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  ÚJTELEP 
2017-ben is 
KUPAKOT GYŰJT!
átvétel: az ÖKO-napon, 
szeptember 16-án

Tavaly sokszor hallottuk ezt a 
mondatot: „mi nem iszunk ás-
ványvizet, se üdítőt, nincs mit 
gyűjtenünk”. Szeretnénk elosz-
latni azt a tévhitet, miszerint 
csak az üdítőknek és ásványvíz-
nek van gyűjthető kupakja.

cikk a 2. oldalon

Az Újtelepi (Radnóti) 
Általános Iskola 
története, 
1965–2001

Az általános iskola felső tagoza-
tába jártam, amikor szomorúan 
értesültem arról, hogy osztá-
lyunk néhány tagja a következő 
tanévtől más iskolába kerül.

cikk a 3–5. oldalakon

A polgárőrség hírei
Elhunyt Kertes József

megemlékezés az 5. oldalon

A szemétről 
néhány fontos 
gyakorlati információ

Hétről hétre érkeznek hozzánk 
a kérdések a különböző hulladé-
kok szállításával kapcsolatban. 
Van némi zűrzavar a fejekben...

cikk a 6-7. oldalakon

SZOMSZÉDÜNNEP 3. 
ÚJTELEPI PIKNIK
2017. április 22–23.

Mindenkit sok szeretettel vá-
runk ismét, a hagyományos 
tavaszi ÚJTELEPI PIKNIKRE, 
amely idén rendhagyó módon 
kétnapos lesz  ☺ 
Helyszín: a Regionális Népfőis-
kola udvarai

a 8. oldalon

2017. március

László Gyula: 

TAVASZKÖSZÖNTŐ
 
Fut a felhő fent az égen,
tavaszi szél hajtja.
Kizöldült a domb oldala,
pelyhedzik a barka.

Sürgönydróton fecskék ülnek,
hazajött a gólya:
ereszünknek, kéményünknek
újra van lakója.

Csiripelnek, kelepelnek,
köszöntik a tájat:
csöppnyi csermelyt, békás tavat,
országúti fákat,

pihenésre nincsen idő,
javítják a fészket.
Szalmaszálat gyűjtögetnek,
s puha tollpihéket. 
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KISTEMETŐKISTEMETŐ
Folytatjuk a hagyományteremtő rendrakást a kistemetőben! 

Sok szeretettel várjuk azon szomszédaink jelentkezését, 
akik velünk tartanának 

2017. április 10-én (hétfőn) 8–15 óráig 
A TESCO MELLETT LÉVŐ KISTEMETŐ RENDBETÉTELÉRE.

A TESCÓ PARKOLÓ HÁTSÓ RÉSZÉNÉL, A KISTEMETŐ BEJÁRATÁNÁL TALÁLKO-
ZUNK REGGEL 8 ÓRAKOR. Azokat is szeretettel várjuk, akik csak később (9–10 körül), 
vagy csak 1–2 órára érnek rá segíteni. Kb. 15 óráig tervezzük a munkálatokat.
Kérjük, mindenki saját érdekében hozzon kerti kesztyűt, nehogy a gaz vagy tüske 
megsértse a kezét. Bakancs, edzőcipő, esetleg gumicsizma a legalkalmasabb viselet 
aznapra. Megköszönjük, ha valaki tud hozni gereblyét, kiskapát. Kosarakat és sze-
métszedéshez nylonkesztyűt mi adunk. Komolyabb műveleteket (favágás, bokrok 
nyesése) szakemberek végeznek majd, nekünk inkább csak segíteni és könnyebb 
kerti munkákat kell elvégeznünk.
Mi esős idő esetén is ott leszünk, hisz ez ütemezett dolog. Sok munkás kéz hamar 
végez, a tavaszi karbantartás nagyobb munka, hisz most a fákat bokrokat is rende-
zik a szakemberek. Ám egy vidám, szorgos csapattal ez egy kellemes délelőtt lesz 
ismét.

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK!
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Tavaly sokszor hallottuk ezt a mondatot: „mi nem iszunk ásványvizet, se üdítőt, 
nincs mit gyűjtenünk”. Szeretnénk eloszlatni azt a tévhitet, miszerint csak az 
üdítőknek és ásványvíznek van gyűjthető kupakja. Ez tévedés. Minden műanyag 
kupak megfelelő és újrahasznosítható, méretétől és formájától függetlenül. Gon-
doljuk csak végig, hogy mi minden fordul meg háztartásunkban, aminek van lecsa-
varható, lepattintható és gyűjthető kupakja a márkától és a kiszerelés nagyságától 
függetlenül. Vessünk csak egy pillantást ezekre a képekre!

Meglepődnénk, hogy évente mennyit dobunk a szemétbe, hol ott ha csak egy picit 
odafi gyelnénk, az újrahasznosítható kupakok értékével fontos közösségi célokat is szol-
gálhatnánk, azzal együtt, hogy elsősorban a környezetünket óvjuk. Csak egy mozdulat 
egy külön dobozba dobni, kevesebb ideig tart, mint visszatekerni és az üveggel együtt a 
szemétbe dobni. Lehet, hogy hetente csak öt darab kerül a dobozba, de sok kicsi sokra 
megy, és nem a mennyiség a fontos, hanem hogy gyűjtsünk szelektíven. Minden kupak 
különrakása egy gyűjtődobozkába egy jószándékú segítő mozdulat, egy grammal köze-
lebb hoz minket egy fontos cél megvalósításához. 

Csak az nem tud gyűjteni, aki nem akar! Ha Újtelepen min denki csak egy szatyornyi 
kupakot gyűjtene, az évente ezer szatyornyi kupakot jelentene! Persze mi egy kis zacs-
kónyi kupaknak is örülünk, az is sokkal több, mintha semmit nem tettünk volna.

Íme egy kis segítség, hogy mi mindennek van műanyag kupakja. Az ásványvíz és 
az üdítő mellett még szinte mindennek. Tej, folyékony mosószer, öblítő, mosogatószer, 
tusfürdő, folyékony szappan, dezodor, majonéz, kechup, mustár, ecet, virágtáp, bútor-
fény, toalett illatosító, arckrém, kézkrém, fogkrém, babahintőpor… De ha kimegyünk a 
garázsba, ott is találunk bőven sokkal nehezebb és nagyobb kupakokat, 
mint egy ásványvizes palacké. Hisz egy motorolajos fl akon kupakja kb. 
hatszor nagyobb és nehezebb. De újabban már a literes sörök is műanyag 
kupakosak, vagy jelesebb események alkalmával eltehetjük a műanyag 
pezsgősdugót is. Felsorolásunk a teljesség igénye nélküli, mert több ezer 
készítményt zárnak le ma már műanyag kupakkal/dugóval.

Egyesületünk az idén benevez abba a kupakgyűjtő versenybe, ame-
lyet az átvevő cég hirdet meg. A tavalyi nyertes 4000 kg kupakkal győ-
zött, amikor is az átvételi ár mellé még plusz 100 000 Ft-ot is nyertek a 
céljaik megvalósításához. Merjünk nagyot álmodni, az idén nyerje meg 
Újtelep ezt a versenyt, ahogy tavaly is például megnyertük a Nők lapja 
pályázatát! Az egyesület vállalja, hogy szervez, begyűjt és szállít, a ti dol-
gotok, hogy minden kupakot mentsetek meg, gyűjtsétek össze, és hoz-
zátok el az ÖKO-napra. Sajnos központi raktárunk nekünk nincs, ezért 
kizárólag csak az ÖKO-napon tudjuk átvenni a kupakokat, hisz mi 
is csak a saját garázsainkban, pincéinkben tudnánk tárolni, de reméljük, 
hogy mindenkinek akad egy kis zug valahol a házában, ahol megfér egy 
gyűjtődobozka vagy zsák.

Többen is megkérdezték, azok közül, akik a facebook/ÚJTELEP(Duna-
újváros) zárt csoportban követik a friss híreinket napi vagy heti szinten, 
mi lesz, ha idén se jön össze annyi, hogy megérje kifi zetni a szállítási 
költséget a feldolgozóüzemig. Nos, a gyűjtésnek akkor is van értelme. 
Ha ebben az évben is csak néhány lakó tart velünk (ami reméljük, hogy 
nem így lesz), az ÖKO-nap után egyesületünk kiválaszt egy helyi iskolát, 
óvodát vagy egy beteg kisgyereket, és felajánljuk számára támogatásként a 
kupakokat, tehát akkor is jó célt fog szolgálni. De mi bízunk abban, hogy 
felhívásunk sokakat megmozdít, és az idén többen fogják úgy érezni, hogy 
ezzel az egyszerű kis segítséggel (is) hozzájárulnak az idei mikulásbuli 
költségeihez. 

A KUPAKOK LEADÁSA: 
2017. SZEPTEMBER 16-án AZ ÚJTELEPI ÖKO NAPON!!!

VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET

ÚJTELEP 2017-ben is 
KUPAKOT GYŰJT!
átvétel: az ÖKO-napon, szeptember 16-án
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Az Újtelepi (Radnóti) Általános Iskola 
története, 1965–2001
Az általános iskola felső tagozatába jártam, amikor szomorú-
an értesültem arról, hogy osztályunk néhány tagja a következő 
tanévtől más iskolába kerül. Akkor még nem sejtettem, hogy 
pedagógusként pályafutásom igen szép éveit fogom ott tölteni 
édesanyám utódjaként. 
Az Újtelepi Általános Iskola történetét összeállítva A Hírlap 
tudósításait is megkerestem, hogy pontos adatokkal szolgál-
hassak. Forgó Lászlóné nyugdíjas tanító és Kargl Mátyás tanár 
is segített visszaemlékezéseivel.

Az Újtelepi Általános Iskola története egyedi. Már a megnyi-
tásának időpontja is eltért a szokványostól. 1965. október 1-jén, 
pénteken kezdődött a tanítás az új épületben. A diá kok termé-
szetesen addig is jártak iskolába. Különböző szükségtermekben 
indult meg az oktatás. A költözést Pistyúr Sándor iskolavezető 
irányította. A tanulók segítették berendezni a tantermeket, hiszen 
minél hamarabb szerettek volna szép, új iskolájukba járni. A nagy 
telken álló épület környezete elég lehangoló volt, de a szülők vál-
lalták, hogy a gyalogjárót megépítik és növényekkel telepítik be az 
udvart. Szívesen csinálták, hiszen maguk is kertes házban laktak, 
ismerték, szerették a ház körüli munkát, a szép környezetet. Kezük 
nyomán tavasszal már rendezett udvar fogadta a gyerekeket. Az 
általuk ültetett fák egy része ma is mutatja az összefogás erejét. 
A gyakorlókertet a tanulók gyakorlati foglalkozás órákon töltötték 
meg élettel. Dunaújvárosban egyedül itt volt mezőgazdasági irá-
nyultsága e tantárgynak. 

1,8 millió forintból készült el a négytantermes épület. Ekkor 
még az alsó és felső tagozatos gyerekek felváltva, délelőtt–délután 
váltóműszakban jártak iskolába. A tervek úgy készültek el, hogy 
ha igény lesz rá, bővíteni lehessen. Itt épült fel a város 100. tan-
terme. Az indulás évében még a Szórád Márton Általános Iskola 
tagiskolája volt. 

Az önállósághoz vezető első lépésként 1965. november 6-án 
megalakították saját úttörőcsapatukat, amely Radnóti Miklós ne-
vét vette fel. A Vörös Csillag Termelőszövetkezet adományozta a 
csapatzászlót.

1966–67-es tanévtől a város legfi atalabb iskolája jogilag ön-
állóvá vált. A 8 tanulócsoportban 219 tanuló bizonyította egy év 
alatt, hogy a felmutatott eredményeik alapján jogosultak arra, hogy 
a tagiskolai megkötöttségeket levessék. Az Újtelepi Általános Isko-
la az alapfokú oktatás hetedik tagja lett. 

„Az új falak tövében felhangzik majd szavam” 
Radnóti Miklós költő szavai fogadták 1970. május 16-án az is-

kola névadó ünnepségére érkező tanulókat, pedagógusokat, szü-
lőket és vendégeket. Pistyúr Sándor igazgató ünnepi beszédében 
elmondta, hogy a 230 tanuló és a kilenc nevelő már régóta várta 
azt a pillanatot, hogy az úttörőcsapat után az iskola is felvegye a 
híres költő, műfordító és a magyar antifasiszta líra egyik legki-
emelkedőbb alkotójának nevét. A nagy napra meghívták Radnóti 
Miklósné Gyarmati Fannit is, aki levélben kérte a fi atalokat, hogy 
legyenek méltóak a névadóhoz, vállalják a nehézségeket a nemes 
cél érdekében, ismerjék meg a költő életművét.

Május 5-én minden évben Radnóti-napot tartottak. Jelképe-
sen végigjárták a költő életének stációit. Az iskolától a kiserdőig 
tartott a menet. Délután városi szavalóversenyt rendeztek. 

1974 végén a Vörös Csillag Termelőszövetkezet építőipari rész-
lege elkezdte a tornaterem felépítését. Társadalmi összefogás is 
segítette a megvalósítást. A szülők, gyerekek, patronáló brigádok 
végeztek önkéntes munkát. A Dunai Vasmű vasáruval és vasas 
szakemberek biztosításával tette lehetővé a munka befejezését.

1975. október 4-én ünnepelte az iskola fennállásának 10. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból vették át az 1,7 millió forintból 
és sok társadalmi munkából elkészült tornatermet. Az ünnepségen 
fotókiállítással és fi lmvetítéssel mutatták be az eltelt évek esemé-
nyeit. 

Ünnepélyes faültetés

Zalányi Józsefné, Hankószki Andrásné, Horváth A. Béláné, 
Balogi Józsfné, Nagyszöllősi Ágostonné, Takács Julianna igh. 
Kargl Mátyás, Garamvölgyi Józsefné, Forgó Lászlóné, 
Balogh János, Pistyúr Sándor ig.

A Radnóti-menet felidézése
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Az iskola tanulói a városi megmérettetéseken kiválóan szere-
peltek. Az eredményeket pontosan dokumentálta a tantestület. 
Pistyúr Sándor igazgató úr szenvedélyes fotós volt. Képeket készí-
tett minden tanulóról. A dicsőségfalon folyamatosan megjelentette 
a kiemelkedő eredményt elért tanulók fényképét, osztályonként.

Az iskola pedagógus közösségére jellemző volt az egységesség, a 
közös célokért mindent megtettek. Ez mindennapi, nem látványos, 
de alapos és céltudatos pedagógiai munka volt. Szívesen fogadták 
be a fi atal nevelőket. Nem szégyelltek tanulni egymástól: az idő-
sebb a fi ataltól és fordítva. Mindenkinek megvolt a feladata. Nem 
volt gond pl. egy akadályverseny megszervezése, mert ott főleg a 
fi atalok álltak helyt, de voltak olyan feladatok, amelyekben elsősor-
ban a tapasztaltabb kollégák mutattak irányt. Az igazgató úr jel-
szava az volt, hogy „nincs idős pedagógus, mert mindig új, fel-
jövő osztályokkal dolgozunk, állandóan gyerekekkel vagyunk, 
s köztük fi atalodunk”.

Az 1980/81-es tanév a város tanulóifj úsága életében nagy elő-
relépés volt, bevezették az egyműszakos oktatást. Ez azonban itt 
Újtelepen visszalépést jelentett, sajnos a városnak nem volt annyi 
szabad forrása, hogy még négy tantermet felépítsenek. Elvesztette 
az intézmény a jogi önállóságát. A felső tagozat az Óvárosban 
kapott helyet. Négy alsó tagozatos tanulócsoport maradt az Újte-
lepen. 

A tanítók összefogtak és elhatározták, hogy ütőképes, eredmé-
nyes oktatással mutatják meg Újtelep lakosságának, hogy érdemes 
ezt a kis iskolát választani. 

Ezt a tényt bizonyította, hogy 1995-ben megszervezték a 
„Harminc éve van iskola Újtelepen” jubileumi rendezvényt. 

Az iskola története 2001. június 16-án zárult, amikor meg-
tartották a tanévzáró ünnepélyt, amely egyben iskola búcsúzta-
tója is volt. A következő tanévtől a gyerekek az óvárosi épületben 
folytathatták tanulmányaikat. Megszűnt az általános iskolai oktatás 
az Újtelepen.

Iskolai kirándulás

Kisdobosavatás a dicsőségfal előtt

A fi atal és tapasztalt pedagógusok 
(Milics Gizella, Nagyszöllősi Ágostonné igh., Szurma Andrásné, 
Kargl Mátyás, Forgó Lászlóné, Kiss Béláné, Miklós Istvánné, 
Garamvölgyi Józsefné és Hankószki Andrásné)

Ünnepség, amikor még önálló volt az iskola

Tanévnyitó ünnepély alsósokkal

A tornaterem építése
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Bármi gyanús észlelése esetén kérjük hívja:
–  napközben 

a rendőrséget, központi szám: 06 25 510 510 
vagy körzeti megbízottunk Szabó János 
szolgálati számát: 06 20 500 80 77

–  16 óra után a polgárőrség járőrautóját: 06 30 792 53 26
***

Polgárőrségünk továbbra is minden éjjel járőrözik Újtelep 
utcáin. Köszönjük a támogatásokat, melyet idei évben is a 
szokott átutalásos illetve személyes befi zetéssel lehet eljut-
tatni hozzánk: 
–  személyesen  a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben nyitvatar-

tási időben, vagy 
–  ÁTUTALÁSSAL az alábbi bankszámlaszámon. 

Raiff eisen BANK  12024009-00160996-00100002
Átutalásnál kérjük odaírni: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS.

Köszönjük!                                                Hegedűs László 

Elhunyt KERTES JÓZSEF,
polgárőrségünk elnöke

Józsit 1992-ben az önkormányzat kérte fel, hogy 
szervezzen a városban polgárőrséget. Ennek a fel-
adatnak nagy lelkesedéssel látott neki, és így meg-
alakult a Városvédő Polgárőrség.
Egyike volt azoknak az embereknek, akik a polgár-
őrség létjogosultságát elfogadtatták. Rengeteg prob-
lémával szembesült a kezdeti időkben, de ezt sike-
resen megoldotta. Nagy szerepe volt abban is, hogy 
a rendőrséggel kiváló a polgárőrségek kapcsolata. 
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el városi, 
megyei, országos szinten.
Egyesületünk a második családja volt, megalakulá-
sunk  óta ő volt az egyesület elnöke. Halálával nagy 
űrt hagyott az egyesületünkben.
Emlékét, munkásságát megőrizzük.
Búcsúzik Tőled 

a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség

1965-től 2001-ig sok tanuló és szülő véleménye alapján mond-
hatom, hogy egy iskolának a nagyságát nem a mérete, hanem a 
benne folyó munka határozza meg. A Radnóti Miklós Általános 
Iskolában jó iskolai és pedagógiai közösség volt. Sok kiváló peda-
gógus oktatott, nevelt az intézményben. Kiemelem azokat, akik 
hosszú évekig tanítottak itt.

Alsó tagozat: Nagyszöllősi Ágostonné igazgatóhelyettes, Garam-
völgyi Józsefné, Forgó Lászlóné, Hankószki Andrásné, Horváthné 
Nagyszöllősi Magdolna igazgatóhelyettes, Nyuli Györgyné, Kiss 
Zoltánné, Tóthné Bátai Gyöngyi, Vass Jánosné, Lukács Nagy Já-
nosné, Baráth Józsefné, Perger Ágnes, Kiss Éva.

Felső tagozat: Pistyúr Sándor igazgató, Takács Julianna igazgató-
helyettes, Horváth A. Béláné, Kargl Mátyás, Szurma Andrásné, 
Kiss Béláné, Zalányi Józsefné, Balogh János, Miklós Istvánné, Dr. 
Kiss Endréné, Bruzsa Ferencné.

„Az élményekkel járó benyomások lassan eltűnnek emléke-
zetünkből, de nem tűnnek el gyümölcseik. Nem emlékezünk 
már összes gyermekkori élményünkre, amikor írni és olvasni 
tanultunk. Nem tudnánk azonban írni és olvasni, ha ezeket az 
élményeket nem éltük volna át, és ha eredményük képességek 
formájában nem maradt volna meg.” (Rudolf Steiner) 

Az Újtelepi (Radnóti) Általános Iskolában jó volt tanulni, 
tanítani. Igazi alkotó közösség volt és családias légkör jelle-
mezte. Remélem, a régi diákok, pedagógusok felidézték ked-
ves emlékeiket ebben az időutazásban, s aki nem ismerte ezt 
az épületet iskolaként, most egy kicsit másként, szeretettel, 
tisztelettel lépi át a küszöbét, hiszen megmaradt nekünk, Új-
telepen élőknek közösségi életünk színtereként. 

Horváthné Nagyszöllősi Magdolna

Gála a harmincéves évfordulón

Tavaszi ünnepség 
(Forgó Lászlóné, Nagyszöllősi Ágostonné, Kargl Mátyás)



6

Hétről hétre érkeznek hozzánk a kérdések a különböző 
hulladékok szállításával kapcsolatban. Van némi zűrzavar a 
fejekben, ezért megpróbáljuk kibogozni a szálakat, pontosí-
tani a fogalmakat, hogy mikor, mit tehetünk ki és hogyan. 
Kezdjük megszokni már, hogy a hulladékainkat válogatjuk 
típusonként, de az elszállítás szabályai néhányszor meg-
változtak az utóbbi időkben, ezért hasznosnak látjuk, hogy 
rakjunk egy kis rendet a meghatározások és a különböző 
fajta elszállítások között. Tudjuk azt, hogy van a kommu-
nális szemétszállítás, a lomtalanítás, a szelektív szállítás, 
a zöldhulladékszállítás és nekünk újtelepieknek még ezen 
kívül van az ÖKO-napunk is, amikor az elektronikus hulla-
dékainktól is megszabadulhatunk. Most sorba vesszük, hogy 
melyik szállításnál mit tehetünk ki, milyen zsákba/kukába és 
hogy pontosan mikor. Ajánlom fi gyelmükbe, hogy ezt a lap-
számot tegyék el jó helyre, hogy az év folyamán elő lehessen 
venni, ha bizonytalanok lennének az időpontokban, vagy va-
lamelyik telefonszámra szükségük lenne.

• KOMMUNÁLIS SZEMÉT
A mindennapi háztartási hulladékot nevezzük így, melyet 

naponta a kukáinkba teszünk. Tartalma vegyes, szerves és 
szervetlen, mérete nem haladhatja meg az edény méretét. 
Nem tehetünk bele veszélyes hulladékot, vegyszert, festéket, 
sittet stb.
Elszállítás: hetente keddi napon. Ha valamilyen okból (idő-
járás, műszaki hiba) nem jön az autó, érdemes kint hagyni a 
kukát, mert az elmaradt szállítást pótolja a szolgáltató.

•  SZELEKTÍV HULLADÉK, 
MŰANYAG és PAPÍR

A szelektíven gyűjtött műanyag- és papírhulladékot a 
szolgáltató a háztól elszállítja a meghatározott napokon, ha 
azokat a cég által kibocsátott sárga (műanyag) és kék (papír) 
színű zsákokba helyezzük és a szállítási napokon kirakjuk 
házunk elé. A különböző típusú műanyagokat (pl. üdítős, ás-
ványvizes, tisztítószeres, kozmetikai fl akonok, tejfölös-, mar-
gari nos doboz, nylonzacskó, csomagolófólia stb.) válogatás 
nélkül, kiöblítve, kupakok nélkül és laposra taposva, a lehető 
legkisebb helyet foglalva tegyük a zsákba. A válogatásukat a 
szolgáltató végzi. Ha nincs sárga vagy kék zsák, az átlátszó 
zsákot is elszállítják. 

A papírokat a kék zsákokba kell helyezni. Kartondoboz, 
hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobo-
zai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai 
papír, füzet, telefonkönyv stb. 

Gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva, kötegel-
ve. A nagyobb kartondobozokat elég laposra hajtani, 
összekötegelni és a zsák mellé helyezni.
Szelektív hulladék szállítási napok 2017-ben:
április 14., május 12., június 9., július 14., augusztus 11., 
szeptember 8., október 13., november 10. és december 8.

• ZÖLDHULLADÉK
Zöldhulladéknak nevezzük a kertből, parkokból származó 

olyan növényi hulladékot, amely a kertgondozás vagy a ter-
mészetes hervadás során keletkezik. Ide számít a fanyesedék, 

ág, gally, fű, lomb fű-
részpor, faforgács stb. 
A hulladék gyűjtése 
a jogszabály alap ján 
kizárólag a Duna-
nett Nonprofi t Kft. 
által ingyenesen biz-
tosí tott, bioló giailag 
le bomló zsákokban 
tör tén het! 

A zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet. 
Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba. A zsáko-
kat a Dunanett ügyfélszolgálatán lehet beszerezni. Minden-
kinek 9 zsák jár egy évre számlázási címenként (április után, 
minél később vesszük át, a kapott zsákok száma úgy csökken 
havonta 1 zsákkal). A felhasználása a saját egyéni igényünk 

szerint lehetséges, sa-
ját döntésünk, hogy 
milyen ütemben  hasz-
náljuk fel és tesszük ki 
a szállítási napokon.
Kitehetünk havi 1–2 
zsákot is, de eltehet-
jük őszre is a faleve-

A szemétről néhány fontos 
gyakorlati információ

A lecsavart kupakokat 
kérjük külön gyűjteni 
otthon, mert azokat az 
ÚJTELEP csoport a kö -
zösségi céljaink meg-
való sításához fogja az 
ÖKO-napon önöktől 
begyűjteni. (Olvassa el 
az  erről szóló részletes cik-
künket is a 2. oldalon!)
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leknek, egyszerre mind. Érdemes a szomszédokkal megbe-
szélni, hogy a fel nem használt zsákokat adják át azoknak, 
akik nagyobb dió- vagy cseresznyefával rendelkeznek. A zsá -
kon nincs vonalkód, nincs névhez vagy címhez rendelve, 
viszont feliratozva van, és kizárólag csak az ezekben tárolt 
zöldhulladékot szállítják el!

A üres zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok: 
személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya és 
az utolsó közszolgáltatási díj befi zetését igazoló csekk vagy 
átutalási bizonylat.

Átvehető:   Ügyfélszolgálat
Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.

hétfő  7:00–15:00
kedd  7:00–15:00
szerda  7:00–19:00
csütörtök  7:00–15:00
péntek  zárva

Zöldhulladék-szállítási napok 2017-ben:
április 15., május 13., június 10., július 15., augusztus 12., 
szeptember 9., október 14., november 11. és december 9.

• LOMTALANÍTÁS:
Szervezett városrészi lomtalanítási nap nincs, de min-

denkinek jár egyszeri, díjmentes lomtalanítás (házhoz menő 
lomtalanítás). A lomtalanítás alkalmával a háztartásban feles-
legessé vált nagydarabos hulladékokat gyűjti össze és szállítja 
el a szolgáltató. Minden ingatlantulajdonosnak a szolgáltató 
felé egyénileg kell jeleznie lomtalanítási igényét. A lomtala-
nítást (a hulladékszállítási gyűjtési nap fi gyelembevételével) 
az ügyfélszolgálattal történő egyeztetést követően (nagyjából 
két hét az átfutási idő) a megjelölt napon végzik el. Kérik, 
hogy csak a megadott és egyeztetett napra helyezzék ki a lo-
mokat.
Lomtalanítást megrendelni 
emailban: dunanett@dunanett.hu vagy 
telefonon a  +36 25 436-535 számon lehet.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 
Telefon: 25/436-535, 25/436-877 
(Az ügyfélszolgálat fel hívásához idén már ügyfélazonosító 
számot kér az automata, melyet számlánkon találunk meg.)

Lomelszállítás keretében az alábbi hulladékok kerül-
nek elszállításra: a feleslegessé vált használati tárgyak, esz-
közök, bútorok elszállítása, melyek a közszolgáltatás kereté-
ben rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladják.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem is kerül-
nek elszállításra: gallyak, salak, trágya, szalma, egyéb növényi 
és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgaz-
dasági, ipari hulladék, elektromos, elektronikai készülékek, 
veszélyes hulladékok, gumiabroncs, és a heti szemétszállítás 
körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói–vállalkozói 
tevékenységből származó hulladék.

A lomok kihelyezésének módja: a lomokat a lakóház 
előtti, a Dunanett Nonprofi t Kft. járműveivel jól megköze-

líthető közterületre helyezzék ki! Úttestre ne tegyék, mert 
akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet okozhatnak! Az 
ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságának biztosítása az in-
gatlan tulajdonosának, illetve üzemeltetőjének kötelessége.

Az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fehér 
üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos karton-
doboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre a célra hasz-
nálják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív gyűjtőtartályaikat 
(sárga zsák), hulladékgyűjtő szigeteiket, illetve lakossági hul-
ladékudvarukat!

 •  Dunanett Nonprofi t Kft. lakossági 
szelektív hulladékgyűjtő udvar 

A szelektív hulladékgyűjtő udvarba ingyen hozhatják be az 
elhelyezhető hulladékot. 
Nyitva tartás:   hétköznap 10.00–17.00

szombaton    8.00–13.00

Elhelyezhető hulladékok: pet palack, vegyespapír, kar-
tonpapír, öblös üveg, fólia, műanyag mosószeres, öblítős fl a-
kon.

Nem vesszik át: törött üveg (sík üveg), akkumulátor, 
gumi, festékes, olajos, vegyszeres kanna, műanyag szék, asz-
tal, láda, lom hulladék, törmelék, vaskerítés, lökhárító.

• ÖKO NAP (ELEKTRONIKUS HULADÉKOK)
Idén ősszel is (2017. szeptember 16-án) megszervezzük 
Újtelepen a közkedvelt ÖKO-napot az E-ELEKTRA ZRT. 
segítségével. 

Ekkor, és csakis ekkor lehet megszabadulni legálisan a 
kisebb és nagyobb műszaki hulladékoktól. A legkisebb  
elektromos fogkefétől a mobiltelefonon át az autó ak-
kumulátoroktól kezdve a legnagyobb fagyasztó ládáig 
mindentől. De a gáz tűzhelyeket, fűnyírókat, klímákat is 
elszállítjuk ilyenkor. Egyesületünk idén szeptember 16-ra 
hirdette meg a már hagyományos MŰSZAKI HULLADÉK-
GYŰJTŐ NAPOT. Természetesen előtte a facebook ÚJ
TELEP(Dunaújváros) csoportban, illetve szórólapokon min-
denkit tájékoztatni fogunk szokásunk szerint. 

Reméljük, sikerült segítenünk lakótársainknak eligazodni 
a szemétszállítások útvesztőjében.

Városvédők Újtelepért Egyesület
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A TÜNDÉRKERT JÁTSZÓTÉR 
KERÍTÉSÉNEK FESTÉSE, HOGY 

EZÁLTAL MÉG VIDÁMABB, SZÍNESEBB, 
SZEBB KÖRNYEZETET HOZZUNK LÉTRE.

MINDEN KEDVES SEGÍTŐ SZOMSZÉDUNK, AKI JÖN FES-
TENI, EGYESÜLETÜNK VENDÉGE LESZ AZNAP  EGY TÁL 
ÍZLETES MELEG EBÉDRE, KÖSZÖNETKÉP PEN AMIÉRT 
VELÜNK SZORGOSKODIK. VÁRUNK MINDENKIT, KICSIT 
ÉS NAGYOT, FIATALT ÉS MÁR RÉGEBB ÓTA FIATALOKAT 
☺ KORRA ÉS NEMRE VALÓ TEKINTET NÉLKÜL. SZER-
SZÁMOKAT, FESTÉKET TERMÉSZETESEN A VÁROSVÉ-
DŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET BIZTOSÍT. 
GYÜLEKEZŐ REGGEL 8.00-tól A JÁTSZÓTÉR JÓKAI UT-
CAI BEJÁRATÁNÁL. 
(Az ecsetek, védőfelszerelések és az étel alapanyag-
mennyiségének beszerzéséhez nagy segítség, ha előre 
tudjuk, hány fő részvételére számíthatunk. Jelentkezni 
lehet személyesen a Venyimi út 8/b szám alatti üzlet-
ben nyitvatartási időben, illetve április 1-től a facebook 
Újtelep(DUNAÚJVÁROS) csoportban erre a célra létre-
hozott fórumán. Köszönjük!)

SOK SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT ISMÉT A HA GYOMÁNYOS 

TAVASZI ÚJTELEPI PIKNIKRE,  AMELY IDÉN RENDHAGYÓ MÓDON  KÉTNAPOS LESZ ...

HELYSZÍN: A REGIONÁLIS NÉPFŐISKOLA UDVARAI

SZOMSZÉDÜNNEP 3. 

2017. 

április 

22–23.

ÚJTELEPI 

PIKNIK

A TAVALYI SIKERES ÉS 
JÓ VISSZHANGOT KIVÁLTÓ GRILLEZŐS, 

BOGRÁCSOZÓS ÚJTELEPI GRILL-PARTYT 
RENDEZZÜK MEG ÚJRA.

Kapunyitás  9.00-kor (kb. 9.30-ig lehet autóval a Népfőiskola Móra Ferenc 
utcai bejáróját megközelíteni).

SÜTIVERSENY:  10.00-től 10.30-ig várjuk a nevezéseket. 
Kérjük, a süteményekhez a recepteket is legyenek szívesek mellékelni a ver-
senyzők. Ezúttal két kategóriában – sós sütemények és édes sütemények 
– várjuk a nevezéseket. A zsűri külön fogja elbírálni és díjazni a nem édes 
(ún. sós) süteményeket és külön az édes süteményeket.

10.00 ÓRÁTÓL TŐLÜNK MEGSZOKOTT MÓDON, GYERMEK ÉS FELNŐTT MEG-
LEPETÉS PROGRAMOK SOKASÁGA  VÁRJA A PIKNIKEN RÉSZT VEVŐ, 
VAGY KILÁTOGATÓ ÚJTELEPIEKET.
Sok szeretettel várunk családi, baráti, szomszédi társaságokat is sütésre-fő-
zésre.
AMIT MI TUDUNK BIZTOSÍTANI A GARANTÁLTAN VIDÁM, JÓKEDVŰ NAPON 
ÉS MÓKÁZÁSON FELÜL: Társaságonként/családonként 1 sörasztal 2 sörpad-
dal. SZERETNÉNK MEGKÉRNI KEDVES SZOMSZÉDAINKAT, AKIK KEDVET 
KAPTAK  EGY ÚJABB REMEK NAPON VALÓ RÉSZVÉTELHEZ, hogy JELEZZÉK 
EZT FELÉNK akár a facebookon az ÚJTELEP(Dunaújváros) csoport oldalán 
április 1. után létrejövő 3. ÚJTELEPI PIKNIK esemény bejegyzésnél, avagy 
személyesen a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben nyitvatartási időben, HOGY 
MINDENKINEK JUSSON ASZTAL ÉS PAD kényelmesen idén is. Azokat is sok 
szeretettel várjuk most is, akik nem csapattal jönnének, hisz biztosan min-
denki talál magának asztaltársaságot, akikkel a piknikkosárban hozott szend-
vicset vagy bármi más fi nomságot egy vidám újtelepi napon elfogyasztanák. 

Április 22-én SZOMBATON

Április 23-án VASÁRNAP

A SZIKRA BISZTÓ JÓVOLTÁBÓL MINDKÉT NAPON BÜFÉ FOG ÜZEMELNI IDÉN IS.
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 

VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET


