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„Örülök annak, 

hogy 2011 minden 

tekintetben egy 

nagyon mozgalmas 

év volt Újpesten”

     Wintermantel Zsolt

„Amikor megnyertem 

az Újpest arca címet, 

minden jóra fordult. 

Pezseg az életem, 

és remélem, ez jövőre 

is így lesz” 

Gabaj Zsófi a, 

Újpest Arca

„A Budapest legszebb 

főterének, főutcájának 

járó díj elnyerése után 

egy csapásra ismertek 

lettünk” 

 Vasa Zoltán, az Újpesti 

Városgondnokság Kft. 

vezetője

ÚJPESTI NAPLÓ



A gazdasági alpol-

gármester 2011 

legnagyobb sike-

rének azt tartja, 

hogy a világmére-

tű válság ellenére 

sikerült egyenesbe 

hozni a városrész 

gazdálkodását.

Sokan felfi gyeltek a Felszínelők Orszá-

gos Kémiaverseny nyitórendezvényén a 

Könyves Kálmán Gimnáziumban elmon-

dott, nagy ívű köszöntőjére, ami nem vé-

letlen. Újpest gazdasági, kulturális és ok-

tatási alpolgármestere ugyanis vegyész-

mérnök végzettségű egyetemi oktató-

ként a lombikok és kémcsövek között is 

otthonosan mozog. 

– Amikor az egyetemen elsősöket ok-

tattam, megkértem őket, mondjanak egy 

példát a habosított polimerre. Senki nem 

tudta a választ, pedig igazán egyszerű. A 

kenyér az – mesélte az alpolgármester, aki 

roppant büszke arra, hogy éppen Újpes-

ten kapott helyet a kémiaverseny nyitó-

eseménye.

Bár az alpolgármester már jó néhány 

éve elbúcsúzott a katedrától, 2011 ered-

ményeit értékelve újra előbújt belőle a ta-

nár. Úgy véli, Újpest jelest érdemel azért, 

hogy a világméretű pénzügyi válság elle-

nére a város gazdálkodása egyenesbe 

jött az elmúlt évben. 

„Nagyon meghatódtam, amikor azok-

nak a szülőknek a köszönő leveleit olvas-

tam, akiknek gyermekei azóta tanulták 

meg az evőeszköz-használatot, hogy a 

Lakkozó Óvoda beolvadt a Park Óvodá-

ba. Ez bizonyítja, hogy jobb egy nagyobb 

méretű intézményben, mert több fi gyelem 

jut a gyerekekre, mint egy kisebben” – ma-

gyarázta az alpolgármester. 

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester há-

rom fi úgyermekes édesapaként család-

ja körében tölti a karácsonyi ünnepeket, 

2012 elejétől pedig friss, ropogós havat 

és néhány nagy vadat remél. Újpest gaz-

dasági, kulturális és oktatási ügyeinek irá-

nyítója közös családi síeléssel, téli erdőjá-

rással és vadászattal szeretné kipihenni a 

2011-es év fáradalmait. 

Vége a didergésnek!
Az új városvezetés megvalósította a piac-

csarnok fűtésének felszerelését. A beruhá-

zás 16 millió forintba került és másfél hónap 

alatt végezték el. Az áruk megfagyása ellen 

temperálják a nagycsarnokot. (2011. január)

Álomfestők a piacon
Éjszakánként festtette át az önkor-

mányzat az Újpesti Piac- és Vásár-

csarnok épületeit, hogy a felújítással ne 

akadályozzák a napi forgalmat. A mun-

kákat azért időzítették a téli időszakra, 

mert nyáron az oktatási intézmények 

és bölcsődék élveznek előnyt. 

 (2010. december)

Felújítás az Angol 
Tagozatos Általános 
Iskolában
Az ötvenedik születésnapját ünneplő 

Angol Tagozatos Általános Iskola

emeleti szárnyában az iskola eredeti 

ablakait cserélték ki. Több iskolában

a vizesblokkok felújítása történt meg.

 (2011. augusztus)

Rendbe 
hoztuk Újpest 
gazdaságát 
– Dr. Molnár Szabolcs 
az elmúlt egy évről
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Városfejlesztés 
2014-ig
A képviselő-testület el-

fogadta a 2014-ig 

szóló Hajrá Újpest! 

nevű városfejlesztési 

programját. A meg-

valósítandó fejlesz-

tések között szerepel 

az új uszoda és SZTK fel-

építése mellett a Szent Ist-

ván tér teljeskörű rekonstrukciója, Újpest Vá-

rosközpont és térségének fejlesztése, vala-

mint Káposztásmegyeren a vasút, metró, vil-

lamos, busz és autó kapcsolatát megteremtő 

intermodális csomópont létrehozása. (2011. május)

  Hajrá 
Újpest!

Városfejlesztési program 
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Saját uszodája lesz Újpestnek. A képvise-

lő-testület májusi ülésén döntött arról, hogy 

Káposztásmegyeren, a Babits Mihály Gimná-

zium épületéhez kapcsolva építi meg. A vá-

rosi uszodában a tervek szerint 4 sávos, 25 

méteres, feszített víztükrű medence és tan-

medence lesz, 96 szekrényes öltözőblokkal. 

A szükséges engedélyek megvannak, a fő-

város is hozzájárulását adta a beruházáshoz. 

(2011. május)

Új uszoda

Harminc intézményt 

modernizáltak
30 oktatási, nevelési intézményét újította fel a szünidő 

alatt Újpest Önkormányzata. Kicserélték az ablakokat, te-

raszajtókat, átalakították a vizesblokkokat, felújították a 

sportpályákat, akadálymentesítették a bejáratokat.                

 (2011. július-szeptember)

Új játékok az iskoláknak
31,2 millió forint értékű új játszóeszközt szereltek föl az önkor-

mányzat oktatási, nevelési intézményeiben és a napközis tábor-

ban a nyári szünet alatt. A gyerekek 13 iskolában, 19 új játéknak 

örülhettek. Ősszel az óvodák, bölcsődék kerültek sorra. A játszótér 

felújítási program jövőre is folytatódik. (2011. július-november)

Tornaszoba 
a Leiningen 
ovinak
Huszonöt évig vártak 

rá, idén majd két hó-

nap alatt elkészült a 

Leiningen Óvoda új tor-

naszobája. 

A harminchat négyzet-

méteres helyiséget alig 

tízmillió forintból hozták 

létre.  (2011. június)



Ide veled, 
Duna-partunk!
Az önkormányzat úgy módosította a szabályozá-

si tervet, hogy a Duna-partra három új lejáratot kell 

majd kialakítani. Az átsorolásnak köszönhetően új 

szállodák, sport- és rekreációs központok, ven-

déglátóhelyek és partközeli minőségi zöldterületek 

jöhetnek létre az újpesti Duna-parton. Lakóparkok 

továbbra sem nőhetnek majd ki a földből, az azon-

ban bizonyos, hogy eltűnik a romos, elhanyagolt 

egykori ipari terület. 2012-től a rakpart is megújul, a 

BKV menetrend szerinti hajójáratot indít Újpest és a 

Rákóczi híd között.    

  (2011. február, október-november)

Korszerűsítik 
a játszótereket
Új játszóeszközöket helyezett ki az önkor-

mányzat városrészszerte a játszóterein. A ho-

mokozókban homokot cseréltek, fákat ültet-

tek. Káposztásmegyer II-n az anyukák kérésére 

ivókutat telepítettek, a játszótér mellett pedig a fi -

atalok részére parkot alakítottak ki. 

 (2011. június-december)

„2012-től a 
rakpart is megújul, 
a BKV menetrend

 szerinti hajójáratot
 indít Újpest és
 a Rákóczi híd 

között. 
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Hűsítő kapu a piacnál
Háromszor is Újpesten dőlt meg a me-

legrekord 2011 nyarán. 37,4 celsius fo-

kos melegben pillanatok alatt népszerű 

lett a piacon elhelyezett párakapu. Ezen 

kívül a legnagyobb hőség idején mobil 

párafúvókat is beüzemeltek a városköz-

pontban és a Tábor utcai napközis tá-

borban.  (2011. július)

Új sport-
pályák
épülnek
Huszonötmillió forintból újul meg a 

Testnevelés Tagozatos Általános Is-

kola, amely Bene Ferenc nevét vette 

fel. A balesetveszélyessé vált kézilab-

da-pályája rekonstrukciójához 17 mil-

lió forintot nyert pályázaton az önkor-

mányzat, a többit saját költségveté-

séből állja. A Tábor utcai Ifjúsági Sport-

telepen létesítendő multifunkcioná-

lis sportpálya kialakítására pályázatot 

adott be az önkormányzat. A Bródy 

Gimnázium sportpályája ugyancsak 

megújult.  (2011. július-december)
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Újpesti ajándékbolt nyílt
Megújult az Újpesti Ajándékbolt az Újpesti Gyermek- és 

Ifjúsági Házban. Az üzlet a bejárattól jobbra található. A vá-

sárlók számos, az újpestiek körében már közkedveltté vált 

ajándéktárgyból válogathatnak. Többségükre az emblémá-

kat kreatív újpestiek tervezték, az önkormányzat pályázatán. 

 (2011. október)

Robogó 
felügyelők
Környezetkímélő robogókat 

vett át novemberben az új-

pesti Közterület–Felügyelet. 

A Király utcai bázisukra 6 db, 

50 köbcentis, Piaggio Liberty 

típusú robogó érkezett. 

 (2011. november)

Jeges nyár
A Pearls Of Roxette 

zenekar tagjai némi 

meglepetéssel ta-

pasztalták a Város-

napokon, hogy kö-

zönségük a koncert 

egy pontján éppen 

a színpaddal ellenté-

tes irányba kezd né-

zelődni. A közjáték oka 

egy hatalmas hóku-

pac volt, amelyet hó-

golyózásra, hűsítésre 

egyaránt felhasználtak 

a vendégek. A Város-

gondnokság a Megye-

ri úti jégpályáról szállí-

totta a rendezvényre a 

frissítő jégkását.  

 (2011. augusztus)

Irányba állt 
a hajónk 
– interjú dr. Telek Zoltánnal, 
az UV Zrt. elnök-startégiai 
igazgatójával

Az UV Zrt. jól gazdálkodott 2011-

ben a rábízott közösségi vagyon-

nal – értékeli az elmúlt évet Te-

lek Zoltán, az Újpesti Vagyonke-

zelő Zrt. elnök-stratégiai igazga-

tója. Legfontosabb célkitűzésük, 

hogy a társaság működése, gazdál-

kodása minél inkább piaci alapon, 

költséghatékonyan történjen.

„Egyik kiemelt feladatunk volt az in-

gatlanállomány felmérése, ami igazol-

ta: az elmúlt húsz évben nagyon lerom-

lott a bérbe adott la-

kások és nem lakás 

célú helyiségek álla-

pota. Ezen minden-

képpen változtatni fo-

gunk, ahogy a bér-

beadás rendszerén 

is. Ehhez nagy se-

gítséget ad a képvi-

selő-testület által elfogadott új bérlakás 

rendelet, amely igazságos, átlátható és 

rugalmas. Figyelembe veszi a bérlők va-

lós szociális helyzetét. A rászorulóknak 

támogatást ad, akinek pedig nincs rá 

szüksége, piaci áron veheti bérbe ingat-

lanjainkat” – mondja Telek Zoltán.

„A 2012-es évtől azt várom, hogy az 

UV Zrt. elfoglalja az őt megillető, megha-

tározó helyet az újpesti ingatlanpiacon. 

Ehhez minden adottsága megvan, elég 

arra hivatkoznom, hogy 4600 ingatlant 

kezelünk, ami óriási érték” – fűzi hoz-

zá. „A folyamat elindult, a hajónk irány-

ba állt.”

Az ügyfelek is érzik a változás jeleit, a 

társasághoz nem csak panaszokkal for-

dulnak. Előfordult, hogy egy vállalkozó-

nak adtak tanácsot. „Az egyik üzlethelyi-

ségünk bérlőjének olyan jó ötletet adott 

kollégám, hogy az segített a munkahe-

lyek megtartásában. Aki együttműködik 

velünk, annak biztosan kitalálunk valami-

lyen megoldást a problémájára.” 

A karácsonyi előkészületekből a há-

romgyerekes apuka legszívesebben a 

sütést vállalja magára. A beigli és mé-

zeskalács mellett is vannak olyan fűsze-

res sütik, melyek nem hiányozhatnak 

a család karácsonyi asztaláról – tudtuk 

meg az UV Zrt. vezetőjétől.
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12 új 
buszmegálló 

épült, átépítették 
a járdát. Parkolókat 

és új kerékpár-
sávokat alakítottak

 ki. 

Felújítás 

itt is, 
ott is 
Három utcát is újra-

aszfaltoztak július-

ban: a Csokonai, a 

Thaly Kálmán és a 

Knézich Károly utcát. 

Az újpestiek kérésé-

re az István úton, a 

két polgármesteri hi-

vatali épület közöt-

ti szakaszon újrafes-

tették az útburkolati 

jeleket.  

(2011. július-október)

Biztonságos utak
Tovább folytatódott Újpesten az utak kátyúzása, fel-

újítása összesen 5 ezer négyzetméteren. Többek kö-

zött a Megyeri út, a Szilas-patak és Külső Szilágyi út 

közötti szakaszán, a Tél utcában javították ki az úthi-

bákat. A kivitelezők nemcsak kátyúztak, de megelő-

ző céllal a repedéseket is eltüntették a burkolatokról. 

 (2011. március-december)

Csokonai utca

Knézits utca

Thaly Kálmánutca

A Rózsa utcát 
is felújították
Idén minden eddiginél több utca újult meg a kerület-

ben. Az őszi útfelújítási program részeként a Rózsa 

utca Tél utca és Árpád út közötti szakasza, a Sportte-

lep utca Erdősor és Óceánárok utca közötti szakasza, 

az Erdősor utca Sporttelep utca és a Baross utca kö-

zötti szakasza, valamint a Farkaserdő utca és a Ho-

moktövis utca kapott új burkolatot, illetve újrafestették 

az útburkolati jeleket is.  (2011. november)

Soha nem 
volt ennyi 
útfelújítás
Ősszel a Fóti úton vette kezdetét 

az újpesti utak felújítása. Ennek 

során 2,5 kilométeren két réteg 

aszfaltot terítettek le, és új, kiemelt 

szegélykövek kerültek az útszé-

lekre. 12 új buszmegálló épült, át-

építették a járdát. Parkolókat és új 

kerékpársávokat alakítottak ki.    

 (2011. október)

„2 új 
buszmegá
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Alig buckás 
a Bucka utca
A Bucka és a Telkes utcában 

párhuzamosan, szakaszolva 

végzi el a teljes járdafelújítást 

az önkormányzat. Az első sza-

kasz idén elkészült, a Vetés és 

a Vadgesztenye utca közötti 

részt 2012-ben, míg a Fóti útig 

tartó szakaszt 2013-ban te-

szik rendbe.  (2011. július)

Teljesítették 

a kérést
Évtizedek óta hiába kérték 

a lakók, hogy megújuljon a 

gödrökkel, hepehupákkal teli 

Székesdűlő sor – semmi sem 

történt. Az új városvezetés 

felkarolta az itt élők kérését 

és vadonatúj, mart aszfaltos 

burkolattal látta el az utcát.               

 (2011. szeptember)

Űrtechnika az ipari parkban
Átadták a 11 000 négyzetméter alapterületű, Közép-Kelet Európában egyedülálló 

high-tech létesítményt, az EL-TECH Centert. A központ olyan csúcstechnikájú elekt-

ronikai eszközök tervezésére, gyártására és tesztelésére ad lehetőséget, amilyenek 

például a műholdas alkatrészek, repülőgép fedélzeti műszerek, robotrepülők vagy 

speciális, nano tartományban érzékelő műszerek.  (2010. december)

Párizs helyett Újpest
A legmodernebb világítástechnikát 

bemutató látogató-központot ho-

zott létre a Genereal Electric újpesti

bázisán. A 200 millió forintba ke-

rülő bemutatóközpontot nem Pá-

rizsba, Rómába telepítették, ha-

nem Újpestre, ahol 115. évforduló-

ját ünnepli az Egyesült Izzó, majd 

a Tungsram révén világhírűvé vált 

magyar világítástechnika. A vállalat 

székháza világszínvonalú díszkivi-

lágítást kapott.  (2011. október)

Űrtechnika az ip

A központ 
csúcstechnikájú 

elektronikai eszközök
 tervezésére, gyártására 

és tesztelésére
ad lehetőséget 

„A közpon
súcstechn

Új parkolási rend
A vásárlók minél jobb kiszolgálása érdekében új 

parkolási rendet vezettek be az Újpesti Piac- és 

Vásárcsarnok környékén. Az intézkedés fon-

tos célja a piac működésének biztosítása, és a 

rendezetlen, olykor kaotikus parkolási állapo-

tok megszüntetése. KRESZ-táblákkal és burko-

lati jelekkel jelölik az új szabályokat. A változtatá-

sok egyik elemeként az úgynevezett keramitos 

vásárlói parkoló ismét fi zetőssé vált, mivel sokan 

P+R parkolónak használták azt. (2011. május)
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Az ember, ahogy 

jár-kel az utcán, 

nem is gondolná, 

mi mindenre kell 

odafi gyelni ahhoz, 

hogy egy ekkora 

város, mint Újpest, 

működjön – mond-

ja évértékelésében 

Rádi Attila, városüzemeltetésért fe-

lelős alpolgármester.

„Több éve veszek részt valamilyen mó-

don az újpesti közéletben, de engem is ér-

tek meglepetések az elmúlt bő egy év-

ben, amióta a városüzemeltetés irányítá-

sa a feladatom. Példaként említhetem a 

közterületeink rendjéért végzett munkát. 

Ezen a területen sikerült előrébb lépnünk, 

de sajnos vannak olyanok Újpesten, akik 

a közterületre úgy tekintenek, mint egy 

szemeteskosárra, és szemrebbenés nél-

kül szennyezik azt. A feladatok jelentős ré-

sze nem hoz látványos eredményt, ezt 

leginkább azok a háziasszonyok érthe-

tik meg, akik kitakarítják a lakást, kimossák 

a szennyest, megfőznek, elmosogatnak, 

vasalnak, aztán másnap kezdhetik elölről, 

mert újra poros a bútor.”

Az év elején létrehozott Városgond-

nokság Kft. is az alpolgármester felügye-

lete alá tartozik. A Budapest legszebb fő-

utcájának járó elismerés épp ezért nagy-

mértékben Rádi Attila munkáját is minő-

síti. 

– Ezt a díjat azért kaptuk, mert a Város-

gondnokság Kft. gondosan ápolta a virá-

gokat és a növényeket a városközpont-

ban, így azok egészen a téli fagyokig díszí-

tették Újpestet a más városrészekben ta-

lálható többi virágágyással együtt. Az Es-

terházy park megújulása is az ő kezük 

munkáját dicséri. A Városgondnokság lét-

rehozása nagyon nagy előrelépés, szem-

mel látható a jelenlétük, munkájuk Újpes-

ten, ezt az itt élők visszajelzései egyértel-

műen bizonyítják. Nagyon fontos, hogy az 

emberek elmondják a véleményüket, ez 

nagyban segíti a munkánkat – mondta az 

Újpesti Naplónak Rádi Attila.

– Két elvégzett feladat különösen közel 

áll az alpolgármester szívéhez. Az egyik, 

hogy Székesdűlőn sikerült végre, hosz-

szú évek után javítani az ott lakók életkö-

rülményein. 

– Ez volt az első ügy, amivel alpolgár-

mesterként megkerestek és az év fo-

lyamán sikerült megoldani azt a problé-

mát, amire az ott élők 35 éve vártak. Nem 

kell többé földúton járniuk a házaik között, 

végre télvíz idején nem kell sáros cipővel 

megközelíteniük otthonaikat.

– A másik a Király utcai ÖKO park. Sike-

res kísérlet volt, amit folytatni fogunk. Az el-

következő években, számos lakótelepen 

fogjuk hasonló módon megújítani az épü-

letek közötti tereket, parkokat. A házak kö-

zötti területek a 70-es 80-as években ala-

kultak ki, a lakótelepek építésekor. Egyidő-

sek velem, 1971-ben születtem, és 1976 óta 

lakom Újpesten, lakótelepen. Testközelből 

ismerem az itteni problémákat.

A korábbi évekhez képest jóval több 

növénnyel támogattuk a lakóközössége-

ket és az intézményeket, akik ezeket kiül-

tették a házaik elé, óvodák és iskolák ud-

varaira, ezzel is szépítve városunkat. Jól 

haladunk a játszóterek fejlesztésével, já-

tékok cseréjével és ivókutak kiépítésé-

vel, városszerte megkezdtük a régi, tö-

rött utcai padok cseréjét, kutyafuttatók is 

épültek Káposztásmegyeren – mindeze-

ket folytatjuk jövőre is, és sok újabb ter-

vünk van még a következő évekre, a vá-

ros szépítésére.

Testközelből
ismerem 
a lakótelepek 
problémáit 
Rádi Attila alpolgármester 
2011 sikereiről, problémáiról

Munkahelyeket 

teremtett 

az önkormányzat
Az újpesti foglalkoztatást tekintve az önkor-

mányzati tulajdonú Újpesti Városgondnokság 

Kft. végezte 2011-ben a legnagyobb merítést 

a helyi munkaerőpiacon. Amellett, hogy több 

tucatnyival kibővítette a foglalkoztatottak szá-

mát, a közhasznú foglalkoztatási csoporttal is 

együttműködött, ahol immár százan veszik ki 

részüket a városfenntartás különböző tevé-

kenységeiből. A Városgondnokság munkatár-

sainak 80 százaléka újpesti. 

 (2011. március-december)
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Újpest Önkormányzata az Újpesti Város-

gondnokság Kft-t bízta meg Újpest nem fő-

városi közterületeinek tisztántartásával, hogy 

a városrész szebb, rendezettebb, otthono-

sabb legyen. Ugyanezeket a feladatokat ko-

rábban külsős cégekkel végeztették – jóval 

drágábban. A Városgondnokság munkatár-

sai a kisgépes feladatok elvégzése mellett az 

önkormányzati tulajdonú bérlakások karban-

tartásával is foglalkoznak. (2011. március)

Százezernél több 
növény egy év alatt
A Városgondnokság 2011-ben 56 000 db egynyári palántát, 

51 000 db árvácskát, 7500 db évelő cserjét ültetett ki a par-

kokba, ágyásokba. Ezen kívül részt vettek 12 300 db muskátli

kiosztásában, valamint a lakossági növényosztásban, ahol 

közel 15 000 db évelő cserje, örökzöld talált gazdára.               

 (2011. március-december)

Városgondnokság 
a tiszta Újpestért

Ökopark a házak
között
Magyarországon egyedülálló projektet valósított 

meg az újpesti önkormányzat. A Király utcában, 

ökológiai parkot alakítottak ki az idősek otthona 

mögötti területen. Felfrissítették a zöld környezetet, 

énekes madaraknak madáretetőket telepítettek – a 

környéken élők örömére is. Mindent újrahasznosí-

tott anyagokból alakítottak ki, a növényzetet szá-

razságtűrő fajtákból állították össze, így nincs szük-

ség öntözésre.  (2011. szeptember-október)



Miénk 
a legszebb 
főutca!
Budapest legszebb főutcája, főtere címet idén 

Újpest nyerte el a Virágos Magyarországért 

város- és faluszépítő versenyen. Az István út 

Városháza előtti szakaszának kivirágoztatá-

sáért az Újpesti Városgondnokság Kft.- t illeti 

az elismerés, amely közel egy éve viseli gond-

ját az újpesti közterületeknek.  (2011.  október)

Több zöld, több virág 
Az újpestiek sokat tesznek azért, hogy élhetőbb világban éljünk. 

Virágba borult a Szent István tér, virágszőnyeget ültettek a Város-

háza mentén. Versenyre kérte és díjazta az önkormányzat az Új-

pest legszebb virágait „nevelő” lakókat. Az iskolások homoktö-

vis-mentő akciósorozatát Svédországban is díjazták a környe-

zetvédelmi világversenyen. 150 db kecsegeivadékot telepítet-

tek iskolások az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepnél a Dunába. 

Részvétel a Te szedd! országos mozgalmában. Az újpesti önkor-

mányzat a téli síkosság-mentesítés során nem használ sót. Bővül 

a PET palackok zsugorítását önkormányzati támogatással végző 

lakóközösségek száma. (2011. január-december)

Komposztálási 

mintaprogram Újpesten
A programba jelentkezők részére oktatást szervezett az 

önkormányzat az otthoni komposztálás módjáról és forté-

lyairól. A résztvevők a helyszínen átvehették a szükséges 

eszközöket. Újpest egyes területein 3 db, egyenként 100 li-

teres zöldhulladék gyűjtésére alkalmas zsákot kaptak a la-

kók, hogy a házak előtti zöldhulladék összegyűjtésében 

segítse őket az önkormányzat. A zsákokból jutott az óvo-

dáknak, bölcsödéknek, iskoláknak is. A programot a jövő-

ben mind nagyobb területre kívánják kiterjeszteni. 

 (2011. november)

„20 000
 zsákot kaptak 
a lakók és az
 intézmények

Megszépült a Király sétány
A Király utcai sétányon kicserélték az egynyári növényeket, és megkezdték a 

csepegtető öntözőrendszer kiépítését. Helyreállították a Szent István tér – Újpesti 

Piac villamosmegállóban megsüllyedt járdát is. A gyalogátkelő alapját kicserél-

ték, majd leaszfaltozták. Az önkormányzat számos közterületi padot cserélt le a 

városrészben.  (2011. június-október)

10 Ú j p e s t ,  Te  l e g s z e b b !
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Ablakomba 

három cserép 

muskátli
Több mint tízezer muskátlit osztott szét az önkor-

mányzat a Víztoronynál és a káposztásmegyeri re-

formátus templom mellett. Három tő muskátlit vihe-

tett haza minden újpesti, miután felmutatta lakcím-

kártyáját. 2011-ben új helyszínként a Tél utcát is tel-

jes hosszában muskátlik díszítették.  (2011. május)

Van két csudatraktorunk 
Új, nagy teljesítményű fűnyíró traktorokkal egészí-

tette ki eszközparkját az Újpesti Városgondnok-

ság Kft. A traktorok fűnyírásra, szárzúzásra és 

lombszívásra képesek, de seprésre, hótolásra is 

alkalmasak. Utóbbi képességet novemberben, 

az első hó leesésekor bizonyították a Városháza 

környékén.   (2011. szeptember)

Virágzó 
turizmus 
Újpesten

Nagy fi gyelem 

kíséri az Újpesti

Városgondnokság 

Kft. munkáját,

amely 2011-től 

maga látja el a köz-

terek ápolását, kar-

bantartását, csino-

sítását. Vasa Zoltán 

ügyvezető igazgatóval találkoztunk.

– Hihetetlenül gyorsan elmúlt a 2011-

es év, villámsebesen érkezett az elisme-

rés – mondja Vasa Zoltán, az Újpesti Vá-

rosgondnokság Kft. ügyvezetője. – A Vi-

rágos Magyarországért sikere után egy 

csapásra ismertek lettünk. Korántsem 

csak kertészeti cég a miénk, az önkor-

mányzat fenntartásában lévő zöldterü-

letek, játszóterek gondozása, a közterü-

letek rendjének fenntartása, a tisztaság 

megőrzése mellett az önkormányzat tu-

lajdonában lévő bérlakások karbantar-

tásával is foglalkozunk. Nagy kihívás volt 

a saját zöldterületi és karbantartó ága-

zat létrehozása. Miközben kertészeti és 

mezőgazdasági munkákban jártas kol-

légákat kerestünk, kisgépeket, szerszá-

mokat vásároltunk, ezzel egy időben a 

cég átszervezése is javában zajlott. Mi-

vel egész Újpesten jelen vagyunk, a te-

vékenységünket nevében is tükröző új 

elnevezést kaptunk – közli Vasa Zoltán.

Arra a kérdésre, hogy amikor elhagy-

ja Újpestet, máshol is fi gyel-e a virágok-

ra, gyűjt-e ötleteket, a következőket vá-

laszolja: – Figyelek és összehasonlítok, 

jegyzetelek, olykor fényképezek. Mint 

ahogyan a virágnéző turizmus Újpesten 

is megnőtt a verseny után. Nyáron Hévíz 

sétálóutcájában egyedi ötleteket, beül-

tetéseket láttam, az ötletet alkalmazzuk 

Újpesten is. Ez évi újdonság: gépi kom-

posztáló segítségével az összegyűj-

tött falevelek, faágak újrafelhasználásá-

ba kezdtünk.  Tavasszal ennek eredmé-

nyével gazdagítjuk a virágágyásokat. 
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24 órás 
ügyelet: 
369-2600
November elsején elindult az önkor-

mányzat támogatásával a 24 órás fel-

nőtt háziorvosi ügyelet a Görgey út 43. 

szám alatt. Az Újpesti Egészségterv nyi-

tórendezvényén Nagy István alpolgár-

mester által bejelentett, régóta terve-

zett újítást a háziorvosok és a betegek 

örömmel fogadták. Ezentúl nem marad 

félbe a rendelés, ha beteghez hívják ki a 

háziorvost. Amint az ügyeletet tárcsáz-

zák, azaz a 06-1-369-2600-os számot, 

máris indul az orvos.     (2011. november)

XXI. századi 
kartonozó
Október elsejétől új, korszerű nyilvántartó rend-

szert vezetett be az önkormányzat az SZTK-ban. 

A változtatások eredményeként csökkent a vá-

rakozási idő, és olyan ellátásokra is lehet már idő-

pontot kérni, amelyekre eddig nem volt lehetsé-

ges.  (2011. október)

A jövő év különle-

ges lesz Nagy Ist-

ván életében, hisz 

éppen húsz éve, 

1992-ben válasz-

tották meg elő-

ször Újpest szo-

ciális, népjóléti és 

egészségügyi al-

polgármesterévé. 

Jóleső érzéssel tölt el, hogy az önkor-

mányzat idén karácsonykor összesen 

14,7 millió forintot tudott szétosztani há-

romezer rászoruló újpestinek. Ötven, a 

lakáshitel törlesztés mi-

att nehéz helyzetbe került 

családot pedig 6,24 millió 

forinttal támogatunk az idei 

költségvetésből – mondja 

az alpolgármester.

Mindez csak két pél-

da az idei legfontosabb 

egészségügyi, szociális és 

népjóléti intézkedések kö-

zül, amelyek Nagy István 

irányítása alatt valósultak 

meg. 

A húszezer forintos kelengyepénz erő-

síti az újpesti családok gyermekvállalási 

kedvét, a felnövekvő generáció egészsé-

gét pedig az ingyenes HPV-oltás védi. Hu-

szonhattal több kisdednek jut hely az új-

pesti bölcsődékben, az Aranyhíd Gyerme-

kek Átmeneti Otthonában pedig megdup-

láztuk a férőhelyek számát. Olyan ered-

ményeket is elértünk ebben az évben, 

amelyek tovább növelik a felnőttek és az 

időskorúak biztonságát is. Októbertől az 

önkormányzat működteti a felnőtt- és 

gyermek járóbeteg szakrendelőt, az el-

látás színvonalának javulását az idősek is 

érezhetik majd. A novembertől működő 

24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet is a fo-

lyamatos egészségügyi ellátást garantál-

ja – sorolta az eredményeket Nagy István.

A Károlyi Sándor Kórház és Rendelő-

intézet betegeinek gyógyítását egy új ult-

rahang géppel valamint svéd orvosi mű-

szerekkel, egészségügyi eszközökkel 

segítette az önkormányzat, a SZEI Védő-

női Szolgálatának pedig öt mellvizsgáló 

készüléket ajándékoztak. 

Ami pedig a magánéletet illeti, ott is van 

minek örülni: unokája, Domos születésé-

nek. – Nagyon büszke va-

gyok rá! Három hónaposan 

megduplázta a súlyát, így 

már hat kiló! Karácsonykor 

együtt lesz a család, sőt Szil-

veszterkor is – árulja el a ja-

nuár elsejei születésű Nagy 

István. 2011 még egy nem 

várt elismerést hozott a nép-

jóléti alpolgármester számá-

ra: nevelhetetlennek tartott, 

három éves vizslája sikere-

sen letette a kutyavizsgát. 

Vasgyúró unokájára 
a legbüszkébb 
az alpolgármester

Biztos 
kezekben 
az újpestiek 
egészsége
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Az új városvezetés hatékony fellépésének 

eredményeként októberben Újpest Önkor-

mányzata átvette a Károlyi Sándor Kórháztól a 

járóbeteg-szakrendelő irányítását. Ezzel az új-

pestiek régi vágya teljesült, ahogy ez az Újpes-

ti Párbeszédből is kiderült. Az átvételt követő-

en azonnal hozzálátott az SZTK felújításához 

az önkormányzat – jelentette be Wintermantel 

Zsolt.  Elsőként a sürgősségi beavatkozáso-

kat végezték el: kifestették az épületet, felújí-

tották a vizesblokkokat. 2012 tavaszán uniós 

forrásból korszerűsítik a fűtést és kicserélnek 

900 nyílászárót. 
(2011. október)

Végre Újpesté
a szakrendelő!

150 millió a kórháznak
Wintermantel Zsolt és 

Nagy István fővárosi 

képviselőként sikere-

sen lépett fel azért, hogy 

a főváros 150 millió forint 

azonnali támogatást ad-

jon a Károlyi Sándor Kór-

ház számára. Ennek kö-

szönhetően az intéz-

mény elkerülte a csőd-

helyzetet, ki tudta fi zetni a 

legrégebben húzódó tar-

tozásait ( 2011. november)

Egészségterv
Az újpestiek egészségének megőrzéséért tartott konferenciát az ön-

kormányzat. Az Újpesti Egészségterv kidolgozását célzó fórumon 

egészségügyi, oktatási-nevelési, továbbá népegészségügyi szakem-

berek, politikusok vettek részt. Az Egészségtervre azért van szükség, 

mert a szakrendelő átvételével szabaddá vált az út egy komplex cse-

lekvési program kidolgozása előtt.  (2011. szeptember)

Oltópont féláron
Az újpestiek számára nyitott infl uenza elleni oltópontot a Tó utcai 

egészség-központjában a Sanofi  Pasteur, ahol utánjárás nélkül, 

kedvezményes áron volt igényelhető az infl uenza elleni védőoltás. 

A Sanofi  az önkormányzat kiemelt partnere az Újpesti Egészségterv 

kidolgozásában.  (2011. november)
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Gazdasági Találkozó 
a közösségért
Találkozóra invitálta az Újpesten működő cégek, vállalkozások veze-

tőit Wintermantel Zsolt. A polgármester hangsúlyozta, hogy a város-

vezetés legfontosabb feladata a közösségépítés. Ezt a célt szolgál-

ja a vállalkozók első alkalommal létrehozott találkozója is. Újpest ön-

kormányzata szeretne segítséget nyújtani ahhoz, hogy a vállalkozá-

sok megismerjék egymást, és kivegyék részüket a rendezvények, a 

sport- és civil kezdeményezések támogatásából. E célból az Újpesti 

Gazdasági Klub megalakításáról döntöttek. A polgármester bejelen-

tette: az újpesti vállalkozások ingyen közölhetik állást kínáló hirdeté-

seiket az önkormányzat médiafelületein.    (2011. október)

Idén karácsonykor, Újpesten

Az Újpesti Önkormányzat jóté-

konysági csoportja, az Újpes-

ti Cseriti,az idei év őszén alakult 

azzal a céllal, hogy a hátrányos 

helyzetben élő újpestiek szá-

mára segítséget nyújtson. A 2011-es évben a rászoruló 

gyermekek kerültek az adománygyűjtés középpontjá-

ba. A kezdeményezés óriási eredményeket hozott. Új-

pest apraja és nagyja sosem látott lelkesedéssel fogott 

össze: az újpesti családok, cégek és intézmények több 

teherautónyi játékot, könyveket, édességet és több 

mint 1,5 millió forintnyi pénzadományt gyűjtöttek össze. 

Gyerekek gyűjtöttek játékokat az óvodákban, cégek 

munkatársai hozták otthonról a megunt gyerekholmit, 

kereskedők ajánlották fel portékáikat, vásározó embe-

rek dobálták a forintokat az urnákba, közel száz önkén-

tes csomagolta az ajándékokat, gyermekek táncolták 

és énekelték szívünkbe a szeretetet. Az adományok-

ból félezer gyermek részesült ajándékcsomagok,

élményajándékok és nagyszabású karácsonyi ren-

dezvény formájában. Az Újpesti Cseriti 2012-ben újabb 

programokkal folytatja tevékenységét. 

Ez történt idén karácsonykor, Újpesten.

 (2011. december)

Panelfelújítást támogat 
az önkormányzat 
A közterület-használati díj 90 százalékos csökkentésével segíti az önkormányzat a 

panelházak fűtési rendszerét korszerűsítő lakóközösségeket. A kedvezmény cél-

ja, hogy a munkálatok során nélkülözhetetlen sittes konténerek és egyéb építőipari 

depóniák helyigényét biztosítsák, ne kelljen a társasháznak azért fi zetni, mert eze-

ket a közterületen helyezik el.  (2011. július)

Újpest Önkormányzatának 
vállalkozásfejlesztési 

programja keretében meg-
jelenő támogatott hirdetés      

     Újpest Önkormányzata

Újpest Önkormányzata 
pályázatot hirdetett 

az újpesti kisvállalkozások 
fejlődésének támogatására. 

A nyertes pályázók 
kétszeri ingyenes 

megjelenési lehetőséget 
kapnak az Újpesti 

Naplóban.
(2011. március)

j

t

„ Újpest
 polgármestere 

hangsúlyozta, hogy
 a városvezetés

 legfontosabb feladata
a közösségépítés. 
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Fehér és sárga 

csíkok védenek
Az Újpesti Párbeszédben felvetett ja-

vaslatok közül többet is megvalósított a 

városvezetés. A Templom utca-Szent 

István tér – Károlyi István utca találkozá-

sánál zebrát festettek fel. A Nádor utca 

és a Türr István utca kereszteződésé-

ben sárga csíkok fi gyelmeztetik az au-

tósokat a balesetveszélyes helyzetre.      

 (2011. november)

Babasarok 
a városházán 
Nem kell már aggódniuk azoknak a 

kisgyermekes szülőknek, akik cseme-

téikkel együtt térnek be az okmányiro-

dába ügyet intézni. Az új Városházán 

színes babasarkot alakítottak ki, ami 

követendő példa lehet a többi kerületi 

intézmény előtt is. A babasarok beren-

dezése biztonságos, egészségre tel-

jesen ártalmatlan anyagokból készült. 

 (2011. szeptember)

Ajándékfürdőzés az iskolásoknak
Az újpesti önkormányzat karácsonyi ajándékgyűjtő akciója részeként 250 újpesti általános 

iskolásnak nyújtott térítésmentes fürdőzési lehetőséget az Aquaworldben. A gyerekek in-

gyenes szórakozásából vendéglátóként a Kölyökpark is kivette részét.            (2011. január)

Ajándékok 
az időseknek 
A Nagyszombat ut-

cai nyugdíjasház és 

a Tungsram utcában 

lévő Őszi Fény Integrált 

Gondozási Központ la-

kói napernyőket, hinta-

ágyakat kaptak az ön-

kormányzattól. Az aján-

dékokat a polgármester 

adta át.  (2011. július)



Felszentelték 
a református 
templomot
A Káposztásmegyerei Református Templom 

építése tíz évvel ezelőtt kezdődött. A telket az 

önkormányzat adta és a beruházást folyamato-

san támogatta. Az idei befejezéshez kiemelt, öt-

millió forintos támogatás nyújtásáról még tavaly 

egyezett meg Wintermantel Zsolt és Zámbó 

András, a Káposztásmegyeri Református Egy-

házközség lelkipásztora.     (2011. október)

Régi pompájában 
a Clarisseum
Ismét régi pompájában ragyog, immár kívülről is a 

Clarisseum templom. Az elmúlt évben 4 millió forin-

tot, idén további 7 és fél millió forintot kapott a plébá-

nia a templom külső renoválására, befejezésére Új-

pest Önkormányzatától. Először a torony újult meg, 

majd ezt követte a templom épületének külső felújí-

tása.  (2011. október)

Világszerte segítették a bölcsőde indítását
A karmelita nővérek bölcsődét is kialakítottak a Fóti úton lévő óvodájuk épületé-

ben. A Kis Szent Teréz nevét viselő bölcsőde átadásán részt vett dr. Székely Já-

nos püspök és Újpest polgármestere is. A világ különböző pontján élő nővére-

ken túl a bölcsőde létrejöttét 5 millió forinttal támogatta Újpest Önkormányzata.  

 (2011. szeptember)

Dombormű, digitális harangjáték
Szent János apostolt ábrázoló domborművet avatott januárban a ne-

vét viselő katolikus általános iskola – az önkormányzat a költségek fe-

lét állta. Digitális harangjátékot adtak át az Egek Királynéja Főplébánián, 

amelyet az önkormányzat 1 millió forinttal támogatott.  (2011. január)

16 Ö s s z e f o g á s
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Száz éves 
az orgona
Kemenes András zongoramű-

vész és Tarcsi Veres Attila kán-

tor hangversenyével ünnepelték 

az Egek Királynéja Főplébánia or-

gonája átadásának 100 éves év-

fordulóját. A Clarisseum kápolná-

jának falai között ünnepi szentmi-

sén idézték fel a mártírhalált halt 

Sándor István és társai emlékét.          

     (2011. június)

Terményáldás 

Erdő Péterrel
Búcsúi szentmisét és terményáldást 

tartott dr. Erdő Péter bíboros úr, prímás 

érsek. A MÁV Szimfonikus Zenekar ne-

ves kántorok közreműködésével a 125 

éves Újpesti Zsinagógában adott kon-

certet. Másnap az Egek Királynéja Fő-

plébánián átadták a megszentelt termé-

nyeket a rászorulóknak. A bíboros talál-

kozott Újpest polgármesterével is.  

 (2011. augusztus)

Tágasabb lesz az óvoda 
Korábban kötött ingatlan használati szerző-

dést módosító okiratot írt alá Wintermantel 

Zsolt és Süllei László, az Esztergom-Budapes-

ti Főegyházmegye érseki általános helynöke. 

A megállapodás nyomán a Szent Anna Kato-

likus Óvoda a jövő tanévet az önkormányzat 

segítségével egy nagyobb és korszerű épü-

letben kezdheti.   (2011. november)

Újpesten 
vannak a 
gyökereim
Liptai Gabriella nyugal-
mazott könyvtáros

– Ide születtem, a szüleim Új-

pesten élték le az életüket. A lá-

nyomék is itt maradtak.  Gya-

log átszaladok hozzájuk.  Mi, új-

pestiek, fél szavakból is meg-

értjük egymást, egy nyelven 

beszélünk. Amikor Újpestről 

kérdeznek, eszembe jut Zo-

ránnak Az én városom című 

dalszövege. Mert az „időfolyó 

partján” élek. 

Mélyen hatott rám a néhai 

Kennedy elnök mondása, hogy 

ne azt nézzük, hogy egy társa-

dalom mit ad nekünk, hanem 

mi mit adunk a hazánknak. Úgy 

gondolom, az én generációm 

ugyanúgy kötődik Újpesthez, 

mint a szüleink. Pedig éppen az 

Ő életükben voltak „szomorú 

előadások”, mégis hűségesek 

maradtak, Újpesthez is. 

„Az én városom 
vén színpad már.
Hol lezajlott sok 

nagy siker és 
szomorú 

előadás…
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Találkozzunk többször! Így hirdette meg 

a 2011-es újpesti programsorozatot 

Wintermantel Zsolt. Ebben az évben minden 

eddiginél több és színesebb programot szer-

vezett az önkormányzat az újpestieknek. 

Családi Nap a víztoronynál 

– sztárokkal
Családi Napot hirdetett az önkormányzat a Víztoronyhoz má-

jus végére. Zoltán Erika mellett Brasch Bence és Patai Anna, 

a televíziós tehetségkutatók ifjú sztárjai léptek fel. Itt adta 

első, s mindjárt telt házas újpesti koncertjét 3000 ember előtt 

Curtis, a futballista rapper. A helyszínválasztás sem volt vélet-

len: a víztorony Újpest szimbóluma. Az önkormányzat ezzel 

kívánta felhívni a fi gyelmet az emblematikus épület állapotára, 

és fontosságára, amit díszkivilágítással is kiemelt.   (2011. május)

Az első majális
Május elsején sokféle programmal várta az újpestieket az 

önkormányzat a Semsey parkban, ahol az édesanyákat is 

köszöntötték. A szemerkélő eső ellenére is sokan voltak kí-

váncsiak a helyi iskolák, művészeti csoportok fellépéseire. 

A The Prison Band rock and roll partit varázsolt, ahogy a ma-

jálist záró Dolly Roll pezsgő koncertje is. (2011. május)

Folklórfesztivál a Kormoránnal
Június első hétvégéjén került sor az első Újpesti Folklór Fesztivál ren-

dezvényeire a Szent István téren. Az eseménysorozat a Kormorán 

együttes jubileuma jegyében telt, a színpadon ünnepelték 35. születés-

napjukat. Nagy sikerű koncertjük mellett relikviáikból álló kiállításon is-

merhette meg pályájukat a közönség.  (2011. június)



Tűzugrás, zenekarok 
versenye
Szabadtéri színházi előadással, tűzugrással, fényfestéssel vár-

ták a közönséget a Szent Iván éj hétvégéjén. Ez volt az első al-

kalom, hogy az újpestieket is bevonták az ünneplésbe: a tűzug-

rást egymás után próbálták ki a szerelmesek. Az emlékezetes 

műsorokkal, koncertekkel tarkított, hétvégén rendezett Újpes-

ti Zenekarok Fesztiválján a No SeatbeltZ zenekar lett a győztes. 

Ezzel fellépési lehetőséget nyert az idei Sziget Fesztiválra.  

 (2011. június)

Gyermeki örömök
Nyárbúcsúztató gyermekprogramot szervezett az önkormányzat. A játékokkal, 

utcai színpadi produkciókkal, koncertekkel, Farkasházy Réka fellépésével színe-

sített kavalkád délelőttől kora délutánig tartott a MagicBox játékbolt, majd az Ady 

Endre Művelődési Központ udvarán.  (2011. szeptember)

Horgászverseny a tavon
Közel száz nevező vett részt azon a horgászversenyen, melyet az ön-

kormányzat hirdetett meg a Dunakeszi Kavicsbánya tavon. A jó hangu-

latú programra tizenhatan egyénileg, hatvannégyen csapatban jelent-

keztek barátaikkal, rokonaikkal.  (2011. július)
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Igazi fesztivál 
a Városnapokon
12 helyszín, 39 program, 24 fellépő, 13 ezer látogató – 

ezzel a mérleggel zárták a szervezők az Újpesti Város-

napokat. A Szinetár Dóra–Bereczki Zoltán páros telthá-

zas koncertjével 5000 néző előtt lépett fel. Az idei vá-

rosnapokon a komolyzenétől a könnyűzenéig, a fotóki-

állítástól a színházi előadásig, gyerekprogramokig min-

den műfaj képviseltette magát. Olyan sztárokat láthatott 

a közönség, mint Pitti Katalin operaénekes, Hegedűs 

Valér zongora- és orgonaművész, az R-Go, HOBO, az 

X-Faktorban feltűnt  Summer Sisters, az Appril Project, 

Curtis és az Eurovíziós Dalfesztivál idei magyar szerep-

lője, Wolf Kati.  (2011. augusztus)

„A 
Szinetár Dóra–
Bereczki Zoltán 
páros teltházas 

koncertjével 5000 
néző előtt 
lépett fel. 



Együtt ünnepelt a város!
Kulturális programokban bővelkedett a 2010-es Újpesti Karácsonyi Vá-

sár a Városháza környékén advent időszakában. Fellépett többek között 

a Sugarloaf, a Bolyki Brothers és a Retro School Band. A legnagyobb si-

kert a Szinetár-Bereczki páros aratta, akik a Városnapokon is nagy tapsot 

kaptak. A 2011-es Karácsonyi Vásár programkínálata még színesebb volt, 

fellépett – többek között a Desperado, Curtis, a Fiesta, Vásáry André.        

 (2010. december, 2011 december)

Erős, összetartó 
közösség 
az újpesti
Visszatekintés Tóth Sándorral,

az Újpesti Sajtó Kft. 

ügyvezetőjével

– Nagyon sok szép feladatunk és sikerünk 

volt ebben az évben – emlékszik visz-

sza 2011-re Tóth Sándor, az Újpesti Saj-

tó Kft. ügyvezetője. A csapatunk ugyan-

is nem csak a városrész médiájával foglal-

kozik, hanem a kiemelt rendezvényekkel 

is, köztük a jótékonysági akciókkal. „Az el-

múlt évben komoly és megfeszített mun-

kával sikerült felállítanunk egy ütőképes, 

szakmailag elfogadott csapatot, amely-

nek eredményeként, úgy vélem, színe-

sebb, érdekesebb lett az Újpesti Napló. 

Arra törekedtünk, hogy még inkább kö-

zösségi újság legyen, a városról és az új-

pestiekről szóljon. Célunk volt, hogy in-

ternetes oldalunk, az ujpest.hu és az 

Újpest-Káposztásmegyer facebook ol-

dalunk együtt – szinte hírügynökségként 

működve – naprakész tájékoztatást szol-

gáltasson. 

Úgy vélem, jó úton járunk, ezt jelzi, hogy 

közösségi oldalunkon egy év alatt szinte 

a nulláról, több mint 7000 lájkoló gyűlt ösz-

sze. A weboldalainkon nagyjából 2000 

cikk jelent meg, és a látogatottságunk, ol-

vasottságunk jelentősen nőtt. Fontos 

megemlítenem, hogy főleg az online felü-

leteinken, illetve a személyes találkozáso-

kon keresztül az újpestiek is rendszeresen 

eljuttatják hozzánk észrevételeiket, meg-

látásaikat, dicséretüket, de kritikájukat is. 

Az elmúlt egy év legfőbb tapasztalata és 

pozitív élménye számomra az, hogy az új-

pesti közösség erős és összetartó – ösz-

szegzi éves értékelését Tóth Sándor. 

Az ügyvezető szerint ennek a kivéte-

les közösségi szellemnek tudható be, hogy 

a Találkozzunk többször! sorozat rendez-

vényein egyre többen és többen vesznek 

részt. Az idei Városnapok például minden 

idők legsikeresebb újpesti rendezvénye volt. 

Busszal a Gyerekszigetre
A Sziget Kft. és az önkormányzat között megállapodás jött létre az évek óta tartó zajügyi pe-

reskedések lezárásaként. Ennek révén az újpetiek júniusban minden hétvégén az önkor-

mányzat ingyenes buszjáratával utazhattak Újpest-központ és a Hajógyári-sziget között a 

Gyerekszigetre. A megállapodásnak köszönhetően az Újpesti Zenekarok versenyének győz-

tese felléphetett a Szigeten.  (2011. június)

Új műtermet kaptak
Új műteremmel gazdagodott az Újpesti Művészek Tár-

sasága az önkormányzat segítségével. Az Ady Endre 

Művelődési Központban egy 70 négyzetméteres ter-

met kaptak, ahol azon tagjaik dolgozhatnak, akiknek 

otthonában nincs elegendő hely az alkotáshoz.

 (2011. december)
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Újpest fejlődési lehetőségeiről gyűjtötte össze a polgár-

mesteri hivatal a kerületben élők gondolatait Újpesti Pár-

beszéd címmel. Összesen 7228-an küldték vissza az íve-

ket. Ennek köszönhetően a kerület vezetése pontos képet 

kapott a helyiek igényeiről. A legtöbben az új uszodát, az 

egészségügyi ellátás javítását, és rendezett közterületek 

nagyobb tisztaságát kérték a városvezetéstől. A polgár-

mester bejelentette, minden évben ki fogják kérni ebben a 

formában az újpestiek véleményét. 
(2011. február)

Együttműködésben 
az újpestiekkel

Legyen piaci megálló!
Szent István tér – Újpesti piac néven üzemel tovább a 

korábbi Szent István téri villamosmegálló. A változtatást 

Wintermantel Zsolt kezdeményezte annak érdekében, 

hogy az önkormányzat ezzel is segítse a piac működését, 

a forgalom megtartását.                (2011. július)

Wintermantel Zsolt 

több mint egy éve 

vette át Újpest irányí-

tását. A polgármester 

sokszor, sok helyen 

elmondta, hogy szá-

mára a politika leg-

főbb értelme és cél-

ja a közösségterem-

tés, az újpestiek közösségének építése, 

erősítése. Most is megerősítette, hogy a 

megválasztása óta eltelt időszakban erre 

fektette a legnagyobb hangsúlyt és min-

den döntés meghozatalában ezt a szem-

pontot tette az első helyre. Ezért tart-

ja az elmúlt év legfontosabb eredményé-

nek az Újpesti Párbeszéd és a Találkoz-

zunk többször! rendezvénysorozat sike-

res elindítását.   

– Személy szerint ez a két újpesti si-

ker jelenti nekem a legtöbbet. Mindkét 

kezdeményezés annyi újpestit mozga-

tott meg, hogy szó szerint azt mondhat-

juk, mozgalommá váltak. Az ilyen moz-

galmak pedig erősítik az újpesti közössé-

get. Erősítik azt az érzést, hogy mi, újpes-

tiek, összetartozunk és szeretjük a vá-

rosunkat, együtt akarunk tenni érte. Egy-

re többen és többen vesznek részt a kü-

lönféle városi programokon, és a Párbe-

széd hatására egyre többen juttatják el 

hozzánk immár nem csak a panaszaikat, 

hanem építő véleményüket, javaslataikat 

maguktól is. Természetesen mindkét új-

pesti mozgalmat folytatni fogjuk tehát jö-

vőre is.

 A polgármester maga is részt vett 

szinte minden rendezvényen, rendsze-

res látogatója az Újpest meccseinek és 

gyakran tűnik föl helyi, civilek által szerve-

zett programokon is. 

– Nem vagyok egy irodában üldögé-

lő típus. Igyekszem mindenütt ott lenni, 

ahol csak lehet, ahol valami történik, ami 

Újpestről szól, legyen az koncert, nyugdí-

jas klub, bográcsverseny vagy sportese-

mény. Ismerek polgármestereket, akik jó-

formán ki sem mozdulnak a hivatalból, én 

erre képtelen lennék. Azért lettem politi-

kus, mert szeretek emberek között lenni. 

Ezt élvezem ebben a munkában, és ezért 

örülök annak, hogy ez minden tekintet-

ben egy nagyon mozgalmas év volt Új-

pesten. Nagyon sok minden történt a Vá-

rosházán és azon kívül egyaránt.  

Wintermantel Zsolt az Újpesti Napló-

nak arról is beszámolt, hogy az elmúlt év-

ben emberileg azok a pillanatok érintették 

meg leginkább, amikor új állampolgárok 

eskütételén vett részt. 

– Elismerést érdemlő, amikor példá-

ul egy idetelepült vietnámi mondja hibát-

lan magyarsággal az eskü szövegét,  az 

viszont szívszorító, amikor egy 92 éves 

néni 500 km-t utazik  Erdélyből azért, 

hogy magyar állampolgár lehessen. Csil-

logó, könnyes szemében látszik, hogy 

ő mindig is idetartozott és magyarságát 

92 éven át őrizte magában a legzordabb 

körülmények között is.  Úgy gondolom, 

az sem véletlen, ha valaki kifejezetten itt 

akarja letenni az esküt, Újpesten. Valami-

képp kötődik hozzánk. Talán rokonai él-

nek vagy éltek itt, vagy más okból, de kö-

tődik ide. Ezért mindenki, aki itt teszi le az 

esküt, az én szememben a mi újpesti kö-

zösségünknek is tagjává válik, tovább 

erősíti az összetartozásunkat.  

Jó újpestinek lenni!  



22 Ú j p e s t i  P á r b e s z é d

Újpest 
a vörösiszap 
áldozataiért
A képviselő-testület alakuló ülésén gyors 

segítségként ötmillió forint átutalásáról 

döntött a Magyar Kármentő Alap részé-

re a vörösiszap katasztrófa áldozatainak. 

Az újpestiek ezen túl személyesen is 

adakoztak, és az Újpest Színház 

jótékonysági előadást is szer-

vezett, melyeken összessé-

gében több mint másfél mil-

lió forint gyűlt össze.       

 (2010. október)

Támogatás 

az egyházaknak
Újpest Önkormányzata 2011. évben az újpesti 

egyházak működését 11 150 000 Ft-tal, az 

újpesti egyházak felújítását, fejlesztését pedig 

33 850 000 Ft-tal támogatta. Ezen kívül a Jézus 

Isteni Szívéről Nevezett Karmelita Nővérek részé-

re 7 500 000 Ft intézmény felújítási támogatást 

biztosított.  (2011)

Több juttatás a polgárőröknek
Wintermantel Zsolt kezdeményezésére az önkormányzat 

megemelte a polgárőröknek és az önkéntes tűzoltóknak 

járó támogatást.  (2011. június)

Örök hűség 
díjmentesen
Újpest Önkormányza-

ta a házasság intéz-

ményét kiemelten fon-

tosnak tartja, és tá-

mogatja az újpesti pá-

rok házasságkötését. 

A hivatalon belül hét-

végén ingyenes a há-

zasságkötés a házas-

ságkötő teremben, ha 

a jegyes pár valame-

lyik tagja kerületi lakos.   

 (2011. február)

adak

jót

v

g

l

„Az újpestiek 
személyesen is 
adakoztak, és

 az Újpest Színház
 jótékonysági
 előadást is
 szervezett.
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Kelengye-
pénz 
a bébiknek
20 ezer forint szociális támoga-

tást kapnak a 2011. szeptember 

1. után született újpesti újszülöt-

tek szülei, jövedelmi helyzetük 

alapján. Ezt Nagy István népjóléti 

alpolgármester jelentette be.      

     (2011. szeptember)

Gyermekeket 
támogatnak

Az alapítást követően Fericsán Kálmán nyugal-

mazott testnevelő tanár, Kiss Ramóna színmű-

vész, valamint Bartók Béla, az újpesti Fidesz frak-

cióvezetője részvételével megalakult a Clarisse 

Újpest Gyermekeiért Alapítvány kuratóriuma. A 

hátrányos helyzetű, tehetséges újpesti gyerme-

kek felkarolását célzó alapítvány pénzforrása az 

önkormányzat által alapított Semsey Aladár Új-

pesti Életműdíj. Az ezzel járó életjáradékot a ki-

tüntetett, dr. Derce Tamás, ajánlotta fel az alapít-

vány céljaira.   (2011. április)

Hatszáz diák a Parlamentben
Novemberben köszöntötte a polgármester az ötszá-

zadik újpesti diákot, aki a Parlamentbe látogathatott. 

Wintermantel Zsolt közel hatszáz újpesti diákot hívott az 

Országgyűlés épületébe, hogy a magyar koronázási ék-

szerekkel, a törvényhozás helyszínével, történetével is-

merkedjenek.  (2011. január-novemberr)

„Bejártam a világot, 
de Újpest az otthonom”

Bertalan Tivadar, Újpest díszpolgára, élet-
műdíjas képzőművész, látványtervező. 

„Miért jó nekem Újpesten? A Szent Gellért (ma Berda) utcá-

ban, az öreg temető mellett születtem. Berda József, Újpest 

költője, a szomszédunkban lakott.  Újpestet úgy ismerem, 

mint a tenyeremet. Szeretem, mert megőrzött valamit a kisvá-

rosi atmoszférából. A piac, mint római fórum, találkahely. Meg-

maradtak az emberi kapcsolatok, leszólítják egymást az isme-

rősök. Változott a világ, de sok megmaradt a régi emlékekből. 

Számomra fontos, hogy legyen pezsgő kulturális élet, lénye-

ges, hogy gyalog szinte minden elérhető.  Megtartó a város-

rész. Bejártam a világot, de Újpest az otthonom.

Aschner világmárka lett
Negyedik köteté-

hez érkezett a bib-

liofi l könyvsorozat, 

amelyet Újpest Ön-

kormányzata indí-

tott a város hely-

történeti értékei-

nek és neves la-

kóinak megismer-

tetése érdekében. 

Rojkó Annamária, 

az Újpesti Helytörténeti Értesítő szerkesztő-

je, könyvvé egészítette ki a folyóirat lapjain 

pergő, Aschner Lipótot bemutató sorozatát. 

Aschner hatvan éven át dolgozott az Egye-

sült Izzóban, mai kifejezéssel élve, a topme-

nedzserek különleges képességével ren-

delkezett.  (2011. augusztus)
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Éjjel-
nappali 
őrjárat
Az új városvezetés elkötelezett ab-

ban, hogy Újpest közterületein rend 

és tisztaság legyen. Ezért a Közterü-

let-felügyelet munkatársai nem csak 

nappal, hanem este 9 és hajnali 5 

óra között is biztosítják a kerület nyu-

galmát. Az éjszakai járőrök segítik a 

közbiztonság erősödését, a rend-

szeres ellenőrzéssel meggátolják az 

illegális hulladéklerakást is. A lépés 

eredményeként 2011-ben csökkent 

az éjszakai bűncselekmények szá-

ma.     (2011. január-december)

Fejlődik 
a vagyonőrség
Cserna Sándort nevezte ki az önkor-

mányzat az Újpesti Vagyonőr és Szol-

gáltató Kft. új ügyvezetőjének. A komoly 

szakmai múltat maga mögött tudó ve-

zető azonnal hozzálátott a cég technikai 

fejlesztéséhez és az arculat átalakításá-

hoz. Hatékonyabb lett az őrzés és javul-

tak a vagyonőrök munkakörülményei. 

 (2011. február)

Egy fecske nem csinál 
biztonságot, csapat kell hozzá 

– vallja az Újpesti Vagyonőr Kft. irányítá-

sát februárban átvevő Cserna Sándor.

– Feladatunk a lakosság és az önkormányzat intéz-

ményeinek védelme – sorolja Cserna Sándor. Az Új-

pesti Vagyonőr Kft. ügyvezető igazgatója hozzáte-

szi, Újpesten elismerten jól működik a betörőcsapda, 

a járőrszolgálattal kiegészített távfelügyeleti rendszer, 

amely magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt 

hasznos. És még nincs vége! Az önkormányzat intéz-

ményei esetében az Újpesti Vagyonőr Kft. látja el a va-

gyonvédelmi teendőket, a portaszolgálatot is. Mindennapos tevékenységünk a 

szociális osztályon dolgozó munkatársak személybiztosítása, pénzszállítása, az új-

pesti térfi gyelő rendszer üzemeltetése, és új feladat a rendezvénybiztosítás – tud-

juk meg. 2011. mérföldkő volt abban az értelemben is, hogy megerősödtünk, szol-

gáltatásaink iránt Újpest határain túlról is érdeklődnek – összegzi tapasztalatait. 

– Osztjuk a mondást, egy fecske nem csinál nyarat, azaz biztonságot. Bármilyen 

eseménynél azonnal partnereink a polgárőr szervezetek, a rendőrség, a kataszt-

rófavédelem, a tűzoltóság, valamint a közterület-felügyelet. Újpesten egy nagyon 

jó csapat segíti egymást – mondja Cserna Sándor.

Munka mellett tud egyik szenvedélyének, a főzésnek is hódolni. A polcán lévő 

serleget a piaci lecsófesztivál különdíjáért érdemelték ki. A különdíjas lecsó –  a’la 

Cserna csapat – különlegessége, hogy  tarhonya, zukkini, többféle szalonna és 

kétféle kolbász kell hozzá.  

PDA-k 
a rendőröknek
Több millió forintot érő, négy kézi számítógépet 

adott át a polgármester az újpesti rendőrség-

nek. A készülékek a szabálytalan parkolás fel-

számolásában segítenek.  (2011. április)
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Vizsgálat a berepülők miatt
A polgármester vizsgálatot indított a káposztásmegyeri Gémes utca és kör-

nyéke fölött rendszeresen, alacsony magasságban gyakorlatozó sportrepü-

lők miatt.   (2011. május)

Felszámolják a lopást a piacon
Hatékonyabban működik a vagyonvédelmi kamerarendszer az újpesti 

piacon, mióta az új járőrszolgálat szakemberei átprogramozták azt. 

A piac nyitva tartása idején a vagyonőrök folyamatosan járőröznek  

 (2011. március)

Az állomáshoz 
is kamera 
kerül 
A polgármester és Pinkóczi József volt rendőr-

kapitány helyszíni bejáráson egyeztettek arról, 

hogy a Rákospalota-Újpest vasútállomás biz-

tonságosabbá tétele érdekében térfi gyelő ka-

merát szereltetnek fel.  

 (2011. április)

Felújították a 

káposztásmegyeri 

rendőrőrsöt
Régóta várt felújításra a káposztásmegyeri rend-

őrőrs. Wintermantel Zsolt személyes látogatást 

tett a helyszínen. Egy héttel később már neki is 

láttak az önkormányzat közhasznú festői, lakato-

sai. Lefestették a falakat, lemázolták a csöveket 

és lecserélték a meghibásodott zárakat.  

 (2011. október-november)



Újpest megbecsüli 
a kiválókat
Újpest Gyermekeiért díjban részesült: Gruszné 

Novotny Katalin, az Újpesti Speciális Általános 

Iskola és EGYMI igazgatóhelyettese, Kócsa 

Lászlóné, a Virág Óvoda nyugállományú ve-

zetője, Péter Tamásné, a Homoktövis Óvo-

da nyugállományú dajkája, Giczy Csaba, az 

Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület Új-

pesti Kajak-Kenu Sport Club szakosztályve-

zető-edzője, a Deák Ovi nevelői és gondozói, 

akiknek nevében Nagy Imréné vette át a díjat. 

 (2011. június)
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Díszpolgárok
Újpest Önkormányzata a Városnapok ide-

jén adta át az Újpest díszpolgára kitüntető elis-

meréseket, valamint az Újpestért-díjakat a Vá-

rosháza dísztermében. Újpest díszpolgára lett: 

Nagykárolyi gróf Károlyi László, Újpest alapítójá-

nak leszármazottja,Pályi László, az Újpest–Kert-

városi Szent István Plébániatemplom plébá-

nosa, Schrammel Imre Kossuth-díjas és Prima 

Primissima–díjas keramikus, egyetemi tanár.    

 (2011. augusztus)

Újpestért-
díjasok
Balajcza Tibor humánpolitikai 

vezető, az UTE egykori sporto-

lója, László Mária kulturális szer-

vező, rendező, nótaszerző, dal-

szövegíró, Szöllősy Marianne, 

az Újpesti Helytörténeti Gyűjte-

mény vezetője.  (2011. július)



Újpest Kiváló Tanulója 
elismerésben részesült:
Vadnai Viktor,az Angol Tagozatos Általános Iskola 8. 

osztályos diákja,Timkó Andrea Yvett, a Megyeri Úti Álta-

lános Iskola 8. osztályos diákja, Diószegi Dorottya Anna, 

a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Álta-

lános Iskola 8. osztályos diákja, Rönkös Fanni, a Szűcs 

Sándor Általános Iskola 7. osztályos diákja, Földesi Fan-

ni, a Pécsi Sebestyén Általános s Zenetagozatos Iskola 

8. osztályos tanulója, továbbá Tóth András Sebestyén, 

a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 12. osztályos 

tanulója.  (2011. június)

Újpest Kiváló Diáksportolója 
Díjban részesült:
Fehérvári Ádám labdarúgó, az Angol Tagozatos Általá-

nos Iskola 8. osztályos tanulója, Wilhelm Richárd birkó-

zó, a Bajza József Általános Iskola 8. osztályos tanulója, 

Takács Tamara kajakozó, az Erzsébet Utcai Általános 

Iskola 6. osztályos tanulója,Wende Rebeka jégkorongo-

zó, a Megyeri Úti Általános Iskola 8. osztályos tanulója, 

Demeter Enikő tornász, a Szigeti József Utcai Általános 

Iskola 6. osztályos tanulója, Korisánszky Dávid kenus, a 

Bródy Imre Oktatási Központ 11. osztályos tanulója,Káldi 

Attila tollaslabdázó, a Kozma Lajos Faipari Szakközépis-

kola 12. osztályos tanulója.   (2011. június)

Kiváló Diákközösségi Munkáért 
Díjban részesült:
Horváth Bianka, az Angol Tagozatos Általános Isko-

la 8. osztályos diákja, Harsági Szabolcs, a Német Tago-

zatos Általános Iskola 8. osztályos diákja, Merényi Atti-

la, a Német Tagozatos Általános Iskola 8. osztályos diák-

ja, Molnár Ákos és Molnár Enikő, a Pécsi Sebestyén Ál-

talános és Zenetagozatos Általános Iskola 8.-os diákjai, 

megosztva,Joó Zsanett, a Bródy Imre Oktatási Központ 

12. osztályos diákja, Neiser Ákos, a Kozma Lajos Faipa-

ri Szakközépiskola 13. osztályos diákja,Nagy Bálint, a 

Könyves Kálmán Gimnázium 12.osztályos diákja. 

 (2011. június)

Újpest Egészségéért
Az Újpest Egészségéért díj kitüntetettjei: Ágoston Er-

zsébet, a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-

zet kardiológiai szakasszisztense, Demes Istvánné, a 

Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet gazdasági 

igazgatója,Dr. Gallik Rita, Liszt Ferenc utca 28/B. szám 

alatti felnőtt háziorvosi rendelő háziorvosa, Józsáné 

Lányi Katalin,a  Károlyi Sándor Kórház és Rendelőin-

tézet gyógytornásza,Lakatos Béláné, a Károlyi Sán-

dor Kórház és Rendelőintézet Ápolási Igazgatóság 

főelőadója,Mihalovics Éva, a Vasvári Pál utca 20-22 

szám alatti felnőtt háziorvosi rendelő háziorvosi asszisz-

tense.  (2011. június)
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Szobor az újpesti 
olimpikonnak
Újpest Önkormányzata szobrot avatott Újpest szü-

lötte, a magyar olimpiai mozgalom, a hazai és nem-

zetközi úszó és vízilabda sport egykori kiválósága: 

Vitéz Halassy Olivér emlékére. A kétszeres olimpiai 

bajnok a harmincas évek Komjádi vezette csapa-

tának meghatározó játékosa,  Európa-bajnok úszó 

volt.    (2011. augusztus)

Esterházy 
János teret 
kapott
Egy korábban névtelen újpesti közte-

rületet – a Vécsey és Nádor utcák talál-

kozásánál – a 110 éve született felvidéki 

magyar politikus, gróf Esterházy János 

nevét viseli Újpesten. A mártír politikusra 

emlékkő hívja fel a fi gyelmet.   

 (2011. június)
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Három 
Károlyi, 
több 
évszázad
2011-ben Újpest és Fót egyaránt a 

Károlyi év apropóján szervezett progra-

mokat. 130 éve hunyt el gróf Károlyi 

István, Újpest alapítója. 180 éve született 

István gróf fi atalabb fi a: Károlyi Sándor. 

Ebben az évben nyolcvanadik életévét 

töltötte be a Fóton élő nagykárolyi Károlyi 

László, akit az önkormányzat Újpest dísz-

polgára címmel tüntetett ki. A Károlyi-

emlékév programsorozataként Újpesten 

rendezett konferenciát az önkormányzat 

és a helytörténeti gyűjtemény.     

 (2011. január-december)

Plósz Sándor emlékére
Emléktáblát avattak a IV-XV. kerületi Bíróság ismét mű-

emléki pompájában ragyogó épületének homlokzatán. 

A domborművet Dr. Plósz Sándor jogász, igazságügy 

miniszter, Újpest díszpolgára emlékére az Újpesti Köz-

művelődési Kör emelte, Újpest Önkormányzata, az Eöt-

vös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Ügyvédi Ka-

mara és magánszemélyek összefogásával. Dr. Plósz 

Sándor igazságügy miniszter sokat tett azért, hogy Új-

pestnek 1900–1909 között helyben legyen járásbírósá-

ga. A dombormű Mihály Gábor Munkácsy-díjas szob-

rászművész alkotása.  (2011. augusztus)

„
2011-ben Újpest
 és Fót egyaránt

 a Károlyi év
 apropóján szervezett 

programokat. 



Újpest 

az UTE-ért!
Wintermantel Zsolt és Őze István, az UTE klubigazgató-

ja négy évre szóló megállapodást írt alá. Az önkormányzat 

megerősítette azt a szándékát, hogy az UTE utánpótlás ne-

velését folyamatosan fi nanszírozza. A polgármester kiemel-

te, a városrész támogatása mellett nagy szükség van a he-

lyi vállalkozók, civilek támogatására is.  (2011. március)

Örökrangadó a békéért
A tavaszi Ferencváros-Újpest FC örökrangadó előtt a két kerületi vezető, 

Wintermantel Zsolt, Újpest és Bácskai János, Ferencváros polgármestere 

a sportszerű szurkolás érdekében emeltek szót. A sajtótájékoztatón igazi 

futball-legendák is részt vettek, nevüket adták a kezdeményezéshez. Így 

– az időközben elhunyt – Albert Flórián továbbá Szűcs Lajos, Rákosi Gyula, 

Fenyvesi Máté és Lipcsei Péter, Várhidi Pál, Kovács Zoltán, Dunai Antal.  

 (2011. április)

A szurkolók szobra lesz
Háromezernél is többen voltak kint a Szusza Ferenc Stadionban a névadó 

emlékére rendezett Újpest FC–Górnik Zabrze (2-1) mérkőzésen. A jótékony-

sági meccs bevételéből és a szurkolók adományaiból összegyűlt pénzt a 

klubhűség mintaképének tiszteletére tervezett Szusza-szoborra fordítják. 

A szobor felállításához a polgármester javaslatára az újpesti önkormányzat 

2 millió forinttal járult hozzá.  Az év végén a bíráló bizottság elfogadta a szo-

bor megalkotásáról szóló pályázati felhívást.  (2011. július)

S p o r t o s  Ú j p e s t 29 Ú J P E S T I  N A P L Ó ,  K Ü L Ö N S Z Á M  –  V.  É V F O LYA M ,  4 6 .  S Z Á M

Friss fű 
a Cérna-pályán
Vadonatúj fű borítja az egy-

koron szebb napokat lá-

tott újpesti Cérna-pályát. Az 

UTE utánpótláskorú labda-

rúgóinak bázisán az egész 

pályát újrafüvesítették. A 

munkát nem egészen há-

rom hónap alatt végezték 

el, a 8-9 millió forint értékű 

beruházást az önkormány-

zat is támogatta.  

 (2011. október)
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Sportnapok 
bográccsal
Újpest Önkormányzata

 sportnapot és főzőver-

senyt tartott májusban és 

októberben a Tábor utcai 

Ifjúsági Sporttelepen. Júni-

usban tanévzáró sportver-

senyt is rendeztek. Renge-

teg újpesti ment ki a hely-

színre, és vett részt a külön-

féle programokon, rekord 

számú nevezés érkezett a 

babgulyás főző versenyre.   

(2011. május, június, 

október)

Budapest elismerése újpestieknek
Buda, Pest, Óbuda egyesítésének 137. évfordulója alkalmából meg-

tartott ünnepi közgyűlésen két újpesti személyiség kapott elismerést 

Tarlós István főpolgármestertől. BUDAPESTÉRT–díjat kapott dr. Vitáris 

Edit jegyző, a kerülteti közigazgatásban betöltött húszéves hivatal-

vezetői tevékenysége elismeréseként. Szintén BUDAPESTÉRT–dí-

jat vett át Őze István, az UTE klubigazgatója sportolóként, edzőként 

valamint a városrész sportklubja vezetőjeként betöltött eredményes 

munkája elismeréseként  (2010. november)

  Csúcsdöntés a sportversenyen
Minden korábbinál többen, 5600-an vettek részt a 13. alkalommal megrendezett Újpesti Futó- és Kerékpáros Fesztiválon 

szeptemberben. Ez a szám hazai viszonylatban is kiemelkedőnek számít. Családok, kicsik és nagyok együtt futottak, bringáz-

tak, a tombolán értékes sporteszközöket nyertek a szerencsések. Az egészségnapi programokra, szűrésekre, tanácsadások-

ra több százan voltak kíváncsiak. A sportverseny első fordulóját tavasszal rendezték, a két eseményen a Megyeri Úti Általános 

Iskola mozgósította a legtöbb diákot.            (2011. május, szeptember)
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Színházi sikerek
Az Újpest Színház két sikerdarabja a sajtó mellett meg-

kapta a közönség elismerését is. Sarkadi Imre Elveszett 

paradicsom című drámája, a vörösiszap károsultjainak 

megsegítésére, jótékonysági előadásként a színház-

történet lapjaira is rákerült. Az újpesti teátrum a fővárosi 

színházak között elsőként kezdte meg az új évadot egy 

bemutatóval: Gyurkovics Tibor Nagyvizit című tragiko-

médiájával. Október végén egy musical ősbemutatójá-

val folytatták a sikersorozatot, a Harsányi-Gyarmati-Siliga 

művészhármas alkotta Pesti srácok című musicallel. 

 (2010. december, 2011. szeptember, október)

„

Curtis: Újpest felkarolt
Majkával közös dalunk az egyik legtöbbet játszott felvétel a hazai klubok-

ban. BLR barátom nélkül persze sokkal nehezebb lett volna minden. Mára 

viszont elértük, hogy a legjobb rapperek között tartanak számon bennün-

ket. A sors kegyes volt hozzám. És Újpest is. Ha az önkormányzat nem 

karol fel, még ma is csak álmodhatnék arról, hogy imádott városom szín-

padán ezreknek énekeljek. 2011 minden szempontból a szerencse és a 

siker éve volt számomra. Ez az év hozta el az életembe Dominikát, a ked-

vesemet, akiben mindent megtaláltam, amire csak egy férfi  vágyhat. Leg-

főképpen sok-sok szeretetet, biztos hátteret és támogatást. Ilyen 2011 

után alig várom 2012-t – mondja Széki Curtis Attila.

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.   �  Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor  �  Főszerkesztő: Zsidai Péter  �  Szerkesztő: Bangha Katalin, Ádám Tamás, 

Gergely Gábor, Tóth Tímea  �  Fo tó: Hor váth Dá vid, Várai Mihály, Kiss István  �  Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la  �  Szer kesz tő ség: Ady End re Mű ve lő dé si Köz pont, 

1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Te le fon: 785-0366, fax: 785-0466, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu  �  Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8   
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7000 
rajongó
A hazai önkormány-

zatok közössé-

gi oldalai között a 

csúcsra tört az Újpest-

Kaposzáasmegyer 

Facebook oldal. Egy 

évre sem volt szük-

ség ahhoz, hogy 

7000 felhasználó so-

rolja kedvencei közé 

az oldalt.   (2011. janu-

ár-december)

Újpest arcai
A 10-14 éves korosztályban Illés Klaudia, a 15-20 éves korosztályban Gabaj Zsófi a, fi ú 

kategóriában Molnár L. Krisztián lettek Újpest Arcai az Újpesti Városnapokon rendezett 

szépségverseny döntőjében. Ők hivatottak képviselni a városrészt az önkormányzat 

rendezvényein, kiadványain. Közönségdíjas Sztrahia Brenda lett.  (2011. augusztus)

Egy
ősbemutatóval 

folytatták a 
sikersorozatot, 
a Pesti srácok

 című musicallel.
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Házi libamáj Szentestére
Saját tanyáján hízlalt libamájat tálal fel ka-

rácsonykor Balogh Angéla, az Újpes-

ti Piac- és Vásárcsarnok vezetője. Az íny-

csiklandozó, kiadós étel könnyen, gyor-

san elkészíthető, saját zsírjában napokig 

friss marad a hűtőben. 

Hájában sült, fokhagymával spékelt libamáj
Hozzávalók (4 személyre): 0,5 kg libamáj, 5-6 ge-

rezd fokhagyma, 1 kg bőrös háj, 1 dl víz.

1.  Első lépéseként két centiméteres darabokra vág-

juk a bőrös hájat, majd egy deciliter vízzel feltesz-

szük főni.  

2.  Amíg fő a háj, megtisztítjuk a fokhagymát és a ge-

rezdeket vékony szeletekre aprítjuk.

3.   A konyhai törlőn legalább félórán át itatott májon 

éles késsel mély bevágásokat készítünk, majd a 

mélyedésekbe beletömjük a fokhagymaszelete-

ket.

4.  Ekkorra a háj alól elfő a víz és elkezd sülni, barnulni 

a töpörtyű. Amelyik már elég barna, vegyük ki egy 

tálra és tegyük félre. 

5.  A forró zsírba óvatosan helyezzük bele a májat, 

majd a tüzet közepes fokozatra állítva, fedő alatt 

süssük meg az egyik oldalát. 

6.  Negyedóra után az edényt a tűzről levéve fordít-

suk meg a májat és a másik oldalát is süssük meg. 

7.  Ne várjuk, hogy ropogósra süljön a libamáj, mert 

az sosem lesz piros színű. Amikor a lebenyei már 

elválnak egymástól és nem véres a közepe, kész 

a máj.

8.  Mivel a forró, puha libamáj nehezen szeletelhető, 

érdemes néhány napig saját zsírjában érlelni a hű-

tőszekrényben, ez alatt az ízek is kitűnően össze-

érnek. Angéla köretnek majonézes burgonyasalá-

tát ajánl hozzá.  Jó étvágyat és Kellemes Karácso-

nyi Ünnepeket Kívánunk!

Minden jóra fordult
Gabaj Zsófi  mindössze 19 évesen jött, látott és győzött. 

Bár 2011 saját bevallása szerint nem mondható az ő évé-

nek, Újpest arca mégsem elégedetlen. – Az érettségi, az-

tán a felvételi, ráadásul fel sem vettek oda, ahova jelent-

keztem – meséli a mindig mosolygós lány. – Aztán nyár 

vége felé, amikor megnyertem az Újpest arca címet, 

minden jóra fordult. Pezseg az életem, és remélem, ez 

jövőre is így lesz – fűzi hozzá. 

Zsófi  aktív részese valamennyi újpesti rendezvény-

nek, és – mivel egyébként is ez a terület érdekli – 2012-es 

tervei között ott szerepel, hogy az idegenforgalom, a rendezvényszervezés vilá-

gában segíti tovább a városrész életét. „Január-február környékén készül el az a 

portfólió, amit az Újpest arca versenyen nyertem. Na, azzal azért teszek néhány 

kört a szépségiparban is” – tervezi a jövőt Újpest arca.

Soha nem felejtem, hogy 
újpesti vagyok!

Berki Krisztián kétszeres világbajnok tornász 

Újpest egyik büszkesége, akit 2010  után 

2011-ben is  „Az Év sportolójának” választot-

tak. Gratulálunk! Az UTE versenyzője idén 

élete talán legnehezebb feladatát is megol-

dotta, világbajnoki aranyérmének köszönhe-

tően kivívta a londoni olimpiai indulás jogát. 

Krisztián elmondta, nagy segítséget kap Új-

pest Önkormányzatától, amit eredményeivel 

is igyekszik meghálálni.

– Köszönet a városvezetésnek. Szeretek 

itt élni, szeretek újpesti lenni. Rengeteget utazom, sok időt töltök az edzőtábor-

ban, de bárhol is legyek a világban, soha nem felejtem el, hogy én újpesti vagyok 

– mondta a világbajnok.



<<
  /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


