lenn a másodikon kivágódott a saroklakás ajtaja, és 
maga Eská csörtetett ki rajta személyesen. Megköze-
líthetetlen rátartisággal, félelmetesen. Döngő léptek-
kel indult a lépcsőház felé, majd fel, fel, fel a harma-
dik emeletre. Ott jobbra, majd balra az ablakok alatt, 
egészen a mi ajtónkig. Se szó, se beszéd, be a konyhá-
ba, át a lakáson, a nagy belső szoba felé, ahol apám 
mit sem sejtve táncoltatta ujjai alatt a harmóniákat. 
A zongora elhallgatott. A zeneszó biztosan megza-
varta Eská vasárnapi szunyókálását, és ez megtorlást 
kívánt! Még néhány nap, aztán jönnek a bőrkabáto-
sok és a deportálás – gondolhatta anyám. Mire idá-
ig érhetett, bent az ajtó mögött felhangzott egy ak-
kord, majd egy másik a húrok közül. Aztán a dallam 
és énekhang. Mély, ablakrezegtető bariton öblögetett 
orosz dalt, oroszul: „Valahol a Volga mentén…” És az 
édes-szomorú melódia harsogóvá erősödve, dagadva 
és hömpölyögve győzött le minden akadályt, majd el-
rugaszkodott a Duna felé. Együtt a zongorakísérettel.

Tényleg! Mi lett volna akkor, ha apám nem tud-
ja a dalt, ha hibázik, vagy megtagadja a zenei aláfes-
tést? Vajon gyáva volt, hős, áldozat, esetleg kollabo-
ráns, amikor együttműködött a hatalommal? Mert 
a zene hallatán az Önkénynek dalolni támadt ked-
ve. Volgáról, lányról, szerelemről. RÉTI JÁNOS 

Muzikális hajlamát nagyanyámtól örökölte
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A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes meg-
nyitót dr. Szabó Attila érsebész és nemzetközi-
leg is elismert visszér-specialista vezetésével tar-
tották meg, aki a központ vezetőjeként elmondta: 
– A magyar lakosságnak közel nyolcvan százaléka ren-
delkezik valamilyen fokú visszerességgel, a nők hu-
szonöt, míg a férfi ak tíz százalékánál komolyabb is le-
het a probléma. Mindezeknek a kialakulásában pedig 
a nagyban befolyásoló tényezők mindennaposak, pél-
dául elhízás, túlsúly, terhesség, illetve a tartós üléssel, 
állással járó munka is. A visszérbetegség nem csak esz-
tétikai probléma, hiszen ha nem kezeljük, súlyos szö-
vődmények okozója lehet – hívta fel a fi gyelmet.

Az európai színvonalú egészségcentrumban első-
sorban érsebészettel, ambuláns visszérkezelésekkel, 
visszérműtétekkel, érfejlődési rendellenességekkel és 
kompressziós kezelésekkel foglalkoznak. 

A központ családi vállalkozásként jött létre, így ab-
ban a pszichiátria és pszichoterápia is helyet kapott, dr. 
Szegvári Olga vezetésével. Így jött létre a szlogen: „Egész-
séges lábak, ép lélek.” (Bővebben: vpmed.hu) R.Zs.
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Egészségcentrum és oktatási központ
A szakma képviselői és a sajtó nyilvánossága előtt megnyitotta kapuit a vá-
rosközpontban a VP Med Egészségcentrum és Oktatási Központ, ahol a Ke-
let-Európában is egyedülálló visszérműtétek és -kezelések mellett a szakmai 
oktatás és a pszichiátria is teret kap.

A szomjúság csillapítására a víz 
a legmegfelelőbb. Az állatok és 
a növények nem tudnak előál-
lítani maguknak más inniva-
lót, vizet vesznek magukhoz. A 
víz természetes mosófolyadék 
is. Vízben mossuk a ruhát, ez-
zel tisztítjuk meg a testünket 
a szennyeződésektől. Testünk 
sejtjeiben is a legjobb tisztító 
folyadék a víz. Amikor ízesített 
folyadékokat veszünk magunk-
hoz, mint az üdítő, tea, kávé, 
kóla, akkor a szervezet addig 
tisztítja, szűri, amíg vizet nem 
nyer ki belőle, amelyet sejt-
szinten tud hasznosítani.

Miért fontos a vízivás? Szerve-
zetünk 75 százaléka víz. Ahhoz, 

hogy a működéshez szükséges 
folyamatok végbemenjenek, víz-
re van szükség. A vérerek, ideg-
pályák károsodásához vezet a 
nem megfelelő mennyiségű víz-
fogyasztás. A bőrünk kiszárad, 
az izmok nehezebben működ-
nek. Minden csont egy ízület-
hez kapcsolódik. Amennyiben 
a porcoknak nincs elegendő víz-
tartalmuk, akkor fájdalmas le-
het a mozgás. A gerinc csigolyái 
között vannak a porckorongok, 
ezek adják a gerinc rugalmassá-
gát. Felmérések szerint a szer-
zett gerincproblémák 65 száza-
léka megelőzhető lenne megfe-
lelő mennyiségű vízivással. Itt is 
az történik, hogy kiszáradnak a 

porckorongok, elveszítik a rugal-
masságukat, amely a gerinc haj-
lékonyságát adja.

A víz mindig egy vivőanyag, a 
folyókban, patakokban, a növé-
nyekben, az állatokban és az em-
berekben is. Az élő szervezetek-
ben a vízhez kötődik sok táp-
anyag is, természetesen ez egy 
komplex anyagi egység. A táplá-
lékokban is van víz, a belekben az 
optimális működéshez sok vízre 
van szükség. A székrekedés prob-
lémái is könnyebben kezelhetők 
a megfelelő folyadékfogyasztás-
sal. A víz táplálékunk szerves ré-
sze, a zöldségek, a gyümölcsök, 
a gabonák természetes alkotóré-
szei. Ételkészítéskor vízzel hígítjuk 
a főzeléket, ebben főzzük a levest, 
a húst, a tésztát vagy más köretet.

Fontos tudni, hogy étkezés 
előtt igyunk vizet, ne közben! 

Étkezéskor az agyunk irányítja 
az emésztőenzimek mennyisé-
gét és minőségét. Amennyiben 
ezt felhígítjuk vízzel, akkor tö-
kéletlen lesz az emésztés!

Mennyi vizet igyunk? Napon-
ta 2-2,5 liter víz fogyasztása len-
ne optimális egy egészséges szer-
vezetnek akkor, ha megfelelő 
mennyiségű nyers zöldséget és 
gyümölcsöt is fogyaszt, amelyek-
ben természetes víz van. Ameny-
nyiben már szárazabb a bőr, és 
a belső szövetek is elveszítették 
rugalmasságukat, vagy beteg-
ség esetén több, 3-3,5 liter víz fo-
gyasztása javasolt. Szénsavas víz-
re nincs szüksége a szervezetnek.

Igyunk tiszta vizet, éltessük 
sejtjeinket vele, mert meghá-
lálja!

LETTNER ANNAMÁRIA 
természetgyógyász, dietetikus

Víz, víz, élteto víz!
II. rész

Dr. Szegvári Olga 
és dr. Szabó Attila 

az ünnepélyes 
megnyitón

Nagybányai művészek Újpesten
Művészet határok nélkül Nagybánya címmel 
kortárs képzőművészek kiállítása nyílik az Újpes-
ti Polgár Centrum Újpest Galériában május 30-
án, 19 órai kezdettel. A nagybányai kiállító művé-
szek: Bitay Zoltán, Boar Szilvia, Dudás Gyula, Győ-
ri Kinga, Kása Dávid, Kovács Bertalan és Les Pál. 
Köszöntőt a kiállítás fővédnöke, Wintermantel 
Zsolt polgármester mond, a tárlatot dr. Feledy 
Balázs művészeti író nyitja meg. A tárlat június 
14-ig várja a látogatókat. (IV., Árpád út 66.)







KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretnék magam és az újpesti Fidesz nevé-
ben köszönetet mondani mindenkinek, aki 

részt vett a vasárnapi választáson, mert fontosnak 
tartom, hogy éljünk a választás lehetőségével. 
Köszönöm a sok-sok választó bizalmát Újpesten és 
Angyalföldön, akik a Fidesz listáját támogatták sza-
vazatukkal. Mindannyian hozzájárultak a Fidesz fan-
tasztikus győzelméhez és ahhoz, hogy Magyarország 
jó irányba mehessen tovább. Külön köszönet illeti 
valamennyi munkatársamat, a lelkes és odaadó 
önkénteseket, segítőket, akik mindent és annál is 
többet megtettek a győzelemért. Gratulálok minden 
mandátumot szerzett képviselőnek és kívánom, 
hogy sikerrel szolgálják a magyar emberek, hazánk és 
nemzetünk javát!
Barátsággal és tisztelettel:
 Dr. Hollósi Antal Bp.,11. sz. vk. elnöke

FOGADÓÓRA
Németh Edit Éva, Hladony Sándor Gyula önkor-
mányzati képviselők június 2-án, hétfőn 17-től 18 
óráig tartanak fogadóórát. Balázs Erzsébet, Ozsváth 
Kálmán képviselők 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

TRIANONI MEGEMLÉKEZÉS!
Fény az alagút végén – Trianon revíziója a két világ-
háború között címmel Balogh Gábor történész 
tart előadást az újpesti Jobbik szervezésében. 
Időpont: június 2., 18 óra. Helyszín: Ady Endre 
Művelődési Ház, 1043 Bp., Tavasz utca 4. A rendez-
vény után koszorúzást tartunk a Fájdalmas anya 
szobornál. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

FOGADÓÓRA-VÁLTOZÁS!
Pajor Tibor önkormányzati képviselő június 9-én, 
hétfőn 18 órától tart fogadóórát a szokott helyszí-
nen, a Szent László tér 7. szám alatt.
 Jobbik Újpesti Szervezete

www.ujpestijobbik.hu

FOGADÓÓRA
Szalma Botond önkormányzati képviselő, 
frakcióvezető (KDNP) minden hónap első 

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

FOGADÓÓRA
Perneczky László önkormányzati képvi-

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

ujpest.lehetmas.hu

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRÁK
Farkas István önkormányzati képviselő elő-
zetes telefonon történt egyeztetés alapján 

– a 06-20 518-7830-as telefonszámon – bármikor; 
Belán Beatrix önkormányzati képviselő előzetes tele-
fonon történt egyeztetés alapján – a 06-1 369-4205-ös 
telefonszámon, hétköznap 14-től 17 óráig hívható – 
bármikor; Szabó Gábor önkormányzati képviselő elő-
zetes telefonon történt 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 önkormányzati képvi-
selőinek fogadóórái: dr. Dabous Fayez (5. evk) 
önkormányzati képviselő, a Káposztásmegyeri 

Település-részi Önkormányzat elöljárója minden 
hónap 2. hétfőjén 17-től 18 óráig tartja fogadóóráját. 
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 foga-
dóóráját. Helyszín: Homoktövis Általános Iskola. 

 P Á R T H Í R E K

Újpestért 
Egyesület

Újpesti áldozatokra emlékeztek
Holokauszt-emlékestet rendezett május 
23-án az Újpesti Közművelődési Kör a Pol-
gár Centrum színháztermében. Az est há-
zigazdája dr. Hollósi Antal, a kör ügyvivője 
volt. Megemlékező előadást dr. Szita Sza-
bolcs történészprofesszor, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia doktora tartott. Az es-
ten fellépett Szilágyi Gábor, a Dohány ut-
cai zsinagóga kántora, aki énekével az ál-
dozatoknak állított emléket. Mint ismert, 

2014-et a kormány a holokauszt emlékévének nyilvánította. Újpestet különösen mélyen érin-
tette a holokauszt: húszezer zsidó és ezer cigány embert deportáltak 1944 júliusában, és közü-
lük csak pár ezren térhettek vissza lakóhelyükre.  MOA

Fúvószenekari 
találkozó
A nagy hagyományokra visszatekintő térzenefesztiválok-
nak már országszerte számos település ad otthont, most 
pedig az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Is-
kola meghívására a Szent István tér fogad május 31-én 
délelőtt hat ifjúsági fúvószenekart.

A 10 óra 30-kor kezdődő műsor részeként a zenekarok 
egyéni koncerteket adnak, zárásként pedig összesített zene-
kari számmal készülnek, így mintegy kétszáz ifjú zenész közös 
produkcióját láthatják az érdeklődők. 

– A legjobb tudomásunk szerint Újpesten még sosem volt eh-
hez hasonló rendezvény. Ezzel a találkozóval szeretnénk kicsit 
múltidéző, századvégi hangulatot varázsolni – mondja Sillye Ger-
gely, az újpesti zeneiskola igazgatója. – Iskolánk növendékei mel-
lett Dunakesziről, Kiskunlacházáról, Pécelről, Csömörről és Göd-
ről is érkeznek fi atalok, hogy átéljék és átadják a közönségnek az 
együtt zenélés csodás élményét. A szombati esemény, amelynek 
fővédnöki tisztét Wintermantel Zsolt vállalta, az első lesz a sor-
ban, reményeink szerint pedig a továbbiakban kétévente rendez-
nénk meg – tette hozzá az igazgató.  D. V.

Másfél évtizede 
közvetít értéket
Tizenöt éves fennállását ünnepelte szentmisével a Szent 
János Apostol Katolikus Általános Iskola május 21-én. 
A jeles alkalomból celebrált misét Erdő Péter bíboros, 
esztergom–budapesti érsek mutatta be, dr. Molnár Sza-
bolcs alpolgármester pedig az önkormányzat köszöntése 
mellett Újpest zászlaját adta át az iskolának.

Dr. Molnár Szabolcs a szentmise elején azzal köszöntöt-
te a jelenlévőket: öröm, hogy Újpesten az oktatási-nevelési 
intézmények között a történelmi egyházak által működte-
tettek is megtalálhatók. Az önkormányzat nevében a város 
zászlaját Käfer György igazgatónak adta át a város nagyra-
becsülését kinyilvánítva. 

Erdő Péter bíboros a szentmisét azzal kezdte: ünnepelünk, 
idén tizenöt éves az iskola, ahonnan tanulók nemzedékei kerül-
tek és kerülnek ki; olyanok, akik élnek és gondolkodnak, és olyan 
munkát, feladatot végeznek, amely felemeli a társadalmat.

10 M o z a i k

Dr. Hollósi Antal és dr. Szita Szabolcs az emlékesten

Fúvósok a Zenedenapon
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Százéves 
a baptista 
imaház 
„Az egyházak rendelkeznek a legna-
gyobb tudással arról, hogyan kell 
valódi, erős közösséget építeni”’ 
– emelte ki a megemlékezésen 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

Az imaház fennállásának százéves évfordulójára 
emlékezett a baptista gyülekezet május 17-én. A 
centenáriumi megemlékezésen dr. Molnár Szabolcs 
mondott köszöntőt, kiemelve az egyházak közösség-

építő szerepét, majd az önkormányzat nevében át-
adta a városzászlót Mészáros Kornél lelkipásztornak.

A jeles alkalmon Mészáros Kornél lelkipásztor hir-
detett igét, dr. Molnár Szabolcs pedig a múlt fontos-
ságáról és az egyház közösségépítő szerepéről beszélt. 
Mindenekelőtt azt mondta, száz év nagy idő, és ami 
száz évig fennmaradt, az kiállta az idő próbáját. 

– Az egyházak a vallási élet szervezésén túl min-
denkor kivették és kiveszik a maguk igen jelentős 

részét a kultúra terjesztéséből, a nemzeti értékek 
őrzéséből, az ifjúság neveléséből, a szegények és az 
elesettek segítéséből, a betegek gyógyításából. S ta-
lán nem túlzás kijelenteni, hogy az egyházak ren-
delkeznek a világon a legnagyobb tudással arról, 
hogyan kell valódi, erős közösséget építeni – emel-
te ki.

Az alpolgármester a reformáció szerepéről is 
szólt: ez az új gondolkodás nemcsak a vallást, ha-
nem Európa egész világnézetét megújította, s egy-
ben a reformáció fél évezredét a ma történéseivel, 
útkeresésével állította párhuzamba.

– A baptista egyház fél évezrede segíti eligazod-
ni a híveit a világban. Hiszem, hogy a jövőben egy-
re nagyobb szükség lesz rájuk – zárta gondolatait 
az alpolgármester, majd átnyújtotta a baptista kö-
zösségnek az önkormányzat városzászlaját, amelyet 
Mészáros Kornél lelkipásztor vett át.

Az ünnepi műsor további részében Marosi Nagy 
Lajos presbiter felidézte a templomépítés körülmé-
nyeit, és a gyülekezet énekkara is szerepelt. MOA

Huszonöt év az úton
Huszonöt év hosszú idő egy ember életé-
ben. Az újszülött felnőtté cseperedik ennyi idő 
alatt. Hosszú idő ez egy közösség életében is. A 
káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia idén 
ünnepli születésének huszonötödik évfordulóját. 
Számtalan kezdeményezés, kapcsolat, csoport és 
legfőképp istenkeresés bontakozott ki, nőtt fel és 
adott hitet, reményt a körülöttünk élőknek. Az 
volt a vágyunk, hogy a lakótelep közepén oázis-
sá váljunk, a szeretet oázisává, ahova bárki betér-
het, és életet adó közösségre lelhet. Ez az évfordu-

ló visszatekintésre is hív: vajon sikerült-e megvaló-
sítani az álmainkat, mindenkit megszólítottunk-e, 
mindenki otthonra találhatott-e nálunk?

Az ünnep úgy igazi, ha mások is osztoznak az 
örömünkben, ezért sok szeretettel hívunk minden 
újpestit, káposztásmegyerit, hogy ünnepelje ve-
lünk születésnapunkat! Időpont: június 15. Hely-
szín: a káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia 
kertje, Tulipánkert. Program: 18.30-tól 22 óráig ze-
nés juniális fi atalok zenekaraival, művészi betétek-
kel, személyes történetekkel a Tulipánkertben. Köz-
ben: utcai kiállítás a Szeretet Oázisa-fotó- és rajz-
pályázat műveiből. Gyerekeknek kézművessátor, 
lufi eregetés, ugrálóvár, aszfaltkrétázás.

Beszélgetési lehetőség megterített asztaloknál a 
templom előtti sétányon.

Amit hozzatok magatokkal: nyitottság és jókedv. 
Enni-, innivalóról, huszonöt tortáról mi gondosko-
dunk. Várunk szeretettel!

A káposztásmegyeri Szentháromság-plébánia 
közössége

Fotó: M
észáros Péter

– Amikortól ismét működhettek egyházi iskolák, rögtön felvetődött a kér-
dés: hogyan tudják majd újból képviselni a katolikus szellemiséget, az idő vi-
szont megadta rá a választ. Újpesten már katolikus óvoda is van Újpesten, 
nemrégiben pedig sportpályát avattunk ennek az épületnek az udvarán – so-
rolta a pozitív változásokat Erdő Péter bíboros.

A bíboros szólt az iskola, a családok és az egyház kapcsolatáról is: a családok 
szerinte tudatos döntést hoznak, amikor katolikus iskolába íratják gyermekeiket, 
maguk az intézmények pedig nem lehetnek világnézetileg semlegesek.

Erdő Péter köszönetet mondott Pályi László atyának, Újpest díszpolgárá-
nak, aki nem csupán az iskola megalapításában vállalt szerepet, hanem a mai 
napig segíti a működését. (A misén Horváth Zoltán, az Egek Királynéja-főplé-
bánia plébánosa, Újpest díszpolgára ugyancsak részt vett. A szerk.)

Végül, de nem utolsósorban azzal zárta gondolatait: világszerte ötvennyolc-
millió gyerek tanul katolikus iskolában, az újpesti, Szent János apostol nevét vi-
selő oktatási intézményrőlszólva pedig azt mondta: legyen jel a városnak, kö-
zösségnek, s egyben legyen az elkötelezettség és a komolyan vett munka jele 
is.  M. ORBÁN ANDRÁS

ÚJPESTI KÖTŐDÉSSEL
– Az érsekség területén huszonkét intézményt tartunk fenn, a szerzetes-
rendek pedig további huszonhármat működtetnek. A legtöbb önkor-
mányzattal nagyon jó az egyház kapcsolata, Újpesttel viszont kiemelkedő 
az együttműködés: bővült a katolikus óvoda, nagyobb épületet kap nem-
sokára a főplébánia. A Szent János Apostol Általános Iskola szépen fejlő-
dött az elmúlt másfél évtizedben. A szellem és a morál nagyon jó, a szülők 
bizalommal vannak az intézmény iránt, büszkék lehetünk rá.

Újpesthez azért is kötődöm, mert néhány évig itt éltem. Az ellátás és a 
szolgáltatások mindig is jók voltak, az utóbbi években azt is látom, hogy 
rendezettebb, nyugodtabb lett itt az élet – mondta lapunk kérdésére 
Erdő Péter bíboros, esztergom–budapesti érsek.

Dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester és Mészáros 

Kornél lelkipásztor a
 városzászlóval

Az ünnepségen dr. Molnár Szabolcs adta át 
a városzászlót Käfer György igazgatónakErdő Péter bíboros
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Az ország legjobb angolosa 
Négyfordulós, országos angolverseny döntőjét tartották május 16-
án Debrecenben a Szent József Gimnáziumban, ahonnan az első 
helyezettnek járó elismerést Üveges Anna Rebeka hozta el. A Bp. IV. 
Kerületi Babits Mihály Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Gimnázium kilencedik osztályos diákjának (felkészítő ta-
nára Somodiné Nagy Ilona) kiváló angoltudása számára első helyet, 
Újpestnek újabb büszkeséget hozott. Gratulálunk, Anna! D. V.

Bokréta a Szűcs-suli diákjaitól

Újpesti tehetségek koncertje

Dallam fesztivál 
Szabadtéri könnyű- és komolyzenei kikapcsolódással, ezút-
tal a Vörösváry testvérek koncertjével várja a közönséget az 
önkormányzat által útjára bocsátott Újpesti Dallam Fesz-
tivál május 31-én, szombaton 17 órától a Károlyi parkban.

Vörösváry Ibolya és Márton nem 
ismeretlen az újpesti közönség 
előtt. Mindketten az Erkel Gyula 
Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei voltak. Márton 
ötévesen kezdett hegedülni, hét-
éves korától pedig zongorázik is, 
nővére brácsán játszik. Márton tíz-
évesen a XI. Országos Koncz János-
hegedűverseny második helyezettje 
volt, és ahogy az Ujpest.hu oldalon 
is megírtuk, azóta számos nemzetközi sikert is magáénak tud-
hat, mindkét hangszeren játszva.

A testvérek jelenleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
növendékei. Újpesten több koncertet is adtak, valamint az 
utóbbi egymást követő években mindketten Házy Erzsébet 
előadó-művészeti diákösztöndíjban részesültek. Szívesen kon-
certeznek együtt is, a zeneszerető közönség erre talál példát a 
fesztivál idején a városközponti Károlyi parkban. 

A fesztiválra összeállított műsoruk: W. A. Mozart: G-dúr duó he-
gedűre és brácsára, K. 423, I. tétel (előadók: Vörösváry Márton és 
Vörösváry Ibolya); J. S. Bach: d-moll partita, BWV 1004, Chaconne-
tétel (előadó: Vörösváry Ibolya); M. Reger: g-moll szvit, op.131, I. 
tétel (előadó: Vörösváry Ibolya); J. S. Bach: a-moll szólószonáta, 
BWV 1003 Fúga-tétel (előadó: Vörösváry Márton); H. Wieniawski: 
Variációk egy eredeti témára, op.15 (előadó: Vörösváry Márton); 
G. F. Händel–J. Halvorsen: Passacaglia hegedűre és brácsára (elő-
adók: Vörösváry Márton és Vörösváry Ibolya).

Az Újpesti Szűcs Sándor Általános Iskola közös-
sége Bokréta címmel két évtizede minden tanév 
végén megrendezi kulturális programját, amely-
nek során a gyerekek a szülők és nagyszülők 
előtt mutatják be tehetségüket, többek között 
a versmondás, az ének és a színjátszás területén. 
Nemrégiben a Honvéd Kulturális Központ adott 
otthont az eseménynek.

A két részből álló műsor ezúttal is színesre, 
változatosra sikeredett, a diákok pedig a legjobb 
formájukat hozták: kedvesek, ügyesek, tehetsé-
gesek voltak. A délutánon részt vett dr. Dabous 
Fayez önkormányzati képviselő, a TRÖK elöljá-
rója, aki az újpesti önkormányzat nevében át-
nyújtotta a városzászlót Lévai Andrásnak, az is-
kola igazgatójának. 

Ibolya és Márton 
egy dísztermi

 fellépésen

Lévai András igazgató 
dr. Dabous Fayez képvi-
selőtől, elöljárótól vette 

át a városzászlót

Vörösváry 
Márton
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Újpest egy emberként szurkolt a fi úk-
nak. Akik jegyhez is jutottak, a Pus-
kás Ferenc Stadionban buzdították 
Balajczáékat. A polgármesterrel meg-
erősített drukkerek jól teljesítettek, a 
győzelembe kergették a lilákat.

A döntő második felvonására a li-
la-fehér mezbe öltöztetett városhá-
zán, illetve a Szent István téren került 
sor. A szurkolók türelmetlenül vár-
ták a győzteseket, igaz, nem unatkoz-
tak, hiszen magukat is szórakoztatva 
egyre többször zúgott a „kupagyőz-
tes, kupagyőztes!”. Ezen az estén – re-
mélhetőleg – senki sem orrolt meg a 
nagyhangú tömegre. Durrantak a pe-
tárdák, folyt a pezsgő, zúgott a „szép 
volt, fi úk”, amikor a városháza elé par-
kolt a győzteseket szállító autóbusz. A 

szeretet majdnem szétszedte a futbal-
listákat, néha még a testi épségük is 
veszélyben volt Kabát Petiéknek.

Némi „közelharc” után szerencsé-
sen megérkeztek a városháza erkélyé-

re, ahol a drukkerek szűnni nem akaró 
ovációja közepette mutatták fel a ku-
pát, a gyönyörű ezüstserleget. 

Szem és torok nem maradt szára-
zon, zúgott az újpesti focisták himnu-

sza, néha Kabát, néha Simon, máskor 
Vasiljevic adta a ritmust. Az ünneplés 
– kissé nyugodtabb körülmények kö-
zött – a házasságkötő teremben foly-
tatódott, ahol Wintermantel Zsolt kö-
szöntötte a hősöket, és köszönte meg 
valamennyiüknek a győzelmet. Koc-
cintottak még, aztán lassan oszla-
ni kezdett a boldog, de bizony eléggé 
megviselt társaság.

Állítólag pihenni mentek a fi úk, hi-
szen még egy utolsó megmérettetés 
vár a Vignjevic-csapatra az NB I.-ben.

Persze, fogadást nem kötöttem vol-
na arra, hogy egyenesen hazafelé ve-
szik az irányt a győztesek. De nem is 
baj. Ünnepeljetek!

Gratulálunk, és természetesen: haj-
rá Újpest! (gergely)

Kupagyőzelem, fi eszta és örömkönnyek
Tizenkét évet vártak az újpesti szurkolók arra, hogy a lila-fehér futballistákat önfeledten ünnepelhessék egy iga-
zi, nagy diadalt követően. Vasárnap éjjel végre megtörténhetett, hiszen az Újpest FC egy izgalmakkal teli mérkőzé-
sen legyőzte a Magyar Kupa döntőjében a DVTK gárdáját. Évek múlva már senki sem beszél arról, hogy a gyönyörű 
ezüstserleg sorsát „csak” a büntetőrúgások döntötték el.

Hosszan tartó, súlyos betegségben el-
hunyt Gedővári Imre olimpiai és világ-
bajnok kardvívó. A város zajától tá-
vol, a Velencei-tóhoz közel, Gárdony-
ban élte utolsó éveit a legendákban 
gazdag magyar kardvívás egyik kima-
gasló alakja. Hatvanhárom esztendős 
korában érte a halál.

A kiváló ütemérzékű balkezes kardo-
zó legemlékezetesebb asszója minden 
bizonnyal az 1988-as olimpia csapatver-
senyének utolsó párharca volt. 

Gedővári a 60. születésnapja előtt azt 
mondta, nincs benne hiányérzet amiatt, 
hogy kora kiemelkedő kardvívójaként nem 
sikerült egyéniben olimpián vagy világbaj-

nokságon győznie. – Amikor abbahagytam, 
azért tettem, mert már untam a sok utazást. 
Ha újrakezdhetném, ugyanígy csinálnám!

Az Újpesti Dózsa és a Vasas SC vívója-
ként világbajnokságon háromszor győzött, 
Európa-bajnokságon egyéniben 1981-ben 
győzött. Tízszer nyert magyar bajnokságot. 
1991–1996 között az UTE elnöke volt.

Olyan tragikusan gyorsan ment el, 
amilyen villámsebes volt az elővágása. 

Nyugodj békében, Imre! (g)

Az UTE olimpiai bajnok tornásza 
ezüstéremmel tért haza a szófi ai 
Európa-bajnokságról. Berki Kriszti-
ánt a brit lovas, Whitlock győzte le.

Berki Krisztián az utolsó hazai edzése után úgy nyi-
latkozott, ha hibátlanul megcsinálja a szupernehéz 
gyakorlatát, akkor aranyérmes lehet. Nem lett, 
mert a fi náléban egy tornász jobban teljesített, 
mint Krisztián. Kovács István, Berki edzője kissé 
csalódott, mert mint mondta, tanítványa csinál-
hatott volna szebb és jobb gyakorlatot. Igaz, fűzte 
hozzá, a britet akkor sem előzi meg Krisztián.

– Whitlock jelenleg a világ legjobbja a lovon 
– jelentette ki a mester. – Ha le akarjuk győzni, 
anyagerősségben fejlődnünk kell.

– Tragédia nem történt Szófi ában – nyilatkozta 
az újpesti olimpiai bajnok. – A mesterrel tudtuk, 
ha Whitlock hibátlanul végrehajtja a gyakorlatát, 
akkor szinte verhetetlen, mert erősebb a tartalma. 
Ráadásul az új gyakorlatomról azt gondoltuk, hogy 
hét pontról indul, de a döntőben kiderült, egy ti-
zeddel kevesebbet ér, mert csak 720 fokot forgok 
a két kápa között, és nem 1380-at. Legközelebb és 
ezek után mindig jobban kell fi gyelnünk.

– A pontozókkal minden rendben volt a verse-
nyen?

– Nem pontoztak le, de érzem, hogy most nem 
én vagyok a kedvencük. Komolyan mondom, 
néha láttam az arcukon, alig várják, hogy… Szó-
val, unják már, hogy általában nyerek. De nem 
adom fel, fognak ők még szeretni engem. GG

Ezüstös szófi ai kirándulás

Elment az olimpiai bajnok

A szeretet majd-
nem szétszedte 
a futballistákat
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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.

Szolgáltatás
� 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

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

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

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet mindenfaj-
ta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, -szerelést. Sza-
lagfüggöny, szúnyogháló, roletta, harmonikaajtó. 
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

� 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

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

Egészség
� Tisztelt Pácienseink! A korábbi évekhez ha-
sonlóan ismételten kérjük Önöket, hogy akik 
két éve nem jártak nálunk, szíveskedjenek szű-
rővizsgálatra 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

Friss hírek, tudnivalók: ujpest.hu!

In gat lan el adó
� 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

� Gödön a fürdőhöz közel szeretnél lakni, eladó 60 
m2-es ház, 311 m2-es telekkel, közművel. I.á.: 15,8 M 
Ft. Beszámítok I-II. em. erkélyes, 1,5 szobás lakást 6 
M Ft-ig+kp. Tel: 06-30 607-0219

� Eladó gyönyörű panorámás, hegyvidéki, 800 
négyszögöl telek teljes berendezéssel, Nagyoroszi 
falu szélén. Remek ellátással, közlekedéssel, renge-
teg gyümölcsfával, szőlővel, kis teraszos, kétszobás 
téglaházzal (vezetékes víz, villany, fűthető), ott la-
kás esetén bővíthető. I.á.: 2,8 M Ft, tel.: 06-30 609-
9681; e-mail: erimari49@gmail.com

� Balatonakarattyán 616 m2-es telken 42 m2-es, 2 
szoba + nappali, konvektoros fűtésű faház teljes be-
rendezéssel eladó. Gáz, víz, villany van. A ház alatt 
pince, az udvaron előtetős gépkocsibeálló és szer-
számos van. Érdeklődni: 06-70 216-2586

Ingatlancsere
� Újpesti önkormányzati panel, IX. emeleti, 1,5 
szobás, 35 m2-es lakásomat elcserélném ugyanilyen 
lakásra, alacsonyabb emeletre. Metró, orvos, iskola, 
óvoda közel van. Tel.: 06-20 263-0086

Albérlet 
� Albérletet keresek kb. 37 m2-eset Újpesten. Tel.: 
06-1 370-0546, délután 5 órától.

� Kedves, idős asszonynál külön szobát keresek 
fürdőszoba-használattal szeptembertől. 60 éves nő, 
tel.: 370-6430

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

Vegyes
� 3 db használt, régi típusú kerékpár, 3000 Ft/db. 
Antik térképek, régi fényképnagyító, 100 éves láb-
fújtatós harmónium kissé rossz állapotban eladó. 
Tel.: 06-1 370-8272

Állat
� Kedves, szobatiszta házi cicákat adnék ajándékba 
szerető gazdiknak. Tel.: 06-1 233-0636

Régiség
� Készpénzért vásárolok régi könyvet, térképet, 
képeslapot, katonai tárgyakat, régi pénzt, játékot, 
diafilmet, jelvényt, festményt, ezüstöt, porcelánt, 
bútort, akár teljes hagyatékot is. Lomtalanítást vál-
lalok. Régi dolgait tegye 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 díj-
talan kiszállással, hétvégén is! Tel.: 06-20 597-8280

Utazás
� Újpesti baráti társaság autóbusztúrát szer-
vez VIII. 9-től 14-ig Erdélybe az ezeréves határig, 
Gyimesbükkig. Kolozsvár, Torda, Torockó, Korond, 
Parajd, Békás-szoros, Szent Anna-tó, Csíksomlyó, 
Gyergyó, Gyimes stb., érdeklődni: 06-20 575-9153

� Útitársnőt keresek (40 évesig). Autóval Görög-
országba a nyáron. Érdeklődni: 06-1 360-0934, üze-
netrögzítő.

Tegyen Ön is 
Újpest Közbiztonságáért!

Az Újpesti Bűnmegelőzési 
Polgárőr egyesület várja tagjai 

sorába azokat akik tenni 
szeretnének lakókörnyezetük, 

Újpest biztonságának javításáért.
Elérhetőségünk: 

Tel.: 06-30-621-5878
www.ubpe.hu

T Á J É K O Z T A T Ó

Az önkormányzat megbízásából el-
készült a Budapest Főváros IV. Ke-
rület – Újpest, 8. számú városszer-
kezeti egység Duna folyam–Város-
határ–2. sz. főközlekedési út–Váci 
út–Újpesti vasúti híd–Újpes-
ti-öböl–Duna sor–Rév utca–75842 
hrsz.-ú ingatlan déli telekhatára 
által határolt terület helyi építé-
si szabályzata és szabályozási terve 
(KSZT) tervezete.

Az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, 1997. évi LXXVIII. 
törvény (Étv.) 9. § (6) bekezdése ren-
delkezéseinek megfelelően a szabály-
zattervezetet és az ahhoz tartozó mel-
lékletet a helyben szokásos módon 
– Újpest Önkormányzatának honlapján 
(ujpest.hu/hivatal_tevekenyseg/105/1) 
– közzétesszük, illetve a szabályozá-
si tervlapot 2014. május 21-től június 
20-ig közszemlére függesztjük.

A rendelettervezet a Főépítészi Iro-
dán (IV. emelet 411. szoba) tekinthe-
tő meg. A közzététel ideje alatt az 
érdeklődők számára a hivatal ügy-
félfogadási idejében (hétfőnként 
14.00–18.00, szerdánként 10.00–
17.00, péntekenként 8.00–12.30 óra 
között) a Főépítészi Iroda munkatár-
sai konzultációs lehetőséget biztosí-
tanak. A tervezettel kapcsolatos kon-
zultáció során az érdeklődők tájékoz-
tatást kaphatnak a tervezet egészét 
vagy annak bármely részletét illetően.

A tervezettel kapcsolatos észre-
vételeket, javaslatokat június 20-ig 
várjuk a foepitesz@ujpest.hu e-ma-
il címre elektronikus levélben törté-
nő megküldéssel, vagy postai úton a 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 
Polgármesteri Hivatal, Polgármesteri 
Kabinet – Főépítészi Iroda részére cí-
mezve (1042 Bp., István út 15.).

WINTERMANTEL ZSOLT 
polgármester

Lepd meg szeretteidet Tarzan Kuponnal!
Az 1000 Ft értékű kupon megvásárolható az Újpest Márkaboltban 

és a TarzanTM Park jegypénztárában. A kupon átadásával a TarzanTM Park 
belépő árából levonásra kerül a kupon értéke. 

Szerezz egy feledhetetlen családi élményt ismerőseidnek és 
barátaidnak, ajándékozz Tarzan kupont bármely alkalomra! 

TM

aaaa
KÖSZÖNTÜNK, NYÁR!
Újpest Önkormányzata, az Ady Endre 
Művelődési Ház és az Újpesti Kulturá-
lis Központ támogatásával június 1-jén, 
vasárnap 11 órakor az Adorate Kórus 
évadzáró-nyárköszöntő hangversenyt 
ad. Az Ady Endre Művelődési Házban 
megrendezendő koncertre a belépés in-
gyenes. A műsorban Barta Viktória kó-

rusalapító karnagy vezénylésével a kó-
rus által előadott régi és új kedvenc da-
lok, kórusművek csendülnek fel, így üd-
vözölve a várva várt napsütéses, új év-
szakot. Hallhatjuk többek között La 
Tricotea című spanyol és a Tourdion 
című francia reneszánsz bordalt, illet-
ve a komolyabb témájú Händel- szerze-
ményt, a Virgines prudentes-t is.  D.V.

MEGHÍVÓ
Az Újpesti Lengyel Nemzetiségi Önkor-
mányzat meghívja Önt  június 5-én 18 
órakor tartandó kerekasztal beszélgetés-
re a Nyár utca 40 – 42 sz. alatti irodába. A 
rendezvény témája az első demokratikus 
szavazás 25. évfordulója, melynek első 
miniszterelnöke Mazowiecki Tadeusz aki 
egyben a „Szolidaritás” mozgalom tagja 
volt. Priszler Györgyné elnök 
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Júniusban is 
akciós kínálat
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 rend-
kívül kedvező áron:

JÚNIUS 3., KEDD: SERTÉSHÚSAKCIÓK
Az Optimus Kft.-nél a karaj és az oldalas 999 Ft/kg.
Az O.K. Hús Kft.-nél a húsos csont 359 Ft/kg, az ol-
dalas 1189 Ft/kg, a lapocka 1199 Ft/kg.

JÚNIUS 4., SZERDA: BAROMFIAKCIÓK
Az Optimus Kft.-nél a tanyasi csirkecomb 899 
Ft/kg, a csontos csirkemell 999 Ft/kg, a tanyasi 
csirke far-hát 199 Ft/kg.
Az O.K. Hús Kft.-nél a csirkecomb 749 Ft/kg.

JÚNIUS 5., CSÜTÖRTÖK 
ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSAKCIÓK
•  a Nagycsarnokban: Ego-Hábián Kft., DCS Sales Kft., 

Sárgarépa Kft., Marsi Fruit Kft., Szogyó Kft., Peter-
Ynwa Kft., Er-Si-Moon Kft., Dream Com True Kft., 
Tuti-Pari Kft.;

•  a Kiscsarnokban: Ropogós Cseresznye Kkt., Mák-
szemek Trade Kft., Zsemberi Sándorné, Teilinger 
Imre, Balog Tamás, Mákos György;

•   a Duna-sétányon: Czipra-Gyümi Kft. 10-20-30 
százalékos engedménnyel kínálja a zöldségeket, 
gyümölcsöket. (x)

Keresse az „Akciós”
 zászló(ka)t!

Az akció a készlet erejéig tart.

Újpesti Piac 
– Friss, olcsó, közeli 

Május 31-én is Piac-Placc
Piac-Placc a Duna sétányon május 31-én, 
szombaton délelőtt! Várjuk a vásárolni, néze-
lődni vágyókat, az érdekességeket, különle-
gességeket gyűjtőket!

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

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistakaró, 
hűtőmágnes oltási naptárral, map-
pa, illetve pelenkacsomag találha-
tó. A védőnők által átadott csoma-
got örömmel fogadják a kisgyerme-
kes családok. Arra kérjük a büszke 
szülőket, nagyszülőket, fényképezzék 
le csemetéjüket újpesti bodyban, és 
a képet jpg formátumban küldjék be 
szerkesztőségünkbe. Örömmel tesz-

szük közzé a kisbabákról készült fotó-
kat – névvel ellátva – az Újpesti Nap-
lóban, továbbá az ujpest.hu webol-
dalon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

 
Hahóóó! Fotó! 

S

Kislányunk, Bálint Ágnes 
2014. január 16-án 11 óra 
06 perckor, 3680 grammal, 
55 centiméterrel és hosszú 
hajjal megszületett.
 A szülők

Sziasztok, Fodor Jázminka 
vagyok, engem 2013 au-
gusztusában hozott a gólya. 
Anyával és apával lakom itt 
Újpesten, és tényleg úgy fest, 
hogy a legjobb hely Újpest! 
Nagyon szépen köszönjük 
a babaköszöntő csomagot, 
kedvencem a puha takaró, 
nagyon szeretem.

Kislányunk, Farkas Han-
na Veronika 2014. január 
23-án érkezett családunk-
ba, negyedik gyermekként. 
Bátyjával és két nővérével 
nagyon vártuk érkezését, 
Hanna pedig így örül ne-
künk és a sok szép újpes-
ti bodynak, amelyeket na-
gyon köszönünk.
 Farkasné Truczkó Ildikó
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MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk a szép bútorok, a lakberendezés 
iránt érdeklődőket a Kozma Lajos Faipari Szakkö-
zépiskola végzős tanulóinak vizsgamunka-kiállí-
tására. A kiállítás díszvendége Sprok Antal bútor-

szobrász és Szabó Lajos belsőépítész, iskolánk egy-
kori diákja. 

Nyitva tartás: június 3–23. között, hétköznap 
és szombaton is, 10 órától 18 óráig.

Cím: 1041 Bp., Deák u. 40. (www.kozmafa.hu)

Várjuk különösen az általános iskolásokat és az 
érettségi előtt álló diákokat, akiknek tájékozta-
tást adunk az iskolánkban folyó képzésekről.

Kozma Lajos Faipari 
Szakközépiskola
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A családok kedvére
Ragyogó időben számtalan program várta a víztoronynál a gyermeknap hétvégéjén a Csa-
ládi Napra kilátogatókat. Minden korosztályt megszólító színes programok, a színpadon 
sztárfellépők, zenekarok váltották egymást, az Újpesti Cseriti is újabb támogatókat nyert 
meg jótékonysági céljaihoz. A Smile zenekar ráadásszámokkal zárta az estét, miközben a 
BL-döntőt is követhették a labdarúgás szerelmesei.

Gyereknap a Tarzan Parkkal
A gyermeknapon a Tarzan Park minden belépőjegy árából 20 százalékos kedvezményt nyúj-
tott, hogy a kicsik és a nagyok közül minél többen élvezhessék a játék örömét. Óránként 
Tarzan parkos ajándékcsomagot sorsoltak ki a résztvevők között, és 12 órától 18 óráig a 
Juventus élő kívánságműsorában kérhették kedvenceiket a lurkók. A jól ismert Tarzan-sátor 
vasárnap eljutott Újpesten túlra is: kiköltözött a Millenáris Parkba és a Városligetbe is, ahol a 
Magicbox logikai, építő-, illetve kártyajátékokkal foglalkoztatta az aprónépet. 

TM



<<
  /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


