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Négy évvel ezelőtt az újpesti választók, vagyis Önök abban a meg-
tiszteltetésben részesítettek, hogy bizalmat szavaztak nekem és 
munkatársaimnak, és megbíztak városunk irányításával. Fontosnak 
tartom, hogy négy év elteltével – az őszi önkormányzati választások 
előtt – beszámoljak Önöknek, mi történt, mit végeztünk el, mit értünk 
el mi, újpestiek ebben az időszakban. Mindezt színes, olvasmányos 
kiadványokban szeretnénk összefoglalni az Önök számára. 
Küzdelmes és mozgalmas négy év áll mögöttünk, nehéz gazdasá-
gi helyzetből indultunk, de vállalásaink túlnyomó részét sikerült 
megvalósítani. Ezt elsősorban az újpesti lokálpatriotizmusnak és 
az újpesti közösség erejének köszönhetjük.
Számomra nagyszerű élmény volt ebben a négy évben együtt dolgozni 
Újpestért a munkatársaimmal és Önökkel. Vállalom, hogy elfogult 
vagyok, de amit az elmúlt évek során megtapasztaltam, átéltem, 
azt röviden úgy tudom kifejezni, hogy Újpest a legjobbak városa. 
Ezt éreztem amikor átadtuk az megújult a Szakrendelőnk, az új 
uszodát, a Tarzan™ Parkot, vagy amikor a Bajnok teraszon ünne-
peltük együtt az olimpikonjainkat.
Újpest nagyszerű dolgokra képes, mert olyan emberek élnek itt, 
akik képesek együtt dolgozni a közös célok érdekében, akik hisznek 
egymásban, fi gyelnek egymásra, segítik és támogatják a közösséget.
Nekem sokat jelent a sport, mert semmi sem tanít meg jobban a 
hitre, az alázatra és a kitartásra. Mi, újpestiek olyanok vagyunk, 
mint a vérbeli sportolók: küzdünk, és soha nem adjuk fel. En-
nek az erőfeszítésnek köszönhető, hogy ma van saját rendelőnk, 
Tarzan parkunk, Halassy uszodánk, önálló városgondnokságunk, 
saját kedvezmény-kártyánk, egyedülálló állatmentő szolgálatunk. 
Mindezt arra az újpesti közösségre építettük, amelynek ereje és 
összetartása már-már legendás. 
Első kiadványunkban azokat a közös eredményeket vesszük sor-
ra, amelyek leginkább erősítik az újpestiséget, azt az életérzést, 
büszkeséget, ami összeköt minket. Azt az életérzést, hogy Újpest 
az a hely, ahol szeretünk élni. 
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Környezetbarát
Közösségépítő

TISZTÁBB KÖRNYEZET – SZÉPÜLŐ VÁROS

850
fa ültetése

ÖKO parkok épültek, ahol szinte 
mindent igyekeztünk újrahasz-
nosítani. A gyepfelújítások során 
olyan füvet telepítettünk, ami ellen-
állóbb és kevesebb öntözést igé-
nyel. Több ezer új növényt -fákat, 
cserjéket, virágokat – ültettünk 
közel 8000 négyzetméteren. A 
növények a madárbarát program 
alapját is jelentik, mert élőhelyet 
és táplálékforrást jelentenek az 
énekesmadaraknak.

A faültetési programban az önkormányzat több mint 850 facsemetét telepített a közterületeken. 
A gondozott növényzet a jó levegő záloga és üde látványt nyújt. Az idősebb, többek között a lakótelep-épí-
tések idején telepített kínai nyárfák és platánok állapotát speciális műszerrel vizsgáltuk meg városszerte.

GONDOZOTT 
PARKOK

Parkfelújítások

Környezetbarát

Közösségépítő

A Templom sétány felújításával 3135 
négyzetméteren új sétautakat, pihenő-
helyeket, virágágyásokat alakítottunk ki.
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TISZTÁBB KÖRNYEZET – SZÉPÜLŐ KERÜLET TISZTÁBB KÖRNYEZET – SZÉPÜLŐ VÁROS

Környezetbarát
Közösségépítő

Az önkormányzat egyre nagyobb virágkészlettel 
készül a muskátli osztásra, mert évről évre egyre 
többen díszítenék ily módon ablakukat, erkélyüket, 
kertjüket. Csak idén 3 helyszínen 24 ezer tő talált 
gazdára, és a virághoz már tápoldat is járt. 

EGYRE TÖBB ZÖLD 
ÉS VIRÁG 

Minden évben cserjéket, 
évelő növényeket, fűma-
got és a kertgondozáshoz 
szükséges anyagokat oszt 
az önkormányzat.

Megnyílt Újpest első közösségi kertje. Az önkor-
mányzat beruházásában megvalósult kertben 
a környékbeliek saját elképzelésük és ízlésük 
szerint alakíthatják ki „birtokukat” és szüretel-
hetik le később annak termését.

Az Újpesti Városgondnok-
ságnak köszönhetően több 
tízezer tő begónia, bársony-
virág, látnokzsálya, lobélia, 
petúnia és egyéb virág ke-
rült a köztéri ágyásokba.

Ezek a fejlesztések mind-mind hozzátesznek ahhoz, hogy otthonosan 
érezzük magunkat a lakóhelyünkön.

Wintermantel Zsolt polgármester

Bővül a Komposztálási 
Mintaprogram. Ennek 
során az önkormányzat 
ingyen bocsátja rendelke-
zésre a komposztáláshoz 
szükséges anyagokat, tá-
jékoztató és oktató előa-
dásokat szervez.

Ingyen anyagok komposztáláshoz

Környezetbarát

Újpes�

Újpes�Eke

Újpest

Újpes�

Eke
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Újpes� Újpes�Újpes�

SZÍNKOMBÍNÁCIÓK:
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12 új
kutyafuttató

200 
kutyapiszok 

gyűjtő

3000
kutyapiszok 
gyűjtő szett

TISZTÁBB KÖRNYEZET – JAVULÓ KÖZTISZTASÁG

A kutyapiszok összeszedése nem csak köztisztasági 
kérdés. Újpest vezetése számos intézkedéssel 
támogatja azokat a kutyabarátokat, akik tekintettel 

vannak az újpesti közösség minden tagjára. 
3000 kutyapiszok gyűjtő szettet osztottunk 

szét a kutyatulajdonosok közt. 200 elavult 
kutyapiszok gyűjtőt cseréltünk újra. 
A kukákat minden nap környezetbarát 
elektromos járművel ürítjük.

Már tucatnyira bővítettük a ku-
tyafuttatóink számát, a Megyeri 
úton, az Ugró Gyula soron, az első 
újpesti kutyapark a Szilas parkban, 
a Rózsa, Berda József, Erzsébet, 
Kassai, Tél, Bárdos Artúr, Bőröndös 
utcákban, a Szabadság parkban 
és a Semsey Parkban.

Az önkormányzat saját ke-
zébe vette a város köztereinek, 
parkjainak, karbantartását az Újpesti 
Városgondnokság létrehozásával, hogy 
az utcák, parkok, játszóterek még 
tisztábbak és ápoltabbak legyenek, a 
gondnokság munkatársai egész évben 
elszállítják az utcákon hagyott illegális 
szemétkupacokat, zöldhulladékokat. 
Tavasztól késő őszig több tízezer virág-
gal ültetik be a parkokat, sétányokat, 
virágágyásokat és a lámpaoszlopon 
elhelyezett virágtartókat. Járdataka-
rító-gépekkel tisztítják a parki utakat, 
és sétányokat, a nyári kánikulában 
locsoló autóval hűtik a városközponti 

betonrengetegben a házak közti 
járdákat. 

ÁPOLT 
KÖZTERÜLETEK

Családbarát
Közösségépítő

Családbarát,
Közösségépítő

Környezetbarát

Környezetbarát

Közterületen és a kutyafuttatóban kutyája után
szedje fel a kutyapiszkot!

nemnagydolog ujpest.hu/nemnagydologHírek, információk:

Feladó: 
Újpest Önkormányzata

Rádi Attila
alpolgármester
egyéni önkormányzati képviselő

TISZTELT
ÚJPESTI KUTYABARÁT!

Önkormányzatunknak kiemelt célja
környezetünk és az állatok védelme, ezért
hoztuk létre elsőként Magyarországon
az Újpes� Állatvédelmi Járőrszolgálatot.
Az újpes� �endőrkapitánysággal és
az Állatmentő Ligával közösen, egymást
segítve lépünk fel a jövőben az újpes�
állatellenes cselekmények ellen. 

Önnek még nincs kutyapiszogyűjtő-készlete?
Igényeljen a Nem Nagy Dolog! kampány partnereinél, az
ujpest.hu/nemnagydolog oldalon, az Újpest Márkaboltban
(Szent István tér 6.) vagy az újpes� rendezvényeken!

Kérünk minden újpes� kutyatulajdonost, hogy csatlakozzanak a
kezdeményezéshez, legyenek nagyobb figyelemmel Újpest �sztaságára
és szedjék fel kutyáik után a fertőzésveszélyes kutyapiszkot. Ez tényleg
Nem Nagy Dolog, de elengedhetetlen ahhoz, hogy nyugodtan
sétálhassunk az újpes� utcákon, és a gyermekeink labdázhassanak,
játszhassanak a kutyapiszok‐mentes újpes� parkokban.

INGYENES KUTYAPISZOKGYŰJTŐ SZETT!

Állatvédelmi járőrszolgálat!
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kutyalevél végleges rádi attila

2014. március 5. 14:33:15

Kutyapiszok-mentesítési akciókat 
szervezünk, a felelős kutyatartás 
fontosságának népszerűsítésére. 
A Nem Nagy Dolog! című kampány 
keretében elindítottuk a „Kutyulás 
az oviban” nevű programsorozatot, 

a felelős kutyatartásra való nevelésért. Az 
újpesti rendezvények többsége már kutyabarát.
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Elkészült az országban egyedülálló 
Tarzan™ Park, amely egyszerre több, 
mint 1000 vendéget tud fogadni. A 
zárt családi játszópark 2,5 hektáron, 
egymástól elkülönülő játékterek-
ből áll, ahol a gyerekek más-más 
képességeiket tehetik próbára, és 
hogy ne legyen baj, játékmesterek 
felügyelik őket. Van baba-mama 
szoba és ingyenes játszóeszköz-köl-
csönző, és minden, amit egy gyerek 
csak megálmodhat. Ha akar kalózzá 
válhat, hadúrrá vagy aranymosóvá. 
A Homoktenger, a Zengőerdő, a 
Felhővárak, a Picurvár, a Hinta-
rét, a Billegliget és Liándzsungel 
elnevezésű játszóterületek idén 
további 6400 négyzetméternyi új 
játszóterülettel és újabb játékokkal 
egészültek ki. Van két különböző 
korosztályt megcélzó vizes-homo-
kozós komplexum, benne arany-
mosóval, csillékkel, emelőkkel, 
vizes asztal medencékkel, lefo-
lyókkal, zsilipekkel, lapátkerekes 

TARZAN™ PARK

több, mint 

1000
vendéget tud 

fogadni

Az ország talán 
legkreatívabb játszóterén 
az újpestiek többféle 
kedvezményt kapnak.

Wintermantel Zsolt 
polgármester

2,5 hektáros
terület

vízimalommal. Készült egy kéttor-
nyos vár cölöpkerítéssel, amely-
nek udvarán egy igazi hintó áll. 
Vele szemközt egy indián sátor 
kap helyet, a hátsó sarokban pe-
dig az őserdő részlete elevenedik 
meg csúszdával, mászókákkal. 
A Tarzan™ Parkban egy igazi 
kalózhajó fogadja a lurkókat, 
szomszédságában a gyerekek 
nagyokat csúszhatnak-mász-
hatnak az alagútrendszerben, 
amelyet három bejárat felöl is 
megközelíthetnek. Az energikus 
apróságoknak tarka ugráló domb 
készült, míg a játszóparkban 
szórakozó gyerekek szüleinek 
kényelmes ülőalkalmatosságok, 
petanque pálya, piknik park, tollas 
és sakk kínálnak kikapcsolódási 
lehetőséget. Az eszközöket gyógy-
pedagógus segítségével válasz-
tottuk ki, így az önfeledt játék 
közben a gyerekek észrevétlenül 
fejlesztik mozgáskoordinációs 
képességeiket is.

Családbarát
Közösségépítő

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! – MINDENT A GYEREKEKNEK



10  Újpest, ahol szeretünk élni 

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! – ÉLMÉNYT NYÚJTUNK

KI A 
SZABADBA!

Újpest legnagyobb közösségi zöld területe a Szilas park, ahol minden korosz-
tály megtalálhatja a maga kikapcsolódását: vizes játszótér, KRESZ-, tengó- 
és kosárpálya is épült, vannak pingpong-asztalok, különleges mászókák. 
A parkban nyáron ivókút, kis gátakkal szabályozható folyó, és vizes homo-
kozó enyhíti a forróságot. A kutyásokról sem feledkeztünk meg, a 25 ezer 
négyzetméteres szabad kutyaparkban póráz sem kell. A Szilas parkban az 
új focipályán apa rúgja a bőrt, a csemete a vizes homokozóban lesz nyakig 
sáros, majd a család együtt kockás pléden megpihenve fogyaszthatja el az 
anyukák által elkészített harapnivalókat.

14 biztonságosan használható, szabadtéri 
tornaeszközt telepített az önkormányzat 
a Farkas-erdőbe, a kirándulóösvények 
mentén. A tornapálya remek lehetősé-
get ad a futást változatos gyakorlatokkal 
kiegészíteni vágyó Újpestieknek: egyebek 
között van fekvőtámaszállvány, gyűrűáll-
vány, vízszintes létra és mászókötél is.

14
szabadtéri 

tornaeszköz

Szilas Családi Park

Családbarát
Közösségépítő

Sportos
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2hektáros terület

Újpest, ahol szeretünk élni   13

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! – SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Országos viszonylatban is az 
egyik legkorszerűbbnek szá-
mító Halassy Olivér Sport-
uszoda környezetbarát és aka-
dálymentesített is; nemcsak 
mozgássérültek, de látásuk-
ban korlátozottak is könnyen 
használhatják. A „Hajrá Újpest! 
Városfejlesztési Program” ke-
retében Káposztásmegyeren 
épült elegáns uszoda Újpest 
saját erejéből épült fel, és nem 
csak az iskolai úszásoktatást, 
illetve úszást teszi kényelme-
sebbé és költséghatékonyabbá, 
de pihenésre, szabadidőtöltésre 
is alkalmas. Az uszoda fűté-
sét és meleg vizét megújuló 
energiaforrás biztosítja, így az 
üzemeltetés költségei nagy-
ságrendekkel olcsóbbak egy 
hagyományos uszodáénál.

VAN VÉGRE SAJÁT 
USZODÁNK

Családbarát
Közösségépítő

Sportos

275m² 
vízfelületű 

úszómedence
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NÉGY ÉVSZAKOS 
SÍPÁLYA

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! – SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK

Sportos
Közösségépítő

Újpesten már hó sem kell a síeléshez! A fel-
vonóval és világítással felszerelt, korszerű 
műanyag sípálya időjárástól függetlenül al-
kalmas arra, hogy a síelés alapjait elsajá-
títhassák, illetve gyakoroljanak a gyerekek, 
sőt, a felnőttek is. Az önkormányzat jóvol-
tából az újpesti iskolások október elejétől 
tavasz végéig, felmenő rendszerben egymást 
váltva járnak ingyenes síoktatásra, heti egy 
alkalommal a testnevelésóra keretében.

A mindennapos testnevelést is szolgáló labdapályákkal gazdagodott a város, 
már 8 óvodában is rúghatják a bőrt a kicsik. Az Ovi-Foci programhoz csatlako-
zott a JMK Óvoda, a Királykerti tagóvoda, a Nyár, az Ambrus, a Homoktövis, a 
Lakkozó, az Aradi, Csányi és a Bőrfestő Óvoda. További három műfüves pálya 
épült a Karinthy, a Halassy és a Szent János Apostol iskolában, gumiburkolatos 
pályát kapott a Bene Ferenc Általános Iskola és a Babits Mihály Gimnázium.
Az UTE utánpótlás képzési programjához kapcsolódva három teljes méretű 
labdarúgópálya, és két Bozsik műfüves pálya épült a Tábor utcai sporttelepen, 
és a Bánka Kristóf sportközpontban.

Újpest, ahol szeretünk élni   15

Sportos



16  Újpest, ahol szeretünk élni Újpest, ahol szeretünk élni   17

az UTE 
összes szakosztálya

 bemutatkozott

Nagyon büszke vagyok arra, hogy 
Újpest lett a legsportosabb város.

Wintermantel Zsolt polgármester

EGYÜTT SZURKOLUNK, 
EGYÜTT SPORTOLUNK

TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! – SPORTRENDEZVÉNYEK

A sportágválasztó rendezvény célja, hogy edzők és 
élsportolók segítségével minél többen, minél több 
sportágat próbálhassanak ki, hogy el tudják dönteni, 
milyen mozgásformát válasszanak maguknak. Az elmúlt 
4 évben az UTE összes szakosztálya bemutatkozott, 
olimpikonokkal, sikeres élsportolókkal is beszélget-
hettek, sőt, együtt is sportolhattak az érdeklődők.

Újabb országos sikert arattunk: 2014-ben ismét Újpest nyerte a 70 ezer lélekszámnál nagyobb települé-
sek versenyében a Kihívás Napját. Nemcsak a győzelmet ismételtük meg: a résztvevők számát tekintve 
is túlszárnyaltuk a korábbiakat. Több mint 100 helyszín állt mindazok rendelkezésére, akik legalább 15 
perces testmozgással részt vettek a Kihívás Napján.

Az egészségközpontú szemlélet kialakítását ösztönzik 
az egészségnapjaink. A szűrővizsgálatok segítségével 
sok betegség már a kezdeti stádiumban felismerhe-
tő, ami nagyban javítja a gyógyulás esélyeit. Amíg a 
középkorú és az idősebb generáció a vizsgálatra vár, 
a gyerekek és unokák pár méterre tőlünk már meg 
is tapasztalhatják a sport, a futás, a kerékpározás 
egészségmegtartó hatását. Felnő egy generáció, 
akiknek már természetes a rendszeres mozgás, az 
egészséges életmód.

Sportos
Közösségépítő

Sportos
Közösségépítő

Idén újra megnyitottuk a két éve már sikeres Bajnok Teraszt 
a Károlyi parkban, és a Sport Teraszt a Városháza mögötti 
Trombita téren. Az önkormányzat által biztosított sportesz-
közöket ingyenesen használhatták az idelátogatók. Aki akart 
pingpongozhatott, csocsózhatott, kosárlabdázhatott, focizhatott, 
volt gyermekfoglalkoztató, óriáshomokozó, ahol a gyerekek 
felügyelet mellett játszhattak, míg a szülők nyugágyakban 
napozhattak. A Bajnok Teraszon végig szurkolhattuk a 2012-
es Londoni Olimpiát, a labdarúgó EB-t és VB-t, valamint a 
Vizilabda Európa Bajnokságot is.
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Az UTE építhet az önkormányzatra, 
velünk biztonsággal tervezheti az 
utánpótlásképzést, a fi atalok nevelését.

Wintermantel Zsolt polgármester
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TALÁLKOZZUNK TÖBBSZÖR! – SPORTSIKEREK

Berki Krisztián
tornász

Tibolya Péter
öttusázó

Krajnyák Zsuzsanna
kerekesszékes 
párbajtőrvívó

Dani Gyöngyi
kerekesszékes 
párbajtőrvívó

Gyurta Dániel
úszó

Kozák Danuta
kajakozó

Az Újpesti Torna Egylet olimpiai bajnokai és 
egyéb világversenyek éremszerzői.

A BÜSZKESÉG 
ÖSSZEKÖT MINKET!  



ERŐS KÖZÖSSÉG

Minden korosztálynak kínálunk 
élményeket: rendszeresek a 
Sportpartyk, és főző versenyek. 
Nem maradhat el a Majális, 
a Családi Nap, Szent Iván éji 
programok, Karácsonyi vá-
sár, Téli Fesztivál, a Szüreti 
Mulatság, Káposztásmegyeri 
Napok, Futófesztivál, Káposz-
tásmegyeri Egészségnap, 
Dallam Fesztivál, vagy a 
nyugdíjasoknak szóló Talál-
kozások programsorozat. A 
kultúrát nemcsak színházzal 
népszerűsítjük, hanem sza-
badtéri színi előadásokkal és 
használt könyvek cseréjével 
is. „Tégy egy könyvet,végy egy 
könyvet” – Vagyis bárki elvihet 
egy neki tetsző olvasmányt, 
ha cserében hoz magával egy 
másikat.

KÖZÖSSÉGET 
ÉPÍTÜNKA Találkozások programsorozat 

az újpesti szépkorúaknak szól. 
A rendezvényeken több ezer 
nyugdíjas vett részt. 

Az Újpest Kártya Napon 
a város kártya elfogadó-
helyei mutatkoztak be.
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A Városnapok Újpest legna-
gyobb attrakciója, ahol sztárok, 
koncertek, szabadtéri színház, 
gyermek- és felnőtt programok 
biztosítanak gondtalan ki-
kapcsolódást. Itt kerül 
sor a Sportos Újpest 
Programra és az 
Újpest Arca vá-
lasztásra is. 

Az Egészségnap a megelőzésről 
és a szűrésről szól. Futó és ke-
rékpárosfesztivált, versenyeket 
tartunk kicsiknek, nagyoknak, sőt, 
kutyásoknak is. Szűrővizsgálatok 
és egyéb egészséggel kapcso-
latos tanácsadások várják az 
érdeklődőket.

Családbarát
Közösségépítő

Mozgalmas
Közösségépítő



22  Újpest, ahol szeretünk élni 

Újpest legendás arról, hogy a közösségnek van 
ereje jó célokért összefogni, a rászorulókon 
segíteni. 

Wintermantel Zsolt polgármester

SEGÍTÜNK A 
RÁSZORULÓKNAK

A karitatív tevékenység új formája az Újpesti 
Cseriti, amely nemcsak a rászorulóknak, hanem az egész 
újpesti közösségnek segít. Erősíti az összetartozását, az egymásra való odafi gyelést és felelős-
ségvállalást. Célunk, hogy a jótékonyság eszméjével tegyük Újpestet olyan otthonná, ahol az elesettek 
támogatást, az idősek gondoskodást, a gyermekek szeretetet, az adományozók megbecsülést kapnak.
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Karitatív

ERŐS KÖZÖSSÉG 

Az Újpest szelet, a város 
süteménye harmadik éve 
szolgálja a rászorulókat: 
minden egyes eladott da-
rab árának 10 százaléka 
a hátrányos helyzetű gye-
rekeket segíti. Egyre több 
cukrászda csatlakozik a 
kezdeményezéshez, sike-
rét bizonyítja, hogy már az 
első évben 10 ezer darabot 
adtak el belőle.

A „Gyűjtsük össze Új-
pest összes kupakját” 
akcióval minden évben 
egy sérült gyermek éle-
tét igyekszünk könnyeb-
bé, boldogabbá tenni. 
Az újpestiek eddig több 
tonna kupakot gyűjtöt-
tek, és a gyűjtőpontok-
hoz is egyre többen 
csatlakoznak.
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Az immár hagyományos Újpesti Párbeszéd keretében min-
den évben megkérdezzük az itt élőket közös dolgainkról. 
Legutóbb már mintegy 10 ezren küldték vissza a kérdőívet, 
csaknem minden negyedik család. Az önkormányzat és 
az újpestiek komolyan gondolják ezt a párbeszédet. Első 
felhívásunkra a legtöbben azt írták: saját uszoda kell Új-
pestnek. Ez alapján még 2011-ben megszületett a döntés, 
ma pedig már kész van az ország egyik legmodernebb 
uszodája, a Halassy Olivér Sportuszoda.

Szintén közösségépítő ereje van a városháza melletti Piac–Placcnak. A számtalan elárusítóhely garan-
táltan jó vásári hangulatot és kedvezményes vásárlási lehetőséget kínál. 

FIGYELÜNK 
EGYMÁSRA

Az Újpest-kártyával az volt az önkor-
mányzat célja, hogy tovább erősítsük az 
újpesti lokálpatriotizmust, a helyi közös-
ség összetartását. A kártyát ingyenesen 
igénylő újpestiek többféle kedvezményt 
vehetnek igénybe egyrészt saját léte-
sítményeinkben és azokban az újpesti 
üzletekben, boltokban, amelyek belépnek 
a rendszerbe. A vásárlóknak jó, ha itt, 
helyben megtalálják, amit keresnek, és 
még kedvezményt is kapnak, a résztvevő 
vállalkozók, kereskedők pedig forgalom-
növekedésre számíthatnak. 

Közösségépítő

Közösségépítő
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KIADJA ÚJPEST ÖNKORMÁNYZATA
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Készült Újpest 
Önkormányzata megbízásából

ÚJPEST
AHOL SZERETÜNK ÉLNI


