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ÚJPEST POLGÁRMESTERE VAGYOK.

NEKEM ÚJPEST A VÁROS, gyerekkorom óta 
itt élek, itt végeztem az általános és a 
középiskolát is. 1994-től kapcsolódtam be 
az önkormányzat munkájába, 2006 óta 
képviselőként, 2010 óta polgármesterként 
szolgálom városunkat.

Parlamenti és fővárosi képviselőként is új-
pesti maradtam, mert bárhová vet a sors, 
bármilyen feladattal talál meg az élet, 
számomra mindig Újpest az első. Közössé-
günk, akár a család, erőt és kitartást ad, 
hogy közösen egyre többet tehessünk: 

Együtt Újpestért!

EGYÜTT ÚJPESTÉRT!

TISZTELT  
ÚJPESTIEK!
Újpest legendás város, számtalan le-
gendás személyiséget adott az ország-
nak, számtalan legendás történet és 
esemény színhelye volt a múltban. 

De büszke lehet a jelenére is. Újpest  
a legsportosabb város. Újpest fejlődött 
a legtöbbet az elmúlt négy évben, 
miénk a legjobb családi uszoda, itt van 
a legszebb víztorony, és Városháza, itt 
vannak a legszebb lányok, a legszebb 
kisbabák, és az Újpest szelet a legfino-
mabb sütemény.  A legjobb családi ját-
szópark a Tarzan Park. Nálunk vannak 

a legjobb közösségi programok, és  
az újpesti a legösszetartóbb közösség.

Egy szó, mint száz, szerintem Újpest  
a legjobbak városa.  Lehet, hogy elfogult 
vagyok, mert a szenvedélyem Újpest. 
Egy biztos, én polgármesterként a vá-
rosházi csapattal azért dolgozom, hogy 
ez így legyen. 

Azt akarom, hogy Újpest legyen a leg-
jobb mindenben. Csak olyan emberekkel 
tudok együtt dolgozni, akik ugyanezt 
akarják, akik hisznek Újpestben és  
az újpesti emberekben.

 
 

Wintermantel Zsolt
polgármester



Fidesz iroda:   
1042 Budapest, Árpád út 56. 1.em. 25. 
Telefon: 369 0905  
E-mail: kapcsolat@fideszujpest.hu 
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Polgármesterjelöltet és képviselőjelöltet eddig kopogtatócédulán ajánlhattunk. Az új törvényi szabályo-
zás értelmében az önkormányzati választásokon már nem lesz kopogtatócédula. Kérjük, az ajánlóívek 
aláírásával támogassa Ön is a Fidesz - Újpestért Egyesület közös jelöltjeit!

Keressen minket standjainkon, az irodánkban, telefonáljon, vagy írjon e-mailt, és munkatársunk az Ön 
által megadott időpontban felkeresi Önt az ajánlóívvel. Amennyiben mozgóurna igénylésével kapcsola-
tosan kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal!

Kérjük, segítse munkánkat, aláírásával támogassa a Fidesz - Újpestért Egyesület közös jelöltjeit!

Wintermantel Zsolt
polgármesterjelölt

Keressen minket az irodánkban, 
telefonáljon,  
vagy írjon emailt és  
munkatársunk felkeresi Önt  
az ajánlóívvel.

www.wintermantel.hu


