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A szemét- 
és szelektív szállításról, 
lomtalanításról néhány 
fontos információ 

Hétről hétre érkeznek hoz-
zánk a kérdések a külön bö ző 
hulladékok szállításával kap-
csolatban.

cikk a 2–3. oldalakon

Ismeretlen szomszédok
–  Bemutatjuk Braun Ervint

cikk a 4. oldalon

Bolhapiac Pentelén
cikk az 5. oldalon

Harminc éve
Az idén tavasszal van harminc 
éve, hogy beköltöztünk a vado-
natúj házunkba. Nemcsak mi, 
hanem még velünk együtt kb. 
kilencven család is. Jó, nem 
pont egyszerre, hanem volt, 
aki kicsit hamarabb, volt, aki 
kicsit később. Attól függően, 
hogy kinek milyen ütemben 
sikerült lakhatóvá tenni.

cikk a 7. oldalon

Tavaszi beültetések 
és munkálatok...

 cikk a 8–9. oldalakon

Újra itt van, újra itt van, 
újra itt van a nagycsapat

Hatalmas öröm érte a mi 312 
meridiános és do-in (jóga) csa-
patunkat.

cikk a 9. oldalon

Gyermekkori emlékek 
a Radnóti Miklós 
Általános Iskola 
alsó tagozatából

cikk a 10–11. oldalakon

2018. április 14-én 
(szombaton)
IV. Újtelepi Piknik,  
Szomszédünnep
 a volt iskola udvarán!

cikk a 12. oldalon

2018. március

VÉGE A BÖJTNEK, ITT A TAVASZ!
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Másképp: nagypénteken kereszthalál, 
vasárnap feltámadás!

A húsvét története valami rossz utáni jónak, a megváltás utáni létnek, a tél utáni 
tavasznak, a termékenységnek, a hús magunkhoz vételének ünnepe.

Talán a legfontosabb, de mindenképpen a legszebb ünnepünk. Hiszen ilyenkor 
a természet is ünnepel: sok a napsütés, kezdődik a rügyezés, a téli bezártság után 
gazdász, vadász, halász, pásztor, vagy akár a kiskertes is kiszabadul oda, ahová már 
régen vágyott. A természetbe, a fák, az állatok közé, a patakok, folyók partjára, a 
fűre, a friss és egyre melegebb levegőre.

Vége a böjtnek.
A borúból elég volt, fél év van mögöttünk kevés napsütéssel, hideggel, viharral 

– akár jelképesen, akár szó szerint értsük is ezt.
A feltámadás ünnepe nekünk most nem is annyira vallási (még ha megtartjuk is 

a böjtöt és a húsvétot), mint inkább természeti. Akinek akár csak egy virágcserépre 
való földje is van, most fog bele annak megmunkálásába, hogy aztán a következő 
fél évben gyönyörködhessen saját keze munkájában.

Ez az év szebbik fele kétségtelenül! A munkálkodás, a gyarapodás, a remények 
évada, az öröm, a vígság, az ünnepek ideje, az egymásra találásé, a közösségek meg-
erősödéséé, a bizakodásé.

Nézz ki az ablakon, barátom, tárd ki, szívd be a meleg, fűszagú levegőt, hallgasd 
a madarak énekét, a harangok hívó szavát, ember, állat, növény neszezését, a vi-
lág újjászületését: lásd, érted van mindez! Érted és veled, neked és nekünk. Mind-
annyiunkért és mindannyiunknak.

Valaki tett már valami fontosat ezen alkalomból – mások még csak most fogunk 
tenni, de a várakozás egy és ugyanaz.

Tavasz van, jogos a várakozás.
Talán ezt a várakozást ünnepeljük most, húsvétkor. Ne csalódjon senki sem!

Folytatás az 5. oldalon.

NE FELEDJÜK!!!NE FELEDJÜK!!!
2018. április 14-én 2018. április 14-én 

(szombaton)(szombaton)

IV. Újtelepi Piknik,IV. Újtelepi Piknik,
SzomszédünnepSzomszédünnep

  a   a VOLT ISKOLA UDVARÁN!VOLT ISKOLA UDVARÁN!
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A szemét- és szelektív szállításról, 
lomtalanításról néhány fontos információ
Van némi zűr zavar, ezért megpróbáljuk kibogozni a 
szálakat, pontosítani a fogalmakat, hogy mikor mit 
tehetünk ki és hogyan. Kezdjük megszokni már, hogy 
a hulladékainkat válogatjuk, de az elszállítás sza-
bályai néhányszor megváltoztak az utóbbi időkben, 
ezért hasznosnak látjuk, hogy idén is elővegyük a 
témát. Tudjuk azt, hogy van a kommunális szemét-
szállítás, a lomtalanítás, a szelek tív szállítás, a zöld-
hulladék-szállítás, és nekünk, újtele pieknek még ezen 
kívül van az ÖKO-napunk is, amikor az elektronikus 
hulladékainktól is megszabadulhatunk. Most sorba 
vesszük, hogy melyik szállításnál mit tehetünk ki, mi-
lyen zsákba/kukába, és hogy pontosan mikor. Aján-
lom fi gyelmükbe, hogy ezt a lapszámot (is) tegyék el 
jól, hogy az év folyamán elő lehessen venni, ha bi-
zonytalanok lennének az időpontokban, vagy valame-
lyik telefonszámra szükségük lenne.

KOMMUNÁLIS HULLADÉK 
(vegyes települési)
A mindennapi háztartási hulladékot nevezzük így, me-
lyet naponta a kukáinkba teszünk. Tartalma vegyes, szer-
ves és szervetlen, mérete nem haladhatja meg az edény 
méretét. Nem tehetünk bele veszélyes hulladékot, vegy-
szert, festéket, sittet stb.

Kommunális hulladék elszállítása: hetente keddi na-
pon. Ha valamilyen okból (időjárás, műszaki hiba) nem 
jön az autó, érdemes kint hagyni a kukát, mert az elma-
radt szállítást pótolja a Szolgáltató. 

NE FELEDJÜK, IDÉN JANUÁRBAN KAPTUNK ÚJ 
MATRICÁKAT, FEBRUÁR ELSEJÉTŐL MÁR CSAK 
AZ ÚJ MATRICÁVAL RENDELKEZŐ KUKÁKAT 
ÜRÍTIK!

SZELEKTÍV HULLADÉK, 
MŰANYAG és PAPÍR 
(idén már kéthetente)
A szelektíven gyűjtött műanyag és papírhulladékot a 
Szolgáltató a háztól elszállítja az előre meghatározott na-
pokon. A szelektív hulladékot bármilyen átlátszó/át tetsző 
zsákban kihelyezhetjük szállítási napokon házunk  elé.

A különböző típusú műanyagokat (pl. üdítős, ás-
ványvizes, tisztítószeres, kozmetikai fl akonok, tejfölös-, 
margarinosdoboz, nejlonzacskó, csomagolófólia stb.) vá-
logatás nélkül, kiöblítve, kupakok nélkül és laposra tapos-
va, a lehető legkisebb helyet foglalva tegyük a zsákba.

A lecsavart kupakokat kérjük külön gyűjteni ott-
hon, mert azokat a Városvédők Újtelepért Egyesület 
a közösségi céljaink megvalósításához fogja az ÖKO-
napon önöktől begyűjteni.

A kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozme-
tikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér új ság, 
szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefon könyv 
stb. gyűjtési módja: tisztán, laposra hajtogatva, kö te-
gelve. A nagyobb kartondobozokat elég laposra hajtani, 
összekötegelni,

Műanyag és papírhulladék-szállítási napok 2018-
ban: MÁRCIUS 27., ÁPRILIS 10. és 24., MÁJUS 8. és 
22., JÚNIUS 5. és 19., JÚLIUS 3., 17. és 31., AUGUSZ-
TUS 14. és 28., SZEPTEMBER 11. és 25. , OKTÓBER 9. 
és 23., NOVEMBER 6. és 20., DECEMBER 4. és 18.

ZÖLDHULLADÉK
Zöldhulladéknak nevezzük a kertből, parkokból szár-
mazó olyan növényi hulladékot, amely a kertgondozás 
vagy a természetes hervadás során keletkezik. Ide 
szá mít a fanyesedék, ág, gally, fű, lomb, fűrészpor, fa-
forgács stb. A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján 
kizárólag a Szolgáltató által ingyenesen biztosított, 
biológiailag lebomló zsákokban történhet! A zsákba 
csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet. 
VÁLTOZÁS: az idei évtől kitehetjük kötegelve a 
gallyakat, nyesedékeket, max. 70 cm hosszú és 50 cm 
átmérőjű kötegekben összekötve.

A zsákokat a Dunanett Nonprofi t Kft. ügyfélszol-
gálatán lehet beszerezni. Mindenkinek 9 zsák jár egy 
év re számlázási címenként (április után minél később 
vesszük át, a kapott zsákok száma úgy csökken havonta 
1 zsákkal). Felhasználása a saját egyéni igényünk sze-
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rint lehetséges, saját döntésünk, hogy milyen ütemben  
használjuk fel és tesszük ki a szállítási napokon. Ki te-
hetünk havi 1–2 zsákot is, de eltehetjük őszre is a fa-
le ve leknek, egyszerre felhasználva mindet. Érdemes a 
szom szédokkal megbeszélni, hogy a fel nem használt 
zsá kokat adják át azoknak, akik nagyobb dió- vagy cse-
resz nyefával rendelkeznek. A zsákon nincs vonalkód, 
nincs névhez vagy címhez rendelve, viszont feliratozva 
van, és kizárólag csak az ezekben tárolt zöldhulladékot 
szállítják el! 

A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok: sze-
mélyazonosító 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 2018-ban: ÁPRILIS 
7., MÁJUS 5., JÚNIUS 2., JÚLIUS 7., AUGUSZTUS 4., 
SZEPTEMBER 1., OKTÓBER 6., NOVEMBER 3.

LOMTALANÍTÁS
Szervezett városrészi lomtalanítási nap nincs, de min-
denkinek jár egyszeri, díjmentes lomtalanítás (házhoz 
menő lomtalanítás). A lomtalanítás alkalmával a háztar-
tásban feleslegessé vált nagy darabos hulladékokat gyűj-
ti össze és szállítja el a Szolgáltató. Minden ingatlan-
tulajdonosnak a Szolgáltató felé egyénileg kell jeleznie 
lomtalanítási igényét. 

A lomtalanítást (a hulladékszál lítási gyűj tési nap fi -
gyelembevételével) az ügyfélszolgálatuk kal tör té nő 
egyeztetést követően (nagyjából két hét az átfutási idő) 
a megjelölt napon végezik el. Kérik, hogy csak a meg-
adott és egyeztetett napra helyezzék ki a lomokat. 
Megrendelni e-mailban: dunanett@dunanett.hu vagy 
telefonon a +36 25 436-535 számon lehet.

ÖKO-NAP (ELEKTRONIKUS 
és FÉMHULLADÉKOK)
Idén ősszel is megszervezzük Újtelepen a közkedvelt  
ÖKO-napot az E-ELEKTRA Zrt. segítségével szeptem-
ber 22-én. Ekkor lehet megszabadulni legálisan a kisebb 
és nagyobb műszaki és fémhulladékoktól. A leg kisebb 
elektromos fogkefétől a mobiltelefonon át, az autóakku-
mu látoroktól kezdve a legnagyobb fagyasztó ládáig min-
dentől. De a gáztűzhelyeket, fűnyírókat, klí mákat, kerí tés-
dara bo kat, fém hintaágyakat is elszál lítjuk ilyen kor. 

Egyesületünk idén szeptember 22-re hirdette meg 
a már hagyományos MŰSZAKI HUL LADÉKGYŰJTŐ 
NAPOT. 

Természetesen előtte az Új telep (Dunaújváros) Face-
book-csoportban, illetve szórólapokon mindenkit tájé-
koztatni fogunk szokásunk szerint. 

Reméljük, sikerült segítenünk lakótársainknak eliga-
zodni a szemétszállítások útvesztőjében.

Városvédők Újtelepért Egyesület

KUPAKGYŰJTÉS 
az ÖKO-napon lesz, 

2018. szeptember 22-én

ELEKTRONIKUS és FÉM HULLADÉKOK 
GYŰJTÉSE az ÖKO-napon lesz, 

2018. szeptember 22-én
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Vajon mennyire ismerjük szomszédain-
kat? Tudjuk, hogy mit dolgozik, honnan 
jött, mióta újtelepi és mi a kedvenc 
hobbija? Ezúttal egy olyan embert 
mutatunk be, aki nemcsak sikeres 
vállalkozó, ha nem templom- és kö-
zösségépítő egy személyben. 

Braun Ervin
Aki Újtelepen él, az már egész biztos, 
hogy megfordult abban a Móra Ferenc 
utcai kisboltban, ahol mindig friss a kenyér 
és a pékáru, és mindenből van, amire egy ház-
tartásnak hirtelenjében szüksége lehet. Aki pedig a 
Petőfi  utcán végighajt, nem tudja nem észrevenni azt 
a kicsi, de építészetileg nagyon attraktív templomot, 
ami a helyi baptista gyülekezet otthona. Braun Ervin-
nek mindkettőhöz je lentős köze van. Vállalkozó em-
bertípus, pont az a fajta, aki észreveszi, hogy hol van 
defi cit, legyen az anyagi, vagy lelki természetű, és az a 
típus, aki ezt nemcsak meglátja, hanem cselekszik is. 
Ő is, mint annyi ember ebben a városban, az ország 
egy másik feléből, Kondorosról keveredett ide a mun-
ka kapcsán, aztán itt is maradt a szerelem miatt. Egy 
könnyűszerkezetes cégnél dolgozott eleinte, majd va-
lamikor a rendszerváltás környékén, mikor éppen az 
egykori kenyérgyárban so főrként dolgozott, egy idősö-
dő pék kollégájával közösen  vágtak bele a vállalkozás-
ba, pékséget nyitottak. Akkoriban építették a Rákóczi 
utcai családi házukat, és így adódott a lehetőség, hogy 
megemelve a lakóteret, a pék műhelyt a ház alagsorába 
telepítsék. Innen indult a vállalkozás, ami igen nép-
szerű lett hamarosan a környéken. Nekem is vannak 
emlékeim, amikor a kis szuterénbolt előtt álltam sorba 
a friss, illatozó, még meleg kenyérért. Aztán az idők 
során a Móra Ferenc utcában a telkeket összenyitva 
a lányának épített ház alja lett az első üzlet, majd jött 
hozzá a többi is a környékbeli településeken. És már 
nemcsak azokban lehetett friss Braun-kenyeret kapni, 
hanem időközben a Spar-nak is az egyik beszállítója 
lett a pékség, mert a jó kenyér az mindig kell. Braun 
Ervin telefonja a beszélgetésünket is folyton megsza-
kítja, hol rendelés, hol csak egy rövid eligazítás miatt, 
de azt is tudom, hogy már a megbeszélt reggeli idő-
pontunkra is már úgy jött, hogy túl volt egy alapos 
hóeltakarításon. 
De nemcsak az üzletekért és az ott dolgozó alkalma-
zottakért, hanem a rábízott bap tista gyülekezetért is ő 
vállal felelősséget, mint a gyülekezet választott pres-

bitere. Vallásos keresztény csa ládból 
jött, de mint elmondta, volt életének 

egy szakasza, amikor nem gyakorol-
ta aktívan a vallását, ám még akkor 
is, amikor időnként haza látogatott, 
jólesett a lelkének és termé szetes 
is volt, hogy ellátogatott az ott honi 
gyülekezetbe. Aztán a család el-
kezdett vasárnaponként a kiskőrösi 
gyülekezetbe járni, ahol felnőtt fej-

jel saját elhatározásából megmerít-
kezett, és ahol egy nagyon szép, nagy 

közösségre találtak. De mint mond-
ja, köny nyű úgy keresztény életet él ni, 

hogy egy háromszáz fős közösségben csak 
be ülünk vasárnaponként a padba, ezért mi-

vel mindig is tenni akarással volt megáldva, meg-
érlelődött az elhatározása, hogy itt, Dunaújvárosban 
is összegyűjtse azokat a baptistákat, akik gyülekezet 
híján kallódtak. Sikerült is létrehozni egy kis stabil kö-
zösséget, akikkel eleinte az idősek napközijében jöttek 
össze huszonöten, harmincan. Később, mikor lehe-
tőség nyílt rá, hogy valóra váljon az álmuk, egy saját 
templom, annak építésének megszervezése is a pres-
biter feladata lett. Önerőből, alapítványi formában, 
az ország baptista közösségeinek és az egyéneknek az 
adományaiból és sok-sok felajánlott munkából épült 
fel a templom. Adományból lettek a nyílászárók, a pa-
dok és a berendezés is. Braun Ervin megkeresett min-
denkit egyenként, akinek a segítségére számítani le-
hetett, és ezek sokan voltak. Véghezvitte azt, ami nem 
sokaknak adatik meg, templomépítő lett. Ma az épület 
kész, rendezett, szép a környezete, komfortos tereit a 
kis közösség birtokolja. A keresztény szertartásokon 
kívül a közösségi élet helyszíne is, amihez hozzátar-
tozik a fi atalok nevelése, nyári táborok szervezése, a 
karitatív munka, a szegények és elesettek támogatása 
is. Rengeteg és folyamatos a munka, ami magába fog-
lalja még plusz a napi rutin karbantartásokat, fű- és 
sövénynyírást is. Ezekre nincs alkalmazott, hiszen a 
kis közösség nem tudná fedezni annak bér- és egyéb 
költségeit. Rengeteg, rengeteg önkéntes munka!

Braun Ervin mindkét hivatását a kenyér határozza  
meg. Ez tekinthető esetében egy nagyon szép szimbó-
lumnak, hogyan fonódik össze és hogyan alkot tökéle-
tes egységet egy ember életében a materiális és a 
spiri tuális rész. Amint ő mondta, a tálentum isteni 
ado mány, mindenki életében kell lenni egy célnak, 
amelynek helyes használata Istent szolgálja. 

Keve Piroska

Ismeretlen szomszédok – Bemutatjuk...



5

Folytatás az 1. oldalról.

KEDVES ÚJTELEPIEK, 
KEDVES SZOMSZÉDAINK, BARÁTAINK!
Engedjétek, engedjék meg, hogy néhány gondolattal se-
gítsünk ráhangolódni a közelgő húsvéti ünnepre a hús-
véti ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok és népszo-
kások tükrében.
Húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe Jézus ke-
reszthalálának és feltámadásának emlékére.

„A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól húsvétvasár-
napig a nagy hét.
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére a hús-
vét előtti vasárnapot virágvasárnapnak nevezzük.”
„Nagypénteken halt kereszthalált Jézus. A kereszté nyek 
körében a bűnbánat, a mély gyász és a szigorú böjt nap-
ja. A templomokban az oltárakat letakarják, a harangok 
némák. Ezen a napon a passiojátékok, élőképes felvonu-
lások világszerte ismert szokások.” 

(Forrás: Internet, napkeletegyesulet.hu)

„Nagypéntekhez babonás félelmek kötődnek a paraszti 
életben. Tiltották az állattartással, földműveléssel kap-

csolatos munkákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé vá-
lik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe villám csapna), 
nem fontak.”              (Forrás: Internet, magyarno.com)

Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, és újra meg-
szó lalnak a harangok. Legjelentősebb eseményei a nagy -
szom batnak a víz-, illetve tűzszentelés. Katolikus temp -
lo mokban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról gyújt-
ják meg. Az új tűz gyújtása a remény szimbóluma is. 
Jellegzetes szokás még a feltámadási körmenet nagy-
szombat estéjén.

„Húsvét vasárnapján a kereszténység Jézus feltámadá sát 
ünnepli. Ez a VIII. század körül vált általánossá, bár 
már a III. századból vannak adatok, melyek húsvétva-
sárnap megünneplésére utalnak.”

Húsvéthétfő a magyar nép életében a locsolkodás napja. 
A víz megtisztító erejébe vetett hit az alapja ennek a szo-
kásnak, mely aztán polgárosodott formában, kölnivízzel 
locsolásként maradt meg a városokban napjainkban.

Mindenkinek szeretetteljes ünnepet kívánunk:
Városvédők Újtelepért Egyesület 

Vége a böjtnek, itt a tavasz!
Másképp: nagypénteken kereszthalál, vasárnap feltámadás!

Havonta egyszer megunt dolgainkat 
áruba bocsáthatjuk, ugyanitt kincsekre lelhetünk. 

Helyszín:  Dunaújváros, Magyar út 25. 
Pentele Klubház

Időpontok:  május 5., június 9.
•  A bolhapiaci vásárlókat, nézelődőket 

eggel 9-től déli 12-ig várjuk.
•  Az eladni szándékozókat 1 órával hamarabb, 

reggel 8-tól tudjuk fogadni.
Az asztal ára:  0 Ft  

A város vezetése és a Bartók Színház jóvoltából nem kell teremdíjat 
fi zetni. Az asztalok a jelentkezés sorrendjében foglalhatók le.

KISOKOS arról, mit árulhatsz, és mi az, ami TILOS! 
NEM árulhatsz nálunk: pornográf és pornográf jellegű tárgyakat, 
fegyvert és fegyvernek minősülő tárgyakat és élelmiszert.
Amit lehet: otthoni megunt dolgaid másnak kincsek lehetnek, pl. 
könyvek, konyhai felszerelések, gyerek- és felnőttholmik stb. Ha bi-
zonytalan vagy, kérdezz bátran.
Terveink szerint ez egy havonta ismétlődő esemény lesz. Figyeljé-
tek bejegyzéseinket a továbbiakról a facebook/Pentelei Bolhapiac 
oldalon.
ELÉRHETŐSÉG: Facebook Pentelei Bolhapiac, illetve a 06 31 785 
2460 mobilszámon a délutáni órákban. (A 31-es körzetszám nem 
elírás, valós, új mobil szám).                                             Coletti Éva
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI

Kedves Újtelepiek!

Először is, szeretnénk megköszönni azt a sok szeretetet, 
amellyel fogadtak bennünket otthonaikban február hónap-
ban, az ablakriasztók beszerelése alkalmával.

Itt mindjárt meg is ragadnám az alkalmat, hogy tiszta 
vizet öntsek a pohárba. Néhányan félreértettek bennün-
ket, és az a vád ért minket, hogy nekünk csak azok a lakók 
fontosak, akik támogatást fi zetnek. Nem, nekünk minden 
lakó egyformán fontos. 

A Városvédő Polgárőrség 2017 végén elnyert egy pályá-
zatot az Országos Polgárőr Szövetségnél, amelynek össze-
gét fordíthattuk volna egyesületünk működésére is, de mi 
úgy döntöttünk, a lakók biztonságára, ablak riasztók vá sár-
lására költjük a megnyert pénzt. Miután az összeg mind-
össze 817 darab ablakriasztó megvásárlására volt elegen-
dő, amely csak 114 ingatlanra lett elég, így döntést kellett 
hozni, mi alapján kerüljenek szétosztásra.  Ebben kértük a 
Városvédők Újtelepért Egyesület  tagjai nak is a tanácsát, 
így hoztuk meg azt a közös döntést, hogy első körben a 
2017-es évben támogatást befi zetőket keressük fel. Majd 
miután a kiértesített 147 ingat lanból 33-an nem kérték, 
22-en nem jeleztek vissza semmit, to vább bővítettük a 
kiértesítendők névsorát, egészen a kezdetektől, 2014-től 
bennünket támogatók személyével. Így történt, hogy ösz-
szesen 183 ingatlant kerestünk meg írásban, illetve telefo-
non, majd 114 ingatlanban került felszerelésre a 817 darab 
ablakriasztó.

Bízunk benne, hogy idén is sikerül pályázatot nyernünk, 
és további ingatlanokba is sikerül vásárolnunk újabb ab-
lakriasztókat. Hangsúlyozni szeretném, szá munk ra egész 
Újtelep közbiztonsága fontos, hisz a járőr autó sem csak 
azokban az utcákban járőrözik éjszakánként, ahol sok lakó 
fi zet, nem hagyunk ki egyetlen portát sem. Csupán döntést 
kellett hoznunk, és első lépésben így szerettük volna meg-
köszönni nem csak szóban, de kézzel fogható „ajándékkal” 
is az anyagi támogatást, amely a mindennapos járőrözé-
sünket, az önök biztonságának fokozását megteremti.

Az eddigi támogatásokat megköszönve – amennyiben 
módjuk és lehetőségük van – továbbra is várjuk segítségü-

ket akár az alábbi számlaszámra, vagy személyes befi zetés 
esetén a Venyimi út 8/b szám alatt (nyitvatartási időben).
Raiff eisen BANK
Számlaszám, amelyre utalhatnak:
12024009-00160996-00100002
Kérjük, utaláskor szíveskedjenek odaírni: működési támo-
gatás, név és utca, házszám.

Felhívnám Újtelep lakóinak, leginkább az idősebbek-
nek a fi gyelmét, hogy újabb csalási formát találtak ki az 
erre „szakosodott” emberek. Beteglátogatóknak adják ki 
magukat, leginkább idősekhez csengetnek be. Sajnos a vá-
rosban már több helyen sikerrel jártak, és pénzt, ékszert 
tulajdonítottak el. Kérjük, ha választási ügyben keresik 
fel önöket pártok emberei, velük is legyenek elővigyáza-
tosak. A kapunál beljebb ne engedjünk senkit, sajnos ez 
is jó ürügy azoknak, akik nem hivatalos megbízottjai va-
lamelyik pártnak. Jön a jó idő is, kezdünk egyre többet a 
kiskertekben dolgozni. Kérjük, legyünk fi gyelmesek, amíg 
a hátsó kertben dolgozunk, zárjuk be házat. Az utóbbi 
időben itt-ott találkoztunk éjszakára nyitva felejtett garázs-
ajtóval és kapuval is. Ha hazaérnek (vagy épp elmennek 
otthonról), kérjük, várják meg, amíg az automata becsukja 
a kaput/ajtót. Egy garázsból kivinni az értékeket 2 perc. 
A gépjárműveinkből mindig vegyük ki a kulcsot az imént 
említett okok miatt. Ne se gítsünk a tolvajoknak, vigyáz-
zunk értékeinkre!

Ismét szeretnénk elmondani, ha bármilyen gyanús ala-
kot vagy autót észlelnek, napközben a rendőrséget 06-
25-510-510, illetve körzeti megbízottunkat, Szabó Já nost 
a 06-20-500-8077 szolgálati számon hívják. Bennünket 
17.00 óra után a 06-30-792-5326 telefonszámon tudnak 
elérni, melyet napközben sajnos munkahelyeink szabályai 
miatt nem tudunk felvenni. Kérjük, mielőtt az újtelepi 
Facebook-csoport oldalára kiírnák, előtte telefonáljanak. 
Azután várjanak 10–15 percet, csak ezt követően írják ki, 
hogy a rendőr kollégáknak vagy nekünk legyen időnk oda-
érni a megadott helyszínre. Köszönjük!

Köszönöm támogatásaikat és fi gyelmüket.

Hegedűs László, 
aVárosvédő Polgárőrség elnöke

GRATULÁLUNK!
Sok szeretettel gratulálunk polgárőrségünk, a Duna-
újvárosi Városvédő Polgárőrség elnökének, Hegedűs 
Lászlónak, akit 2018. január 24-én az Országos Pol-
gár őr Szövetség elnöke a polgárőrmozgalomban végzett 
tevékenysége elismeréseként a POLGÁRŐR ÉRDEM-
KERESZT EZÜST FOKOZATÁVAL tüntetett ki. 
Ezúton köszönjük magunk és Újtelep lakói nevé-
ben is önfeláldozó munkáját, és rajta keresztül 
a polgárőrség minden tagjának köszönetünket 
fejezzük ki.

Városvédők Újtelepért Egyesület



7

Harminc éve
Egyszerre kezdtük, jókora vállakozás volt, induláskor még 
sejtelmünk sem volt, hogy mekkora. Az ETHOSZ Lakás-
építő Szövetkezet, melynek tagjai lettünk, megterveztet te 
azt akis városrészt, amit Napospartnak neveztek el, és a 
mi otthonunk lett. Az addigi dunaújvárosi lakásokétól tel-
jesen eltérően, a tervezők kétszintes sorházakból képzett  
utcákat, modern közműveket (akkoriban egész korsze-
rű nek  számító közműalagúttal) álmodtak meg a szőlős, 
gyümölcsös  domboldalra. A házak nagyok voltak (az ad-
digi pa nellakásunk alapterületének háromszorosa!), egyedi 
alap rajzúak, padlófűtéssel, gyönyörű, kicsi kertekkel. Nagy 
kony ha, étkező, nappali, háló és minden gyereknek saját 
szoba. Álmaink netovábbja! A dunaújvárosi, de az orszá-
gos lakásállományhoz képest is elképesztő luxusnak tűnt 
akkor mindez, amikor a lakások hetvenöt százaléka 50 
négyzetméteres volt, két szobából állt, és a konyhában két 
ember csak élével fért el. A 65 négyzetméteres háromszo-
bások az irigyelt kiváltságosaké voltak, mint ahogy az úgy -
nevezett egy plusz három félszobás lakások is, ahol csak a 
fülke nagyságú, használhatatlan félszobák száma tűnt von-
zónak az amúgy alig nagyobb alapterületű laká sok ban. De 
ez most valami egész más volt. Olyan, mint amit a külföl-
di magazinokban csodálhattunk. Akkor már éppen olyan 
időket éltünk, hogy remélhettük, hogy már csupán pár év 
kérdése, hogy utolérjük, vagy legalábbis meg közelítjük a 
fejlett nyugatot, miután leráztuk a kom mu nista igát. Már 
éppen elkezdhettünk utazgatni, rácsodál kozni a német 
gaz dagságra, a francia eleganciára és a bécsi bevásárló-
központokra. Ez volt a géemkák időszaka, amikor a mun-
ka mellett már kisvállakozási lehetőségek nyíltak meg, 
ami pluszjövedelmekkel egészítette ki az amúgy nem túl 
diff erenciált béreket. Optimisták voltunk, és merészen 
kalku láltunk az OTP-hitelekkel meg a vállalati kedvezmé-
nyes kölcsönökkel, bár kicsit szorongva írtuk alá az adós 
kö te lezvényeinket, de a kamatok fi xek voltak, és a munka-
nélküliség miatt sem kellett még aggódnunk akkoriban. 
Fiatalok voltunk, bíztunk az erőnkben, és mivel a költség-
vetés javarészt önerővel kalkulált, úgy számoltunk, hogy 
amit mi magunk, vagy családi összefogással végzünk el, 
azért nem adunk ki pénzt, tehát megspóroljuk. Persze sem-
mi nem volt ingyen, ezt alaposan megtanultuk az alatt a 
pár év alatt, amíg felépült a házunk. A munka utáni ke-
mény  második műszakok, a hétvégék, a munkával töltött 
szabadságok igenis nagyon sokba kerültek, sokkal többe, 
mint kezdetben hittük. Először is, amíg építkeztünk, nem 

lehetett vállakozással pluszpénzt keresni. Ha pedig a vál-
lalkozást választottuk, akkor meg nem ment az építke-
zés. A pihenés hiánya kimerüléshez, kiégéshez vezetett. 
Az épít kezés során sokan már-már depressziós tüneteket 
produ káltak, és házasságok is veszélybe kerültek. A gyere-
kek életéből néhány évre kimaradt az apa, és az anyák nya-
kába szakadt az egész család minden gondja, mindamel-
lett, hogy időnként még nekik is be lellett állni a könnyebb 
fi zikai munkáknál az építkezésen. Én egy „tipikusan női 
mun kára” emlékszem nagyon, a betonvas kötözésére. Még 
most is beleborzongok! Ja, és a másik, az anyagbeszerzés. 
Na az is tipikusan „női feladat” volt. Az építőanyag-ellátás 
abban az időben fi noman szólva is akadozó volt. Néha a 
fél országot kellett beautózni például, hogy összeillő szani-
tert sikerüljön beszerezni. Én egy igen kalandos szabadkai 
csempebeszerzésre emlékszem igen élénken, amikor az 
alig 14 éves kamasz fi ammal ketten pakoltuk tele a Ladát 
úgy, hogy szinte súrolta az alváz a kátyúkat. Nem is tudom 
hogyan, de onnan is sikerült hazaérnünk. Amikor a több-
éves építkezés után végre a fi nisbe kerültünk, és már csak 
a napokat számoltuk a még nem is teljesen kész házba való 
beköltözésig, úgy emlékszem, hogy elég fásultak és fárad-
tak voltunk már ahhoz, hogy szívből tudjunk örülni. Vala-
hogy akkor elmaradt az eufórikus boldogság. De végül is, 
ha hatalmas áldozatok árán is, de sikerült! Megcsináltuk! 

ÉS ENNEK MÁR HARMINC ÉVE!

Az idei pikniken szeretnénk közösen megünnepelni ezt a 
harmincéves évfordulót azzal, hogy összejövünk, és meg-
osztjuk egymással emlékeinket. Mindenkinek vannak jó 
élményei, és mára a rosszakon is tudunk jókat nevetni.  
Az évforduló okán a Napospart Facebook-csoportban el-
kezdjük gyűjteni és egymással megosztani az építkezést 
megörökítő fotókat. Javaslom, hogy aki még nem tagja a 
csoportnak, most csatlakozzon, érdemes lesz.

Keve Piroska



8

Tavaszi beültetések és munkálatok 
a kiskertekben
A hosszú, téli napok után végre itt a tavasz, reménye-
ink szerint sok napsütéssel és megfelelő csapadékmeny-
nyiséggel. Most kezdenek újjáéledni kertünk növényei, 
és az idejében, szakszerűen elvégzett kerti munkákkal 
elősegíthetjük, hogy egész évben szemet gyönyörköd-
tetve fejlődjenek. Ha kimegyünk a kertbe és jó alaposan 
körülnézünk, akkor csak úgy sorjáznak a kerti munkák 
egymás után.

A tavasz első és legfontosabb feladata az ágyások fel-
ásása, vagyis maga a talajlazítás. Ha már szépen kizöl-
dült a kert, kezdjük el kigyomlálni, és ha szükséges, 
szór junk ki komposztot, vagy érlelt marha- vagy más 
istálló trágyát.

Szedjük elő a kerti szerszámokat, tisztítsuk és élezzük 
meg ezeket, majd helyezzük üzembe a kerti csapokat, 
illetve az öntözőrendszert.

Ha idén szeretnénk új gyepfelületet kialakítani, ta-
vasszal kell a fűmagot elvetni, vagy rendeljük meg a ker-
tészetből a gyepszőnyeget, gyeptéglát. Még rügyfakadás 
előtt, tavasszal végezzük el a gyümölcsfákon a lemosó 
permetezést, a cserjéket és sövényeket pedig metsszük 
formára.

Az időjárástól függően, március és április végén már 
ültethetjük az idei zöldborsót és néhány hidegtűrő nö-
vényt, de a muskátlival és az egynyári növényekkel min-
denképp várjuk meg a 15–18 fokos meleget, mielőtt ki-
tennénk őket a szabadba. A leander az egyetlen, amely 
már 10 fok körül is kitehető az udvarra.

A növényválasztáskor fontos szem előtt tartani né-
hány lényeges dolgot, aminek köszönhetően a virágos-
kert mindig ápolt képet nyújt még abban az esetben is, 
ha rohanó világunk miatt csak ritkán tudunk foglalkozni 
vele.

Ha gyakran van módunk kertünk ápolására, akkor le-
het egynyári növényeket is ültetni, ezek viszonylag sok 
gondozást igényelnek, viszont meghálálják, és pompás 
ékei lesznek kertünknek. Ha csak ritkán tudunk fog-
lalkozni környezetünkkel, akkor szárazságtűrő, kevés 
gondozást igénylő fajokat válasszunk, és az is lényeges 

szempont, hogy talajttakaró, dús levélzetű növények is 
legyenek a kertben, amelyek árnyékolva a talajt a gyo-
mosodást is akadályozzák.

A sok gondozást és gyomlálást igénylő egynyári-
ak kiültetésének az ideje május közepén van. Előnyük, 
hogy egészen az első fagyokig virágoznak, folyamatosan 
díszítve a kertet. Hátrányuk, hogy évente újra kell ül-
tetnünk őket, és gyakori öntözésükről is gondoskodni 
kell.

Az egynyári növényeket lehet ültetni balkonládába, 
kőedényekbe, de a legtöbb lehetőséget a virágágyások 
adják.

Balkonláda
– Nagyon fontos, hogy a láda ki legyen lyukasztva, 

sose álljon vízben a növény, mert a pangó vízben kiro-
hadhatnak a növények.

– Célszerű nagyobb méretű ládát használni, mert az 
egynyári növények gyorsan fejlődnek, és sokszor az a 
bajuk, hogy elemésztik a földet maguk körül, mert kicsi 
a számukra választott edény.

– Lehetőleg sötétbarna műanyag edényt ne tegyünk 
déli fekvésű ablakba, mert elégnek a növény gyökerei a 
felforrósodott balkonládától.

– Locsolása lehetőleg a kora reggeli órákban történ-
jen, mert akkor még optimális a föld hőmérséklete. Ha 
este locsolunk, a hideg vízzel úgymond „leforrázzuk” a 
nappal felfor rósodott növények gyökerét.

Kőedények
– Az imént felsoroltak ugyanúgy irányadóak az egy-

nyáriak ültetésénél. Itt célszerű különböző fajtájú, színű 
és habitusú virágokat ültetni, mert annál szebb és érde-
kesebb tálakat kaphatunk.

– Itt említeném meg, hogy a folyamatos tápoldatozás 
is sokat segíthet az elérni kívánt hatás érdekében.



9

Virágágyás
– Természetesen a legszebb hatásokat – a méretek 

miatt – itt érhetjük el.
– Itt érdemes az ágyások kialakítását fi gyelembe venni 

az ültetések során. Ha az ágyás kerítés vagy ház mellett 
van, akkor hátulról előre magasabb, majd alacsonyabb 
növényeket válasszunk. Rézsűs talajon célszerű olyan 
növényeket választani, ahol a növény terülőfajta, mert 
a talajt is jobban megköti, kevésbé indul meg a föld egy 
nagyobb eső után.

– Virágtáppal, illetve trágyával fejlődésre bírni: ezek a 
tápok általában 6 hónap alatt bomlanak el a folyamatos 
locsolással és esőzéssel.

Íme néhány egynyári növény
Impatiens (pistike), Tagetes (büdöske), Bacopa, Pe-

tunia, Begonia (szőlővirág), Gazania, Vinca, Alyssum, 
Agerratum (bojtocska), Tátika, Celosia (kakastaréj), 
Dhalia, Lobelia, Bohócvirág, Salvia, Verbena…

Bízom benne, hogy sikerült most is egy-két jó tanács-
csal szolgálnom, és tudtam segíteni abban, hogy kert-
jeink csodásan pompázzanak a nyári időszakban is. 
Vásárláskor bátran kérjük az eladók tanácsát is. Ne-
künk, Újtelepieknek nem is kell messzire mennünk, hisz 
a Venyimi út végén a Flórapack szakemberei segítenek 
a hét minden napján, ahogy tesszük ezt mi is az Ibolya 
Virágboltban.

Palkovics Katalin

Újra itt van, újra itt van, 
újra itt van a nagycsapat…
Sikerült! Nem volt hiábavaló mindazok kilincselése, akik-
nek sikerült elérni azt, amiben csak reménykedtünk. Meg-
kaptuk, megtörtént a csoda: visszakaptuk a volt újtelepi 
iskola egyik termét, hogy ismét nagyobb lét számmal csat-
lakozhassanak hozzánk az egészségükért tudatosan tenni 
akaró gyakorlók. Tavaly, amikor úgy tűnt, remény sincs 
arra, hogy a mi lelkes csapatunk helyet kapjon, néhányan 
mégsem adtuk fel.

Mindenkinek hála és köszönet, hogy ez megtörtént. 
Örö mömet szinte nem is tudom szavakban kifejezni. Már 
az első hírre, hogy lehetőség van ismét erre a közös gya-
korlásra, nagyon sokan összejöttünk.

Az Újtelepi Hírlap korábbi számaiban többször lehető-
ségünk volt megírni, miért is fontos egy másféle mozgás, 
mint amit otthon és a ház körül végzünk. Rövid néhány 
mondatban érdemes összegezni a korábbi cikkek néhány 
gondolatát.

Testünkben az energia áramlását a bioenergia-hálóza-
tok biztosítják, úgy, mint az elektromos áram a környeze-
tünkben, házunkban mindenhol. Ha felkapcsoljuk a vil-
lanyt, az áramforrás megkapja a beindító impulzust. Ez a 
szerepe a testben keringő energiaáramoknak is, a do-in és 
az 5 tibeti gyakorlásának is.

Igazán elmondhatjuk, hogy együttlétünk nagyon jó han-
gu lat ban  telik, s a gyakorlatok mellett a jókedv és öröm 
csak növeli a gyógyhatást. Egymást is még jobban, szere-
tetben megismerjük. Újtelep összetartását a többi rendez-
vény is csak növeli. 

Szeretettel várunk mindenkit: 
•  kedden 17.30-tól a jóga (ill. do-in), 
•  csütörtökön 17.30-tól a meridián (a 312 – szem- és 

fül gyakorlatokkal, a koponya meridiánjainak végigko pog-
tatásával kiegészítve) 

a Jókai utcai volt iskola épületben. Tapasztaljátok meg ti is!
Horváth Ági

Lapzárta után kaptuk a hírt, hogy jelenleg ismét helyi-
ség nélkül maradt a torna és a jóga, de bizakodunk hogy 
mire ezt Önök olvassák, sikerül helyiséget találni a két 
tornacsoportnak.       (Városvédők Újtelepért Egyesület)
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Jóleső borzongás fut rajtam át, amikor e sorokat írom. 
Újtelepen voltam kisiskolás. 1978–1982-ig jártam az „Új-
telepi” iskolába. 

1980-ig Radnóti Miklós nevét viselte az intézmény. 
Harmadik osztályos koromtól már az óvárosi Szórád Már-
ton iskolához tartoztunk, de helyileg itt tanultunk.

Az alsó tagozatot Nagyszöllősi Ágostonné osztályfőnök 
szárnyai alatt végeztem el. Ő egy rendkívül higgadt, nyu-
godt, türelmes „igazi” tanító néni volt, aki – utólag gondo-
lom – nemcsak oktatott, de a család mellett nevelt is min-
ket. Ő és ugyancsak pedagógus férje, lánya meghatározó 
személyek voltak a későbbiekben is. 

Testvérem felsős volt, amikor iskolába léptem. Nem 
em lékszem pontosan, de az első év elején talán pár napig 
anyukám elkísért az iskolába, aztán már a velem egykorú 
gyerekekkel mentünk. Igen, át tudtunk menni a Venyimi 
úton egyedül is, biztonságosabb volt az akkori világ, az 
emberek közvetlenebbek, segítőkészebbek voltak. Egyik 
hé ten délelőtt, másik héten délután tanultunk, talán kéthe-
ten te szombaton is tanítás folyt. Emlékszem, egyik nap 
dél utánra mentem, sütött a nap, jó idő volt. Vacak névre 
hallgató cicánk felment a ház csatornájába – a meggyfáról 
ugorhatott oda –, és nem tudott onnan lejönni. Kétségbe-
esetten nyávogott, de nekem iskolába kellett menni, a szü-
leim dolgoztak, nem tudtam rajta segíteni. Alig vártam, 
hogy beérjek az iskola udvarára, hogy a hazamenő tesóm-
nak tudjam mondani a problémámat. A macska ép bőrrel 
megúszta a kalandot.

30 feletti osztálylétszámok mellett mégis családias volt 
az iskola. Nemcsak a saját osztályomba járó társaimat, de 

az iskola többi tanulóját is név szerint ismertem. Mélykút-
ról és Pálhalmáról is ide jártak a gyerekek. 

Négy tanteremben tanultunk. Szemeim előtt lebeg még 
a berendezés: natúr színű, tiszta padok (nem volt összefi r-
kálva), körben szekrények, zöld tábla, és ami a legjelleg-
zetesebb volt, a világosbarna cserépkályha. Nem fáztunk. 
Az iskola gondnoka (Gradvolék, Magdi néni) reggelre jó 
meleget csinált. 8-kor becsengettek, bejött a tanító néni, 
háttal nekidőlt a cserépkályhának, és beszélgettünk. Je-
lentkeztünk, és elmondtuk neki, hogy vagyunk, mi történt 
velünk tegnap óta. 

Hiánytalan felszereléssel illett jönni: egyszer én is haza-
futottam szünetben az énekkönyvemért. Akkor még na-
gyon odafi gyeltünk ezekre a részletekre.

A lecke mennyisége sem volt kevés. Emlékszem, egyik 
kora este átmentünk a kertszomszédban lakó nagyszüle-
imhez, ott írtam meg a házi feladatot, de nem volt nálam 
radír. A papám kitalálta, hogy kenyérrel is lehet radírozni. 
Lehetett, de tiszta maszat lett a füzet, így sírásba torkollott 
a leckeírás. Apukám azóta is gyakran emlegette, hogy so-
sem volt elég hegyes a ceruzám, amit kihegyezett.

A folyosón mindig hideg volt. A tornatermet télen alig 
tudtuk használni, mert folyton rossz volt a fűtés. Feláll-
tunk a padból, és ott végeztünk néhány gyakorlatot a tan-
teremben, néha a folyosón. 

Az első két évben „csak” a négy tanító oktatott minket, 
nem voltak szaktanárok. Hol az egyik volt a testnevelő, hol 
a másik: Nagyszöllősi Ágostonné, Forgó Lászlóné, Garam-
völgyi Józsefné, Hankovszky Andrásné, Pistyúr Sándor 
igazgató. 

Gyermekkori emlékek 
a Radnóti Miklós 
Általános Iskola 
alsó tagozatából
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Jó időben szünetekben kint voltunk az udvaron, körjá-
tékokat játszottunk, énekeltünk, futkároztunk.

A tornaterem előtti folyosón volt egy könyvtár is, azt 
a felsősök látogathatták, Kárgli Mátyás volt a könyvtáros 
tanár.

Érdekes, akkor nem volt napközi. Mindenki otthon ebé-
delt, akkor még meg tudták oldani a gyerekek felügyeletét, 
(nálunk nagyszülőkkel). Harmadik osztálytól kezdve már 
az óvárosi iskolához tartoztunk, akkor már oda vitték le a 
napköziseket. 

Ünnepek. A karácsonyi műsor rendhagyó volt, évről év-
re felmenő rendszerben ugyanazt a műsort tanultuk be: 
Szélúrfi , Fagykoma, Télapó, Száncsengő. Horváth Anikó 
osztálytársam a maga soványságával gyakran elájult a pró-
bákon, hátradőlt, mint egy darab fa. Ápolgatták és hamar 
magához tért. 

Minden évben farsangoltunk, mint most. Az akkori szo-
kásokat viszik tovább a mostani iskolások is, de akkor még 
nem volt jelmezkölcsönző. A szomszéd „Ibi néni” varrta 
a királylányruhámat, narancssárga, míg Katikának (Palko-
vics Kata) világoskék volt. Apu csinálta a koronánkat. 

A kisdobossá avatás ünnep volt március 15-én. Hogy 
izgultunk, hogy tényleg megkaphassuk a kék nyakkendőt! 
A szülők is ott voltak ezen az eseményen, sőt megkértek 
valakit a nyakkendő felkötésére (Asztalos Zsuzsa néni). 
Tényleg büszkén viseltük! Ja, és a többi nemzeti ünnep? 
Radnóti Miklós Úttörő Csapat? Jól emlékszem? Csapat-
zászló? Tisztelgés? Kiváló kisdobos, úttörő oklevél átadá-
sok. Igen, így volt. Az őrsi órát Furuglyás Gabi őrsvezető-
vel rendszeresen látogattuk.

Takarékoskodtunk, takarékbélyeget vehettünk, egy gyűj-
tőbe beragasztottuk és év végén kiváltottuk a benne lévő 
összeget a postán.

Mit csináltunk az iskola után? Télen szánkóztunk a mai 
Szilvás utcában ill. a szemben lévő domboldalon, ahol a 
cirkuszteret körbeveszi a kiserdő, vagy a Lebuki-patak fe-
letti lejtőn, a Városréten. A szomszéd gyerekek átjöttek, 
vagy átmentünk egymáshoz játszani.

Az utcán tollasoztunk, kidobóztunk, bújócskáztunk és 
bi cikliztünk. Milyen jól éreztük magunkat, amikor meg-
épült az Újtelepet és Béke városrészt összekötő aszfaltos 
út! 

Jó volt itt gyereknek lenni!
Fekete Éva
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9.00  Kapunyitás

9.30-11.00-ig   Nevezések leadása a Süteményversenyre 

(recepttel együtt)

10.00   Megnyitó, ünnepélyes tűzgyújtás 

a bográcsok és grillek alatt 

•  30 éves a Napospart lakónegyed. 
Ez alkalomból PALACSINTAFESZTIVÁL 

•  Társas - és moderntánc bemutató a Wesley - Da Capo 

Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek előadásában

•  Kerékpáros ügyességi verseny kicsiknek és nagyoknak

•  Hastáncbemutató a Kleopátra Hastánccsoport előadásában

•  Sütiverseny eredményhirdetés 
•  Meridián torna bemutató

A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL, 

GRILLEZÉSHEZ, BOGRÁCSOZÁSHOZ ASZTALFOGLALÁS INGYENES! 

(Családonként, csapatonként a jelentkezőknek biztosítunk 

1 asztalt 2 paddal, amely 8 főre kényelmes.)

AZ ASZTALFOGLALÁSI IGÉNYT KÉRJÜK, JELEZZÉK 

AZ ÚJTELEP(DUNAÚJVÁROS) FACEBOOK-CSOPORTBAN 

VAGY SZEMÉLYESEN A VENYIMI ÚT 8/b ALATTI ÜZLETBEN 

NYITVATARTÁSI IDŐBEN, LEGKÉSŐBB 2018. április 11-én 18 óráig!

NE FELEDJÜK!!!NE FELEDJÜK!!!
2018. 2018. 

április 14-én április 14-én 
(szombaton)(szombaton)

IV. Újtelepi Piknik,  IV. Újtelepi Piknik,  
SzomszédünnepSzomszédünnep
  a   a VOLT ISKOLA VOLT ISKOLA 

UDVARÁN!UDVARÁN!

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:

•  ORSZÁGOS KERÉKPÁR REGISZTRÁCIÓ „BIKE SAFE” 

A DUNAÚJVÁROSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI 

ALOSZTÁLYA JÓVOLTÁBÓL. Csak itt, csak most!  A PIKNIKRE 

KERÉKPÁRRAL ELLÁTOGATÓK SZÁMÁRA INGYENES! 

•  Egészségsátor Dr. Kemény János és az Egészségház 

(Egészségért Bt.) jóvoltából. 

Talpvizsgálat, vérnyomásmérés, vércukorszint-mérés

•  Kézművesvásár a Fodor Varázs és a Szappanda termékeiből 

•  Arcfestés
•  Légvár

A SZIKRA BISZTRÓ JÓVOLTÁBÓL EGÉSZ NAP BÜFÉ ÜZEMEL!

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK! 

NEM CSAK CSALÁDOKAT ÉS BARÁTI TÁRSASÁGOKAT, 

NEM CSAK GRILLEZNI ÉS BOGRÁCSOZNI VÁGYÓKAT, 

DE EGYEDÜLÁLLÓKAT IS, MERT BIZTOSAK VAGYUNK BENNE, 

HOGY MINDENKI TALÁL EGY ISMERŐST, AKI MELLÉ LEÜLHET, 

ÉS EGÉSZ NAP REMEK KIKAPCSOLÓDÁSBAN LEHET RÉSZE 

REDEZVÉNYÜNKÖN. A TŐLÜNK MEGSZOKOTT MÓDON 

MEGLEPETÉSEKKEL IS KÉSZÜLÜNK!

Figyeljék plakátjainkat és Facebook-csoportunk bejegyzéseit: 

FACEBOOK/Újtelep(DUNAÚJVÁROS)

VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET

ÍZELÍTŐ PROGRAMJAINKBÓL


