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K Ö Z T É R

Együtt, érzés

Fontos! 

A szavazás után 

24 órával újra 

leadhatjuk 

a voksunkat. 

Tegyük meg 

minél többször! 

www.megszepulavarosom.hu

Szavazzunk minden nap!
Nem egész három hónapig lehet még leadni a 
voksokat a Megszépül a városom kezdeménye-
zés szavazásában. 
2016. január 10-én zárják le a szavazást, addig pedig fel kell küzdeni 
magunkat az első helyre. Ehhez nincs más dolgunk, mint naponta egy-
szer ellátogatni a megszepulavarosom.hu oldalra és Újpestre kattintani. 

Sportszerutalvány a legjobbaknak!
Ismét sportszervásárlási utalvánnyal jutalmazta az önkormányzat azt 
a tíz oktatási intézményt, amelyek az óvodai és iskolai gyermeklét-
számhoz viszonyított arányban, a legnagyobb létszámmal neveztek a 
Futó-és Kerékpáros Fesztiválon. Az utalványokat és az okleveleket 
dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és dr. Dabous Fayez, a Káposztás-
megyeri Településrészi Önkormányzat (TRÖK) elöljárója adta át. 

A legjobbaknak járó elismerések átadására idén is a TRÖK irodában került sor, ezúttal október 
19-én. Dr. Molnár Szabolcs elmondta, hogy az időjárás miatt sajnos az őszi rendezvényből csak 
az egészségnapot tudták megtartani, ugyanakkor kiemelte, az elmaradt eseményre rengeteg 
nevezés érkezett. Az utalványokat és az okleveleket ezúttal is a helyezett intézmények vezetői 
vették át: I. Megyeri úti Általános Iskola, II. Újpesti Babits Mihály Gimnázium Karinthy Frigyes 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolája, III. Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, IV. 
Karinthy Frigyes Óvoda, V. Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda, VI. Halassy Olivér Német 
Nyelvet Emelt Szinten Oktató Általános Iskola és Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola, VII. Újpesti 
Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium, VIII. Lázár Ervin Általános Iskola, IX. Virág 
Óvoda, X. Deák Óvoda. Kép és szöveg: MOA

A szervezők a nyertes város önkormányzatával közösen választják 
majd ki a felújítandó területet, legyen az park, nyílt kert vagy akár 
körforgalom. A munkálatok a következőkre terjedhetnek ki: padok 
felújítása, igény esetén cseréje; virágok, bokrok, fák ültetése; füve-
sítés; fi tneszeszközök telepítése; kerítés felújítása, cseréje; beszél-
getésekre pavilonok, ülősarkok kialakítása; szobor készíttetése.

Egy érdekes fotó járja a netet hetek óta. 
A képen egy tetovált kopasz fej látható, 
és egy kislány. Aranyos, szőke kislány egy 
egészen különös, rózsaszín hallószer-
kezettel a fülén. Háta mögött az apuka, 
ugyanilyen, fekete tetoválással. A képaláírásból kiderül, a 
fi atal férfi  egy cochleáris implantátum rajzát varratta a fejé-
re, pontosan a füle mögé, hogy a kislánya ne érezze magát 
különbözőnek. Sajnálat helyett együttérzés. 

Szánalom, kegyelem, irgalom, könyörület. Ezek a sajná-
lat szinonimái. Az együttérzésnek más a csengése. Tettre-
készség, aktivitás, pozitív szemlélet. Valaki együtt érez vala-
kivel, emberek együtt éreznek. 

Az Újpesti Szigeti József Utcai Általános Iskola idén is 
csatlakozott a FARE-mozgalomhoz. Október 16-án a Szigeti-
ben minden erről szólt. A Football People-hetek elnevezésű, 
országokon átívelő program célja, hogy Európa-szerte meg-
ünnepeljék a közösségeket összehozó labdarúgás erejét, 
legyőzzék a társadalmi kirekesztést és a diszkriminációt. 
A szigetisek a faji megkülönböztetés, az agresszió minden 
formájának előfordulása, a kirekesztés és a nők hátrányos 
megkülönböztetése ellen emeltek hangot. 

Emberek együtt éreznek a jó dolgokban is. Együtt örülni 
jó. Az összefogás erejével újabb sikerek születtek Újpesten. 
Felavatták az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 
és Gimnázium tornatermét. Az összefogás az UTE röplabda-
szakosztályának kezdeményezésével, az Újpesti Torna Egylet 
és az önkormányzat támogatásával valósult meg. 

Megújult az újpesti rendőrség épülete. Rendőri vezetők, 
a polgármester és önkormányzati képviselők jelenlétében 
október 14-én átadták az újpesti rendőrkapitányság kívül-
ről felújított és energetikailag korszerűsített épületét. Újpest 
együtt érez, együtt örül.  VILAND GABRIELLA


