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Karácsonyi/újévi  
jókívánságok

az 1. és 16. oldalon

KÖZBIZTONSÁGI 
LAKOSSÁGI  
FÓRUM

2018. december 15-én
meghívó az 1. oldalon

LAKOSSÁGI  
FELHÍVÁS

cikk a 2. oldalon

Kérdezz-felelek  
magammal a testi  
és a lelki egészségről

Tegyünk magunk is  
egészségünkért! 

cikk a 3–4. oldalakon

Ismeretlen szomszédok 
– Bemutatjuk...

Kuruczné Gál Kriszta
cikk a 4. oldalon

Mikulás-party  2018
Sok-sok képpel

beszámoló  
a 5–12. oldalakon

Házisütemény-készítő 
verseny  
a Mikulás-partyn

Receptekkel
cikk a 13–14. oldalakon

ÚJTELEP 2018-ban is 
KUPAKOT  
GYŰJTÖTT!

cikk a 15. oldalon

Találkozzunk 
2019. április 27-én  
az Újtelepi Pikniken!

kedvcsináló  
a 16. oldalon

2018. december N
E
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! Fontos újtelepi inform

ációk!

2019-ben is köszönjük támogatásukat:
•  CIB Bank 10700134-69613595-51200002 

ÁTUTALÁSNÁL kérjük odaírni: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS
•  Személyes befizetésre a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben nyitvatartási időben van mód. 

(2019. január és február hónapjában csak hétfőn, szerdán és pénteken 14–19 óráig!)

Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánunk!

Városvédo"k Újtelepért Egyesület

Örömmel tájékoztatjuk olvasóin-
kat, hogy egyesületünk felkerült 
a személyi jövedelemadó 1%-ával 
tá mogatható civil szer vezetek lis tá-

jára, ezért a követke-
ző adóbevallásnál 
már egyesületünk 
javára is lehet ren-
delkezni az adó 

egy százalékáról.

ADÓ
1%

VÁROSVÉDŐK  
ÚJTELEPÉRT  
EGYESÜLET
Adószámunk:  
18742576-1-07
Köszönjük, ha ezen a módon is 
támogatja céljaink, rendezvé-
nyeink megvalósítását.
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LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosság!

A korai sötétedésre és az ünnepek közeledtére való te-
kintettel, nyomatékosan felhívnám szíves figyelmüket, 
mint a település körzeti megbízottja, hogy kellő figye-
lemmel olvassák el és fogadják meg hatóságom részéről 
az Önök irányába közölteket, kiemelten az idősebb korú 
lakók tekintetében!

Továbbá örömmel közlöm Önökkel, hogy 2018.12.15-
én 15 óra 00 perctől 2400 Dunaújváros, Jókai utca 19. 
szám alatt található  (volt újtelepi Szórád Márton Álta-
lános Iskola) épületében a Városvédők Újtelepért Egye-
sület és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya a Városvédő Pol-
gárőrség közreműködésével Közbiztonsági Lakossági 
Fórumot tart, melyre minél több lakost és érdeklődőt 
szívesen várunk!

Az Önök ellen elkövetett bűncselekmények 
megelőzése érdekében pár prevenciós tanács:

–  Haza érkezvén az ingatlanuk, illetőleg az ahhoz vezető 
kapuk, minden nyílászáró zárának bezárása, nem ele-
gendő, ha csak becsukják azokat, mivel egy rányitással 
az illetéktelen, nem kívánatos személy/ek azonnali be-
jutását megkönnyítik ezzel.

–  Közlekedési járműveiket (bicikli, motor, autó) lehető-
ség szerint ne hagyják kint az udvaron vagy az előtt, 
ha nincs rá mód akkor zárják be, le azokat, értékeket 
ne hagyjanak rajtuk, bennük. Őrizetlenül nyitott álla-
potban az ingatlan előtt egy percig se hagyják azokat.

–  A telek udvarán ne helyezzen el mozdítható értéket, 
annak biztonságos helyre való elzárásáról gondoskod-
jon (pl. fém tárgyak, bicikli, kis gépek stb.). 

–  Manapság már, energiatakarékos égőkhöz, kis össze-
gért hozzá lehet jutni, amennyiben lehetséges azok 
beszerzése, késő délutáni órákban a kül vagy beltéri 
lámpák felkapcsolása, ha megoldható mozgásérzéke-
lős lámpák felszerelése.

–  Ha az ingatlana fel van szerelve működőképes riasztó-
rendszerrel azt minden esetben élesítse, bármennyi 
időre is hagyja el otthonát.

–  Amennyiben huzamosabb időre elutazik otthonról, 
azt ne jelölje meg a közösségi felületeken, ne mondja 
el, ne hangoztassa idegen személyek előtt, gondos-
kodjon postaládájának folyamatos ürítéséről.

–  Kövessék figyelemmel szomszédjaikat, ha lehet mi-
nél jobb és egészséges bizalommal legyenek egymás 
iránt.  Nem megszokott eseteket tapasztalnak náluk 
pl.: Akár 1 napja is nem füstöl a kéménye és az azt 
megelőző időszakban rendszeresen füstölt, vagy nincs 
mozgás az ingatlanban vagy akörül, kellő körültekin-
téssel próbálják meg a kapcsolatfelvételt, ha sikerte-

len, értesítsék hatóságunkat a tragédia megelőzése 
érdekében.

–  Az ablakok redőnyei oly módon való leengedése, hogy 
abban az esetben, amennyiben ki szeretne tekinteni 
az ablakon, mivel felfigyelt szokatlan zajra, zörejre, ki-
lásson azon, annak működtetése nélkül.

–  Kutyájuk folyamatosan ugat és Ön észleli, hogy is-
meretlen, nem várt személyek állnak huzamosabb 
ideje ingatlana előtt, esetlegesen bejutottak telkére, 
ne konfrontálódjon velük, jelezze azonnal a 112-es 
segélyhívó számon. 

–  Amennyiben házaló személyek jelennek meg, felve-
szik Önnel a kapcsolatot, jónak tűnő ajánlatot tesz-
nek, akár beszerelés, faárusítás, szerelő jelleggel, 
adomány vagy bármiféle más indokkal, esetlegesen 
bekéretszkednek különböző indokokkal, ne bízzanak 
meg bennük, ne engedjék be őket.

–  Ha személyesen, vagy telefonos úton pénzt kérnek 
Önöktől, azzal az indokkal, hogy közeli hozzátarto-
zójuk bajba került, soha ne adjanak, illetve utaljanak 
részükre pénzt, ameddig meg nem győződnek az állí-
tás valóságáról.

–  Ha közüzemi dolgozók jelennek meg, egészséges bi-
zalmatlansággal álljanak hozzájuk, kérjék el igazol-
ványaikat, amelyek minden esetben sorszámmal a 
szolgáltató és a munkavállaló nevével ellátott plasztik 
kártyák, továbbá kérjenek a munkáltató által kiállított 
megbízást vagy munkalapot.

–  Elenyésző, de már volt rá példa, hogy rendőröknek 
adták ki magukat olyan személyek, akik nem ható-
ságunk tagjai és ezzel visszaéltek. Az egyenruhás 
rendőrt igazolja az egyenruhája, azon hímzett neve, 
jelvénye, melyen felül RENDŐRSÉG, alul minimum 
5 karakteres jelvényszám látható. Civil ruhás kollégái-
mat, ua. a metodikájú jelvény, illetve szolgálati igazol-
ványa, melynek bal oldalán RENDŐRSÉG Hivatásos 
Állományú Tagja, fényképe, POLICE felírat, jobb ol-
dalt neve, rendfokozata és a rendőrség címere látható.

–  Ha gyanús személyeket, idegen járműveket vél felfe-
dezni a környéken, azokról a lehető legtöbb informá-
ciót rögzítse és értesítse hatóságunkat.

Amennyiben kérdések merülnek fel Önökben, vagy 
úgy érzik, hogy információval tudnak szolgálni, mely a 
rendőrséget érinti, bizalommal forduljanak  irányunkba a 
06-20/500-8077 szolgálati telefonszámomon vagy a 112-
es segélyhívón, továbbá fogadó órámon, amely Duna-
újvárosi Rendőrkapitányságon kerül megtartásra, min-
den hónap utolsó hetének hétfői napján 08 óra 00 perc  
és 10 óra 00 perc közötti időben. 

Tisztelettel 

Demeter Nándor Norbert 
c. r. tőrm. (körzeti megbízott)
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Dr. Kemény János:  
Kérdezz-felelek magammal a testi és a lelki egészségről
Olvastam egy jópofa mondást:
„Az emberi test bámulatos, nincs hozzá fogható a kész
áruk világában. Már az ésszerűség kedvéért is jobban 
kel lene törődnünk vele, mint a többi anyagi dologgal.”

Kérdés:  Érdekes megfogalmazás, bár nem újdonság. 
Most aktuálisabb?

Válasz: Egyre inkább! Régóta fel-feltör bennem a rosz-
szallás, hogy észszerűtlenül élünk és ezzel ártunk ma-
gunknak. Az aktualitása, hogy nemrég elkezdtem (újra) 
DO-IN JÓGÁZNI, és ritkábban bár, MERIDIÁNTOR-
NÁZNI (meridiántorna: a meridiánok – energiacsator-
nák – egész szervezetünkre ható akupunktúrás pontjai-
nak ingerlése).

És belelkesedtem!
Heti 1–2x másfél óra! Nem 
könnyen gazdálkodom ki, de 
megéri. Frissebb és lazább let
tem (mind mozgás szervileg, mind 
mentálisan). Energikusabb vagyok, 
jobban bírom a pörgést. Gyorsabban 
teljesítem a feladatokat, job ban koncentrálok, 
kevesebbet felejtek és még jobban érzem magam.

Kérdés: Az emberek nem törődnek a testükkel?
Válasz: Magunkkal nem törődünk. Igaz, az önmagunk 
felé fordulásnak komoly „veszélye” van: időigényes, tu-
da tosabban kell élnünk, felelősséget kell vállalnunk a 
ve lünk történtekért, kudarcainkért, betegségeinkért – 
azaz az életünkért. És ha mégsem tesszük meg, lelkiis-
meret-furdalásunk lesz, azt pedig nem szeretjük.

Kérdés: Miért olyan nagy probléma ez?
Válasz: Mert le kell mondanunk nekünk jóleső (ne-
künk ártó) dolgokról, szokásokról, vagy legalább mér-
sékelnünk kell azokat, és tennünk kell olyanokat, amiket 
– legalábbis kezdetben – nem szívesen teszünk.

Kérdés:  Így is egyre többen depressziósak,  
mi lenne akkor?

Válasz: Sokkal több boldogabb, kiegyensúlyozottabb, 
elé gedettebb ember lenne. Értelmes célokkal, sikerélmé-
nyekkel, őszinte érzelmekkel.

De ez a kor nem kedvez a felelősségvállalásnak, a le mon-
dásnak, az önmegtartóztatásnak, az  önfegyelemnek. Azt 
diktálják (diktál szó egyik jelentése: erőszakkal rávesz, 
rábeszél), hogy tégy meg mindent, hogy most jól érezd 
magad (latin mondás: „Carpe diem” azaz „élj a mának”), 
de ez elsősorban a fogyasztást jelenti. Azt hazudják ne-
künk, hogy az örömszerző boldogsághormon (endorfi-
nok – a szervezetünkben is megtalálható morfinszerű 
vegyületek) megvásárolható, elfogyasztható, és ettől 
boldogok leszünk (ettől leszünk boldogok).

Kérdés: És nem így van?
Válasz: Az élményeink, örömeink, szeretetérzésünk, 
teljesítményünk hatására termelődött endorfinok tar-
tós „boldogságérzést” okoznak. Ha „kívülről visszük be” 
(nincs mögötte teljesítmény, amire büszke lehet, nincs 
mögötte élmény, amire emlékezhet, nincsenek mögöt-
te mások – család, gyerekek, barátok –, akikkel együtt 
örülhet, és nincs mögötte szeretet, ami a legfőbb, legter-
mészetesebb – és legolcsóbb – örömforrás), akkor ezek 
átmeneti, sokszor látszatörömök, amelyeket csalódás 
követi.

Kérdés:  Mit és hogyan tegyünk magunkért?  
Mondjunk le minden finomságról,  
élvezetről?

Válasz: Nem. Szinte semmiről, de a mérték a fontos. 
Egy lassan elszopogatott csokidarab alig kisebb élmény, 
mint egy bekapkodott egész tábla, de sokkal kevésbé 
árt. Egy lassan elfogyasztott ételből sokkal kevesebb 
elég – és a felesleg nem hízlal. Egy családi kirándulás 
élménydúsabb és olcsóbb, mint egy pláza-program – és 
sorolhatnám.

Kérdés:  Volt szó hasznosan eltöltött szabadidőről, 
táp lálkozásról. Mit kell(ene) még tennünk 
magunkért?

Válasz: Mozogni. Rendszeresen és sokat. Mert ez jó a 
testünknek, jó a lelkünknek (mentális egészségünk javí-
tásának is az egyik leghatékonyabb módja).
A rendszeres és alapos testmozgás minden szervünkre 
pozitívan hat, többek között:
–  Javítja agyunk teljesítményét (csökkenti a depressziót, 

szorongást, a gyerekek figyelemhiányos hiperaktivitá-
sát, fejleszti a memóriát.

–  Erősíti a szívet és a tüdőt. Tágítja az ereket. Csökkenti 
a vércukrot.

–  Erősíti az immunrendszert. Késlelteti a csontritkulást.
–  Az izzadással méregtelenít. Csökkenti a testsúlyt. Ja-

vítja a szexuális teljesítményt.
–  Zsírt bont, izmot épít. Az izom az egyetlen olyan 

gép, amelyet a használat nem koptat, hanem gyarapít. 
Mozgás nélkül az izmok, inak, ízületek leépülnek.
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Vajon mennyire ismerjük szomszédainkat? 
Tudjuk, hogy mit dolgozik, honnan jött, mi
óta újtelepi és mi a kedvenc hobbija?

Kuruczné Gál Kriszta
A Szalki-szigeten sétálva könnyen lehet, 
hogy összefutunk egy fényképezőgépét 
a kezében tar tó hölggyel, függetlenül 
év-, vagy napszaktól. Lehet, hogy épp 
egy harmattól megcsillanó pókhálót vesz 
célba, vagy egyszerűen a lenyugvó nap 
utolsó sugárpászmáit próbálja elkapni ka-
merájával. Nap mint nap, követve az évsza-
kok változását, a természet folyton változó apró 
csodáit örökíti meg kamerájával és sajátos látás-
módjával. Levelek, apró virágok, víz csillogása, néha 
egy magányos kócsag, bódult darázs a virág kelyhében, mind-
mind kiapadhatatlan és megunhatatlan ihletforrás számára. 
A képek aztán egy minimális szerkesztés után már másnap 
megjelennek a facebook-profilján, számos követőjének örö-
mére. Reggelente függetlenül a képektől megjelenik írásaival 
is az oldalon, amiben bepillantást enged életének ilyen-olyan 
szakaszaiba, történéseibe. Ezek a gondolatok hűen tükrözik 
mindenkori hangulatát, véleményét a dolgokról, de leginkább 
derűsek, mint ő maga. Nem csoda, hogy követőinek száma 
napról napra növekszik. 

Ő Kuruczné Gál Kriszta, aki már vagy harminc éve itt él 
a  Naposparton. Dunaújvárosi lány, de a középiskolát Debre-
cenben és Dunaföldváron végezte. Ez utóbbi városhoz több 
szálon is kötődik, mert itt találta meg a szerelem is. Soha nem 
gondolta, hogy egyszer majd fotózni fog, bár mindig voltak 
körülötte, akik ezt művelték. Gyerekkori emléke, hogy édes-
apja a sötét fürdőszobában hívta elő a fényképeket. Már ott 
valamiféle varázslatként élte át, ahogy a fotópapíron előtűntek 
a képek. Egész életében gyerekekkel foglalkozott, eleinte né-
hány évig óvónőként dolgozott, majd a dunaújvárosi kórházba 
került. Akkoriban egy új kezdeményezésként pedagógusokat 
is alkalmaztak a beteg gyerekek mellé. Ilyen csak itt volt, meg 
a Madarász utcai kórházban, tehát elég különleges dolognak 
számított. Szerette azt a munkát, végül is huszonnégy évet 
töltött a beteg gyerekek segítésével. Amikor ez a munka meg-
szűnt, az élet új feladatok elé állította. Akkor már nagyon be-

teg volt a férje, akinek támogatása, gondozása sok 
idejét vette igénybe, és talán nem is bánta, hogy 

kicsit otthon kell maradnia. Persze szükség 
volt a pénzre is, így hamarosan Dunaföld-

váron találta magát, ahol sajátos nevelési 
igényű gyerekeket kellett tanítani. Na-
gyon kemény munka volt, igazi ki hívás. 
Az első hónapok igen nehezen teltek, de 
végül nagyon megszerette. Nagyszerű 
főnöke és kollégái voltak, akik mellett 
szakmailag teljesen kiteljesedhetett, és 

őszintén szerette azokat a nagyon nehe-
zen kezelhető gyerekeket. Közben vissza-

jött az a kolléganő, akit helyettesített, így ez 
a munkahely is megszűnt. Szerencsére kapott 

munkát egy óvodában, így végül onnan ment 
nyugdíjba. A művészet és annak szeretete mindig 

természetes és szerves közege volt a családjának. Úgy 
alakult, hogy mindkét gyermeke művész lett. Lánya iparmű-
vész, aki festészettel is foglalkozik, fia pedig a város közismert 
és nagyrabecsült karnagyaként a Viadana kórus egyik alapí-
tója volt. Így talán az sem véletlen, hogy amikor véget ért 
szakmai pályafutása, és eltemette élete párját, egy teljesen 
más szakaszba fordult az élete, amit talán egy véletlennek 
is köszönhet. Az első kameráját ajándékba kapta. Egyszerű 
kis gép volt, de hamar magával  sodorta a lehetőség, hogy a 
világot az objektíven át ragadja meg. A természet kimerít-
hetetlen lehetőséget kínál és megunhatatlan. A fo tózás nem 
egyszerűen csak technika, hanem kreatív látásmód is, amiből 
szerencsére bőven jutott neki. A legjobban sikerült képeket a 
facebookra téve egyre több elismerést (és persze bírálatot is)  
kapott, sőt komoly szakmai segítséget más fotósoktól. Majd 
eljött az az idő is, amikor a kis egyszerű gépet egy komolyabb, 
profibb kamerára cserélhette, amivel egyre különlegesebb 
fo tók készültek. Ezt a gépet imádja, szinte mindíg magával 
tart ja, hiszen a téma bármikor, bárhol szembe jöhet. Ez a né-
hány év komoly szakmai fejlődést hozott számára. Az idén 
két meghívást is kapott, lehetőséget, hogy választott képeit 
kiállításokon is megmutathassa. Számára is meglepetés volt, 
amikor megpillanthatta saját képeit jó minőségű papíron ki-
nagyítva. „Elsősorban a magam gyönyörűségére csinálom, de 
persze az se bánt, ha mások is örömüket lelik a képek nézege
tésében – mondja, és az élet így kerek számára.

Keve Piroska

Ismeretlen szomszédok – Bemutatjuk...

Kérdés:  Ön mit tesz az egészségéért?  
Szót fogad saját magának?

Válasz: Igyekszem, de nem vagyok elégedett. Többet 
kell mozognom – bár amióta az ÚJTELEPI JÓGA-
CSOPORT tagja vagyok (ez egy nagyon hasznos és 
meg érdemelt reklám!), jobb a helyzetem. Emellett lép-
csőzöm, kirándulok, téli sportokat űzök, úszom (ahol és 
amikor lehet).
30 éve vegetáriánus vagyok. Igyekszem a szükséges táp-
anyagokat (vitamin, ásványi só, telítetlen zsírok, ome-
ga 3 stb.) bevinni a szervezetembe. Kevés szénhidrátot 
eszem.

Sok sikerélményben és sok élményben van részem.  
És szeretetben. És megbecsülésben.
Egészséges akarok maradni. Elhatároztam, hogy 
egészségesen fogok megöregedni! 
De nem sürgős!
Akarják Önök is! Határozzák el Önök is. És tegyenek 
érte!
És jöjjenek DOIN jógázni!

Dr. Kemény János
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Mikulás-party – 2018
A Manók mottója: 

„Ha valaki egy csöpp nyi  
szeretetet és jó szívet, egy csi

petnyi vilá gosságot adott a vi
lágnak, élete nem volt hiába  való.  

Nagy öröm volt számunkra ennyi gyer
meket és szü lei ket boldoggá tenni.”   

(Nyári Ica, 2018. december 1.)

Ebben az évben negyedik alkalommal hívta Mikulás-
partyra az újtelepi lakosság apraját-nagyját a Város védők 
Újtelepért Egyesület.

A rendezvényt közel egyhónapos szervezőmunka 
előzte meg. Nyári Ica az előző évek tapasztalata alap-
ján elkészítette a forgatókönyvet. Mi többiek pedig ki-
egészítettük.

Nem szerettük volna, ha a Mikulás üres puttonnyal 
érkezik. Kisné Fehér Éva és Nyári Ica járták az üzleteket, 
hogy a gyermeki szívnek örömet okozó játékokat vá-
sá roljanak. Könyveket is rendeltek, hiszen mai vilá-
gunkban is boldogság megfogni, lapozgatni, olvasni egy 
színes mesekönyvet. A csomagból nem maradhatott el 
az alma, dió, mogyoró, narancs és persze a csokoládé 
sem. Itt ragadnánk meg az alkalmat, hogy megköszönjük 
azon kedves újtelepieknek a felajánlott játékokat, köny-
veket, melyeket felhívásunkra vittek be Icához a „gyűjtő-
pontra”. Keve Miklósné, Piroska megvarrta a zsákokat. 
A hozzávalókat szorgos manóink szerezték be. Örö-
münk re édességet ajándékba is kaptunk. Ahogy ürült 
a kassza, úgy tornyosult a kiosztásra váró ajándék a 
Mikulás-gyár raktárában.

Télen hamar sötétedik, ezért Orosz János megvásárol -
-ta a reflektorokat. A gondos gazdálkodásnak köszönhe-
tő  en gyarapodott az egyesület két Siesta gázkályhával is. 
Eze  ket Deák Ferenc szerelte össze. Éva és Ica manó a hi-
vatalos engedélyeket is beszerezte Tóth Kálmán kép vi se-
lő segítségével a rendezvényhez. Még számtalan felada-
tot megoldottak a csapat tagjai, felsorolni szinte lehe tet-
len. Minden napra jutott elintéznivaló. November 30-án 
viszont minden manó együtt szorgoskodott a bázison 
Katánál. Megtöltöttük a zsákokat. Becsomagoltuk a ren-
geteg ajándékot, felpakoltuk a teherautót. 

December elsején a régi újtelepi iskola udvarán szor-
gos kezek készítették elő a helyszínt. Délre álltak a sát-
rak, a tábortűz meggyújtásra várt, padok, asztalok, és 
ami a legfontosabb, a Télapó trónja is a helyére került. 
Köszönjük újtelepi segítőinknek és a diákoknak, hogy da-
colva a hideggel, fáradhatatlanul dolgoztak. Sok isme rős 
arccal találkoztunk a segítők közt, ám nagy örömünkre 
egy-két új segítséggel is megismerkedhettünk aznap. 

Rövid ebédszünet után már manóruhában folytattuk 
az előkészítést. 

A kerítésre mécseseket aggatott Feke te Éva Solymosi-
né Kovács Beával. Orosz János meg gyújtotta a tábortüzet.

Négy órakor kinyílt a kapu és jöttek a vendégek. A vá- 
 rosrészben lakó felnőtteknek az Újtelepi Hírlapból ki-
vá gott bon jelentette a belépőjegyet, a többiek jel képes  
összeggel járultak hozzá a rendezvény kötségeihez. Min-
den kis gyermek ingyen léphetett be a régen volt iskola ud-
varára. Dobler Istvánné, Éva és Horváthné Nagyszöl lő si 
Mag dolna, diák segítőikkel együtt fogadták az érkezőket.

Fülekiné Gracza Csilla, köszöntő ajándékként mézes-
kalács-figurákat sütött minden lurkónak (közel 300 fi-
nomsággal lepett meg bennünket). 
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Palkovics Katalin volt a szpíker manó, a fontos tudni-
valókat ő mondta el, üdvözölte a vendégeket.

Braun Ervin baptista presbiter nyitotta meg a ren-
dezvényt. Megköszönte a Városvédők Újtelepi Csoport-
jának önzetlen, áldozatos munkáját. Az advent időszaka 
várakozás, lelki felkészülés, a szeretet ünnepére. Ki-
hangsúlyozta az emberi értékek fontosságát, az egymásra 
figyelés jelentőségét. 

Ezért helyeztük el az épület mellett a betlehemi 
jászolt, a karácsony szimbólumát. A Szent Családot, a 
háromkirályokat, Gábriel arkangyalt, a hírnök pásztor-
fiút és az állatokat szemlélhették meg az érdeklődők.

Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere elmond-
ta, hogy örömmel jött a városrészi ünnepre, hiszen 
ez a rendezvény a lakóközösség összetartozását, kap-
csolatainak erősítését szolgálja. Fontosnak tartja, hogy a 
lakók egymásra figyelnek, szeretet hatja át rendezvényt. 
„Megtisztelő, hogy ebbe most engem is beavattak.”

A szervezők közül kiemelte: Kisné Fehér Évát, Pal-
kovics Katát és a Dunaújváros Díjjal kitüntetett Nyári 
Ilonát (nekünk ő „csak” Ica:). Felsorolta az egyesület 
eddigi tevékenységeit, ami azt eredményezi, hogy az 
Újtelepen lakók életminősége folyamatosan javul.

Egy nagyon fontos bejelentést tett Cserna Gábor pol-
gármester úr. Az iskola épületét a Városvédők Újtelepért 
Egyesület használhatja szabadidős programjainak le bo-
nyolítására. (Közgyűlési döntést a jövő évi januári vagy 
februári közgyűlésen hoznak.)
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A Móricz Zsigmond Általános Iskola 5. osztályos kó-
rusa, Szigethy Adrienn tanárnő vezényletével, az ün-
nepi témakörhöz kapcsolódó dalokat adott elő szívet 
melengetően. A várakozók is csatlakoztak az énekléshez.

Közben a Mikulás lovaskocsijával tett egy körutat. 
Meg látogatta a Béke városrészi gyerekeket, akiknek sza-
loncukrot osztott. Kocsijának saroglyáján elhelyezett 
táblán hirdette, hogy ebben az évben Újtelepen kezdte  
meg ajándékosztó körútját. A kis kitérő után sietett az őt 
váró gyerekekhez, s ekkor Yvett paci belelépett egy ká-
tyúba, s lesántult. Így sajnos nem tudták megkocsikáztat-
ni idén a gyerekeket, de megsimogathatták a lovakat. 

A Télapót nagy örömmel fogadták a várakozók. Olyan 
sok ajándékot hozott, hogy bizony elkélt a manói segítség 
a kiosztásánál. Minden gyermeknek ajándékozott egy 
mikulászacskót tele finomságokkal és egy külön cso ma-
got, ami könyvet, játékot rejtett. Bizony, mire a gyere kek 
boldogan távoztak tőle, elfáradt, de nemcsak ő, hanem 
se gítői: Garancz Csilla, Kisné Fehér Éva és Palkovics 
Kata is. 

Minden vendéget zsíroskenyérrel és teával kínáltunk 
meg. Itt Garancz Viktor, Deák Ferenc és Keve Piroska 
gondoskodott a folyamatos ellátásról. (Ezúton is sze-
ret nénk köszönetet mondani 

Braun Ervinnek, hogy ismét finom, friss kenyérrel aján-
dékozott meg bennünket.) A segítő gyerekek és két 
felnőtt kente a kenyereket fá radhatatlan szorgalommal. 
Nagykorú vendégeink vásá rol hattak maguknak forralt 
bort a Szikra bisztró jóvol tából. Kürtőskalácsos is 
árusította finom illatú és ízű termékeit. Nagyon sokan 
ültek le a tűz köré melegedni, falatozni. Sok kisgyermek 
életében nem látott még ilyen gyönyörű, nagy tábortüzet.

Nagy élmény volt, hogy a rendőrautóba is beülhettek, 
sőt a szirénát is megszólaltathatták. Demeter Nándor 
Norbert rendőr törzsőrmester irányította a lelkes ne-
bulókat. Később begördült a Baracsi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület tűzoltóautója is. Ilyen sok kisgyerek rég ült 
ben ne, mint ezen az estén. Szomorúak is voltak, amikor 
el száguldott, mert a baracsi óvoda tűzjelzője beriasz tott, 
s el kellett mennie.

A gyerekek szülői segítséggel figyelték a tombola-
számok kihúzását. A fődíj egy kerékpár volt. Ezt egy kis-
fiú nyerte meg. Szülei segítségével ki is próbálta. Még 
ki csit nőnie kell, hogy a pedált elérje. Emellett hatalmas 
plüss állatok és több nagyobb ajándék talált még 
gazdára. 
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Nagy várakozás előzte meg a süteményverseny ered-
ményhirdetését. A kupákat Oroszné Garami Zsuzsanna, 
Bödök Ibolya és Fekete Éva osztotta ki. Ezután kóstolót 
is kaptak a vendégek az édes és a sós csodákból.

A manók mellett diákok is tüsténkedtek. A önkéntes 
diákmunka keretén belül segítőink voltak a Széchenyi, 
a Rudas, a Pannon, a Dunaferr és a Bánki középiskola 
tanulói. 

A Városvédő Polgárőrség, Hegedüs László vezetésével 
végig jelen volt e rendezvényen. Gondoskodtak a for ga-
lom irányításáról, és ahol tudtak, segítettek. 

A rendezvény végén jó volt látni az ajándékokkal 
megpakolt, kipirult arcú, boldog gyerekeket. Volt, aki 
megállt és megmutatta, hogy mi mindent kapott a Mi-
kulástól. Több szülő is megköszönte a jól sikerült prog-
ramot. Sokan csodálkoztak, hogy honnan teremtett elő 
ennyi ajándékot az egyesület. Kérdezték, hogy jövőre is 
lesz-e ilyen program.

Bizony, nem volt könnyű feladat forrást találni. 
A Du na újváros Megyei Jogú Város Képviselő-tes tü le-

té hez benyújtott pályázatot elfogadták a képviselők, és 
tá mogatták, innen egy része, valamint az egyesület szám-

lájára (bankszámlaszám: 10700134-69613595-51100005)  
a lakosok – egyenlőre még – kis része befizetett mű-
ködési támogatásából és vállalkozók adományaiból. De 
a kupakgyűjtésből befolyt összeget is itt használtuk fel.

Ez évtől fogadhatja az SZJA 1%-át az alapítványunk. 
Adó szám: 18742576-1-07. Reménykedünk benne, hogy 
egyre többen érzik ma gukénak az egyesületet, támogatják 
munkával és pénz beli hozzájárulással! Bízunk benne, 
hogy jövőre is találkozunk a Mikulás-partyn!

A rendezvényen idén is velünk volt „egyesületi fotó-
sunk”, Cselényi Zoltán, és „segéd amatőr fotósunk” Sza-
lainé Detti, akik több száz képet készítettek, és tették 
min denki számára elérhetővé és ingyen letölthetővé a  
képeket ismét. Köszönjük nekik, hogy mint évek óta 
min dig, most is megajándékoztak bennünket mun ká-
jukkal és szabadidejükkel!

Örömünkre szolgált, hogy lassan – mondhatjuk úgy 
is – hagyomány szerint ezen a rendezvényünkön is volt 
könyvárusítás. Megtisztelt bennünket Kemény Lajosné 
Borika, aki gondjaiba vette nagynénje írásait, könyvbe 
rendezte azokat, és „Régi pentelei történetek” címmel 
november végén meg is jelent a kétkötetes kiadvány. 
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Bár a Mikulás tovább ment Újtelepről, ám megbízta 
Nyári Ica, Kisné Éva és Palkovics Kata manókat, hogy 
szerezzenek örömet a kórházban fekvő kis betegeknek. 
December 3-án ez meg is történt, hiszen ezért készí-
tettünk 280 mikuláscsomagot és több mint 200 aján-
dékot. Ebből 20 csomagot vittek a gyerekosztályra.

A Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet dolgozói a 
facebook-oldalukon osztották meg örömüket.

 Horváthné Nagyszöllősi Magdolna

„Meglepetéscsomagok a gyermekeknek

A dunaújvárosi Városvédők Újtelepért Egye sü let 
ma nó   ruhába öltözött tagjai szereztek örö möt hétfőn 
dél   előtt a kórházban fekvő és a kórház munka helyi 
bölcsődéjében tartózkodó gyermekeknek.
Kisné Fehér Éva elnök asszony két egyesületi tag
gal, Nyári Ilonával és Palkovics Katával együtt lepte 
meg a gyerme keket az egyesületi tagok által készített 
mikulászsákok ba rejtett gyümölcsökkel, édes ségek
kel. Nagy örömmel fo gadták az ajándékokat a mun
kahelyi bölcsődében a gyermekek, valamint a gyer
mekosztályon és a fülorrgégészeti osztályon fekvő 
gyermekek és szüleik. Az egyesü let tagjai egyúttal 
a kórház dolgozóinak is kifejezték köszönetüket ál
dozatos munkájukért.
Ezúton is köszönjük az egyesület tagjainak figyel
mes ségét!”
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19- féle finomsággal neveztek idén a sütni szerető fel-
nőttek és gyerekek. Köszönjük a versenyen kívül hozott 
ínycsiklandó mákos zserbót is. Fekete Éva és Bödök 
Ibolya zsűrizték az édes és sós kategóriában érkezett 
süteményeket. Alapos értékelés után megszületett a 
végeredmény. A díjazottakat kupák, könyvek, okleve-
lek várták. Az eredményhirdetés után a Mikulás-party 
résztvevői perceken belül jóízűen elfogyasztották a sok 
ízletes süteményt.

A verseny díjazottjai
ÉDES KATEGÓRIA:
I. díj:  Szilágyi Sándorné
II. díj:  Nyuliné Tóth Betti
III. díj:  Braun Ervinné

SÓS KATEGÓRIA:
I. díj:  Fábián Szilvia
II. díj:  Csilléryné Kockás Mónika
III. díj:  Makrai Csilla

KÜLÖNDÍJASOK:
Csilléryné Kockás Mónika, Botka Csenge, Tóth 
 Vanda

Házisütemény-készítő verseny a Mikulás-partyn
Receptek:

I. helyezett: Képviselőfánk
HOZZÁVALÓK: 10 evőkanál forró víz, 
8  dkg zsír vagy margarin, 10 dkg liszt,  
4 egész tojás
A forró vízbe beletesszük a zsírt. Ami kor  
felolvadt, beleöntjük a lisztet, jól össze-
kever jük, végül belekeverjük az egész to -
já sokat. Sütőpapírral bélelt tepsibe teás ka- 
 nállal kis halmokat rakunk, de ne szo rosan egymás mellé. 200–220 
 fokos forró sütőben 20–25 perc alatt (sütőtől függ) kisütjük, majd 
ki hűtjük. A fánkok tetejét levágjuk, majd megtöltjük a töltelékkel, és 
rátesszük a kalapokat.
Töltelék: Dr. Oetker házi krémesport 8 dl tejjel és 2 csomag vaníliás-
cukorral kikeverünk. 2,5 dl Hulala tejszínt kemény habbá verünk, és 
belekeverjük a krémbe. Ezzel megtöltjük a fánkokat.

II. helyezett: Kókuszos 
mézesmandulás szelet
Tészta: 50 dkg liszt, 5 dkg margarin, 15 
dkg porcukor, 1 teáskanál szódabikarbó
na, 4 evő kanál méz, 1 dl tejföl
Összegyúrni, négy lapot kisütni.
Krém: 20 dkg porcukor, 20 dkg margarin, 
1 csomag vaníliás puding, 5 dl tej, 10 dkg 
kókuszreszelék, 3 evőkanál barack extra jam, 1 mandulaaroma
A pudingot a kókuszreszelékkel forró tejben felfőzzük, majd kihűt-
jük. A margarint a porcukorral krémmé habosítjuk, és ha kihűlt a 
kókuszos krém, együtt habosítjuk tovább.
Az első lapra pudingos krém kerül, rá a második lap, ezt lekvárral 
kenjük meg. Rátesszük a harmadik lapot. A maradék krémbe man-
dulaaromát keverünk és rákenjük. Rárakjuk a negyedik lapot. Tete-
jére fehér vagy étcsokit olvasztunk, megszórjuk dióval. 

III. helyezett: Bécsi szelet
HOZZÁVALÓK:
Az 1. tésztához: 10 tojássárgája, 30 dkg 
por cukor, 15 kanál meleg víz, 35 dkg liszt, 
fél csomag sütőpor
A 2. tésztához: 10 tojásfehérje, 30 dkg por
cukor, 20 dkg liszt, fél sütőpor, 10 dkg Tibi 
csokoládé
A krémhez: fél liter tej, 6 evőkanál liszt, 20 dkg cukor, 20 dkg Rama 
margarin, 1 citrom leve és reszelt héja
Az első tésztához a tojások sárgáját a porcukorral és a meleg vízzel 
habosra keverjük. Hozzáadjuk a liszttel elkevert sütőport, lassú tűz-
nél megsütjük. Ha kihűlt, kettévágjuk.
A második tésztához a tojások fehérjét a porcukorral keményre ver-
jük, hozzáadjuk a lisztet, a sütőport, és belereszeljük a Tibi csokolá-
dét. Adhatunk hozzá 5–6 dkg vágott diót is, és megsütjük.
A krémhez a tejet a liszttel sűrűre főzzük. A cukrot habosra keverjük 
a Ramával, a citrom levével és reszelt héjával, majd ezt a kihűlt főzött 
krémhez keverjük.
Összeállításkor alulra kerül a sárga tészta fele, megkenjük krémmel, 
ráhelyezzük a fehér tésztát, ezt is megkenjük krémmel, és a sárga 
tészta másik felét rátesszük. Tetejére csokoládémázat teszünk.

I. helyezett:  
Kolbászos sajtos rúd
HOZZÁVALÓK:
25 dkg liszt, 20 dkg vaj, 25 dkg túró,2 ká
véskanál só, 5 dkg apróra vágott kolbász
Tetejére: 1 felvert tojás, 15 dkg reszelt sajt
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II. helyezett:  
Napraforgó alakú sós süti
HOZZÁVALÓK:
50 dkg finomliszt, 1 tojás, 140  g joghurt, 3 
evőkanál olaj, 1,5 teás kanál só, 1 evőkanál 
cukor, kb. 1,8 dl víz, 2 dkg élesztő, 1 to jás a 
lekenéshez, szezámmag, fekete szezámmag
Töltelékhez: sonka, tejföl, mustár, erős pista, 
só, bors, reszelt sajt, hagyma

A töltelékhez ledaráljuk a sonkát, adunk hozzá kevés tejfölt, mus-
tárt, sót, borsot, finomra aprított hagymát, reszelt sajtot.
A tésztához a szokásos módon a kenyérsütő gép üstjébe vagy a da-
gasztógép táljába bekészítjük az összes hozzávalót, és a kenyértész-
tánál kissé lágyabb, de nem ragacsos tésztát dagasztunk. Kelesztőtál-
ban duplájára kelesztjük. Ezután enyhén lisztezett felületre borítjuk, 
négy egyenlő részre vágjuk, négy gombócot csinálunk.
Az egyik tésztát kb. 2–3 mm vastag kör alakúra nyújtjuk, majd egy 
sütőpapírral bélelt sütőlemezre tesszük. Megkenjük töltelékkel, majd 
tegyük rá a másik kinyújtott tésztát, arra is tegyünk tölteléket, majd 
a harmadikat, arra is tölteléket, végül a negyedikkel fedjük be a töl-
teléket.
Egy poharat lisztbe mártunk, majd a tészta közepét kissé megnyom-
juk vele, de ügyeljünk, hogy ne szakadjon át a tészta. Ez lesz a napra-
forgó közepe. Csíkozzuk fel a tésztát 16 részre a körig bevágva, majd 
minden csíkot tekerjünk meg kétszer-háromszor. Fél órát pihentes-
sük, majd egy egész felvert tojással lekenjük. A közepét megszórjuk 
szezámmaggal, mákkal vagy fekete szezámmaggal, napraforgóval stb.
180 fokos előmelegített sütőben kb. 25–30 perc alatt megsütjük.

III. helyezett: Hamis burek
HOZZÁVALÓK: 50 dkg fodros nagykocka 
tészta, 1 liter tej, 5 to jás, 2 kis pohár natúr 
joghurt (kb. 300 g), 1 nagy pohár tejföl (450
500 g), 3 csapott evőkanál só, 1 dl étolaj
ELKÉSZÍTÉS: A tésztára ráöntjük a tejet, 
2–3 órán át ázni hagyjuk, időnként megke-
verjük, hogy mindenhol érje a tej.

A maradék összetevőket elegyítjük, majd az elázott tésztához kever-
jük. Amikor a keverékünk már egységes állagú, akkor kizsírozott és 
kilisztezett tepsiben kb. 180 fokon addig sütjük, amíg a teteje szép 
piros nem lesz.

Különdíjas: Mézeskalácsház
HOZZÁVALÓK: 75 dkg liszt, 34 dkg por
cukor, 2 csapott kanál szódabikarbóna, 2 
kanál fahéj, 5 dkg margarin, 4 egész tojás, 4 
evőkanál méz
A díszítéshez: 1 tojásfehérje, 12 dkg porcukor
ELKÉSZÍTÉS: A tésztához való kat ösz-
szegyúrjuk, kinyújtjuk, for mával kiszaggat-
juk és megsütjük. A díszítéshez a tojásfe-
hérjét a cu korral felverjük, zsákba töltjük, 
és kihűlés után díszítjük a formákat.

Különdíjas:  
Karácsonyi (linzer) keksz
HOZZÁVALÓK: 10 dkg cukor, 20 dkg vaj, 30 
dkg liszt, 1 sütőpor, 1 tojás sárgája, 1 teáska
nál natúr joghurt, ízlés szerint egy fél citrom 
reszelt héja, fahéj, apróra vágott mandula, 
színes ételfesték
ELKÉSZÍTÉS: Az összetevőket összegyúr-

juk. A masszát több darabra oszthatjuk, és fahéjjal, reszelt citromhéj-
jal ízesíthetjük, ill. ételfestékkel színezhetjük. Folpackba csomagolva 
legalább fél órán át (vagy akár egy éjszaka) a hűtőben pihentetjük.
A hideg tésztát 3–4 mm vastagra nyújtjuk, formákat szaggatunk 
belőle. Sütőpapírral bélelt tepsiben, 150 fokra előmelegített sütőben 
8 percig sütjük. Fontos, hogy maradjon világos a tészta. A sütőből 
kivéve a tepsiben hagyjuk kihűlni, mert ilyenkor még nagyon puha a 
tészta, és széteshetnek a formák.
A kihűlt linzerlapokat gyümölcslekvárral egymáshoz ragasztjuk, cu-
kordarával, vágott dióval, mandulával díszíthetjük.

Különdíjas: Habos nyalóka
HOZZÁVALÓK:
A tésztához: 400 g kakaós piskóta, 80 ml 
tejszín, 150 g mascarpone
A csokis réteghez: 200 g olvasztott étcso
ki,pár csepp étolaj
A habcsókréteghez: 1 tojásfehérje, 80 g cu
kor
15 db rövidebb hurkapálcika
ELKÉSZÍTÉS: A piskótát össze morzsoljuk, majd összegyúrjuk a 
többi hozzávalóval. A lényeg, hogy formázható, kicsit tömörebb 
masszát kapjunk. Diónyi golyókat gyúrunk belőle. A csokit vízgőz 
fölött felolvasztjuk, adunk hozzá pár csepp olajat, belemártjuk a 
pálcikák végét a csokiba, beleszúrjuk a golyókba, és hűtőbe rakjuk 
őket. Mikor megdermedt a csoki a pálcikáknál, belemártjuk a ma-
radék olvasztott csokiba a golyókat, és egy hungarocellbe szúrjuk. A 
tojásfehérjét a cukorral vízgőz felett robotgéppel felverjük habcsók 
állagúra. Belemártjuk a golyókat, és szakácsfáklyával kicsit megka-
ramellizáljuk a habot.
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Egyesületünk immáron harmadik alka-
lom mal az idén is benevezett abba a 
kupak gyűjtő versenybe, amelyet az át-
vevő cég hirdetett meg. Sajnos idén sem 
sikerült bejutnunk az első hat helyezett 
közé, akik plusz pénzjutalomban része-
sülnek. A tavalyi nyertes 6500 kg kupak-
kal győzött, amikor is az átvételi ár mellé 
még plusz 100 000 Ft-ot is nyertek a cél-
jaik megvaló sításához. Mi tavaly, 2017-
ben 1010 kg kupakot adtunk le. Az idei 
győztes egyesület/szervezet 18 179 kg 
ku pakkal nyert, a hatodik helyezett 2640 
kg-mal zárta a jutalmazottak listáját, Új-
telep pedig 1200 kg-ot adott le 2018-ban. 

DE NEM ADJUK FEL, ÚJRA ÉS ÚJRA 
NEKIUGRUNK, hátha évről évre egyre 
töb ben hiszik úgy, hogy a környezetvé-
delmünk és a megvalósítandó céljaink 
megérnek egy kis pluszmozdulatot, le-
csavarni és félretenni a kuoakokat. 

Mindig hallottuk ezt a mondatot: „mi 
nem iszunk ásványvizet se üdítőt, nincs 
mit gyűjtenünk”. Szeretnénk eloszlatni 
azt a tévhitet, miszerint csak az üdítők-
nek és ásványvíznek van gyűjthető ku-
pakja. Ez té vedés. Minden kupak meg-
felelő és újra hasznosítható méretétől és 
formájától függetlenül. Gondoljuk csak 
végig, hogy mi minden fordul meg ház-
tartásunkban, aminek van lecsavarható, 
lepattintható és gyűjthető kupakja már-
ka és kiszerelés nagyságától függetlenül. 
Vessünk csak egy pillantást a képekre!

Meglepődnénk, hogy évente mennyit 
dobunk a szemétbe, pedig az újrahasz-

nosítható kupakok értékével fontos kö-
zösségi célokat is szolgálhatnánk, azzal 
együtt, hogy elsősorban a környezetün-
ket óvjuk. Csak egy kis mozdulat külön 
dobozba dobni. Lehet, hogy hetente csak 
öt darab kerül a dobozba, de sok kicsi 
sokra megy, és nem a mennyiség a fon-
tos, hanem hogy gyűjtsünk szelektíven.

Íme egy kis segítség, hogy mi minden-
nek van műanyag kupakja? Az ásványvíz 
és az üdítő mellett még szinte minden-
nek. Tej, folyékony mosószer, öblítő, mo-
sogatószer, tusfürdő, folyékony szappan, 
dezodor, majonéz, kechup, mustár, ecet, 
virágtáp, bútorfény, toalett-illatosító, arc-
krém, kézkrém, fogkrém, babahintőpor…, 
de ha kimegyünk a garázsba, ott is talá-
lunk bőven, sokkal nehezebb és nagyobb 
kupakokat, mint egy ásványvizes palacké. 
Hisz egy motorolajos flakon kupakja kb 
hatszor nagyobb és nehezebb. De újab-
ban már a literes sörök is műanyag kupa-
kosak, vagy jelesebb események alkalmá-
val eltehetjük a műanyag pezsgősdugót 
is. Felsorolásunk a teljesség igénye nélkü-
li, mert több ezer készítményt zárnak le 
ma már műanyag kupakkal/dugóval.

Az egyesület vállalja, hogy szervez, be-
gyűjt és szállít, a lakóknak csupán annyi a 
dolga, hogy minden kupakot mentsenek 
meg, gyűjtsék össze, és hozzák el majd 
az ÖKO-napra. Pillanatnyilag még csak 
az ÖKO-napon tudjuk átvenni a kupako-
kat, hisz mi is csak a saját garázsainkban 
pincéinkben tudnánk tárolni, de remél-
jük, hogy mindenkinek akad egy kis zug 
valahol a házában, ahol megfér egy gyűj-
tődobozka vagy zsák. Lassan megoldódni 
látszik a tárolóhelyiségünk, de addig még 
van néhány hét.

HAJRÁ ÚJTELEP,  
MUTASSUK MEG,  
HOGY MI IS VAGYUNK  
OLYAN ÜGYESEK,  
MINT AZ ORSZÁG 
LEGTÖBB KUPAKOT LEADÓ  
EGYESÜLETEI! ☺ 

VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT 
EGYESÜLET

ÚJTELEP 2018-ban is 
KUPAKOT GYŰJTÖTT!
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2019-ben is köszönjük  
támogatásukat:

•  Raiffeisen BANK  

12024009-00160996-00100002 

ÁTUTALÁSNÁL kérjük odaír-

ni: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

•  Személyes befizetésre a Venyi-

mi út 8/b szám alatti üzletben 

nyitvatartási időben van mód. 

(2019. január és február hónap-

jában csak hétfőn, szerdán és 

pénteken 14–19 óráig!)VÁROSVÉDŐ POLGÁRŐRSÉG

Kellemes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánunk!

TALÁLKOZZUNK 
2019. április 27-én  

az ÚJTELEPI PIKNIKEN!

ÚJRA  
egészségmegőrző  

és öngyógyító tornák:  
3-1-2 MERIDIÁNTORNA  

és DO-IN jóga  
a régi újtelepi iskolában:   

Jókai utca 19. 

DO-IN jóga: 
kedden 17.30–19.30-ig;   

3-1-2 meridiántorna: 
csütörökön 17.30–19.30-ig
Szeretettel várjuk minden régi 
és új tornakedvelő társunkat: 

férfiakat és nőket,  
fiatalokat és időseket egyaránt. 

Felső korhatár nincs,  
ez a mozgás 70 év felett is 

ajánlott!

A terem bérleti díja miatt  
mindenkitől 500 Ft/alkalom 

díjat szedünk!

FONTOS IDŐPONTOK 2019-ben!
• április 27. Újtelepi Piknik
• szeptember 21. Újtelepi ÖKO-nap
• december 7. Újtelepi Mikulás
Részletes információval jelentkezünk a kö-
vetkező Újtelepi Hírlapban, szórólapon il let - 
ve Facebookon az ÚJTELEP(Dunaújváros) 
zárt csoportban.


