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A lombelszállítás
tól az egyesületig…

Sokan, sokszor feltették ne
künk a kérdéseket: miért csi
náljátok, mi a célotok? És saj
nos sokszor halljuk a jelzőket, 
amikkel egyesek bennünket 
bizonyos politikai irányzat 
bérenceinek neveznek.

Cikk a 2–3. oldalakon

Újtelepen járt  
a Mikulás!

Nem tudom, hogy ki izgult 
jobban szombaton, a gyere
kek, vagy a Mikulás manói, 
akik hetek óta azon dolgoz
tak, hogy méltóképpen fo
gadják a szakállast és persze 
az újtelepieket. 

Cikk a 4. oldalon, 
képösszeállítás a 8. oldalon

Karácsony
A karácsony keresztény ün
nep, amelyen Jézus Krisztus 
születésére emlékeznek. 

Cikk a 5. oldalon

Mi történt 2015
ben Újtelepen?

Civil szerveződésünk Nyári 
Ica által már 2012ben elve
tett magja nemcsak szárba 
szökkent, hanem kivirágzott 
ebben az esztendőben.

Cikk a 6–7. oldalakon

Biztonságban  
az év végi ünnepek 
alatt is

Az év végi ünnepek közeledtével 
a személy és gépjárműforgalom 
növekszik a főbb közlekedési út
vonalakon, valamint a bevásárló 
és üzletközpontok, környékén.

Cikk a 7. oldalon

Már a küszöbön áll a karácsony, az 
egész esztendőben várt, mesterkéletlenül 
őszinte ünnep, amit a harmadik évezred 
kíméletlen világában is a szeretetnek, a 
megbékélésnek szentelünk. Advent he
teiben a várakozás különleges érzése 
apránként költözik a lelkünkbe, napról 
napra erősebb az érzés, hogy szeretném 
megölelni az egész világot. Az embere
ket, akik fáznak, éheznek, akiknek nin
csen, ahol lehajtsák a fejüket, akiknek 
nincsen családjuk, akiket nem szeret
nek, akiknek a hazájában fegyverek ro
pognak. Szeretném megölelni azokat is, 
akik valamiért az élet árnyas oldalára 
kerültek, és azokat is, akik a napos ol
dalon élve nem veszítik szem elől a világ 
sokféleségét. 

Nehéz világot élünk, már alig mű
ködnek azok az örökérvényűnek tűnt 
gondolatok, amelyeket gyerekfejjel meg
tanultam a nagyanyámtól. Biztos zsinór
mértékkel éltem sokáig, mára azonban 
elkoptak a szálai, hiába ragaszkodom 
erősen minden egyes családi passzus
hoz. Jó tett helyébe jót várj, hallottam 
ezerszer, így aztán várom is a mai napig. 
Aki szeretet ad, az szeretetet kap, hiszem 
halálomig. Ha megdobnak kővel, itt már 

elbizonytalanodom, hiszen oly sokszor 
dobtam vissza a kenyeremből, hogy alig 
maradt belőle mára. Egyetlen dologban 
azonban biztos vagyok: ha nem is pa
zarolom a kenyerem, kővel soha nem 
dobok vissza. A zsinórmérték kopottas, 
toldozott, de van. Amíg vagyok, addig az 
avíttas mércém is van, és ez az én leg
nagyobb karácsonyi ajándékom, amit 
a családomnak adhatok. Fiaimnak, lá
nyomnak. 

Most, hogy közeledik a szent ünnep, 
készítem a lelkemet, hogy mint minden 
esztendőben, most is megidézzem azo
kat a kalácsillatú karácsonyokat, amiket 
megélhettem oly sokszor. Elcsendese
dünk majd, kizárjuk a világ zajait, és 
elhisszük arra a néhány napra, hogy az 
emberek jók, a világ élhető, csak a he
lyünket kell megtalálni benne. 

Valamennyiünknek megvan a saját 
zsinórmértéke, adventje, karácsonyi em
léke, amit minden egyes ünnep kapcsán 
újra meg újra megélünk. Generációkon 
keresztül tanultuk mindezt, jó útrava
lónk van ahhoz, hogy az idei ünnepen is 
kitárjuk a lelkünket. 

Ez a mi örök, karácsonyi ajándékunk.
Virágh Ildikó

ÖrÖK AJáNdÉK
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A lombelszállítástól az egyesületig… 
avagy miből lett a cserebogár?

Kedves Újtelepiek, kedves Szomszédaink!

Hadd ragadjam meg az alkalmat és mondjam el elölről ab
szolút civil csoportunk céljának, megalakulásának és eddigi 
tevékenységének történetét. Legutóbbi lakossági fórumun
kon ezt is megjelöltük fő témának, de sajnos nagyon kevés 
lakótársunk volt ott, ezért akkor ez elmaradt. Azoknak, akik 
nemrég csatlakoztak hozzánk, illetve csak az utóbbi kiadásait 
olvasgatták az Újtelepi Hírlapnak, egy kis visszatekintés Új
telep közösségi életének kialakulásáról, akik pedig ismeret
lenül neheztelnek ránk, egy kis bemutatkozás, remélve, hogy 
megváltozik a rólunk kialakított véleményük és bekapcsolód
nak a programjainkba.

2012 őszén is már nagy gondot jelentett nekünk az őszi fa
levelek tárolása, megsemmisítése. Napi téma volt a szalonban, 
neheztelt mindenki, akinek volt lombhullató fája ,hogy „ bez
zeg a városban összeszedik”! A magamfajta ember ilyenkor 
azt mondja: nem hiszem el, hogy ezt nem lehet megoldani. 
Egy szomszéd megjegyzésére, miszerint a Partvédelmi Válla
latot kell hívnia a városi lakóközösségeknek, felkerekedtem 
és kimentem a cég központjába. Majd hívtam minden régi jó 
ismerősömet, aki a városházán dolgozik, ám mindenkitől azt 
a választ kaptam: ehhez a képviselőtök segítségét kérjétek. 
Jó, jó, mondtam, de ki az?! Utánajártam. Megkerestem Tóth 
Kálmánt. Hat lelkes szomszéddal karöltve, köztük jelenlegi 
szervezőcsapatunk tagjaival, Oroszné G. Zsuzsival és Keve 
Piroskával egy hét alatt elvitettünk jó pár zsák levelet, mind
ezt a facebookon megszervezve.

Majd 2013ban is eljött az ősz, és már nyár végén szervez
kedtünk. Ismét telefonok, ismét a válaszok: a képviselőtök
re tartozik. Ja, tényleg, megint megkerestem Tóth Kálmánt.  
Ekkor Keve Piroskától csenve az ötletet, aki már régóta „üze
meltette” a Napospart facebookcsoportot, én is létrehoztam 
az Újtelep (dunaújváros) facebookcsoportot. Ott szerveztük 
a lerakati pontokat, a szállítás időpontját. Majd elkezdtünk 
kommunikálni, ügyesbajos dolgainkat megbeszélni a vir
tuális lakossági fórumon. Volt, hogy gázkimaradás, volt hogy 
eltűnt házi kedvenc volt a téma. de bizony egyre gyakoribb 
lett a betörtek ideoda bejegyzés. 

Ebből kifolyólag 2014. április végén keresett meg Abonyi 
Kitti szomszédasszonyom azzal az ötletével, hogy ha már 
olyan jól működik ez a csoport, kellene ide egy polgárőrség, 
mert a bűnözők lassan kilopják a szemünket is. Nosza, vág
junk bele! Ismertük Kertes Józsi szomszédot, megvolt a kép
viselőnk száma. Hetek leforgása alatt Kittivel megszóróla
poztuk Újtelep összes utcáját, értesítve mindenkit, mire 
készülünk. Jöttek az érdeklődők, alakult a dolog. Majd meg
lett a fórum időpontja, ismét szórólapozás, és megtelt az  
óvárosi kultúrház. 2014. június 18án Újtelep lakói úgy dön
töttek, rendszeres működési hozzájárulással támogatják a 
dunaújvárosi Városvédő Polgárőrséget, hogy minden éjjel 

jelen tudjanak lenni. Lakóházankét, jelképes havi 500 Ft mű
ködési támogatást szavazott meg a közösségünk. A statiszti
kai adatok a betörések számának csökkenéséről nagyon jól 
alátámasztják áldásos tevékenységük hasznosságát.

Zajlottak az események, ment minden, mint a karikacsa
pás. Jött ismét az ősz, futottuk a köröket, ki „eszi” meg megint 
a leveleket, és jött az újabb merész gondolatunk. de jó lenne 
egy újság, hisz sokan nem interneteznek, vagy ha igen, nem 
mindenki facebooktag. Szeptember vége lett, mikorra ez is 
összejött, ám ekkor már javában készült mindenki a válasz
tásokra. Nem jött jókor nekünk ez az esemény, sokan sajnos 
egybemosták az újság megjelenését és a választásokat.

Nem magyarázkodtunk, hogy ez egy 2,5 éves folyamat 
eredménye. Ekkor lettünk egyesek szemében kommunisták, 
bérencek, pártkatonák, a jó ég tudja, még micsodák. Elkese
redtünk, hogy itt tart a mai társadalom, de tettük tovább a 
dolgunkat. Nem értettük, gondolkoztunk, mi legyen. Hagy
juk abba az évek munkája nyomán szuper módon működő 
civil szerveződést, amikor olyan jól alakul a közösségi élet? 
Mi Kálmán személyében akkor már harmadik éve egy segí
tő, dolgát tevő embert ismertünk meg. Mit érdekelt min
ket, milyen párt tagja! Ő segítségünkre volt, mikor kértük, 
együttműködött velünk, támogatta tevékenységünket. Miért 
kellett volna nekünk őt szidni vagy támadni? Igaz, aki figyelt 
a részletekre, azt is észrevehette, hogy támogató, szavazás
ra lelkesítő bejegyzéseket sem tettünk ki sehova, kényesen 
ügyelve a politikamentességre.

de egy idő után beletörődtünk abba, hogy egyesek sze
mében mi akkor sem vagyunk politikamentesek, ha azok 
vagyunk. Jöttek a további gondolataink, mit kellene még Új
telepen csinálni, hogy tudnánk olyan szuper közösség lenni 
mint rácalmás, Baracs stb. Lestük a jobbnál jobb ötleteket, 
érdeklődtünk, beszélgettünk. Bárhova mentem barátaimmal, 
és lehetőségem volt rendezvényeken vidéki polgármesterek
kel beszélnem, mindenhol elraktároztam a példákat, ötlete
ket. Tette ugyanezt kis csapatunk minden tagja. 

Így érkezett el a rég dédelgetett ötletünk nagyon sikeres 
megvalósítása is, az Újtelepi piknik. Akik szép számmal ott 
voltak, jól érezték magukat, tanúsíthatják, kellemes, hasznos 
napot töltöttünk együtt. Üröm volt az örömünkben az a tény, 
hogy hívó szavunkra azt a választ kaptuk néhány embertől: 
nem megyünk pártrendezvényre. Ugyanis szerintük az a tény, 
hogy a pikniken és annak előkészítésében részt vett az ön
kormányzati képviselőnk, pártrendezvénnyé tette a pikniket. 
Egyes emberek tényleg azt várták volna el tőlünk, hogy kitilt
suk onnan azt az embert, aki nekünk az önkormányzatnál el
intézte, hogy megkaptuk az iskolát egy napra, a konténereket 
az erdő takarításához, a rendőrségen az útlezárást a motoros 
bemutatóhoz, és sorolhatnám a segítségét? Komolyan azt 
kellett volna mondanunk: Kálmán, bocs’ ne gyere?! 
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Ekkor kaptuk az újabb kérdéseket, pl. Mi a fenéből van 
ez? Nem hittünk a fülünknek. És itt a válaszunk, nem, nem 
párt vagy önkormányzati pénzből van az újság – amelyet 
ha mindenki figyelmesen átolvasgat, szintén politikamen
tes, kizárólag újtelepi hír és esemény tartalmú, a piknik, a 
mikulásbuli… semmi más. Minden az Újtelepen lakó vagy 
dolgozó vállalkozók jóvoltából valósul meg. Hisz nem mil
liókról van szó! Sokszor nem is pénzről van szó. Ki miben 
tud, segít, ki mit tud adni hozzá. 10 kiló krumpli, 2 liter csoki,  
5 kiló narancs, ki kit ismer, annak szól, egy főzőüst, egy sá
tor, és néhány hét alatt meg is van minden hozzávaló. Pl. 
az ÖKOnapok bevételéből lett meg az októberi újság az 
EElektra Zrt. segítségével. Mivel az egyesületünk hivatalos 
bejegyzése még nem jött vissza a cégbíróságról (ez lehet 1–2 
éves procedúra is), így pénzt senkitől nem vehetünk át. Eb
ben az esetben is a cég által felajánlott összeget nem fogad
hattuk el, inkább kértük, ha már ilyen jól teljesített Újtelep 
lakossága abban a három feledhetetlen napban, a nyomdával 
egyeztessenek, és mi örülnénk, ha kijönne belőle egy megje
lenése az Újtelepi Hírlapnak. 

Azt is tudjuk, hogy sokan vannak, akik egyetlen egy fó
rumra vagy rendezvényre sem jöttek el, amit meghirdettünk, 
amiatt, mert ott van a képviselőnk is. 

Kedves Szomszédaink! Szépen kérünk mindenkit, mindany
nyiunk érdekében lépjünk túl ezen! Nézzük a Mi érdekünket, 
nekünk mi lenne a jó. Mi magunkért és a jobb, élhetőbb, biz
tonságosabb környezetért tesszük amit teszünk. Nincs emö
gött semmi és senki. Mi csak tíz újtelepi lakó vagyunk, és 
soksok segítő szomszéd, kik hol az újságot kézbesítik, hol 
szórólapoznak, vagy épp mikulászsákokat varrnak. 

Újtelep lakosságának a szavazáson megjelent 42,6%a 
szavazott Tóth Kálmánra tavaly. Akkor a lakosság eldöntöt
te, hogy nekünk, az ÚJTELEP csoport tagjainak 5 évig vele 
kell együtt dolgoznunk. Egyet meg kell értenie mindenkinek.  
Én mint Nyári Ica fodrász, a hivatalokban a titkárnőig ju
tok maximum. de a többiek sem nagyobb hatalmú társaim. 
Mindig mindenhol az a válasz, a képviselőtökre tartozik. 
Márpedig akkor nekünk Vele kell együtt dolgoznunk, addig, 
amíg Újtelep másként nem dönt. Halljuk/olvassuk a pana
szokat, mi pedig rekordsebességgel ugrasztjuk az illetékest 

és hozzuk létre a lakossági fórumokat, hogy az érintett cég 
fejére olvassuk bánatunkat, problémánkat. Tettük ezt anno a 
21es buszjárat megszüntetésekor, a játszótér esetében, a sze
métszállítási anomáliák kialakulásakor. Sajnos addig, amíg a 
lakosságnak maximum az 1%a van jelen, pontosan 1158 la
kóházból 20–30 ember, vagy volt, hogy csak 12 ember, addig 
nagy csodákra nem leszünk képesek. Többet sajnos ne is vár
jon tőlünk senki. Az égetési napok kérelmét meg sem hallgat
ta az önkormányzat, közgyűlés elé már nem is került. Mér
gelődünk és nyeljük a füstöt, irigykedünk rácalmásra, mert 
ott vannak kijelölt napok, irigykedünk Baracsra az okostelefo
nos segélyrendszerre, mindenre, ami szép és jó. Irigykedjünk 
inkább a kitartásukra és az összefogásukra, legyenek ők a 
példaképeink, hogy levetkőzték a pártoskodásaikat és nem 
széthúznak, mert egy ember nem szimpatikus a sok közül, 
hanem belátták, csak ők tudják, hogy nekik mi a jó, és azt 
meg is valósították.

Kedves Lakótársaink! Itt tartunk most, és bízunk ben
ne,hogy egyre többen elhiszik nekünk a jószándékunkat és 
hogy egy embernek sem a pártkönyvét nézzük, hanem hogy 
alkalmase arra,hogy együtt dolgozzunk vele, és megteszie 
amit kérünk, vagy csak legyint minden kérésünkre és otthon 
a fotelben morgolódik, de egy lépést nem tesz a jobbítás ér
dekében. 

remélem, ezen sorokkal sikerült tiszta vizet önteni a po
hárba. Végül, de nem utolsósorban engedjék meg, hogy név 
szerint is bemutatkozzunk, mi, az Újtelepi Városvédő Egye
sület tagjai: Kisné Fehér Éva, Oroszné Garami Zsuzsanna, 
Keve Piroska, Palkovics Katalin, Abonyi Kitti, Garancz Vik
torné Csilla, Garancz Viktor, Tóth László, deák Ferenc vala
mint jómagam, Nyári Ica.

Záró gondolatként pedig had idézzem SzentGyörgyi Al
bert ide illő gondolatát: „Akkor lehet sikeres Magyarország, 
ha ember és ember között nem a származás, nem a világné
zet, nem a vallás, nem a pártállás, hanem a tudás, a tehetség, 
a munka tehet csak különbséget”.

Köszönjük, hogy velünk tartanak a szebb, jobb, élhetőbb 
Újtelepért!

Nyári Ica
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Újtelepen járt  
a Mikulás!
Már a tavaszi jól sikerült piknikünk után megszületett az 
ötlet, hogy mindenképpen legyen folytatás. Ezúttal elsősor
ban a gyerekeknek akartunk vidám meglepetést, természe
tesen úgy, hogy a felnőttek se unatkozzanak, jöjjenek és 
érezzék jól magukat azok is, akiknek éppen nincs kisgyereke, 
vagy unokája. Már hetekkel, sőt hónapokkal korábban meg
kezdődött az ötletelés. Mi legyen a program, kiket tudunk 
megmozgatni, hogyan emeljük az ünnep fényét, mi legyen a 
zsákokban? Szerencsére támogatóink egyre többen vannak, 
nagy öröm volt tapasztalni, hogy sokan akartak segíteni, 
kiki a maga módja, tehetsége szerint, vállalkozók és ma
gánszemélyek egyaránt. Voltak, akik a karácsonyi fényeket 
biztosították, szórólapot nyomtattak, végig fényképezték a 
legvidámabb pillanatokat, voltak, akik zsákokat meg jelme
zeket varrtak, voltak, akik a gyümölcsöket szerezték be, játé
kokat, ajándékokat ajánlottak fel és sorolhatnám még tovább 
is, hiszen mindig ott volt a segítség, ha szállítani, szerelni, 
pakolni kellett. Hogy ez az ünnep összejött, sok ember ösz
szefogásának lett az eredménye. Így történt, hogy szombat 
reggel a vidám manótársaság mikuláscsomagokat töltögetett, 
ajándékokat csomagolt színes papírokba, amíg a fiúk az isko
la udvarán a hangosítást meg a világítást szerelték, padokat 
hordtak és máglyát raktak az esti tábortűzhöz. 

És eljött a délután, és elkezdtek szállingózni az első csa
ládok az elfogódott gyerekekkel. Az igazán vagány családok 
jelmezben, piros mikulássapkákban, rénszarvasszarvakkal, 
vagy mókás nyakkendőkkel. A fazekakban meleg tea, a 
felnőtteknek forralt bor, a tálcákon zsíroskenyér. És ki ne 
felejtsem a finomabbnál finomabb karácsonyi sütiket, ami
ket miután a nehéz helyzetben lévő szigorú zsűri értékelt, 
a vendégsereg is megkóstolhatott (a helyezettek alább).  
A gyerekeknek a csokiszökőkút, hozzá a piskótafalatok és a 
gyümölcs külön örömet szerzett, amíg a Mikulás érkezését 
várták. Ismerősök üdvözölték egymást, egyre többen érkez
tek, lassan megtelt az udvar, vidám csoportok melegedtek a 
tábortűz körül. Szeleczky Csaba római katolikus helyettes 
plébános egy szép beszéddel megáldotta a betlehemet, és 
egyben megnyitotta a kis ünnepséget, de az izgalom tapint
hatóan egyre fokozódott a gyerekek közt, már mindenki a 
Mikulás érkezését várta. Egyszer csak csilingelés és pata
dobogás hallatszott, és végre megérkezett Újtelepre maga 
a Mikulás. Miután csomagjaikat megkapták, a gyerekek ki
próbálhatták a Mikulás hintóját, körbe kocsikázhattak vele 
a szomszéd utcákban. Nagy sikere volt a Mikulástombolá
nak, ahol nagyon sok szép játéknak lett új gazdája. Jó volt 
látni, hogy a szülők együtt izgultak a gyerekekkel, kicsit ma
guk is gyerekké válva, ujjongva vették, ha a szerencse gyer
meküknek kedvezett. Egyébként a fő díjat, egy kerékpárt, 
egy tizenkét éves Jókai utcai kisfiú nyerte meg. Azt hiszem, 
igazán jó helyre került ez az ajándék. 

Öröm volt nézni a boldog arcokat, kicsikét és nagyokét 
egyaránt. A jól sikerült szombati rendezvényt a tűzoltók tá
bortűzoltási produkciója koronázta meg a gyerekek nagy
nagy örömére. 

Összefoglalva, célunkat, hogy erősítsük lakóhelyünk kö
zösségét, elértük. Sikerült egy vidám, boldog napot szerezni 
gyerekeinknek, unokáinknak, na és a gyereklelkű felnőttek
nek; és ez mindent megért.

Keve Piroska

INformácIóK a SütIVerSeNyről
11 süteményt neveztek be a versenyre, de versenyen kívül 

is többen hoztak sütiket, volt aki pl. cukor és gluténmentes 
süteményt, vagy egy kosár pogácsát. Mindegyik sütemény 
nagyon finom volt.

a zsűri döntése:
I. díj: Csorba Andrea és Csorba Luca
II. díj: Abonyi Kitty
III. díj megosztva: Braun Ervinné és Kemény Lajosné
Különdíj: Fazekas Józsefné
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Kedves Újtelepiek!
Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta, és 

milyen igaza volt! Minden ember számára a legnagyobb ün
nepet jelenti a karácsony.

Annak ellenére, hogy a karácsony egy tradicionális keresz
tény ünnep, sok nem keresztény ember ünnepli világszerte a 
szeretet ünnepeként. A modern és népszerű ünneppel együtt 
jár az ajándékozás, a karácsonyi zene, a különböző mintáza
tú üdvözlőlapok küldése, templomi ünneplések, karácsonyi 
ebéd és ünnepi hangulatú tárgyakkal való díszítés, mint pél
dául karácsonyfaállítás, karácsonyi égők, fagyöngyök, gir
landok, és krisztustövisek elhelyezése, díszítése.

A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számá
ra a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jel
képezi. Karácsonykor elterjedt szokássá vált megajándékozni 
szeretteinket. Az üzletek és áruházak a szentestét megelőző 
hetekben igyekeznek kihasználni az ajándékozás szokását, és 
reklámdömpinggel próbálják bevételüket többszörözni – ez
zel sokszor pusztán fogyasztási lázzá torzítva az ünnep ha
gyományos és valódi lényegét. Nagyon vigyázzunk arra, hogy 
lehetőleg ne essünk ebbe a hibába, próbáljuk megőrizni az 
ünnep meghittségét. Lehetőleg a család minden tagja járul
jon tevékenyen a ünnepi előkészületek megszervezéséhez, 
hogy a családok hölgy tagjai ne úgy „essenek be a fa alá”.

Ebben az időszakban a karácsonyi ünnephez kapcsoló
dóan számos ötlettel segítenek az áruházak és az internetes 
felületek, hogy az ünnephez méltóvá varázsoljuk az ottho
nunkat.

Ehhez próbálok egy kis segítséget nyújtani. Kezdjük a kert
tel és a házunk környékével. Nagyon szép hangulatot teremt
het, ha házunkat és a kertünkben lévő növényeket fényekkel 
díszítjük. Nem feltétlenül kell ezt eltúlozni, a kevesebb sok 
esetben több, ha a díszítésben kihasználjuk a növényeink 
és házunk adottságait és mindezt harmóniával párosítjuk. 
Ehhez ma már igen széles választékkal rendelkeznek a be
vásárlóközpontok és kisebb áruházak, de ne feledkezzenek 
meg a villanyszerelési szaküzletekről. Megmondom őszintén, 
hogy ott sokkal segítőkészebbek, az árak is barátiabbak és 
még szaktanácsokat is lehet tőlük kérni arra nézvést, hogy 
például melyiknek kedvezőbb a fogyasztása… (a mai világ
ban ez sem elhanyagolható szempont).

Folytassuk a dekorálást az életterünkkel, a házon belül. 
Nagymértékben fokozhatja az ünnepre való felkészülést, ha a 
lakás szinte minden részébe becsempésszük a karácsonyt egy 
kicsit. Gondolok itt arra, hogy ne csak a fenyőfát díszítsük 
fel, hanem az ünnepi asztalt, az ablakokat, bejárati ajtókat…

A díszítésnél táplálkozhatunk családi hagyományokból: a 
nagymamám és édesanyám ezt így csinálta, de találhatunk is 
ki magunk, használhatunk régi, elfeledett szokásokat, vagy 
akár követhetjük az aktuális divatot is. Belső terünk díszíté
sekor sem elhanyagolható szempont a harmónia, illetve a kö
zeg, amibe a dekoráció kerül. Számos ötlettel találkozhatunk 
a világhálón, épp ezért nem nevezném meg azokat, csak arra 
hívnám fel a figyelmet, hogy rengeteg mindent el tudunk ké
szíteni magunk is, nem kell rögtön pénztárcába nyúlni.

Bízom benne, hogy egy kicsit rá tudtam hangolni Önöket, 
Benneteket a közelgő karácsonyra.

Palkovics Kata
Ui.: Ady verse elgondolkodtatott, legfőképpen az a sora: 

„Magába száll minden lélek.” Tudom, hogy nem tisztem ítél
kezni és javaslatokat tenni az emberek viselkedését illetően, 
mindössze arra kérnék mindenkit, hogy ne csak karácsony
kor szálljunk magunkba, hanem az év minden napján, hogy 
azok a érzések, amelyek ilyenkor eluralnak bennünket (szere
tet, megbecsülés, hála, odaadás, meghittség, együttérzés, se
gítőkészség, tolerancia…) megkönnyítsék életünket, egymás 
elfogadását és az együttélést, hiszen állítom, a város legjobb 
lakóközössége vagyunk.

Harang csendül, 
Ének zendül, 
Messze zsong a hálaének 
Az én kedves kis falumban 
Karácsonykor 
Magába száll minden lélek.

Minden ember 
Szeretettel 
Borul földre imádkozni, 
Az én kedves kis falumban 
A Messiás 
Boldogságot szokott hozni.

A templomba 
Hosszú sorba’ 
Indulnak el ifjak, vének, 
Az én kedves kis falumban 
Hálát adnak 
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn 
A nagy Isten 
Szent kegyelme súgna, szállna, 
Az én kedves kis falumban 
Minden szívben 
Csak szeretet lakik máma.

Ady Endre:  KAráCSony (részlet)

Az idei év utolsó jazz estje

2015. december 11én a Művész Presszó vala
mint a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
közösen, az év utolsó jazz estjét rendezi. Az est 20 
órakor kezdődik a Postmodern Society fellépésével a 
színház aulájában. Kiváló zenészek: Kész Petra, Oláh 
Krisztián, Schildkraut Vilmos, Csízi László alkotják 
a zenekart. 

Kész Petra generációjának egyik legígéretesebb 
énekesnője. A legkülönbözőbb formációkban meg
fordult már az évek során és a legkülönbözőbb zenei 
műfajokban alkotott. Több évnyi tapasztalatszerzés 
után úgy érezte, itt az ideje egy olyan formációt lét

rehozni, melyben a saját, illetve a zenekar többi tagja 
által komponált darabokat adnak elő. oláh Kriszti-
án nevét fiatal kora ellenére sokan ismerik. Jelenléte 
meghatározó a zenei életben. 2015ben a Montreux
i Jazz Fesztivál zongoraversenyén III. helyezett lett. 
Ugyanebben az évben elnyerte a Creative Art díjat, 
illetve a Junior Prima díjat. Jelenleg a Zeneakadémia 
jazztanszakán, Binder Károly növendéke. A zenekar 
bőgőse, Schildkraut Vilmos a klasszikus tanszakon 
kezdte tanulmányait, majd felvételt nyert a Liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzbőgő szakára, 
ahol CsuhajBarna Tibor tanítványa lett. Az Oláh 
Krisztián Trio oszlopos tagja. csízi lászló jelenleg 
az egyik legkeresettebb fiatal dobos Magyarorszá
gon. 2011 óta a Modern Art Orchestra tagja.

21 órától lép színpadra a tzumo exclusive for
máció Tzumo árpád, Winand Gábor, Molnár Sán
dor, Soso Lalkatos Sándor, Barcza Horváth József, 
Tálas áron szereplésével, valamint Babos Gyula 
mestergitáros vendégszereplésével. 

tzumo árpád két évig tanult Joanne Bracken
tól. A következő évben felvételizett az Egyesült álla
mok legnagyobb jazzintézetébe, a Thelonious Monk 

Instituteba, ahol úgymond a jazz jövőjéért több 
száz demót végighallgatva választotta ki őt Herbie 
Hancock. Tzumo az utóbbi időben olyan nagy ame
rikai sztárokkal koncertezik, mint Herbie Hancock, 
Wayne Shorter, Terence Blanchard vagy Kenny 
Garret. Itthon 2002ben EMerTon díjban részesült, 
a Sláger rádió pedig az Év fiatal jazztehetségeinek 
járó díjat adományozta neki. Egy évvel később az  
50 legsikeresebb magyar fiatal közé választották. 
2004ben My time című lemeze megkapta a a Gramo
fondíjat. 2008ban Márciusi Ifjak díjban részesült.  
A vendégzenészként fellépő Babos Gyula univer
zuma állandóan tágul. Tartóoszlopai a karakteres 
szerzemények, magukkal ragadó lüktetések, har
móniák és dallamok. Kezdetben a rockos ritmusok 
érintették meg leginkább. Mindig is csapatjátékos 
volt, azokat a legkülönbözőbb generációkat képvise
lő muzsikustársakat gyűjtötte maga köré, akik hozzá 
hasonló nyelvet beszéltek, mertek kísérletezni és a 
zenében az örömteli szárnyalást keresték. 

Mindenkit sok szeretettel várunk  
a Bartók Béla Színház aulájában!
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Mi történt 2015ben Újtelepen?
Az esztendő végén mindenki számvetést készít, mi is 

összegezzük, mit értünk el együtt mi újtelepiek, mit tettünk 
közösen azért, hogy élhetőbb legyen lakókörnyezetünk, job
ban megismerjük szomszédainkat, megértsük, elfogadjuk, 
segítsük egymást.

Bár negyedévente megjelenő újságunkban, amivel meg
ajándékozzuk Újtelep több mint ezer családját – és reméljük, 
kellemes perceket szerzünk vele – rendre hírt adunk arról, 
hogy mi történik szűkebb pátriánkban, az év végi visszate
kintést is fogadják szeretettel.

a Polgárőrségről
Abonyi Kitti még 2014ben vetette fel, hogy a romló köz

biztonság miatt fel kellene venni a dunaújvárosi Városvédő 
Polgárőrséggel a kapcsolatot. Az összehívott fórum résztve
vői megszavazták, hogy nálunk is járőrözzenek éjszakánként 
a polgárőrök. Később kikerültek a „Polgárőrság által őrzött 
terület” feliratú táblák is az utcasarkokra. de itt a helyük a 
2015ös visszatekintésben, hiszen mára már a statisztikai 
adatok is (amelyekről minden lakossági fórumon beszámol
nak a polgárőrök) bizonyítják áldásos tevékenységük hasz
nát. A hozzájárulást (havi 500 Ftot) fizető családok száma is 
emelkedett 2015ben. Köszönjük, hogy szabadidejüket felál
dozva vigyáznak ránk és értékeinkre.

Újtelepi piknik
Idei első közös megmozdulásunk az április 25i szomszéd

ünnep, a Piknik volt.
Ica álmodott egy nagyot, legyen piknik Újtelepen. Össze

toborzott egy maroknyi csapatot, bevonta a munkába önkor
mányzati képviselőnket is, és megkezdődött a heti össze
jöveteleken az ötletelés. Néhány hét múlva már készen is 
állt a program, amit aztán az önzetlen újtelepi vállalkozók 
támogatásának és segítőknek köszönhetően sikerült is ma
radéktalanul megvalósítani.

A megnyitó után Kisné Fehér Évi vezetésével elindult a 
csapat egy kis közösségi munkára a Napospart mögötti kis
erdőbe. A lelkes társaság telerakta a zsákokba szedett sze
méttel az önkormányzat jóvoltából odakészített konténert.

deák Ferencnek köszönhetően a visszatért csapatot zama 
 tos gulyás várta (dicséretes, hogy szakácsunk gondolt a vege
táriánusokra is), amit jó étvággyal közösen elfogyasztottunk.

Meghirdettük a házi sütemények versenyét is. A sok fi
nomságot a zsűri döntése után percek alatt elfogyasztották a 
résztvevők. Az ízletes sütemények receptjeit azóta folyama
tosan közzétesszük az Újtelepi Hírlap hasábjain.

A gyerekeknek az ugrálóvár, az arcfestés, a lufik, a rend
őrség által lezárt utcán megtartott kerékpáros ügyességi ver
seny, a motoros sztárversenyző, Lackó Máté (akivel minden
ki mehetett egy kört) okozott meglepetést.

Kellemes, oldott hangulatban telt el az első szomszédün
nep a dunamenti regionális Népfőiskola (volt újtelepi iskola) 
udvarán, amit Palkovics Katának köszönhetően sörpadokkal, 
kellemes zenével tettünk hangulatos helyszínné a programok 
számára. Igazi városrészi nap volt. A késő délutáni búcsúz

kodáskor sok résztvevő azzal köszönt el, hogy máskor is szí
vesen jönne. reméljük 2016ban is találkozzunk.

meridián torna, jóga, nordic walking
Mik is ezek? Hát, azon kívül, hogy mindegyik egészséges 

mozgást, szabadidőeltöltést tesz lehetővé, ezek Újtelep idén 
létrejött újabb közösségei. de vegyük sorra mindegyiket.

Király Györgyné Zsuzsi fejében már a tavaszi pikniken a 
kiserdei séta közben felötlött a gondolat, hogy jó lenne vala
mi mozgással kapcsolatos közösségi forma, ami az egészség 
megóvásához hozzásegíti az itt lakó különféle korosztályo
kat. Nagy szerencsénkre találkozott Horváth ágival (aki szin
tén itt lakik) és akit az az elv vezérel, hogy a tudást azért 
szerezzük meg, hogy továbbadjuk embertársainknak, termé
szetesen ingyen. Így aztán Zsuzsi tovább szervezkedett, köz
zétette a facebookcsoportban a lehetőséget, a Népfőiskola is 
ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a tornatermét, és azóta 
heti egy meridián torna és egy jóga foglalkozáson vehetünk 
részt. ági szívvellélekkel, szeretettel adja át tudását, szemé
lyiségének és humorának köszönhetően már kis közösséggé 
szerveződött a csapat.

És nem telt el néhány hét, máris létrejött egy újabb, egész
séges mozgásra és szabadidőeltöltésre alkalmas csoport 
Striflerné Zsóka mentorálásával. A nordic walking (északi 
gyaloglás) kedvelőit várják ide heti rendszerességgel. Ennek 
a két bottal végzett, egészséges mozgásnak a feltételei az új
telepi kiserdőben adottak. Botra fel! Lehet csatlakozni a csa
pathoz.

ÖKo-napok
Idei második közös rendezvényünk volt az „ÖKOnapok” 

szeptember 17–18–19én.
A családoknak gyakran gondot okoz a műszaki, elektroni

kus hulladékoktól való megszabadulás. Csoportunk elhatá
rozta, hogy a papírgyári úti EElektra Zrt. közreműködésével 
megszervezzük ezek begyűjtését úgy, hogy ennek környe
zetvédelmi szemléletformáló hatása is legyen. Háromnapos 
akciónkhoz megnyertük Tóth Kálmán önkormányzati képvi
selőnket is, aki ismét segítségünkre volt a hivatalos ügyek (te
rületfoglalási engedély stb.) lebonyolításban, a dunaújvárosi 
Városvédő Polgárőrség és ismét Palkovics Kata munkatársai 
is segítettek. Előzetes bejelentés alapján az idős, egyedül élő 
vagy autóval nem rendelkező lakótársakhoz házhoz mentünk 
a műszaki hulladékért. A gyerekeket ÖKOajándékokkal és 
játékkal vártuk. Nem várt sikert értünk el a három napon.
Nemcsak a begyűjtött mennyiség (15 tonna), hanem a kapott 
kedves, elismerő szavak, dicséretek tekintetében is. Sokan je
lezték, jó lenne ebből is rendszert csinálni.

lombelszállítás november ��-án
Ez az esemény volt 2012ben az első akció, amit Ica meg

szervezett a lakótársaknak, akiknek már akkor is gondot oko
zott a sok falevél eltüntetése, hiszen Újtelepről nem viszik el, 
mint a városból. Nekünk a mai napig magunknak kell meg
oldanunk ezt a feladatot. Hát, őszintén meg kell mondani, az 



�

idei begyűjtés már nagyon sok szervezést és effektív fizikai 
munkát igényelt az ÚJTELEP csoport tagjaitól és Tóth Kál
mán képviselőnktől is. de sikerült. Nemcsak a rekord meny
nyiségű (kb. 250 m3) falevél jelentett kihívást, hanem az ir
datlan mennyiségű szervezőmunka is. Szerencsére a dHHF 
Nonprofit Kft. és Palkovics Kata munkatársai és autói megint 
besegítettek.

mikulás-parti, dekorációverseny
Idei utolsó rendezvényünk a Mikulásparti volt december 

5én, valamint meghirdettük a dekorációversenyt 
Ünnepi fénybe öltöztettük lakóhelyünk utcáit, házait.  

A díjazottakról fényképes hírt adunk a facebookon az ÚJ
TELEP (dunaújváros) csoport oldalán, valamint az Újtelepi 
Hírlap 2016. tavaszi számában is.

Az ÚJTELEP csoport adventi díszbe öltöztetett két fenyőt, 
és két karácsonyi köszöntő feliratot helyezett el a lakónegyed 
két frekventált helyén, hiszen itt nincs központi városi dí
szítés. 

2015. december 5én délután 4 órától mindenkit sok sze
retettel vártunk a dunamenti regionális Népfőiskola (volt 
újtelepi iskola) Jókai utca 19. sz. alatti épületében és udva

rán, melyet most is az ÚJTELEP csoport és Palkovics Kata 
munkatársai varázsoltak ünnepivé.

A program: ünnepi tűzgyújtás, jászolszentelés, melyet 
Szeleczky Csaba római katolikus helyettes plébános celeb
rált, eljött a gyerekekhez a Mikulás, meglepetésekkel, aján
dékokkal teli puttonnyal. 

Ismét volt sütiverseny a sütni szerető felnőtteknek, amely
re ezúttal a karácsonyi finomságokat vártuk. A legjobb re
cepteket és a díjazottak névsorát újságunkban közreadjuk.

Külön örömmel fogadtuk azon lakótársainkat, akik alka
lomhoz illő öltözékben, jelmezben jelentek meg. Nagy öröm 
volt a Mikulás lovas hintóján utazni egy kört kicsiknek és 
nagyoknak egyaránt.

Volt még tea és forralt bor, adventi zene, öröm és kellemes 
hangulat. 

Kedves Lakótársak! A fenti összegzésből is látszik, hogy 
újtelepi civil mozgalmunk egyre terebélyesedik, hiszen több 
sikeres kezdeményezés indult el ebben az évben is. Bízunk 
benne, hogy lesz még sok közös ötletünk, és mindannyiunk 
örömére meg is tudjuk valósítani majd azokat. 

oroszné Garami Zsuzsanna

Biztonságban az év végi ünnepek alatt is
A karácsonyi bevásárlások idején már fáradtabbak, figyel

metlenebbek lehetünk, kedvezve ezzel a tolvajoknak. A rendőr
ség ebben az időszakban kiemelt figyelmet fordít a nagy tömege
ket vonzó helyekre és a közutakra, de a lakosságot is óvatosságra 
és az alábbi tanácsok megfogadására kéri.

Védekezés a zseblopások ellen 
A zseblopásokat jellemzően zsúfolt helyeken követik el. Éppen 

ezért pénzüket, bankkártyájukat, értékeiket már akkor tegyék el, 
amikor elindulnak otthonról. Lehetőség szerint a kabátjuk belső 
zsebében tárolják a pénztárcájukat, az irataikat és a telefonjukat. 
A PINkódjukat ne tartsák a bankkártyájuk mellett. A pénz és 
irattárcákat ne a táskák, kosarak tetején tartsák; azok tárolására 
a nadrág hátsó zsebei sem nyújtanak kellő biztonságot. Irataikat a 
lakáskulcsaiktól és gépkocsijuk kulcsaitól elkülönítve tárolják! 

Ha mégis megtörtént a lopás, a lehető legrövidebb időn belül 
értesítsék a rendőrséget! Ha a lopás során az iratok mellett a la
káskulcsot is elvitték, cseréltessék le a zárat, ha pedig a bankkár
tyájuk tűnt el, azt tiltassák le!

tömegközlekedési eszközök
Zsúfolt helyeken a táskájukat tartsák bezárva és a kezükkel, 

karjukkal öleljék át, lehetőség szerint ne tegyék könnyelműen 
a hátukra, oldalukra! Értékeikre ne hívják fel a figyelmet azzal, 
hogy tömegközlekedési eszközön a tárcájukból pénzt vesznek 
ki, vagy a nagy értékű mobiltelefonjukat, tabletjüket látványosan 
használják.

Ha felmerül a gyanú, hogy a tömegközlekedési eszközön zseb
tolvajok tevékenykednek, jelezzék a jármű vezetőjének és hívják 
a rendőrséget!

Bevásárlóközpontok
A vásárlás közben a pénztárcájukat és a kézi táskájukat ne he

lyezzék a bevásárlókosarakba, és figyeljenek oda a mobiltelefon
jukra, a műszaki cikkekre, azokat soha ne külső, látható helyen 

hordják! A nyakban viselt értékekre szintén felfigyelhetnek a tol
vajok, ezért célszerű ezeket diszkréten, a ruha alatt viselni. 

Gépjárműfeltörések megelőzése
Akkor is zárják le a jármű ajtaját és húzzák fel az ablakokat, 

ha csak rövid időre távoznak. Az indítókulcsot mindig tartsák 
maguknál. Amennyiben lehetőségük van rá, parkoljanak kijelölt 
parkolóban, az esti órákban pedig lehetőség szerint megvilágí
tott, forgalmas helyen. 

A parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzék, hogy 
nem maradte a gépkocsi utasterében látható helyen értéktárgy, 
műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék. 

Internetes vásárlás
Az internetes csalások elkerülése érdekében fenntartással 

kezeljék az olyan internetes eladókat, akik meglepően alacsony 
áron kínálják a termékeiket. Óvakodjanak az olyan weboldalak
tól, melyeknek nevében elírás, vagy hiba található, valamint ahol 
nem, vagy hiányosan adják meg az üzemeltető cég adatait. Le
gyenek óvatosak a személyes adataik megadásánál is, különösen 
a bankkártyájukra vonatkozó adatok esetében. 

Körültekintően az utakon
A karácsonyi előkészületek és a bevásárlás időszakában jóval 

zsúfoltabbak az utak, gyakoribbak a forgalmi torlódások, de nem 
minden közlekedő igazodik az ilyenkor szokásos helyzetekhez, 
és veszi tudomásul a lassúbb haladás tényét. Legyenek türelme
sek, óvatosak, körültekintőek, vigyázzanak a többi közlekedőre 
– különösen a gyalogosokra, akik a legvédtelenebbek a közuta
kon –, hiszen mindenki az otthonában, saját szerettei körében 
szeretné tölteni az ünnepeket. A közlekedés rendjének fenntar
tása érdekében szükség esetén forgalomirányítással, forgalomse
gítéssel, valamint tájékoztatással segíti a rendőrség a biztonságos 
közlekedést.

Dunaújvárosi rendőrkapitányság
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