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2016. november

  Újtelepnek is 
van játszótere! 
Tündérkert játszótér!

Régi vágya teljesült Újtelep la-
kóinak, végre van játszóterünk!

Cikk az 2. oldalon

Kedves Újtelepiek!
Sajnos elérkezettnek látjuk az 
időt, hogy a mosoly és nevetés 
után már a számadás percei is 
bekö vetkezzenek.

Cikk a 3. oldalon

Fontos telefonszámok
a 6. oldalon

A POGÁRŐRSÉGRŐL 
ismét bővebben

Szerencsére most sem tudunk 
be számolni semmilyen zavaró 
ese  mény ről, KÖSZÖNHETŐ-
EN POL GÁR ŐREINK ÁLLAN-
DÓ JE LENLÉTÉNEK.

Cikk a 7. oldalon

Önzetlenség…
Idén tavasszal hirdettük meg 
először a Kistemető (Tesco alatt) 
takarítását. Már akkor is jöt tek 
lelkes újtelepiek, óvárosiak,  akik 
önzetlen segítőkészségükről  tet-
tek tanúbizonyságot.

Cikk az 8–9. oldalon

Hulladékaink 
– Néhány gondolat 
környezetünk ürügyén

Cikk a 10. oldalon

ÚJTELEPI
MIKULÁS-PARTY

2016. december 4-én 16 órá -
tól ismét sok szeretettel várjuk 
Újtelep minden lakóját a Regio-
nális Népfőiskola udvarára (Jókai 
utca 19.) az immáron másodszor 
megrendezésre kerülő ÚJTELEPI 
MIKULÁS PARTY-ra!

részletek a 12. oldalon

ÚJTELEPRŐLÚJTELEPRŐL
újtelepieknekújtelepieknek
ÚJTELEPÉRTÚJTELEPÉRT

FONTOS tudnivalók, 
ne dobja ki olvasatlanul!

Mindenkinek nagyon szépen köszönjük a szavazatát!
Nyári Ica a NőkLapja Hősei  internetes szavazását 
megnyerte, ezzel a pályázat 2. helyezettje lett. 
A nyereménnyel járó 2. díjat a pályázati kiírás 
szerint az eddigi karitatív tevékenysége további 
folytatására kell fordítania, ezért azt a Városvédők 
Újtelepért Egyesület javára ajánlotta fel.
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Újtelepnek is 
van játszótere! 

Sokan kérdezték, hogy miért volt ez ennyire fontos? 
A válasz egyszerű: mert itt lehet beszélgetni, barátkozni. Vala-
mint, szerencsére egyre több kisgyerek van Újtelepen. És mi 
felnőttek tegyük a szívünkre a kezünket, mi is szerettünk ját-
szótérre menni, mert ott voltak a haverok, a barátok. 
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Mivel Újtelepen nincsenek parkok, kellett egy elkerített te-
rület, ahol a gyerekek biztonságban játszhatnak. Egy közpon-
ti hely, amit mindenki megtalál. Erre a legmegfelelőbb hely 
a volt általános iskola egyik udvara. Ez terület úgyis alig volt 
kihasználva, a bokrok, a fák benőtték.

Tehát a terület adott volt, most már „csak” a szervezés volt 
hátra. Nagy segítség volt ebben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a képviselők, akik megszavazták. 
Szeretnénk megköszönni Cserna Gábor polgármester úrnak, 
hogy szívén viselte az ügyünket, Tóth Kálmán képviselőnek, 
hogy benyújtotta javaslatát a közgyűlésnek, Hingyi László 
képviselő úrnak, aki szintén támogatta ezt a tervet.

Májusban megkezdődtek a munkálatok, már ez izgalmas 
volt. Mindenféle nagy géppel dolgoztak, volt itt látnivaló, 
volt nagy izgalom. Jöttek a támogatások is szépen: kaptunk 
egy fi tnesz lépegetőt, egy helyi lakos jelentős összeggel támo-
gatta a projektünket. Ismeretlenül is köszönjük neki. Ebből 
megvettük a homokozót. Majd szintén lakossági felajánlásból 
meg is tudtuk tölteni a homokozót. Itt szeretnénk megkö-
szönni Abonyi Kittinek és párjának a homok beszerzését és 
ideszállítását. A homok terítésében még a gyerekek is segéd-
keztek. A bokrokat, fákat megmetszették, az udvart szépen 

rendbe tették. Kaptunk, hintát, mászókát, padot, a játszótér 
készen állt a gyerekek fogadására.

Eljött az átadás napja: 2016. július 5. Az idő csodaszép 
volt. És egyszer csak elkezdtek szállingózni az emberek. Jöt-
tek családok, és a mi szívünk boldog volt. Minden kisgyer-
mek kapott fagyit a Jakó cukrászda jóvoltából, mindenki ka-
pott egy emléklapot, volt lufi  és jókedv. A gyerekek hamar 
birtokba vették a birodalmukat.

Elfogadta meghívásunkat Kálnay Adél írónő, aki nem jött 
üres kézzel: elhozta legújabb, Embermesék, tündérmesék  
című könyvét. Néhány példányt kisorsoltunk a jelenlévő gye-
rekek között. Az írónő elszavalta egy kedves versét. Innen 
jött az ötlet a játszótér elnevezésére: Tündérkert játszótér.

Majd a Tóth Kálmán és Hingyi László képviselő urak kö-
szöntötték a megjelenteket és átadták a gyerekeknek a ját-
szóterüket. Hingyi László képviselő úrtól hivatalosan is meg-
kaptuk a játszótér kulcsát.

Szeretnénk még megköszönni B-Tóth Barbarának és fér-
jének, Bíró Zoltánnak (ZOZÓ fólia) a játszótér nyitvatartási 
tábláját, nagyon szép lett.

A többiről beszéljenek a képek.
Kisné Fehér Éva

Kedves Újtelepiek!
Itt az idő, hogy tiszta vizet öntsünk a poharakba, néhány 
dolgot megismételjünk, és megmagyarázzunk. Tesszük 
mindezt azért, hogy NE KEVERJÜK ÖSSZE A SZEZONT 
A FAZONNAL…

Közel 3 évvel ezelőtt létrejött 
egy akkor még maroknyi szomszédból álló kis csoport 

a facebook-on ÚJTELEP(DUNAÚJVÁROS) néven.

Létrejött, mert egyre erősebb igény volt a kommunikáció-
ra, kisebb ügyes-bajos dolgok megoldására. Kezdtük megis-
merni egymást. Eleinte csak apróbb problémák megválaszo-
lására szakosodott eme internetes közösség, majd telt az idő, 
és komolyabb volumenű dolgokra is vállalkoztunk. 

2014-ben innen indult el a polgárőrség járőrözésére való 
igény is. 2014 szeptemberében jött az ötlet, hogy megjelen-
jen az első Új telepi Hírlap is, hogy az idősebbek vagy a nem 
facebook-ozók se maradjanak ki a helyi hírekből, ne zárjuk 
ki őket se a közösségi életből. Tavaly, 2015-ben volt először, 
hogy megpróbáltuk kimozdítani a klaviatúrák mögül az em-
bereket, buzdítottuk, álljanak fel a fotelből, beszélgessünk 
élőben. Áprilisban volt az első Piknik… és onnantól összeko-
vácsolódott egy kis „kemény mag” akik úgy gondolták, ahol 
ennyi gond és igény van erre-arra, ott ha van egy csapat, akik 
szabadidejükben vállalják a szervezést/lebonyolítást, szíve-
sen tesznek ezt-azt a lakókörnyezetükért, majd előbb-utóbb 
csatlakoznak hozzájuk a lakók is. 

Ez a kis csapat fejébe vette, hogy a neten oly sokszor 
pél daként felhozott környékbeli települések szuper dolgait  
Újtelep is képes lesz véghez vinni. Szerveztünk lakossági  
fó rumokat, írtuk rendíthetetlenül az újságba a cikkeket, fi -

gyeltük a lakók minden szavát és problémáját a facebook-
csoportban, ráugrottunk minden felmerülő kérdésre/gondra, 
szinte várva, mikor segíthetünk vagy tehetünk valamit a kö-
zösségért. Kézbesítettük az egyre szépülő és egyre tartalma-
sabbá váló újságunkat, szórólapoztunk. 

DE EZ MIND MIND PÉNZBE KERÜLT. Közben kerestük 
a megoldásokat, hogy ne mindig ugyanazok a helyi vállalko-
zók, üzletemberek állják a számlákat. Létrejött az ÖKO-nap, 
hogy fedezze az újság költségeit. 

ÉS ITT ÁLLJUNK IS MEG EGY PILLANATRA! Sokan él-
nek abban a tévhitben, hogy ez mekkora óriási pénzbevételt 
jelent nekünk. AKKOR SZÁMOLJUNK KICSIT EGYÜTT: 
1145 szórólap színes papírra nyomtatva, 2 teherautó sofőrrel 
(a hétvégi munkát mindenhol túlórában kell fi zetni). Miután 
az autók menetlevelesek és nyilvánosan van meghirdetve a 
szállítás is, nincs feketemunka vagy svindlizés. A konténer-
szállító szintén szombati bére, üzemanyaga. A telefonszámla, 
mikor nem tudunk bejutni a megadott címre, mert nem jó a 
csengő és hívnunk kell a lakót… EZ MIND NEM INGYEN 
VAN. Ami ingyen van, az a polgárőrök szabadideje. DE AZ 
AUTÓJUKBA AZ ÜZEMANYAG MÁR NEKIK IS PÉNZBE 
KERÜL! Ingyen van a mi munkánk és a Kegyelet Bt. dolgozói 
is ingyen, a saját szabadidejükben jönnek rakodni nekünk, pe-
dig egyikük sem lakik Újtelepen. (Tonnákat mozgatnak meg, 
mindezt csupán mert szimpatikus nekik az alapelv, amit kép-
viselünk.) Ingyen vannak még az ajándékok is, amiket oszto-
gatunk (igaz azokért valakinek fel kell mennie a Dunapack 
csepeli központjába átvenni). Ha ezeket levonjuk, nagyon 
szoktunk örülni, ha ÖKO-naptól ÖKO-napig kijön a Hírlap 
előállítási költsége, HISZ A TEXT NYOMDA – szerkeszté-
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si költséget nem számolva, mivel ők újtelepiek – KÉSZÍTI 
NEKÜNK. Nincs terjesztési költség, mert mi kézbe sítjük 
személyesen. IGAZ, MÁR NÉHÁNY LAKÓ CSATLAKO-
ZOTT HOZZÁNK, segítve ezzel munkánkat, hogy a saját 
utcáját, ahol lakik, kikézbesíti. Aztán látva, hogy az ÖKO-
nap mekkora gondot old meg a sok környezetszennyező 
műszaki tárgy elszállításával, felbuzdultunk, és tavaly ősszel 
álmodtunk egy nagyot (immáron nem először). Legyen egy 
hivatalos egyesülete Újtelepnek, hisz van rá igény, örülnek 
az emberek, hogy segítünk, biztosan fognak csatlakozni és 
segítenek nekünk majd. Nem tudtuk akkor még, hogy mire 
vállalkoztunk. Ügyvédtől a jogászig, banktól a polgármesteri 
hivatalig lótottunk-futottunk, a székesfehérvári NAV-on át 
a helyi hatóságokig mindenhova hónapokig. Még közel sem 
tartottunk a hivatalos bejegyzésnél, mikor már egy hatalmas 
aktával rohangáltuk, melyben mindegyikőnk minden irata 
benne volt, hogy „életünkkel” és vagyonunkkal felelünk min-
denért. (Néha a jogszabályt elolvasva a lélegzetünk is elállt!) 
Kész rémálom, de jogos, hisz az országban nagyon sok egye-
sület „pénzmosoda” lett, így a legszigorúbban az egyesülete-
ket ellenőrzi a NAV (is). 8,5 hónap ügyintézés után (mások 
szerint) rekordidő alatt jegyeztek be bennünket, a Városvé-
dők Újtelepért Egyesületet. (FONTOS ELMONDANUNK, 
AZ ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET ÉS A POLGÁRŐRSÉG KÉT 
TELJESEN KÜLÖN SZERVEZET!!!) Létrehoztuk, hogy még 
többet tehessünk a saját környezetünkért. Hogy ne kell-
jen kalapoznunk, hanem végre a sokszor hallott mondatot 
–„hadd adjunk egy kis pénzt nektek újságra, ajándékra stb.” 
–, az adomány hivatalos formában végre átvehető legyen. 
Tudjunk pályázni korszerűsítésre, fejlesztésekre. Sajnos ezek 
is pénzbe kerültek, még ha a legdrágább része az ügyvédi 
költség ingyen is volt, hisz újtelepi lakó támogatott minket 
ezzel, ahogy újtelepi könyvelő támogat minket azóta a köny-
veléssel is. De a bankszámlavezetés és egyéb dolgok nekünk 
is pénzbe kerülnek.

Idén, 2016-ban pedig, hogy a mikulás-buli még nagyobb 
volumenű tudjon lenni, gondoltuk, az önkormányzattól ka-
pott pályázati pénzünket megtoldjuk egy plusz bevétellel, 
hisz a tombolaajándékok, a forralt bor, a tea, a díszítés, han-
gosítás. a két fenyőfára a fény (és annak villanyszámlái) szin-
tén forintban lesznek mérhetőek. Gyűjtsünk műanyag ku-
pakot és műanyag hulladékot az ÖKO-napokon. Jó ötletnek 
tűnt… nem ragoznám túl, hisz facebook-os szomszédainkkal 
ezt egy hétig tárgyaltuk. CSALÓDOTTSÁGUNK A GEL-
LÉRTHEGY NAGYSÁGÁVAL VETEKSZIK. Újtelep lakó-
it egyáltalán nem érdekelte, hogy miből és hogyan fogjuk 
megoldani a meghirdetett programot. SE AZ ÖKO-NAPRA 
NEM KAPTUNK SEGÍTSÉGET, SE AZ UTÁNA VALÓ 
PAKOLÁSHOZ. A KUPAKOK MENNYISÉGE PEDIG A 
SIRALMASSAL VOLT EGYENLŐ. ÉS ITT ELNÉZÉST KÉ-
REK ATTÓL A NÉGY LAKÓTÓL AKIK JELENTKEZTEK 
NEKÜNK SEGÍTENI. NEKIK NAGY NAGY KÖSZÖNET 
ÉRTE!!! A kupakok súlya 244 kg volt mindössze. 9 hónap 
alatt… számoljunk közösen. 244 kg osztva 1145 lakóházzal, 
az osztva 9 hónappal… a műanyaggyűjtésnél külön kértük, 
se koszos, se olajos, se festékes, betonos vagy fémmel vegyí-
tettet ne hozzanak. A sokadik „morgás” után, amit kaptunk a 
gyűjtőponton, ha nem vettük át a nem megfelelő műanyagot, 

legyintettünk és átvettük már a rengeteg szemetet is. Bele-
fáradtunk a vitába, ÉS HITTÜK, MAJD LESZ SEGÍTSÉG, 
AKI SZÉTVÁLOGATJA VELÜNK. De nem volt. Így a le-
adható műanyagok után még egy 22 köbméteres szemétha-
lom maradt itt a tárolóudvarunkon. (Az udvart nagyon szé-
pen köszönjük Tóth Istvánnak hogy fél évig használhattuk!) 
BÁRKI KISZÁMOLHATJA, EBBŐL MENNYI PÉNZ JÖTT 
ÖSSZE A MIKULÁS-BULIRA. A KUPAKOK ÁRA 65 Ft/kg. 
VONJUK LE BELŐLE A KISBUSZ ÜZEMANYAGÁT (190 
km-nyi fogyasztást.) A MŰANYAGOKÉRT 880 kg x 70 Ft-
ot KAPTUNK, EBBŐL VONJUK LE A 20 KÖBMÉTERES 
KONTÉNER ÁRÁT, AMIT A DUNANETTŐL KELLETT 
RENDELNÜNK. A KISBUSZT ÉS A TEHERAUTÓT A 
SZÁLLÍTÁSHOZ AJÁNDÉKBA KAPTUK KÉT CÉGTŐL. 
ÍGY MEGMARADT 20 000 Ft. EZÉRT DOLGOZOTT KB. 
20 EMBER, 2 ÖKO-napon és 4 ember 3 napig a válogatásnál, 
rakodásnál, szállításnál… elgondolkodtató volt, de inkább 
el keserítő. MERT AZ ÖKO-NAP ELŐTTI PÉNTEKEN IS 
MÉG ZSÁKOK TUCATJAI VOLTAK KITÉVE A SZELEK-
TÍV SZÁLLÍTÁSRA KUPAKOSTÓL.

És ha már az ÖKO-nap kapcsán elkezdtük a számadást, 
folytassuk is tovább. Ugyanezt az elvet hiszik sokan az őszi 
falevél-elszállítás kapcsán is, AMI IDÉN ELMARADT. 

„Miért?” – kérdezték többen. MERT SENKI NEM JÖTT 
NEKÜNK SEGÍTENI :( Nem tudunk mindent nyolcan meg-
oldani. Tavaly volt olyan gyűjtőpont, ahonnan 630 zsákot vit-
tünk el (és 15 gyűjtőpont volt!) Kértük a lakókat, segítsenek, 
mert mikor időben, augusztusban kérdeztük, legyen-e, senki 
a füle botját sem mozgatta. A cégnél, aki addig a szállításban 
partnerünk volt, lemondtuk. Érdeklődés hiányára hivatkoz-
va töröltük a levélgyűjtést. Aztán Újtelepen is elkezdtek hul-
lani a levelek, jöttek a panaszok, az igények… Vettünk egy 
mély lélegzetet és megmozgatva minden követ és képvise-
lőt, ismét nekiláttunk a feladatnak. Hittük, ha ennyire van rá 
igény, majd lesz segítség is. NEM VOLT SEGÍTSÉG. Három 
napig rótta két teherautó az utcákat és pakoltunk. Szabad-
ságot vettünk ki, mert az adott szavunk és a hitelességünk 
nekünk megér ennyit. Előteremtettünk két autót, mert ugye 
a cég már nem tudott segíteni, hisz nem számolt velünk, mi 
lemondtuk, mert a lakók nem igényelték időben. IGEN ÁM, 
CSAK ADDIG, AMÍG ÚJTELEPEN KERING A KEGYELET 
BT. TEHERAUTÓJA, A TEMETŐBEN MEGÁLL AZ ÉLET, 
AMÍG ICA ZSÁKOKAT PAKOL, A FODRÁSZATBAN 
NIN CSENEK KISZOLGÁLVA A VENDÉGEK… De csinál-
ják, teszik, mi segítünk nekik, hisz felvállaltuk. 60–70 éves 
családtagjaink húzták-vonták a zsákokat, amibe sokszor gyo-
morforgató dolgok is belekerültek (pelenka, romlott étel stb.) 
De megoldottuk. Majd még hetekig jöttek a panaszok, hogy 
itt és ott még gyűlnek a zsákok, pedig kihirdettük/elmond-
tuk, hogy vége. Azért képviselőnk segítségével egy teherautó 
jött, és a maradék felhalmozott zsákokat még elvitte. Szóval 
ebből sem gazdagodtunk meg, de nem is ezért kezdeményez-
tük, és örömmel segítettünk négy évig. De sajnos egyszer 
minden véget ér, így ez is.

Ahogy véget értek érdektelenség miatt a lakossági fóru-
mok is. Hisz idehívattuk a Volán vezetőségétől a Dunanett 
vezetőségéig mindenkit, ám a létszám sosem ment 28 fölé. 
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Pedig mekkora háborgás volt, mikor az iskolásoktól elvették 
a 21-es buszt (ami azóta is sokaknak hiányzik). A mélypont 
a szemétszállítási mizériák megbeszélésénél volt, mikor már 
napi probléma volt a facebook-on, hogy így meg úgy nem 
jönnek és borogatják a kukákat stb. Aztán időt nem sajnálva 
még Székesfehérvárról is visszajött az egyik vezető hogy a la-
kosság a „fejére olvashassa” a gondokat, itt volt a képviselőnk, 
a helyi TV, mindenki… és volt 12 (!!!) lakó. Ott és akkor dön-
töttük el, hogy ezt sem, soha többet. Mert az iskolát ki kell 
nyittatni, a cég embereivel tárgyalni, kinek mikor jó, nekünk 
szabaddá kell magunkat tenni… és mindezt a semmiért.

Idén mindenki nagy örömére átadásra került a játszótér 
is. Mindenki boldog volt, örült. EGYESÜLETÜNK RÖG-
TÖN AZ ELSŐ NAGYOBB PÉNZBELI TÁMOGATÁSBÓL 
153 000 Ft-ért MEGVETTE A HOMOKOZÓT, ÉS EGY HE-
LYI VÁLLALKOZÓ SEGÍTSÉGÉVEL FELTÖTLTÖTTÜK 
FRISS HOMOKKAL. (Igen, mi is sokkot kaptunk az árától, 
de sajnos közterület lévén, a jogszabályoknak megfelelően 
kell eljárnunk és megrendelni a dolgokat.) Zárható kiskapu, 
nyitva tartás, macis szemetestároló… stb. KÖSZÖNJÜK A 
ZOZOFÓLIÁNAK A SZÉP NYITVA TARTÁS TÁBLÁT A 

KISKAPURA! Rend és tisztaság van. HETI VÁLTÁSBAN 
OSZTJUK BE MAGUNK KÖZT, MIKOR KI NYIT-ZÁR 
ADOTT HÉTEN. Igen, mi megyünk el reggel és este saját 
kezűleg kinyitni, illetve bezárni. NAGY BÁNATUNK VOLT, 
HOGY A MEGHIRDETETT JÁTSZÓTÉR-NÉVADÓ VER-
SENYRE SENKI EGYETLEN EGY ÖTLETTEL SEM KERE-
SETT MEG BENNÜNKET :( Így mi adtunk nevet a játszó-
térnek: TÜNDÉRKERT JÁTSZÓTÉR lett a neve. És hogy 
visszatérjünk az anyagi részéhez, bizony az avatón a lufi k, a 
fagyi, az emlékplakett, a tombolán kisorsolt könyvek… mind-
mind nem varázslat révén kerültek oda, hanem vettük őket. 

Legutóbb egy hölgy nekünk szegezte igényeit és észrevé-
teleit a játszótéren, mintha mi lennénk a karbantartók vagy 
gondnokok, szinte szemrehányóan sorolta, mik a gondjaik. 
MI CSUPÁN SEGÍTŐ SZOMSZÉDOK VAGYUNK, NEM 
TEREPRENDEZŐK VAGY KARBANTARTÓK. Lehet tő-
lünk segítséget kérni, de nem leszúrni minket emelkedett 
hangnemben. NE KEVERJÜK A SEGÍTSÉGET A KÖTE-
LEZŐ INTÉZKEDÉSSEL. MI IS CSAK ÖNKÉNTESEK 
VAGYUNK, AKIK MUNKÁNK MELLETT JÓKEDVVEL 
ÉS ÖRÖMMEL TESZÜNK MEG MINDENT LEHETŐSÉ-
GEINK KERETÉN BELÜL.
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ÉS VÉGÜL, DE NEM UTOLSÓSORBAN A LEGFÁJÓBB 
PONTUNK, LEGNAGYOBB BÜSZESÉGÜNK SEMMIBE-
VÉTELE :( AZ ÚJTELEPI HÍRLAP. Rengeteg információt 
próbálunk belezsúfolni. Anyagi lehetőségünk révén igen 
vékonyka, pár oldalas. Kb. 45 perc alatt kiolvasható. MÉG-
SEM OLVASSA A LAKOSSÁG HARMADA SEM :( Mikor 
Icát megkeresik kérdéseikkel, csupa olyan kérdés hangzik 
el, amik mind benne voltak az újságban. Icánál, ha van még 
maradék újság, rögtön oda is adja az érdeklődőknek, akik-
nek a válasza 85%-ban: „jaaa, én ezt nem szoktam olvasni!” 
Akkor ez is az ablakon kidobott idő és pénz. Sokan szemünk-
re vetették: a fent említett kupakleadás időpontját sem ír-
tuk sehol… MINDEN FONTOSABB IDŐPONT AZ ELSŐ 
VAGY A HÁTSÓ OLDALON BEKERETEZVE VAN MEG-
JELENTETVE. (Már az internetre is feltöltjük az egyesület 
homlapjára WWW.VAROSVEDOK.UJTEPELERT.HU.) Az 
is igaz, a házak 60%-ánál olyan picike (vagy nincs is) a posta-
láda, hogy egy buszjegy is alig férne bele. De kézbesítőink 
tántoríthatatlanok, ha kell összehajtva is ,de belegyömöszö-
lik. Pedig sok helyen kiabálnak rájuk: „Megmondtam, hogy 
nem kérek reklámújságot!!!” 

Kedves Szomszédok, akiket valóban érdekel lakókörnye-
zetük sorsa, fejlődése, szépülése! Nagyon fontos néhány dol-
got tisztáznunk. SOHA SEMMIT NEM FOGUNK TUDNI 
ELINTÉZNI, HA A LAKOSSÁG NINCS JELEN ÉS NEM 
SEGÍT. Mi nyolcan csak egy lelkes magot képviselünk, de 
fi zikai és anyagi határaink vannak. (A szabadidőnk mennyi-
sége még kevesebb nekünk is.) Rengeteg tervünk van még, 
amit ha meghirdetünk, és minimum 25–30 ember nem fog 
nekünk segíteni, el sem kezdjük. Lehet nekünk panaszkodni 
hogy a játszótér leveles vagy gazos, meghallgatjuk, megold-
juk. DE FEL LEHET MINKET KERESENI AZÉRT IS, HOGY 
SZERETNÉNK VIRÁGOT ÜLTETNI ITT VAGY OTT, 

VAGY HOVA TEGYÜK A JÁTSZÓTÉREN ÖSSZEGEREB-
LYÉZETT LEVELET, ÉS EHHEZ HASONLÓ ÖTLETEKET 
IS ÖRÖMMEL VESZÜNK. MINDEN SEGÍTSÉGET NAGY 
ÖRÖMMEL FOGADUNK, LEGYEN AZ FIZIKAI, ANYAGI 
VAGY TÁRGYI. Nagyon örültünk a játszótérre hordott játé-
koknak is (szomorúak voltunk mikor mind eltűnt onnan…
aztán újabb játékok érkeztek). DOLGOZUNK SOK PROB-
LÉMA MEGOLDÁSÁN, NAGY SEGÍTSÉGÜNK EBBEN 
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐNK, TÓTH KÁLMÁN 
IS. Mikor hozzánk beérkeznek a panaszok, mi hozzá továb-
bítjuk, hisz hivatali ügyben csak az önkormányzat intézked-
het és határozatot csak a közgyűlés hozhat mindenről.

KEDVES ÚJTELEPIEK! MI ÚJTELEPÉRT JÖTTÜNK 
LÉTRE, DE CSAK AZ ÚJTELEPIEKKEL EGYÜTT FOGUNK 
TUDNI MEGVALÓSÍTANI DOLGOKAT. Nem adjuk fel a 
reményt, hogy egyszer majd hívó szavunkra, segítségkérő 
felhívásainkra nem csak 1–2 ember fog megmozdulni. 

TALÁLKOZZUNK DECEMBER 4-én 
A MIKULÁS-PARTYN!

Köszönjük, hogy elolvasta cikkünket!

Városvédők Újtelepért Egyesület

Egyesületünknek kétféleképpen lehet támogatást eljuttatni: 
–  személyes befi zetésre a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben 

van lehetőség nyitvatartási időben, 
– vagy átutalással az alábbi bankszámlaszámra:

CIB Bank 10700134-69613595-51200002
Átutalásnál kérjük odaírni: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS.

Köszönjük!

Fontos telefonszámok
MENTŐK  104 RENDŐRSÉG 107
TŰZOLTÓK 105 SEGÉLYHÍVÓ 112
POLGÁRŐRSÉG: 
Kertes József (nappal hívható)  06-30-621-0915
Járőrautó (este 20 órától hívható)  06-30-792-5326

RENDŐRSÉGI KÖRZETI MEGBÍZOTT
Szabó János  (szolgálati szám)  06-20-500-8077

KÉMÉNYSEPRÉS
Drága Róbert   06-30-221-4170

DUNANETT
Csak ügyfélszolgálati időben hívható 06-25-436-535
  06-25-436-877

POLGÁRMESTERI HIVATAL:0625/544100
Tóth Kálmán 9 vk képviselő 06-20-227-9145

ORVOSI ELLÁTÁS
    ÓVÁROS, felnőtt körzet 6.  06-25/286-120
    ÓVÁROS, felnőtt körzet 7.  06-25-286-113

ORVOSI ÜGYELET   felnőtt 0625410600
ORVOSI ÜGYELET   gyermek 0625410231

KÓRHÁZ Központi  06-25-550-550

VÍZ, CSATORNA ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ
DVCSH Kft. ügyelet  06-25-510-149

ÁRAMSZOLGÁLTATÓ  
E-ON   vezetékes (H-P. 7.30-20.00 ) :  06-40-545-545  
 mobilról:  06-20/ 30 / 
 70-es előhívószámmal  -45-99-600

FŐGÁZ Dunaújvárosi kirendeltség 
(ParkCenter)  0640474474
hétfő-kedd-szerda-péntek:  8.00-18.00-ig 
csütörtökön:  8.00-20.00-ig
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A POGÁRŐRSÉGRŐL ismét bővebben
2014 júniusában, amikor Újtelep lakossága úgy döntött, nem 

tűri tovább az áldatlan állapotokat – hisz akkor 5 hónap alatt 17 
be törés történt Újtelepen – megszületett egy döntés a lakosság 
körében. Ennek értelmében elindult egy támogatás, hogy lakóhá-
zanként 500 Ft/havi MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSSAL segítjük a 
VÁROS VÉDŐ POLGÁRŐRSÉGET, hogy minden éjjel jelen tud-
janak lenni utcáinkon, fokozva ezzel a közbiztonságot.

NAGYON FONTOS ELMONDANUNK: a POLGÁR ŐRSÉG 
és az ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET NEM EGY ÉS UGYANAZ, 
hanem KÉT TELJESEN KÜLÖNÁLLÓ ÉS KÜLÖN GAZDÁL-
KODÓ ÖNKÉNTES SZERVEZET!

Akkor a lakók jó része érezte úgy, hogy megér neki havonta egy 
fél doboz cigi árát rááldozni közbiztonságunkra, hisz ha bármi tör-
ténik, őket közvetlenebbül és gyorsabban lehet értesíteni a járőr-
autó telefonszámán, mint a rendőrséget. Nekik ez a körzetük, éjjel 
itt vannak, pár perc alatt ott teremnek, ahonnan hívják őket.

Járőrözéseiknek köszönhetően 2015-ben már csak 7 betörés 
volt, 2016-ban pedig még egyetlen egy sem! Egy besur ranás volt 
a Naposparton, de két nap múlva polgárőreink el is fogták az il-
letőt, átadták a hatóságoknak, a lakó pedig vissza kapta elemelt 
értékeit. Jönnek-mennek, fi gyelmeztetnek bennünket, becsukják 
a kapuinkat, biztosítják a rendezvényeinket, az utóbbi időben na-
gyon sokszor már nappal is őket hívjuk. PEDIG ŐK IS INGYEN, 
A SZABADIDEJÜKBEN, MUNKA MELLETT VÉGZIK EME ÖN-
KÉNTES TEVÉKENYSÉGET. Mégsem becsüljük meg sajnos ezt a 
közbiztonságot, nagyon természetes lett, hogy vannak. A támoga-
tottságuk nem hogy nőtt volna, hanem idén feltűnően lecsökkent. 
Pedig a facebook-csoport oldalán látjuk, hogy szükség van rájuk, 
sok szor elmarasztalóan írják ki, hogy nem elérhetőek napközben, 
HOLOTT MINDIG ELMONDJUK, ESTE 21 ÉS HAJNALI 5 ÓRA 
KÖZÖTT HÍVHATÓ A JÁRŐRAUTÓ TELEFONSZÁMA. Hisz 
nekik is van műszakos állásuk, ha a gyárban vannak, ott sajnos 
„csak” munkásemberek és csupán a lelke tud polgárőr lenni. Ki-
vételes alkalom, ha Robi polgárőrünk, aki egyben Újtelep kémény-
seprője is, épp itt dolgozik, olyankor szinte kötelességének érzi, 
hogy magához vegye a járőrtelefont is nappal. 

DE MEDDIG?! Miért is lenne szükséges őket támogatni? Mikor 
több mint két éve kezdtük, akkor szó volt róla, milyen jó lenne 
két autó is. Akkor is, és azóta többször is hangsúlyoztuk, NEM 
CSAK ANYAGI TÁMOGATÁST, hanem személyi jelentkezőket is 
várnak. DE AZÓTA SZINTE AZ EGY AUTÓ KÖLTSÉGEI SEM 
JÖNNEK KI! Igen, kapnak ők is állami támogatást is, de gondoljuk 
át egy picit, hogy mi mit várunk el, és ezért mit vagyunk hajlan-
dóak rájuk áldozni. Elvárjuk a minden éjszakás járőrözést tőlük, 
mert ez nekünk jár…(?). Újtelep utcáit bárki lemérheti, A ponttól 
Z pontig (Szilágyi úttól a Petőfi  utca, 6-os út határvonalon belül). 
Három körrel megszorozva közel 100 km/éjszaka fog kijönni. Azt 
szorozzuk be minimum 28 éjszakával és egy átlag 6–8 literes fo-
gyasztással, hisz egy 14 éves járőrautóról beszélünk. Ahhoz adjuk 
hozzá az autó költségeit (biztosítás, olajcsere, gumikopás, javítás, 
téli-nyári gumiszett stb.), a járőrautó tele fonjának fenntartását, és 
rájövünk, hogy bizony ez sem ingyen van. Az állami támogatásból 
ők tudják fedezni a banki, könyvelési költségeket, az egyenruhát, a 
láthatósági mellényt (egy ilyen mellény, amit csak az előírt helyen 
lehet megvenni, 14 ezer forint!) ... és tegye fel a kezét, aki egyszer is 
meghívta őket egy kávéra, nyáron egy hideg limonádéra vagy télen 
egy forró teára :( Elvárjuk olyan emberektől, hogy pattanjanak, és 
éjjel, amíg mi alszunk, róják az utcáinkat, akikért sokunknak eszük-
be sem jut tenni valamit. Megnéztük az átutalásokat és a személyes 
befi zetéseket. Óriási volt a kezdeti lelkesedés, egy nap alatt elkap-
kodták a „POLGÁRŐRSÉG ÁLTAL ŐRZÖTT TERÜLET” feliratú 
táblákat is ,amiket egy helyi vállalkozó támogatásként készíttetett, 
és sajnos van, akit azóta sem láttunk, mióta átvette tőlünk a táblát 
a kerítésére :( Rengeteg kisnyugdíjas érzi úgy, hogy ez neki fontos, 

és ő kiszorítja a költségvetéséből ezt az 500 Ft-ot, amit két éve nem 
emeltünk, mert ennek is örülünk, ha eljut a fi úkhoz. De a közép 
és ifj abb korosztály vajon miért érzi úgy, hogy ez alanyi jogon jár 
nekik? :( És igen, sajnos azokkal szemben igazságtalanság ez, akik 
első pillanattól fogva úgy érzik, nem egy megterhelő összeg ez... és 
nem kötelező, de ha csak minden második hónapban áldoznánk 
rájuk, akkor nem kellene azon gondolkozni, hogy olyat várunk-e 
el egy önkéntes szervezettől, ami már meghaladja az anyagi lehe-
tőségeiket. Hisz szolgálhatunk példával mi, az Újtelepért Egyesület 
tagjai is. A legutóbb a Béke városrészben tartott ÖKO-napon az 
ottani polgárőrség kerekperec kijelentette, neki ez nem kötelessé-
ge, dehogy jönnek! Teljes megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy 
oda is a mi polgárőreinknek kellett velünk jönni, és a TolnaŐr Kft. 
embereinek, hisz 3 helyen volt szükség a „védelmünkre” és nem 
volt a „mieinknek” annyi szabad embere, hisz előre kellett gondol-
kozni, hogy jusson éjszakára is járőr, aztán másnap reggel 7 órától 
segítség az újtelepi ÖKO-napra. Bizony, polgárőrség és polgárőrség 
közt óriási a különbség! A „mieink” azonnal itt vannak egy áramki-
maradás esetén is, addig állnak a riasztós ház előtt, amíg az sziré-
názik és meg nem jelenik valaki. Vagy járőröznek refl ektorokkal az 
utcákban. De az ÖKO-napon is egyszer csak autóba pattantak és 
elviharzottak, mert felismerték a facebook-on leírt „jóembert”, aki 
nézelődött a házak udvarára. Azonnal nyomába eredtek, és közben 
már értesítették is a hatóságokat.

Gondolkozunk el kedves lakótársaink, hogy megér-e ez nekünk 
2,5 doboz sör árát havonta? És igen, ettől még történ hetnek betö-
rések, ettől még nekünk magunknak is vigyáznunk kell értékeinkre, 
autóinkra. De ugye jólesik, ha valaki ugrik hívó szavunkra, vagy 
igazoltatja az éjjel erre kószáló idegeneket.

Polgárőreink mindig megköszönik a lakosság támogatását, DE 
HANGSÚLYOZZUK, NEM CSAK ANYAGI, HANEM EMBERI 
TÁMOGATÁSNAK IS ÖRÜLNÉNEK. Aki vállalja a polgárőrré 
válást, az is jelezze nekik bátran!

Anyagi támogatásokat kétféleképpen lehet nekik is eljuttatni: 
–  SZEMÉLYESEN: a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben nyitva-

tartási időben, vagy 
– ÁTUTALÁSSAL az alábbi bankszámlaszámon: 

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

Városvédők Újtelepért Egyesület
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Önzetlenség…
Most az őszi takarításnak volt egy negatív előzménye: ok-

tóber 17-ére hirdettük meg, viszont az azt megelőző héten 
ismeretlenek feldúlták a TESCO alatti Kistemetőt. A rend-
őrkapitányság tájékoztatása szerint 39 sírt rongáltak meg, 
ledöntöttek fejköveket, összetörtek 100–150 éves sírköveket. 
Végtelenül felháborodva tapasztaltuk ezt mi is mindannyian, 
akik a szabadidőnket áldozva segítettünk, hogy rendbe te-
gyük azoknak a penteleieknek a sírjait, akiknek már nincs élő 
hozzátartozójuk. Igazán sokan vettünk részt, lelkes kis csa-
pat állt össze penteleiekből, újtelepiekből. Én személy sze rint 
két minőségben voltam jelen: mint a Dunaújvárosi Kegyelet 
Bt. ügyvezetője és a Városvédők Újtelepért Egyesület tagja. 
Rajtam kívül még öt egyesületi tag is eljött. Részt vettek még 
a takarításban a Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglal-
koztatásáért Nonprofi t Kft. dolgozói, körzetünk képviselője, 
Tóth Kálmán, valamint segítséget kaptunk a DVG Zrt.-től és 
a Dunanett Kft.-től is.

Kicsit megdöbbentett, amikor körbe néztem és az önkén-
tesek körében szinte csak hölgyekkel találkoztam. Pedig a 
feladatok nem feltétlenül nőiesek voltak. Mindenesetre mi, 
akik ott voltunk, lelkesen, vidáman töltöttük a hétfő délelőt-
töt, szép időben, annak reményében, hogy példaként szolgá-
lunk azoknak, akik még nem tudják, hogy mivel tegyenek a 
közösségért.
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Egy kis történelmi visszatekintés

A Kistemető centrumában áll a Szitányi-kápolna. Építte-
tője szitányi Ullmann Vilmos volt. Apjának I. Ferenc 1825-
ben Bécsben adományozott nemességet és címert, hozzá 
1826-ban a „szitányi” előnevet. A család 1825 után tűnt fel 
Dunapentelén. Vilmos 1848-ban feleségül vette az egyik leg-
gazdagabb pentelei földbirtokos lányát, Mondbach Matildot. 
Házassága révén tetemesen megnövelte vagyonát, és áttért 
a keresztény hitre. Keresztelkedési ajándékképpen, püspöki 
ösztönzésre 1859-ben megépíttette a kápolnát és az alatta 
lévő családi kriptát. Feleségével a várdombon, az 1740-es 
évek elején épült kastélyban éltek, amely a legrégebbi és a 
legnagyobb volt a pentelei régi kastélyok között. Az épület és 
a díszítések a késői magyar barokk stílusjegyeit tükrözte.

 A Kistemetőt a XIX. század elejének pentelei elitje hozta 
létre kúriái, uradalmai közelében. Azután ahogyan nőtt a lé-
lekszám, új temetőt nyitottak a közelben.

Az 1820-as évek elejétől a pentelei kastélyok és kúriák la-
kói más helyen szeretnének végső nyughelyet lelni. Később 
melléjük kívánkoznak a pentelei parasztok és polgárok is. Így 
alakult ki a mai Kistemető a kúriák közelében, majorságok 
szomszédságában. 

Akkoriban a temetések alkalmával a fülük mellett papír-
rózsát viselő fekete lovak vitték a halottakat, jellemző volt, 
hogy nem temették közös sírba a házastársakat, és gyakoriak 
voltak a rátemetések is.

A földbirtokos, nemesi, köznemesi, paraszti, és polgári 
családok tagjai mellett itt temették el Rosti Pál földrajztu-
dóst, néprajztudóst, fotográfust, az MTA levelező tagját is.

A Kistemetőbe 1960 óta nem temetkeznek, 1967. márci-
us elsejével a városi tanács lezáratta, 1989-ig pedig a római 
katolikus egyház tulajdona. 1987-ben a Pentele Baráti Kör 
és a Dunaújvárosért Városszépítő és -védő Egyesület tagjai 
önkéntesek segítségével elkezdték a temető rendbehozatalát. 
Az önkormányzat 2004-ben kegyeleti parkot tervezett létre-
hozni a temető helyén, de a Pentele Baráti Kör megmentette 
a felszámolástól őseik nyughelyét.

Ezt a hagyományt követve szeretnénk mi is minden év-
ben két alkalommal megtisztítani a sírokat. Egyszer tavasszal 
és egyszer ősszel, halottak napja előtt, hogy az ott nyugvók 
sírjait is „ünneplőbe öltöztessük”. Várunk minden lelkes új-
telepit és penteleit, hogy igazi „falusi” közösséget építhes-
sünk együtt! 

Palkovics Kata
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HULLADÉKAINK – Néhány gondolat 
környezetünk ürügyén

Nem szeretem a számokat és az adatokat, többnyire átsik-
lok felületesen rajtuk, pedig néha nem árt szembenézni velük 
és elgondolkozni bizonyos kemény tényeken. A minap egy 
hírben olvastam egy döbbenetes adatot, ami felett egyszerű-
en nem tudtam napirendre térni. Az óceánokat négymillió 
négyzetkilométernyi lebegő szemét borítja. Nagyjából annyi, 
mint egész Európa területe. Ez a lebegő szemét, ami a felszí-
nen marad, és nem tudjuk, hogy mennyi lehet az, ami a fel-
szín alá süllyedt. Sajnos ezek jelentős része nem, illetve csak 
nagyon hosszú idő alatt bomlik el, sokkal-sokkal lassabban, 
mint ahogy termelődik, tehát a mennyisége percről percre 
növekszik. Az óceánok habjain lebegő szemét többnyire a 
hajókból meg a partokról kerül a vízbe, de a mi szemetünk 
nagy része helyben marad, itt van közvetlen közelünkben, 
rajta ülünk, és a mennyisége sokszorosa a tengerben úszóé-
nak. Amikor kiüríttetjük a kukáinkat, elvitetjük a gondosan 
szelektált zsákjainkat, valójában alig teszünk valamit, csupán 
a szemünk elől tüntetjük el őket. Továbbra is fogyasztunk, 
leemeljük a polcról a fóliába csomagolt, zacskós, palackos, 
dobozolt, zsákos kiszerelésű élelmiszereinket, az eldobha-
tó, egyszer használatos kacatokat, az egyre rövidebb életű 
kütyüket, gépeket, amiknek a további sorsáról soha nem 
gondolkodunk el. Miért is? Mert amit nem látunk, az nem 
létezik, az nem fáj. Ugyan felszisszenünk, ha meglátunk ki-
rándulás közben egy az edőben rozsdásodó, kibelezett hű-
tőszekrényt, és bántja a szemünket az út menti árkokban 
heverő kihajított vizespalack, meg az örökre színes chipszes 
zacskó. Alapvető igényünk, hogy élő környezetünkből tűn-
jön el a zavaró hulladék látványa, de az eszünkbe sem jut, 
hogy ne bontsuk ki a következő dobozos kólánkat, ha meg-
szomjaztunk. Ezzel a kör bezárult, és egy újabb kicsi adaggal 
hozzájárultunk a világot beborító szemétdombhoz. És ez a 
szemétdomb már egyáltalán nem olyan, mint a régi. A szer-
ves keveredik a szervetlennel, az életet adó humuszt nylon- 
zacskók rétegezik, az eldózerolt rekultivált lerakók talaját 
petpalack-buborékok szivacsosítják. 

Valaha az ember amit megtermelt, nagyjából el is fogyasz-
totta, illetve a hulladék visszakerült a természet körforgásába. 
A használati eszközök olyan anyagokból készültek, amik ha 
koptak is, sokáig  szolgáltak, anyaguk újra felhasználható volt, 
vagy egysze rű en eltüzelték, mikor már megszolgálta az ide-
jét, végén él tető meleget termelve az embernek. A városiaso-
dás és a tömegtermelés teremtette meg a tömegszemét jelen-

ségét. Városi környezetben elképzelhetetlen volt a hulladék 
teljes házilagos hasznosítása, csakis a szervezett elszállítas és 
a kijelölt helyen történő lerakás volt a megoldás. A vegyipar 
és a csomagolástechnika feljődése újabb probléma elé állí-
totta az emberiséget azzal, hogy a hihetetlen mennyiségben 
termelt, egyre olcsóbb csomagolóanyagok összegyűjtése és 
újrahasznosítása sajnos egyáltalán nincs szinkronban az újak 
gyártásával. 

Egy másik igen jelentős (és ráadásul korábban nem is lé-
tező) szelete a „szeméttortának” a műszaki hulladékok hatal-
mas tömege. A felgyorsult technológiafejlődés egyre újabb 
és korszerűbb termékeket produkál, az erkölcsi avulás üteme 
megelőzi a technikai avulást (értsd: nemcsak azért dobunk 
el egy kütyüt, mert már nem működik, hanem mert itt az új 
verzió, ami többet, jobbat, szebbet tud nyújtani). Hol van-
nak a régi szép idők, amikor még ápolgattuk, javíttatuk az 
értékesnek és hosszú életűnek gondolt készülékeinket! Az-
óta már azok a nagy szakmai hozzáértést kívánó szakmák 
is megszűntek, amik a szervizelésükre voltak hivatottak. Ha 
elromlott – hiá ba volt valaha nagyon drága a holmi – telje-
sen értékét veszíti, akkor hát jöjjön az új! Hogy mi történjen 
a régivel? Nos szerencsére a bontásra már kialakult egy új 
iparág, ami azt a célt tűzi maga elé, hogy lehetőség szerint 
minden újrahasznosítható dolog visszakerüljön a technoló-
giai körforgásba. 

Ez így szépen is hangzik, jó is lenne, ha teljesen zárt lenne 
a kör, és egész biztosan visszakerülnének azok a dolgok, amik 
már nem funkcionálnak, de tudjuk, hogy ez sajnos még nem 
működik tökéletesen. Két dolog szükségeltetik hozzá, az em-
berek tudatos elköteleződése arra, hogy eljuttassák fölösle-
ges, roncs holmijaikat a gyűjtőhelyre, másfelől, hogy a foga-
dó oldal megfelelően informatív, célirányos és jól szervezett 
legyen. Mivel sajnos ez ma még egyáltalán nem így működik, 
elképesztő mennyiségű elektronikai hulladék lapul garázsok-
ban, pincékben, sufnikban, de gyakran ezek hiányában a la-
kások életterét csökkentik. Ha gazdáik valahogy meg akar-
nak szabadulni ezektől a haszontalan holmiktól, információ 
és segítség híján igen gyakran nem a megfelelő helyekre jut-
tatják, ahol aztán tovább szennyezik a környezetet. Tudnunk 
kell, hogy egy készülék igen sok értékes újra hasznosítható 
és gyakran a környezetre veszélyes anyagot is tartalmaz, 
ami egyfelől érték, másrészről ártalmatlanítani szükséges. 
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Nem lehet nem tudomásul venni, hogy olyan tempóban tesz-
szük tönkre világunkat, hogy észre sem vesszük, hogy már 
vissza fordíthatatlanok bizonyos folyamatok. Az aggodalom 
ott él szinte minden emberben, de úgy gondolja, hogy egye-
dül nem tud tenni semmit, és valahonnan „fölülről” várja el a 
meg oldást. Pedig ez hibás gondolkodás. Mindenki önmaga is 
felelős valamilyen szinten a környezetért. Ha másképp nem, 
a fogyasztásával, az életmódjával hagy nyomot. Nagyon ne-
héz ellenálni a kész és a félig kész, vonzó csomagolású, sokat 
ígérő, könnyen fogyasztható életnek, még ha tudat alatt tisz-
tában is vagyunk vele, hogy a csillogó műanyag csak bóvlit 
rejt. Nemcsak akarni kell a jót, hanem tenni is, ha egyszerre 
csak egy kicsit, az is nagyon fontos. Életmód-korrekcióval, 
tudatossággal, közösségi gondolkozással.

Egy kicsi társaság valamikor gondolt egy nagyot, és az 
Elektra Zrt. nem kevés segítségével megvalósította azt, ami 
már nagyon sok ember gondja volt. Sok volt a segítő és a tá-
mogatás (anyagi, erkölcsi), sok a biztatás a jó ügyért. Ez siker-
történetnek is mondható, de a civil lelkesedés vajon felhívja-e 
a hivatásosok fi gyelmét arra, hogy itt egy olyan feladatot vál-
laltunk magunkra, aminek a megoldása hosszú távon nem 
nyugodhat egy lelkes önkéntes kiscsoport vállán? Erről nagy-
ban, és akár globálisan kell gondolkodni, minimum városi 
vagy kistérségi szinten. Azt mindenki érzi, hogy sokáig már 
nem dughatjuk homokba a fejünket: ha nem cselekszünk sür-
gősen, komoly katasztrófák felé sodródik törékeny világunk. 

Keve Piroska

SZELEKTÍV SZÁLLÍTÁSI NAPOK: 
november 11-én  és december 16-án
HA NINCS DUNANETTES SZELEKTÍV ZSÁKUNK, NEM BAJ, BÁR-
MILYEN ÁTLÁTSZÓ ZSÁKBAN KITEHETJÜK A SZÁLLÍTÁSI NAPOT 
MEGELŐZŐ ESTE HÁZUNK ELÉ, JÓL LÁTHATÓ HELYRE.
MIT TEHETÜNK BELE? 
PETPALACK, FLAKONOK, ÚJSÁGPAPÍR, KONZERVES DOBOZ, TE-
JES ÉS ÜDÍTŐS DOBOZOK, TEJFÖLÖS FLAKON, SÖRÖSDOBOZ.

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS:
november 18-án és december 9-én
CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A DUNANETTŐL KAPOTT ZSÁKOKAT SZÁL -
LÍTJA EL A CÉG A MEGADOTT NAPOKON! A ZSÁKOK BIOLÓ GIAI-
LAG  LEBOMLÓ ZSÁKOK, NÉHÁNY NAPNÁL TOVÁBB NEM ÉRDE-
MES BENNE TÁROLNI A ZÖLDHULLADÉKOT, MERT KISZAKAD, 
MIKOR MEGEMELJÜK. 
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2016. december 4-én 16 órától 
ismét sok szeretettel várjuk Újtelep minden lakóját 
a Regionális Népfőiskola udvarára (Jókai utca 19.)

az immáron másodszor megrendezésre kerülő

 ÚJTELEPI MIKULÁS-PARTY-ra!

Kicsiket és nagyokat, 
fi atalokat és már nem annyira fi atalokat :)

Mindenkit, akinek kedve van velünk nevetni aznap este.

Ismét meghirdetjük a karácsonyi díszítőversenyt is, melyre nevezni a 
MIKULÁS-PARTY-n kihelyezett nevezési lapokon lehet majd. Az itt leadott 
épületek és tulajdonosaik vesznek részt a versenyben.

Most is lesz jászolszentelés, sütiverseny, és az időjárás függvé-
nyében tábortűz, mikulásfogat, forralt bor és tea, móka és ka-

cagás. No és persze meglepetések, tombola, megint előke-
rülnek a mikulás puttonyából a csomagok is.

Idén is nagyon fogunk örülni azoknak, akik a rendez-
vény hangulatához illő öltözékben jelennek meg :) 

Sok szerertettel vájuk az idősebb és egyedül 
élő lakóinkat is.  

NEM CSAK CSALÁDOSOKNAK, NEM CSAK 
GYEREKKEL ÉRKEZŐKNEK SZÓL EZ AZ 

ESTE! LEGYEN EZ AZ ÖRÖM ÉS SZERE-
TET NAPJA MINDENKINEK!

Kövessenek minket az ÚJTELEP(Dunaújváros) 
         facebook zárt csoportunk oldalán.

          Városvédők Újtelepért Egyesület

   Honlap: www.varosvedok-ujtelepert.hu

ÚJTELEPI HÍRLAP – megjelenik háromhavonta  •  Készült: 1200 példányban  •  Kiadja: Városvédők Újtelepért Egyesület 
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