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FELHÍVÁS  
– SEGÍTSÉGKÉRÉS  
a Tündérkert játszótér  
őszi munkálataihoz

cikk az 1. oldalon

Adventi készülőés  
– kézműves délelőtt

cikk az 1. oldalon

1. Újtelepi Garázsvásár
képes beszámoló a 2–3. oldalakon

Avar és kerti hulladék  
égetésére vonatkozó  
szabályok városunkban

cikk a 4. oldalon

Egy rendhagyó tavasz 
története Újtelepen, 
a Tündérkert játszótéren 
és a Városvédők Újtelepért 
Egyesület székházában

képes beszámolóó az 5–9. oldalakon

Mi a halloween, minden-
szentek és halottak napja?

ismertető a 10–11. oldalakon

Kertünk, őszi virágaink,  
és teendők a tél beállta 
előtt

cikk a 12. oldalon

Orvosi tanácsok  
Dr. Táborosi Évától

cikk a 13. oldalon

Újtelepi kupakgyűjtés
tájékoztató az 14. oldalon

VII. Újtelepi ÖKO-nap
képes beszámoló a 15–21. oldalakon 

Újtelep utcáiról
cikk a 22–23. oldalakon

Covidő
cikk a 23. oldalon

VI. Újtelepi Mikulás-parti  
2020. december 5-én, 
(szombaton) 15.30-tól

felhívás a 20. oldalon
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! Fontos újtelepi inform

ációk!

Folytatva eme kedves hagyományt, idén ősszel is szeret-
nénk a Tündérkert játszóteret felkészíteni a téli álomra. 

2020. november 14-én és 28-án SZOMBATON 9.00 órától VÁRUNK  
MINDEN SEGÍTENI VÁGYÓ ÚJTELEPI anyukát, apukát,  

nagymamát és nagypapát, kicsiket és nagyobbakat.  
MINDENKIT, aki év közben örömmel használja és szereti játszóterünket 

hisz könnyű gereblyézésről és seprésről van csupán szó. 

Minél többen leszünk, annál hamarabb vég-
zünk. Az előző évek lelkes csapataival alig 1,5 
óra leforgása alatt végeztünk. Kellemes reggeli 
testedzés jó hangulatban, kedves szomszédok 
társaságában. NEM KELL ELŐZETESEN JE-
LENTKEZNI, CSAK FELKEREKEDNI ÉS 
JÖNNI. AMIT HOZZUNK MAGUNKKAL: 
GEREBLYE/LOMBSEPRŰ, SEPRŰ. Munkás 
kerti kesztyű sem hátrány. AZ EGYESÜLET 
BIZTOSÍT ZSÁKOKAT, amelyekbe a levele-
ket, lehullott gallyakat, egynyári virágokat be-
letesszük majd. Találkozunk a játszótéren! 

Városvédők Újtelepért Egyesület

FELHÍVÁS – SEGÍTSÉGKÉRÉS  
a TÜNDÉRKERT játszótér őszi munkálataihoz

2020. november 28-án, szombaton 10–13 óráig 
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt székhá-
zunkba (bejárat a Vak Bottyán utca felőli kapun). 
Elsősorban gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket 
várjuk erre a kreatív kézműves foglalkozásra. 
Egyesületünk természetesen biztosítja az alapvető 
hozzávalókat, de ha tudsz magaddal hozni a ter-
mészetben gyűjtött terméseket (mákgubó, dió, gesz-
tenye, fenyőtoboz stb.) vagy apróbb karácsonyfa-
díszt, gyertyát, szalagot stb., megköszönjük, ha ezzel 
színesíted, gazdagítod a hozzávalók választékát.

Városvédők Újtelepért Egyesület

FONTOS KÖZLEMÉNY! 
Kedves Olvasóink, kedves Újtelepiek! Az újságban meghirdetett programok megren-
dezése függ az épp aktuális egészségügyi rendeletek szabályozásaitól! Kérjük, figyelje 
Facebook-csoportunkban közzétett információinkat az esetleges változásokról! Ameny-
nyiben a vírushelyzet úgy alakul, a rendezvényeket törölni fogjuk.
Facebook-csoportunk ÚJTELEP(Dunaújváros) néven található meg.
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2020. június 27. Szikrázó napsütés. Nyílik a világ a 
bezártság után. Ilyen még nem volt!!! 
Az első ÚJ TELEPI GARÁZSVÁSÁR!

A tavaszi szomszédünnep sajnos a vírus miatt elmaradt, 
talán valamiféle pótlék volt ez az újtelepi embereknek. 
Elmondhatjuk mi is, ha valami van, az olyan természe-
tes, de ha megszűnik, azonnal érezzük a hiá nyát! Ugye?

Kinek volt az ötlete? Már nem em lékszem, de nagyon 
ígéretesnek tűnt. 

Az újtelepi székházunkban öt napon keresztül fo-
gadták egyesületünk vezetőségi tagjai a részvételt jelző 
szomszédainkat, hogy regisztráljanak, megkapják az 
egységes táblákat, amiről a vevők felismerik, hogy annál 
a háznál van árusítás. Ismert közösségi oldalunk segít-
ségével az egész város értesült a készülődő programról. 

Volt Google-térkép, címlista és képek az eladó tárgyak-
ról. Finomságokról és innivalókról az Angyalkürt kür-
tőskalácsos és a Szikra Bisztró gondoskodott. No meg 
egy-egy leleményes gyermek, aki limonádét is kínált a 
megszomjazott vásárlónak. Igen! Nagyok és kicsik is 
részt vettek ebben a buliban!

Milyen volt a hangulat? Szervezőként, de leginkább 
vevőként jártam a standoló porták között! Emberségből, 
humorból, jókedvből ötöst kaptunk mindannyian. Szá-
momra először látott hasonszőrűekkel beszélgettünk, 
mókáztunk, tanácskoztunk,. „Te hogyan csinálod?, Ki-
nek viszed?, Javaslom…” stb. Lehet, hogy nincs is rá 
szükség, amit megvettünk, de ott, akkor megfogott!

Az árusok egymáshoz irányí-
tották a vevőket, hogy „ott bizto-
san megtalálja, amit keres”!   

1.
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Fültanúja voltam egy párbeszédnek: 10 év körüli fiúcska 
kipakolta a féltett, megbecsült, de már megunt kisautó-
it, kamionjait. Egy anyuka megkérdezte, hogy mennyit 
kér egy bizonyos darabért. Válasz: „1000 Ft-ot, de lehet 
alkudni is!” Volt, aki becsületkasszát nyitott, és oda vár-
ta az ellenértéket.

Előkerültek az évek óta nem használt, félretett edény-
készletek, poharak, tányérok, rengeteg ruha, fonal, táska, 
könyvek, naptárak, kerámiák, autós, pecás kiegészítők, 
képek, kávéfőzők, vasalók, ágynemű, a szocializmusban 
kapott, készített kitüntetések, és még sorolhatnám. Vas-
műs relikviák idézték az elmúlt időszakot, és a büszkén 
mesélő nagypapa, aki fiatalon még benne élt.

Jókedv, barátság, összetartás, talán még a kereslet-kí-
nálat egyensúlya is megvolt ezen a napon. Átszellemült 
lakók, akik néhány órára kereskedőkké váltak a saját 
portájukon. Valljuk be, hogy megszabadultunk jó né-
hány felesleges darabtól, ami csak a pincénk, kamránk 
legmélyén várta nem annyira dicsőséges sorsát. Az is 
lehet, hogy a következő vásáron találja meg gazdáját. 

Jó volt nézelődni, kincsekre találni, ismerőssel össze-
futni, ismeretlennel beszélgetni! Jól érezni magunkat! 
Mert egy közösséghez tartozunk! Ami a legfontosabb: 
van hova tartoznunk! Volt olyan utca, ahol nap végén a 
szomszédok közös grillezéssel ünnepelték meg az első, 
ám reméljük nem az utolsó sikeres Újtelepi Garázsvá-
sárt.

Akikről sohase feledkezzünk meg: a polgárőreink! 
Köszönjük, hogy ismét vigyáztatok ránk, hogy az ide-
látogató városlakókat útbaigazítottátok!

Fekete Évi
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Állandó, visszatérő téma, legfőképp így ősszel. Szabad-e és 
mikor szabad égetnünk? Sajnos sokan nem csak a megenge-
dett időpontban és nemcsak a megengedett dolgokat égetik 
el. Egy dolog azonban biztos. Ha körbenézünk szomszé-
daink udvarán, hogy nincs-e kiteregetve a frissen mosott 
ruha, vagy nem pont hétvégén a kellemes családi ebédek/
vacsorák idején gyújtjuk meg a máglyát és füstöljük fel a fél 
utcát, mindenkinek kellemesebb lesz. Mindenhol problé-
ma a zöldhulladék, a rengeteg falevél ilyenkor. Sokunknak 
nem elég a nyolc ingyenes, biológiailag lebomló zöldhul-
ladékos zsák, amit tavasszal kapunk a szolgáltatótól. (Idén 
már vásárolhatunk is ilyen zsákokat a szolgáltatónál, illetve 
Óvárosban a Magyar úton a Hétvége Kisáruházban, 390 
Ft/db áron, amely ár tartalmazza az elszállítás költségét is.) 
Két éve már megfelelő méretre vágva és kötegelve a nye-
sedéket is kitehetjük zöldhulladék szállítási napokra. Ezért 
a békés egymás mellett élés végett kérünk minden kedves 
újtelepit, legyünk tekintettel egymásra. Csak egy mondat: 
„szomszéd, légy szíves, csukd be az ablakot, vagy szedd be 
a ruhát, mert tüzelni fogok”, egy kedves gesztus, egy kis 
figyelmesség. Ennyi kell néha és nem több. Azt pedig ugye 
mondani sem kellene, hogy szemetet égetni TILOS, a vizes 
kerti nyesedék/avar pedig csak füstölög és büdös. 

De lássuk a hivatalos jogszabály erre vonatkozó része 
hogy hangzik szó szerint. Idemásoltuk az önkormányzat 
erre vonatkozó rendeletének az avar és a kerti hulladék 
égetésére vonatkozó részletét.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelete 

a környezetvédelemről 

1.  Avar és kerti hulladékégetésre vonatkozó  
szabályok

1. § 
(1)  Avar és kerti hulladék (falomb, kaszálék, nyesedék, szár, 

levél, gyökér és egyéb növényi maradványok) ártalmat-
lanítását elsősorban helyben történő komposztálással 
kell végezni.

(2)  Égetéssel elsősorban a nem komposztálható (nehezen 
lebomló), illetve a komposztálásra alkalmatlan (vírus-
sal, baktériummal, gombával vagy egyéb, mással fertő-
zött) avart, és kerti hulladék ártalmatlanít ható.

(3)  Dunaújváros azon területein, ahol az (1) bekezdés sze-
rinti ártalmatlanítás nem oldható meg és égetése is ti-
los, az avart és a kerti hulladékot az erre a célra kijelölt 
hulladékgyűjtőbe kell elhelyezni.

(4)  Családi házas és üdülőövezetben avart és a kerti 
hulladékot égetni október 1. és április 30. között 
munkanapokon lehet. Az égetést a reggeli és esti ta-
laj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti válto-
zásai) miatt 9,00-17,00 óra közötti időszakban lehet 
végezni, szélcsendes időben.

(5)  Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen 
szabad elégetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a 
személyi biztonságot nem veszélyezteti, vagyoni és kör-
nyezeti kárt nem okoz.

2. § 
(1)  Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. 

A füstképződés csökkentése érdekében az avart és 
a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani 
kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagok-
ban történhet.

(2)  Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a 
környezetet erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye és 
hőterhelő hatást, tűz- és robbanásveszélyt ne okozzon. 
Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a 
környéken lévő zöld növényeket, fákat, bokrokat ne ká-
rosítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye 
és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény 
alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

(3)  Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartó-
san ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél 
esetén.

(4)  A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan 
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, 
amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg 
az eloltható.

(5)  Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a pa-
rázslást – vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal – 
meg kell szüntetni. A tűz megszűntéről a tűzgyújtás 
helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

(6)  Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy 
végezheti.

(7)  Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használ-
ható olaj, benzin vagy más vegyi adalékanyag.

(8)  Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmaz-
hat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladé-
kot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, vagy ezek 
maradékait.

(9)  A Munka Törvénykönyvében meghatározott szabad- 
és munkaszüneti napokon, valamint ünnepnapokon, 
valamint a hatóságilag elrendelt országos általános tűz-
gyújtási tilalom idején a város teljes közigazgatási terü-
letén, a nem családi házas beépítésű övezetekben és a 
város közterületein pedig egész évben tilos az avar és 
a kerti hulladék égetése.

Forrás: https://dunaujvaros.hu/hir/23290

Tudomásunkra jutott, hogy 2021. január 1-jétől vár-
hatóan érvényét veszti az önkormányzati rendelet, mert 
2021 januárjától általánossá válik az avar és a kerti 
hulladék égetésének tilalma az egész országban. Termé-
szetesen a 2021 márciusában megjelenő számunkban az 
aktuális törvényi szabályozást közreadjuk.

Avar és kerti hulladék égetésére  
vonatkozó szabályok városunkban
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A téli napok után nagyon vártuk a tavasz érkezését. A Vá-
rosvédők Újtelepért Egyesület mindig nagy gondot fordít a 
Tündérkert játszótér és környéke megújítására, rendbeté-
telére. A jó időt várva szinte láttuk magunk előtt a vidáman 
játszó gyerekeket. Fel is készültünk a fogadásukra. 

2020. március 7-re közösségi oldalunkon felhívást köz-
zé téve vártuk segítő lakótársainkat a játszótérre. Aznap a 
bokrokat visszavágtuk, összegereblyéztük a lehullott ága-
kat, leveleket. Kapáltunk, rendezgettük a növényeket. Az 
iskola udvarát is rendbe tettük. Két lakótársunk motoros 
sövényvágóval segítette munkánkat. Közben volt lehetőség 
kicsit beszélgetni, zsíros kenyeret enni. Köszönjük Braun 
Ervinnek, hogy kenyérrel és pogácsával is kedveskedett. Jó-
kedvünket kicsit beárnyékolta a koronavírus megjelenése. 
Bíztunk benne, hogy nem fogja alapjaiban megváltoztatni 
az életünket, hisz mi már javában készültünk az áprilisban 
esedékes piknikre…

Március 10-én a DVG Zrt. munkatársai aprítógéppel 
felfegyverkezve érkeztek, s az ágakból mulcsot készítet-
tek. Ezt később segítőnk, Zsolt elterítette a bokrok, cserjék 
alá Ica útmutatása alapján, de jutott belőle néhány kedves 

szomszédunknak is, akik látva a munkálatokat, kértek be-
lőle kertjükbe.

Március 11-én országos veszélyhelyzet lépett érvénybe 
az országban. Minden lelassult, az életet szigorú szabályok 
között éltük. A székház körüli teendőket Ica vállalta magá-
ra, óva bennünket, idősebb tagokat, és mert az i�abb tagok 
közül az ő munkája – illetve munka alóli mentessége (hisz 
bezártak ők is) tette lehetővé, hogy ott legyen.

Április elején négy napig a DVG Zrt. favágói dolgoztak a 
játszótéren és az udvaron. Kivágták és visszavágták az élet-
veszélyessé vált fákat. A környéken lakók több éve folyama-
tosan jelezték, hogy elöregedtek a fák, balesetveszélyesek. 
Egy-egy szélvihar hatalmas ágakat tört le. Veszélyeztette az 
alatta tartózkodók testi épségét. Emlékezzünk csak, mikor 
le kellett zárni a játszóteret hetekre egy kb. 10 méter ma-
gasban himbálódzó letört ág miatt, és az épületben is ko-
moly károk keletkezhettek volna. Ekkor már a játszóteret 
lezártuk a vírus miatt. A munkálatoknál Ica képviselte az 
egyesületet, és tolmácsolta a lakók kérését is, melyik fák le-
gyenek teljesen vagy részben kivágva. Természetesen előtte 
az önkormányzattal és szakemberekkel együtt nézték meg 
a fákat, melyek közt nem egy volt beteg és korhadt. 

Egy rendhagyó tavasz története Újtelepen,
a Tündérkert játszótéren és a Városvédők  
Újtelepért Egyesület székházában
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Aggódva figyeltük a ví-
rus terjedését. Igyekeztünk 
otthon maradni. Keve Pi-
roska, Fekete Éva és Coletti 
Éva maszkokat varrt. Ado-
mányként egy vállalkozótól 
és a képviselőnktől eldob-
ható, orvosi maszkokat is 
kaptunk. Összetartásunk 

jeleként bekapcsolódtunk a hálatapsmozgalomba. 
Főként az egészségügyben dolgozókért, de mindenki má-
sért is – aki nem vonulhatott vissza otthona biztonságába 
– szólt a zene és a taps. Kikerültek a szívecskék a postalá-
dákra, szemeteskukákra, gyerekek szivárványokat rajzoltak 
és tettek ki szüleikkel az ablakokba vagy kapukra, jelezve 
hogy ott, abban a házban gyerekek vannak otthon. Bár el-
szigetelve töltöttük napjainkat, mégis éreznünk kellett azt, 
hogy egy közösség tagjai vagyunk, ezért is volt jó péntek 
esténként egy-egy gyertyával vagy zseblámpával jeleznünk 
egymásnak az erkélyeken vagy kiskapukban állva, amíg a 
zenefelelősök által kiválasztott aktuális heti zeneszámot 
hallgattuk. Újtelepen Wittner Tamás és Németh Szergej 
Roland voltak ebben Ica segítőtársai.
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Eközben lázasan ment a szavazás az interneten, melyen 
egyesületünk is versenybe szállt egy multicégtől elnyerhető 
500  000 Ft-ért. Ám idén sajnos alulmaradtunk a verseny-
ben, 4 hét alatt alig 1700 szavazatot sikerült összeszednünk 
a nyertes 3000 szavazattal szemben. Ekkor már tudtuk, 
hogy a vírushelyzet miatt a 2020. évi Szomszédünnep – 
Újtelepi Piknik sajnos elmarad.

Nagyon jó érzés volt, amikor a Dunaújvárosi Városvé-
dő Polgárőrség tagjai ajándékkal kopogtattak be. A cso-
magot kibontva fertőtlenítőszereket, maszkokat találtunk. 
A Duna menti Regionális Népfőiskola és a Városvédők Új-
telepért Egyesület meglepetése volt. 117 darab ötezer fo-
rint értékű csomagot osztottunk ki. Főként idősebb újte-
lepi lakosok kapták. Ezzel viszonozták az egyesületek az 
eddig kapott működési támogatást. Polgárőreink hetekig 
segítettek a bevásárlásban is Újtelep lakóinak, azoknak, 
akik ilyen jellegű segítségkéréssel fordultak hozzájuk.

Segítő szándékú lakóink is megtalálták a módját, hogy 
eljuttassák a működési támogatásokat mind az egyesület, 
mind a polgárőrség számára. Ica postaládájában olykor-oly-
kor felbukkant egy szívecskékkel vagy virágokkal tarkított 
boríték gondosan megcímkézve, hogy ki és 
kinek szánta a benne rejlő össze-
get. Ezúton is köszönjük minden-
kinek!

Közösségi oldalunkon közzétett kérésünkre egy lakótár-
sunk jó minőségű, motoros fűnyírógépet adományozott az 
egyesületnek. Itt köszönjük meg neki a gépet, és az önkén-
teseknek a munkájukat, akik több alkalommal lenyírták a 
füvet a játszótéren. 

7
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Idén Dunaújváros Önkormányzata biztosított egynyári 
növényeket a virágültetéshez. Május 14-én Kissné Fehér 
Éva, Garancz Csilla és Garancz Viktor a játszótérre és a 
székház elé elültették ezeket. Tóth Kálmán képviselő fer-
tőtlenítette a játszóteret. A DVG Zrt. kicserélte a homokot. 
Felszereltek egy csapot is a játszótérre, hogy a homokvár-
építők megmoshassák a kezüket, s ne homokozzák össze 
az ivókutat. Kiraktunk locsolókannát is. Bízunk benne, 
hogy a növényeket meglocsolják a gyermekeikkel érkező 
szülők, nagyszülők.

Már nagyon vártuk, hogy újra együtt lehessünk. Júni-
us 7-én egy nagy közösségi munkával kezdtük meg a sza-
badabb életet. A kivágott fatörzseket két kedves segítő 
szomszéd teherautóival átszállítottuk az iskola udvarára. 
Itt igazán hasznát vettük a férfierőnek. Bízunk benne, hogy 
csodaszép, szívet-lelket melengető tábortűz lesz belőlük a 
Mikulás-partin.
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Kitakarítottuk a játszóteret és a székház környékét. Vi-
dám munka folyt. Örültünk, hogy találkozhattunk, együtt 
lehettünk. Boldogok voltunk, hogy a hívó szóra milyen so-
kan összejöttünk aznap. A jól végzett munka után megpi-
hentünk, s akkor jött a meglepetés, az egyik lakótársunk 
emberes méretű rántott húsos szendvicsekkel, üdítővel és 
ásványvízzel kedveskedett. Boldogan beszélgettünk egy-
mással. Ekkor is éreztük, hogy jó dolog ehhez a közösség-
hez tartozni, újtelepinek lenni. 

Egyre több kisgyermeknek vált kedvenc helyévé a ját-
szótér. Arra törekszünk, hogy mindig gondozott, rendezett 
legyen. Ezt önerőből oldjuk meg. Szívesen elfogadunk se-
gítséget a fűnyíráshoz, gyomirtáshoz, s egyéb adódó fel-
adatotokhoz. Legyen élhető, szerethető a környékünk! 
Ilyen játszótér nincs az egész városban, mint a miénk, hi-
szen mi magunk tartjuk rendben. Vigyázzunk rá!

Eddig, ha meghatároztuk, hogy hol lesz a rendezvény, 
akkor azt írtuk, hogy a régi iskolában. Most már az sze-
repel a szövegben, hogy a SZÉKHÁZBAN. Mi okozta a 
változást? Elhatároztuk, hogy a magunk képére formáljuk. 
Nyári Ica figyelte az ingyen elvihető bútorokat az interne-
ten, melyeket újtelepi lakók ajánlottak fel bárki számára, s 
lecsapott egy-két darabra. Palkovics Kata is adományozott 
bútorokat. Használati tárgyakkal az egyesület minden tagja 
gazdagította a készletet otthonából. Keve Piroska csodá-
latos patchwork képeit ajánlotta fel a székház díszítésére. 
Orosz János (az egyesület ezermestere) minden szerelést 
elvégzett. Így kerültek fel a falra a polcok, a tükör, a fogas, 
a függöny, a szúnyoghálók. Orosz János keze munkáját di-
cséri, hogy minden eszköz működik, nem csepeg a csap, 
egyenletes a járólap, be tudjuk zárni az ajtót. Köszönjük 
önzetlen munkáját! (Nem tudom felsorolni az összes elvég-
zett tevékenységét, csak néhányat soroltam fel. A legfon-
tosabb az, ha hívjuk, jön és segít, de ha körülnéz, s valami 
nincs rendben, akkor már csinálja is.)

Sikerült megoldani, hogy a játszótér és a székház között 
közvetlenül át lehessen menni, ha valamilyen rendezvény 
van. A kiskaput és a kerítést Szántó Zoltán és Orosz János 
készítették el és szerelték fel. 

Régen fecskecsiviteléstől volt hangos városunk kertes 
házas része. Szeretnénk, ha ez újra így lenne! A DVG Zrt. 
munkatársai felvették a kapcsolatot a Madártani Egye-
sülettel, s városunkban három helyre fecskefészkeket te-
lepítettek. Az egyik helyszín a székházunk udvarán van.  
A DVG Zrt. munkatársai felépítették a fészkelő helyeket.  
A fészkeket Munkácsi Zsuzsanna fazekasmester készítette. 
Tóth Kálmán képviselőnk szerelte fel. Bízunk benne, hogy 
tavasszal megtalálják a fecskék, s tevékenyen részt vesznek 
a szúnyogok gyérítésében!

A Covid-19 vírus komoly változásokat hozott az életünk-
be, de a Városvédők Újtelepért Egyesület önként vállalt fel-
adatait még így is elvégezte. Itt mindenki a szabadidejében, 
ingyen dolgozik. Tudjuk, hogy egyre többen megismerték a 
munkánkat. Nagyon örülünk, hogy vannak már állandó se-
gítőink, és új. lelkes emberek is csatlakoznak a hívó szóra. 
Önt is várjuk, aki elolvasta ezt a cikket! Tegyük közösen job-
bá, élhetőbbé lakókörzetünket!

Horváthné Nagyszöllősi Magdolna
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Október végén, november elején szinte tele vannak 
az újságok, híradások és közösségi portálok az egy-
re divatosabb halloween-hez kapcsolódó jókívánsá-
gokkal, és fennhangon hirdetik magukat a szórako-
zóhelyek a halloween-partikkal, melyekre álarcban, 
maskarában várják a résztvevőket. Ám az sem ritka, 
hogy a magyar hagyományok hívei, illetve hívők fel-
háborodnak ezek ellen, mondván, nekünk is van sa-
ját ünnepünk: a mindenszentek és halottak napja.
Én inkább a teljesség igénye nélkül megpróbálnék 
rendet tenni a fejekben. Utánajártam, mi a különb-
ség a halloween, mindenszentek és a halottak nap-
ja között. Megtudhatják, pontosan melyik napon és 
miért tartják ezeket az ünnepeket. Illetve elárulom 
azt is, hogy miért fölösleges civakodni azon, hogy 
melyiket ünnepeljük.
Kevesen gondolnánk, de a nálunk csak pár éve diva-
tos halloween egyáltalán nem újkeletű ünnep, a min-
denszentek előestéjén tartott halloween a kísértetek 
és démonok pogány kelta ünnepére, a Samhain-ra 
vezethető vissza.

A halloween eredete
A kelták mindössze két évszakra osztották fel az évet.  
A tél Samhainkor, azaz az október 31-ről november 1-re 
virradó éjszakán kezdődött, és május 1-ig tartott. Úgy 
hitték, ilyenkor a napisten Samhain, a halál és sötétség 
istenének fogságába kerül, aki október 31-én éjjel össze-
hívja a halottak szellemeit.

A kelta papok ilyenkor a hegytetőn, a szent tölgy-
fák alatt tüzeket gyújtottak, áldozatokat mutattak be, 
és a tűz körül táncoltak. November elsején reggel pe-
dig minden családnak parazsat adtak, hogy új tüzeket 
gyújthassanak, és ezzel a meleggel űzzék el otthonaikból 
a gonosz szellemeket.

Keresztény megemlékezés a halottakról
Amikor a kereszténység terjedni kezdett, érdekes mó-
don nem tiltották be ezeket a pogány ünnepeket.  
A korai keresztények lehetőség szerint igyekeztek ezek-
hez igazítani az ókeresztény szokásokat. Így a minden-
szentek ünnepét az egykori kelta halottkultusz napjához 
kapcsolták. Az új keresztény ünnepet Kr. u. 835-ben 
(IV. Gergely pápának köszönhetően) hivatalosan is el-
ismerték, és azóta is november 1-jén tartja az egyház. 
Később, Kr. u. 998-ban november 2-át is szent nappá, 
a halottak napjává nyilvánították. Mindenszentek a ka-
tolikus egyházban az összes üdvözült lélek emléknapja, 
míg a protestantizmus az elhunytakról emlékezik meg 
ilyenkor. Az ezt követő halottak napján az elhunyt, de 
az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő 

hívekről emlékezik meg a katolikus egyház. A halottak 
napja fokozatosan vált egyházi ünnepből az elhunytak-
ról való általános megemlékezéssé.

Mindenszentekhez és halottak napjához kötődő 
népszokások
Sok európai országban, így Magyarországon is az em-
berek ilyenkor általában meglátogatják és rendbe teszik 
elhunyt hozzátartozóik sírját. Gyertyákat, mécseseket 
gyújtanak, és virágot visznek. Mivel a krizantém ebben 
az időszakban nyílik, hazánkban ilyenkor leginkább ez-
zel a virággal szokták díszíteni a sírokat. Nem véletlenül 
ilyen népszerű, hiszen rengeteg fajtája közismert ma 
már, akár a színvilágáról, akár a virágzat habitusáról be-
szélünk. Arról nem is beszélve, hogy mennyire tartós 
vágott és gyökeres formájában egyaránt.

E tradíciók célja eredetileg az volt, hogy a kiszaba-
dult lelkek újra visszataláljanak a maguk sírjába, szíve-
sen maradjanak lakhelyükben, és ne kísértsék az élőket. 
Régen ugyanis a keresztények közül is sokan úgy tartot-
ták, hogy a halottak ezen az éjszakán kikelnek a sírból. 
Szokás volt ezért, hogy ilyenkor nekik is megterítettek, 
és minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy a haza-
látogató lelkek eligazodjanak a házban.

Pogány kísértetek, töklámpások
A kereszténység terjedésével azonban nem merültek 
feledésbe a régi pogány hagyományok sem, az évek so-
rán pedig e szokások összevegyültek. A mindenszentek 
napját megelőző este, október 31. lett a halloween, ami 
az angol „All Hallows Eve”, azaz „mindenszentek elő-
estéje” kifejezés rövidített alakja. Az ünnep eleinte főleg 
az angolszász területeken terjedt el, de mára már szinte 
az egész világot meghódította.

Halloween-i hagyományok
Ezen az estén a gyerekek jelmezbe bújva végigjárják a 
szomszédságot, ahol a Trick or Treat! azaz Csokit vagy 
csalunk! – kiáltással édességeket kérnek, cserébe azért, 
hogy ne kövessenek el csínyeket.

Immár második alkalommal rendezték meg lelkes 
gyerekek és szülők Újtelepen. Az idei évben a családi 
házakban lakókon kívül a Városvédők Újtelepért Egye-
sület is meglepetéssel készült a „csintalan” gyermekek 
részére az egyesület székházában.

A régiek úgy hitték, hogy ezen az éjszakán elvékonyo-
dik a határ az élők és holtak világa között. Ezért, hogy 
megvédjék magukat az ártó szellemektől, ijesztő jelme-
zekbe bújtak, és rémisztő arcú töklámpásokat faragtak, 
amibe egész este égő gyertyát helyeztek.

Mi a halloween, mindenszentek  
és halottak napja?
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Honnan ered a töklámpás?

A töklámpás eredete egy régi ír mondából származik, 
amiben Lámpás Jacknek (angolul: Jack O’Lantern) egy 
részeges, ám csalafinta naplopónak sikerült rászednie 
az ördögöt. A pórul járt ördög végül megígérte Jacknek, 
hogy soha sem fog a pokolra kerülni. Azonban amikor 
Jack meghalt, a mennybe nem engedték be bűnös élete 
miatt, az ördög viszont a pokolba sem akarta befogadni, 
így lelke a menny és a pokol között rekedt. Végül az ör-
dög megszánta Jacket, és egy örökké izzó fadarabot do-
bott neki, hogy megtalálja a visszautat az élők világába. 
Jack az izzó parazsat egy kivájt karórépa belsejébe tette. 
A legenda szerint a lelke azóta is e répa-lámpás fényénél 
keresi a megnyugvást.

EMLÉKEZTETŐÜL:
október 31.  halloween október 31.  reformáció ünnepenovember 1.  mindenszenteknovember 2.  halottak napja

Ezek tehát a halottakra való emlékezés 
ünnepei. Amint látják, ezek az ünnepek – bár én 
személy szerint inkább megemlékezéseknek hívnám 
– mind egy ősi ünnepből származnak. A halloween, 
mindenszentek és halottak napja szorosan összekap-
csolódó, egymásra épülő ünnepek. Mindhármat kü-
lönböző, egymás utáni napon tartják, ezért nincs ok 
vitára, mindhárom ünnep elférhet a naptárban.

Palkovics Kata

A képek a tavalyi halloween alkalmával készültek.
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LEANDER
Lassan elérkezik az idő, hogy mielőtt a hőmérséklet  
–5 fok alá esik, a leandert és a többi Földközi-tenger 
térségéből származó növényt felkészítsük az előttünk 
álló hideg télre. A leander is, mint a legtöbb mediter-
rán növény, komolyabb károsodás nélkül képes elvisel-
ni a gyenge fagyot is.

A leander a Földközi-tenger vidékéről származik, és 
a gyenge fagyokat –5 ºC-ig problémamentesen átvésze-
li. Bizonyos fajtáik állítólag akár –17 ºC-ot is elviselik. 
De aki ezeket a díszes darabokat szereti, és biztosra akar 
menni, hogy növénye jövőre ismét virágba borul, akkor 
ősszel fagymentes telelőhelyre kell vinni, vagy legalábbis 
jó alaposan be kell takarni őket télire.

Az ideális áttelelő hely
A leandernek is, mint az örökzöld növényeknek télen is 
kell a világosság. Ezért egy hideg télikert, vagy egy fűtet-
len üvegház – egy úgynevezett hidegház – lenne az opti-
mális szállás télire. Akinek nem áll rendelkezésre hideg-
ház, azoknak egy hideg pince is segíthet.

Tévhit: minél sötétebb a helyiség, annál alacsonyabb 
lehet az átteleltetési hőmérséklet. Még jó megvilágításnál 
is egy minimális hőmérséklet ajánlott, mert különben a 
leandert könnyen megtámadják a pajzstetvek. A legideá-
lisabb a 2–10 ºC közötti hőmérséklet. Saját tapasztalat, 
hogyha egy kicsit hagyjuk, hogy megcsípje a fagy, akkor 
elkerülhetjük a tetvesedést.

Behordás előtt le kell tisztítani a leandert, a kártevőket 
el kell pusztítani, és helyhiány esetén vissza kell vágni a 
növény hajtásait. Lehetőleg a kopasz és a talajközeli hosz-
szú hajtásokat távolítsuk el. Ha viszont nincs gondunk a 
helyhiánnyal, akkor várjunk inkább tavaszig a metszéssel. 
Hetente egyszer szellőztessük a helyiséget, és ügyeljünk 
arra, hogy a földlabdája ne száradjon ki teljesen.

A fagyok elmúltával – általában március végén, április 
elején – megkezdődhet a növényeink kitelepítése a sza-
badba. Ekkor a locsoláson kívül a tápanyag-utánpótlásra 
és a növényvédelemre is gondoljunk, hogy jövő nyárra 
ismét szemet gyönyörködtető színpompában legyen ré-
szünk.

KRIZANTÉM
A hagyományosan november elsejei, halottak napi ke-
gyelet virága a krizantém. Elterjedt és bevált cserepes 
virágként is. Virágos növényként nálunk kevésbé ked-
velt. Éppen olyankor virul, amikor egyáltalán nem gaz-
dag a meleg, élénk színekben dúsan és tartósan viruló 
cserepes virágok választéka. 

Neve hallatán az ember rögtön a temetők bejáratánál 
kapható, óriás fejű elmúlás virágára gondol, hiszen évti-
zedekig egyéb formájával nem is találkozhattunk. Szeren-
csére az elmúlt években egyre több helyen jelenik meg a 
krizantém a sírkerten kívül is.

Jóval szűkebb az ősszel virágzó növények skálája a ta-
vasszal és a nyáron pompázó társaiknál. Használjuk ki a 
krizantém eme előnyös tulajdonságát, ültessük be ládá-
inkat, kőedényeinket, és színesítsük vele kertünk többi 
részét is. A régi kerti fajtákat aszerint válogatták össze, 
hogy magas száruk miatt vágásra alkalmasak legyenek, 
majd szeretteink sírját díszíthessék vele. Ezzel szemben a 
kertészetekben kapható cserepes növények jóval kompak-
tabbak, az ún. gömb (multiflora) fajtakörhöz tartoznak, 
így megfelelnek annak a szempontnak is, hogy a fent em-
lített dézsákba, edényekbe kerüljenek kiültetésre. 

De mi a teendő, hogy ne kelljen minden évben újra meg 
újra megvásárolni, hogyan tartsuk, hogy végre ne fagyjon 
ki? Az első kérdés, ami mindenkiben felmerül: vajon jövő-
re is megtartja a szinte szabályos gömb formáját? A válasz: 
igen, metszés nélkül is tökéletesen ugyanolyan lesz. Vá-
sárlás után vizsgáljuk meg az ültetőközeget. Ez általában 
tőzeg, de legalábbis magas tőzegtartalommal rendelkezik. 
Ha így van, akkor a közeg nem tartalmaz elég tápanyagot 
a növény fejlődéséhez, ezért nagyon fontos, hogy ha nem 
ültetjük ki, akkor bőven öntözzük, és részesítsük megfe-
lelő tápanyagellátásban. Erre tökéletesen alkalmas az üz-
letekben kapható bármilyen tápoldat, tápsó vagy táprúd. 
Ha nem akarunk bajlódni a folyamatos tápoldatozással, 
akkor használjunk szabályozott tápanyag-leadású műtrá-
gyát. A tartós virágzás és a következő évi egészséges fej-
lődés érdekében a fagyok beálltáig kéthetente végezzük el 
ezt a műveletet. 

A közeggel kapcsolatban felléphet még egy problé-
ma: a cserép, melyben árulják túl kicsi a növény számá-
ra, gyökere teljesen átszőtte az edényt, így vagy nagyon 
kevés föld van a cserépben, vagy egyáltalán nincs. Ebben 
az esetben magától értetődik az átültetés. Ha a fentiek 
betartása mellett mégis kiszáradna a növény (sárgul, és 
összepöndörödik a levél), áztassuk be az egész földlabdát 
vízbe, hogy meg tudja szívni magát vízzel. 

A többi virágzó növényhez hasonlóan, a krizantém 
esetében is csak akkor számíthatunk tartós virágzásra, 
ha óvjuk a közvetlen napsugárzástól és a száraz, meleg 
helyektől. Tehát ne vigyük be a meleg szobába, mert na-
gyon hamar elkezd majd sárgulni! Ha mégis a szobánkat 

Kertünk, őszi virágaink,  
és teendők a tél beállta előtt
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szeretnénk díszíteni vele, keressük meg a lakás leghűvö-
sebb pontját. Virágzás után fontos, hogy az elnyílt virágo-
kat eltávolítsuk, így a többi bimbó hamarabb fog virítani. 
Úgy helyezzük el a növényeket, hogy ne kerüljenek túl 
közel egymáshoz, mert így könnyebben betetvesednek, 
sőt! Előfordulhat, hogy elveszti a gömbölyded formáját is. 
Ha fagyos éjszakára lehet számítani, akkor este takarjuk le 
virágokat. Bizonyos fajták a kisebb korai fagyokat képesek 
károsodás nélkül megúszni, de a legtöbb fajtát óvni kell. 
Ha mégis megfagynának a pompázó virágok, sajnos más-
napra szinte teljesen megfeketedhetnek a szirom levelek. 
Nagy gondot okozhatnak még a kórokozók, kár tevők. 
Legnagyobb ellenség a levéltetű, szívogatásuk során torz, 
féloldalas bimbók keletkeznek. Megelőzéssel védekez-
hetünk a leghatékonyabban, biztos forrásból származó 
virágföldbe, talajba ültessük a töveket. Csak a földet ön-

tözzük, kerüljük, hogy a lombozatot víz érje, így meg-
gátoljuk, hogy az amúgy is kártékony tetvek vírusokkal 
betegítsék meg. 

Ha elvirágzott a krizantém, nincs más teendőnk, mint 
teljesen megszabadítani az elvirágzott részektől. A vissza-
vágást a tő közelében végezzük, egy pár levélke mindig 
maradjon a megmaradt tövön. Ha a kiültetést választot-
tuk, mindenképpen védett helyre kerüljön a növény, mert 
hajlamos a kifagyásra. Ha lehetőségünk van rá, akkor a 
tövet forgáccsal, vagy mulccsal takarjuk be. Ha a cserép-
ben marad, akkor olyan fagymentes helyre (pince, garázs) 
kerüljön, ami lehetőleg világos. Mérsékelt öntözés mellett 
várjuk a tavaszt, amikor is kikerülhet a helyére, ott földjét 
felfrissítve, folyamatos öntözés és tápozás mellett zöldelli 
végig a nyarat, hogy ősszel ismét elvarázsoljon mindenkit.

Palkovics Kata

Régi, kedvelt rovatunkat folytatjuk az egészségmegőr-
zésről. Ebben a hónapban Táborosi Éva doktornő ta-
nácsait olvashatjuk.

Vírus-aktuális
A Kínában 11 hónapja felfedezett új koronavírus-fertőzés-
sel (Covid-19) kapcsolatos hírek Magyarországon éppen 
8 hónapja fő helyet foglalnak el a különböző médiákban.  
A vírust, a Föld közel 7  800  000  000 lakosának fél százalé-
kában, azaz kb. 40 millió emberben mutatták ki mostanáig. 
A halottak száma a világon 1  107  000 ez a népesség 0,0142 
%-a, azaz 1 millió emberből 142 emiatt halt meg. Magyar-
ország lélekszáma kb. 9  770  000, a mai napig kimutatott 
fertőzöttszám 43  020, a betegeké 13  134, az elhunytaké 
1085. A vírus fő veszélyét a lehetséges gyors terjedésében 
látják, a korlátozó intézkedésekkel ezt igyekeznek lassítani 
világszerte. Ez azért fontos, hogy a kórházi, és azon belül 
az intenzív ellátásra szorulók száma ne haladja meg az el-
érhető egészségügyi kapacitást.

Több mint 50 éve ismerjük az embert megbetegítő koro-
navírusokat, melyeknek ez a SARS-CoV-2 névre keresztelt, 
legújabb tagja már a 7. a sorban. A korábban ismert típusok 
is főként a légutakban, kisebb mértékben a gyomor-bélhu-
zamban okoznak gyulladást. Ez a mostani, világjárványt 
okozó vírus is főként légúti betegséget okoz. Tekintélyes 
szakemberek – hazánkban is – többen és többször hang-
súlyozták a médiákban, hogy a fertőzöttek nagy része tü-
netmentes, a megbetegedettek túlnyomó többsége is csak 
enyhe légúti beteg szerencsére. A középsúlyos –súlyos 
megbetegedés leggyakrabban tüdőgyulladás, jellemzően 
kétoldali, ritkábban társul hozzá a gyomor-bélhuzam gyul-
ladása, esetleg több szervrendszer megbetegedése. Erre a 
leginkább veszélyeztetettek – mint bármely egyéb kóroko-
zó esetében is – a súlyos krónikus betegségben szenvedő, 
és/vagy koruk miatt csökkent immunitású emberek. A ha-
lálesetek is, kevés kivétellel, őket sújtják.

Ezek alapján a legfontosabb az, hogy ne rettegjünk a fer-
tőzéstől, de lassítsuk annak terjedését az előírt eszközök-
kel: gyakori szappanos kézmosás vagy kézfertőtlenítés, a 
zárt terekben a naponta mosott vagy cserélt maszk viselése 
(ez a beszéd és légzés közben a környezetbe jutó nyál-pára 
egy részét visszatartja a benne levő kórokozókkal együtt), 
a fertőzöttek 10 napos karanténja.

Nem szabad tartósan elkülöníteni magunkat vagy elzár-
ni magunktól embertársainkat pusztán félelemből, csak ak-
kor, ha erre az ÁNTSZ határozatot hoz. Nagyon megnőtt 
a szorongó betegek száma a tavaszi járványügyi vészhely-
zet idején, 03.12–05.04-ig. Sok idős ember kirekesztettnek 
érezte magát. Figyeljünk rájuk, ők a szüleink, nagyszüle-
ink, akiknek nagyon sokat köszönhetünk, és a mi társa-
dalmunk, sajnos, nem foglalkozik velük eléggé! Akkor cse-
lekszünk helyesen, ha a veszélyeztetett hozzátartozóinkat, 
ismerőseinket csak egészségesen látogatjuk meg, de akkor 
igen (!), szükség esetén elintézzük az ügyeiket és bevásárlá-
saikat, beszélgetünk velük, és hozzásegítjük őket a sétához 
vagy más szabadlevegős mozgáshoz. 

Érdemes mindannyiunknak vitamint is pótolni, a D-vi-
tamint októbertől márciusig, a C-vitamint a légúti beteg-
ség idején. 

Bármely járványban a megbetegedések száma akkor 
csökken nagymértékben, ha elérjük a közösségi immu-
nitást, amely azt jelenti, hogy egy közösség tagjainak kb. 
70%-a védetté válik a kórokozóval szemben, mert átesett a 
fertőzésen, vagy kapott ellene védőoltást (mint pl. a hama-
rosan újra aktuális influenza vagy a tüdőgyulladást okozó 
pneumococcus baktérium ellen). Ezt kell szépen, egymást 
védve, támogatva elérnünk. 

Jó egészséget, vagy ha úgy alakul, könnyen átvészelt 
(akár Covid-19) náthát kívánok mindannyiunknak!

2020. október 16.
Dr. Táborosi Éva

Orvosi tanácsok
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Évről évre jobbak vagyunk, de van még hova fejlődnünk, 
ezekkel a gondolatokkal zártuk a beszámolónkat 2018-
ban, vagyis két éve. Idén azonban már azon gondolkoz-
tunk, van-e értelme ezt erőltetni, de mi még hisszük, 
-„hátha jövőre majd jobbak leszünk!” Pedig közben a 
számok azt mutatják, hogy sajnos nem hogy többen 
gyűjtenék szelektíven a kupakokat (segítve ezzel egye-
sületünket, és lennénk egyre környezettudatosabbak), 
de a mérleg nyelve a súlyok alatt egyre kisebb számokat 
mutat. 2017-ben 1010 kg, 2018-ban 1200 kg, 2019-ben 
940 kg, 2020-ban pedig talán 900 kg lehet a mindössze 
85 zsák súlya. Ez olyan csekély mennyiség, hogy idén 
még nem visszük el leadni se. Mindez annak ellenére 
lett idén csak ennyi, hogy saját szememmel láttam, volt 
aki 1–2, vagy 3 nagy zsákkal is érkezett, de van üzlet 
és rendelőintézet is, akik nekünk gyűjtenek. Egy ked-
ves lakótársunk nyújt segítséget a tárolásban tavaszig, 
az ő garázsába szállítottuk át a zsákokat. Jogosan kér-
dezik most sokan, hogy miért? A válasz rém egyszerű. 
Legalább 200 zsákra volna szükség ahhoz, hogy megérje 
kifizetni a szállítási költséget a feldolgozó üzemig. Hal-
lom többek kérdését, miközben ezt olvassák – „miért 
200 zsák a limit?”. Két támogatónk is van, akik kisebb 
teherautóval segítik állandóan egyesületünket a logisz-
tikában. A Bowitt Autókozmetika és a Dunaújvárosi 
Kegyelet Kft. Ám az üzemanyag, autópálya-matrica stb. 
az egyesület költségvetéséből kerül ki (azaz a kupakok 
árából vonódik le). Ehhez hozzáadjuk még a jutazsákok 
árát (melyet idén a Braun Pékség jóvoltából nem kellett 
kifizetnünk), a sofőrök fél napját, mire megfordulnak 
Tinnyéről (legyünk azok akár mi is, Kata és jómagam, 
akkor is egy fél nap szabi, amíg nem a munkahelyünkön 
vagyunk) és az idő, a sok ide-oda pakolás. Ahhoz, hogy 
jusson is, maradjon is, vagy egy nagyobb teherautóra 
(támogatóra) volna szükség, vagy nagyobb mennyiségű 
kupakra. Igazi szenzáció a kettő együtt lenne, hogy any-
nyi kupak jöjjön össze, hogy csak nagy teherautóra fér-
jen fel, és megkeressen bennünket egy nagy teherautó 
gazdája, hogy szeretne segíteni a szállításban. 

Így egyesületünk úgy döntött, TAVASZIG FOLY-
TATÓDIK A KUPAKGYŰJTÉS, és az áprilisi újtelepi 
pikniken ismét szervezünk átvételt. A magam részéről 
szomorúan látom kéthetente, hogy mennyi ház előtt 
van kint a szelektíves zsákokban kidobott palackokon a 
kupak, vagy a dugig tömött bagolyvári szelektívest, ahol 
ráadásul még gátolja is a visszacsavart kupak a tömörí-
tést. (Plusz miután a palackok zöme nincs összelapítva 
se, így szinte levegőt tárol a szelektív szigetek és a zsá-
kok 75%-a.)

DE NEM ADJUK FEL, ÚJRA ÉS ÚJRA NEKIUG-
RUNK, hátha csoda történik, és jövőre többen hiszik 
úgy az 1250 lakóházból álló közösségünkben, ahova el-
jut ez az újság, hogy a környezetvédelmünk és a megva-
lósítandó céljaink megérnek egy kis plusz mozdulatot, 
lecsavarni és félretenni a kupakokat. 

Újabb átvétel: az újtelepi pikniken 2020 áprilisában
Némi segítséget hadd adjunk a gyűjtéshez:
Régóta és sokszor halljuk ezt a mondatot: „mi nem 

iszunk ásványvizet, se üdítőt, nincs mit gyűjtenünk”. 
Szeretnénk eloszlatni azt a tévhitet, miszerint csak az 
üdítőknek és ásványvíznek van gyűjthető kupakja. Ez 
tévedés. Minden műanyag kupak megfelelő és újra-
hasznosítható, méretétől és formájától függetlenül. 
Gondoljuk csak végig, hogy mi minden fordul meg ház-
tartásunkban, aminek van lecsavarható, lepattintható 
és gyűjthető kupakja, márka és kiszerelés nagyságától 
függetlenül. 

Meglepődnénk, hogy évente mennyit dobunk a sze-
métbe, holott ha csak egy picit odafigyelnénk, az újra-
hasznosítható kupakok értékével fontos közösségi cé-
lokat is szolgálhatnánk, azzal együtt, hogy elsősorban 
a környezetünket óvjuk. Csak egy mozdulat egy külön 
dobozba dobni, kevesebb ideig tart, mint visszatekerni, 
és az üveggel együtt a szemétbe dobni. Lehet, hogy he-
tente csak öt darab kerül a dobozba, de sok kicsi sok-
ra megy, és nem a mennyiség a fontos, hanem hogy 
gyűjtsünk szelektíven. Minden kupak különrakása egy 
gyűjtődobozkába egy jószándékú, segítő mozdulat, egy 
grammal közelebb hoz minket egy fontos cél megvalósí-
tásához. Ha Újtelepen minden család csak egy szatyor-
nyi kupakot gyűjtene, az évente ezerkétszáz szatyornyi 
kupakot jelentene, persze mi egy kis zacskónyi kupak-
nak is örülünk, az is sokkal több, mintha semmit nem 
tettünk volna. Évek óta a Dunapack Kft. jóvoltából már 
gyűjtő kartondobozokat is osztunk minden alkalommal, 
ami sokszögletű, formás kis papírkuka valójában, mely 
bármelyik sarokban elfér, akár a kamrában, akár a ga-
rázsban.

Íme, egy kis segítség, hogy mi mindennek van mű-
anyag kupakja: az ásványvíz és az üdítő mellett még 
szinte mindennek. Tej, folyékony mosószer, öblítő, mo-
sogatószer, tusfürdő, folyékony szappan, dezodor, ma-
jonéz, kechup, mustár, ezeknek szinte 10-szer  akkora 
kupakja van, mint az üdítőknek. De folytassuk a felso-
rolást: ecet, virágtáp, bútorfény, toalett-illatosító, arc-
krém, kézkrém, fogkrém, babahintőpor, sampon, test-
ápolók, de ha kimegyünk a garázsba, ott is találunk 
bőven sokkal nehezebb és nagyobb kupakokat. Hisz egy 
motorolajos flakon kupakja sokkal nehezebb az ásvány-
vizesnél. De újabban már a literes sörök is műanyag ku-
pakosak, vagy jelesebb események alkalmával eltehetjük 
a műanyag pezsgősdugót is. Felsorolásunk a teljesség 
igénye nélküli, mert több ezer készítményt zárnak le ma 
már műanyag kupakkal/dugóval.

Az egyesület vállalja, hogy szervez, begyűjt és 
szállít, a lakóközösség dolga, hogy minden kupakot 
mentsenek meg, gyűjtsék össze, és hozzák el a pik-
nikre. HAJRÁ ÚJTELEP, MUTASSUK MEG, MEGY 
EZ NEKÜNK! 

Nyári Ica

ÚJTELEPI KUPAKGYŰJTÉS
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Ismét megrendeltük a jó időt, 
hogy ez az újtelepi nap is ragyog-
jon! Volt itt pakolás, nyüzsgés, 
munka, sorbaállás, ámulás és bá-
mulás, zsákolás, cipekedés, néze-
lődés, vásárlás és jókedv. Na, de 
nézzünk mindent sorjában! 

6.30-kor már egy maréknyi ember 
szorgoskodott a környék átrende-
zésén, hogy 8.00-kor indulhasson a 
mi ÖKO-napunk. Padok, asztalok, 
sátrak, zsákok,  kordonok, útbaiga-
zító jelzések és egyéb kellékek elhe-
lyezése történt a meg felelő helyekre. 
Mivel ez most már hagyomány itt, 
mindenki tudta a feladatát. Bent 
a székházban szorgos kezek által 
főtt a kávé, kenték a zsíros kenye-
ret, vágták a hagymát. (Ezúton is 
köszönjük Braun Ervinnek a friss 
kenyeret.) 7.45-kor megérkeztek 
a középiskolás diákok is, akik rö-
vid baleset- és vírusmegelőzési va-
lamint munkavédelmi oktatáson 
vettek részt, hogy az általuk vállalt 
közösségi munka gördülékenyen 
haladhasson. Városvédő polgárő-
reink a megszokott szervezettség-
gel álltak a posztjaikon az utcákban.  
Már 8 óra előtt az E-Elektra Zrt. 
letette első két konténerét, és elin-
dulhatott a nap.

Engedjék meg, hogy írjak néhány 
szót a szervezésről, előkészületek-
ről is. Nagy köszönettel tarto zunk 
állandó segítőinknek, akik a szóró-
lapokat szerkesztik, plakátokat ter-

vezik minden alkalom ra, az Iroda-
Doktor Bt. tulajdonosainak. Segítő 
lakóink nak, akik kézbesítik a szó-
rólapokat. A jelen  lévő cégek dol-
gozóinak, akik szintén erre szánják 
hétvégéjüket, hisz nél külük megva-
lósíthatatlan vol na mindez. Hetekig 
folyó munkálatok ezek is. Az ese-
ményt megelőző két hétben több 
alkalommal fogadtuk a székházban 
feliratkozásra azokat a lakókat, akik 
saját erejükből nem tudták megol-
dani az elektromos és fémhulladék 
hely színre szállítását. Az időpont 
előtti utolsó szombaton jómagam 
Icával közösen, 35 városi és város 
környéki buszmegállóban helyeztük 
ki a plakátokat. 

Az idei ÖKO-napon a Kegyelet 
Kft. és az E-Elektra Zrt. jóvoltából 
2 teherautóval, 56 címre, többszöri 
lepakolás után mentünk begyűjteni 
a kidobásra szánt dolgokat. Nem kis 
fizikai munkát vállaltak be azon a 
délelőtt a teherautókon rakodók! Az 
idei legnehezebb tárgy egy közel 4,5 
mázsás öntöttvas kazán volt. Óriási 
szerencse, hogy idén már rakodó hát-
falas teherautó jött az E-Elektrától, 
másként ezt lehetetlen lett volna 1,5 
méter magasságba a platóra feltenni. 
Aki helybe hozta a feleslegessé vált 
tárgyait, a diákok és néhány lelkes 
lakó segítségével üríthette ki autóját.  
A teljesség igénye nélkül számos 
bojlertől, kazántól, tűzhelytől, hű-
tőtől, számítógéptől, mosógéptől, 
porszívótól, de garázskaputól és 
drótkerítéstől is megszabadultak az 
emberek. Volt itt zsírosbödön, vö-
dör, öreg vastalicska is, melyeket 
megmentettünk az utókornak, né-
hány gyűjtő számára. Idén összesen 
12,5 tonna műszaki és 4,3 tonna 
fémhulladék került az E-Elektra Zrt. 
konténereibe. Hatalmas munka volt!

VII. Újtelepi ÖKO-nap
2020. szeptember 19.
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Nem feledkezhetünk meg a ku-
pakgyűjtésről sem! Az idén sajnos 
kevesebbet gyűjtöttünk, mint a ko-
rábbi években, most 85 zsákkal si-
került (eddig 100 felett volt). De 
tavaszig még gyűjthetünk hozzá! 
Köszönjük a zsákokat a Braun Pék-
ség és Vegyesboltnak!

A Dunaújvárosi Rendőrkapi-
tányság Bűnmegelőzési Alosztá-
lya most is ingyenes regisztrációt 
tett lehetővé a kerékpárosoknak az 
országos BikeSafe programban. 27-
en éltek is ezzel a lehetőséggel. 

Azt mondhatjuk, hogy minden 
kisgyermek álma vált valóra a Du-
nanett Kft. jóvoltából. Teljes terje-
delmében várta a gyermekeket egy 
igazi „kukásautó”, melyet nemcsak 
szemlélhettek, de felmehettek a ve-
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zetőfülkébe is. A sok mosolygós arc 
is arról árulkodott, hogy ez még 
mindig sláger és öröm a gyerekek-
nek.

A Móra Ferenc utcában az An-
gyalkürt kürtőskalács- és rétes-
készítő gondoskodott róla, hogy 
a zsíros kenyér elfogyasztása után 
„édes pillanatokat” sze rezzünk ma-
gunknak, ahol a kupa kokért járó 
ajándék kürtőskalács-kupont, me-
lyet egyesületünk adott a gyerekek-
nek, azonnal be is lehetett váltani. 

A Gurisatti Gravír családi vál-
lalkozás első alkalommal szí ne sí - 
tet te a kiállítók palettáját egye di, 

fá ból  készült termékei vel: órák-
kal, horgászdobozokkal, fa  borítá sú 
fény képalbumokkal, kulcs tar tók-
kal, éremtartókkal, szem üveg  tar-
tók kal,  képeslapokkal,  naptárakkal, 
 ékszertartókkal, és még sorolhat-
nám.

Bálint Norbert Francia-Guya-
ná ban és Peruban gyűjtött nem 
min dennapi, egzotikus rovar ki ál-
lítását tekinthettük meg, aki kü-
lön leges pl. elefántbogarakat vagy 
óriás pillangókat is tárt elénk.  

Gye rekeknek és felnőttek nek is 
részletes tájékoztatást adott a fel-
merült kérdéseikre a gyűjtésről, a 
preparálás ról, vagy hogy melyik ro-
var/pil langó honnan szár mazik. 
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Ugyancsak először láthattuk, 
megcsodálhattuk és meg is vásá-
rolhattuk Kiss-Kovács Klári fa ze-
kasművész „Pentelei Derűs Cse - 
 repei”-t. „Munkái gyökerei a népi 
világ adományaiból, formáiból, szí - 
neiből, hangulatából  építkeznek, fel-
öltöztetve pedig  önmaga tükör képei. 
A hagyományok, a kul túra, az iden-
titástudat és a munka szeretete elvá-
laszthatatlan mindennapjaitól.” (V. 
Varga József írá-sából.) Művészete 
Japánban, In diá ban, Amerikában is 
teret hódított. 

Papp Orsolya kézzel készített 
gyöngy  ékszerei is mét sikert arat-
tak a vásárlók körében, és ismét 
találkozhattunk Keményné Bori-
kával is, aki Schlit terné Nyuli Anna: 
Régi dunapentelei történetek című 
könyvének I.–II.–III. kötetét kínálta 
megvételre. 

Harmadik alkalommal jött el 
hozzánk a helyi Vöröskereszt és 
egyesületünk szervezésében a 
szé kesfehérvári véradó állomás  
lelkes csapata. 8 hetente van le-
hetősége a 18–65 éveseknek (50 
kg testsúly felett) vért adni, nők-

nél háromhavonta ajánlják. Egy 
vér adó 450 ml véréből 3-féle vér-
készítmény készül, tehát 3 ember 
gyógyulásához nyújtunk segítséget.  
Ezen a napon 53 fő ezt meg is tette 
Újtelepen! Mindenkinek köszönjük!

Délután egy jó hangulatú isteni 
ebéddel zártuk a sikeres és sok mun-
kával töltött szombatot, melyet mint 
minden alkalommal, ezen a napon 
is „egyesületi szakácsunk” Kis Ati 
főzött és tálalt nekünk, segítőinknek 
és meghívott kiállítóinknak, a részt-
vevő cégek dolgozóinak. 
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A Városvédők Újtelepért Egye-
sület a nyár köze pétől ezen felül öt 
alkalommal segített a „Rajta Újvá-
ros!” Egyesületnek a város több 
pontján, mely alkalmakkor összesen 
53 tonna elektromos és fémhulla-
déktól mentesítettük a várost az 
E-Elektra Zrt. közreműködésével 
az Újtelepen gyűjtött 16,8 tonna 
mellett. Így ezzel az idén összegyűj-
tött 69,8 tonna újrahasznosított hul-
ladékkal egyesületünk az elmúlt 7 év 
alatt rendezett gyűjtések alkalmával 
több mint 200 tonnától szabadította 
meg a pincéket és padlásokat, és jut-
tatta vissza a fogyasztás és gyártás 
körforgásába az erdők és szemétte-
lepek helyett.

Nem lehet eleget hangsúlyozni 
az ÖKO-nap célját és fontosságát! 
Köszönjük, hogy környezetünk vé-

delmében elhozták a kidobásra váró 
hulladékokat! Az egyesület évek óta 
eredményesen bonyolítja le ezeket a 
rendezvényeket. Újtelep kb. 3 ezer 
fős lakossága évről évre igénybe ve-
heti többek között ezt a szolgáltatást 
is. Ne feledjük a Dunanett Kft. által 
meghatározott időben való zöld- és 
papírhulladék valamint műanyag 
hulladék elszállítását sem! Tegyünk 
együtt a környezetért! Itt engedjék 
meg, hogy mindenkinek javasoljuk 
azt az egyszerűbb és kényelmesebb 
megoldást, hogy a szelektív szeme-
tünket a házunk elé tegyük ki a meg-
adott napokon, ne vigyük a szelektív 
szigetekhez (kivétel az üveg), hisz 
azok így is csordultig vannak. Ne-
künk itt a háztól való elszállítás, van 
elég szemét a Bagolyvárnál a csalá-
di házas szelektív szemét nélkül is.  
Nem titkolt célunk az is, hogy együtt 
vihetjük valamire. Van egy kis csapat 
– 30–40 lakó (az önkéntes újságkéz-

besítőkkel együtt) –, akikre minden 
alkalommal számíthatunk, mindegy, 
hogy tűz a nap vagy süvít a szél, 
mindegy, hogy ünneplünk, pako-
lunk, gereblyézünk vagy kerítést fes-
tünk. Örök hála nektek!!! Nélkületek 
nem lenne se rendezvényhez sátor 
vagy ülőalkalmatosság, se tisztaság 
a játszótéren. Ugyanezt mondhatjuk 
a helyi vállalkozókról is! KÖSZÖN-
JÜK!

Köszönjük, hogy ismét velünk 
voltak: E-Elektra Zrt., Dunaújvá-
rosi Városvédő Polgárőrség, Szé-
kesfehérvári Területi Vér ellátó 
Köz pont, Magyar Vörös kereszt, 
Dunaújvárosi Rendőr kapitányság, 
Kegyelet Kft., Bra un Pékség és 
Vegyesbolt, Dunanett Kft., An-
gyalkürt vállalkozás, középiskolás 
diákok, Cselényi Zoltán fotós. 

Fekete Éva

HOZD MAGADDAL  
KEDVENC BÖGRÉDET!  
Hogy óvjuk környezetünket, és még  
ke ve sebb szemetet termeljünk, KÉRÜNK, 
HOZD MAGADDAL A MIKULÁS- 
BULIRA kedvenc  bögrédet/poharadat, 
amibe a teát vagy forralt bort tudjuk 
tölteni neked.
Számunkra külön öröm lesz, ha az  
egye sület emblémájával ellátott bögrédet 
látjuk majd a kezedben. 
KÖSZÖNJÜK!

Városvédők Újtelepért Egyesület
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Pillanatképek a városban  
zajlott műszaki és fém-
hulladék-gyűjtésekről
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Újtelep a háború előtt vásártér volt, de volt itt szőlő, 
gyümölcs is, tehát az utak, mezsgyék egy része adott 
volt. A város építésekor a lakosság részéről igény merült 
fel építési telkekre, mert nem tudtak/akartak mindenki-
nek bérlakást építeni a városban.

A Venyimi útról nyílóan felparcellázták a terepet.  
hat utcát alakítottak ki, kb. 400 négyszögöles (1 négy-
szögöl kb. 3,6 négyzetméter) telkekkel. Továbbá két ut-
cát a Venyimi úttal párhuzamosan, hogy ne legyenek túl 
hosszúak az így kialakított utcák. A telkek nem derék-
szögűek, pedig csak ez elsőt kellett volna nem szabá-
lyosra csinálni, a többi utána lehetett volna szabályos 
téglalap. 

Mikor még iskolába jártam, nem volt nevük az ut-
cáknak, csak számuk. A mai Petőfi Sándor utca neve 
akkor még Tót utca volt, a Móricz Zsigmond utca volt 
az 1. utca, a Jókai a 2., a Rákóczi a 3. stb. Utána kap-
tak nevet, de teljesen logikátlanul, összevissza, írók és 
hadvezérek egymás mellett. Mázlink van, hogy nem a 
munkásmozgalom nagyjairól nevezték el az utcákat, 
mert most lehetne táblát és igazolványokat cserélni.  
Az utcáknak semmi kötődésük nincs a nevüket adó sze-
mélyekhez, épp ezért lehetett volna pl. a bal oldalon köl-
tők, írók, jobb oldalon hadvezérek, ábécé sorrendben.

A Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 
a Simonyi-majorban volt. (Itt most két multi bevásárló 
központja van.) Postacíme szerint Hunn utca 2. volt a 
telephely neve. A régi helyesírás szerint a hun-t hunn-
nak írták. A régi Aranyvölgy tulajdonképpen a pincék 
sorát jelentette, amelyek a szomszédos szőlőhegyről tel-
tek meg borral (mai Római városrész, Kőtár, MMK stb.) 

A mai 62-es út, Aranyvölgyi út egészen a 48-as emlék-
műig csak egy kis dűlőút volt. A Rendőrpalota a SZEFU 
(szekérfuvarozó) helyén, illetve a Monyák-major helyén 
épült fel. De itt volt a községi apaállat-istálló is. A Mc-
Donald’s helyén (nagyjából) a csendőrlaktanya volt, ami 
a háború után óvoda lett. Most mind az Aranyvölgyi út 
mellett van. 

Később rájöttek, hogy nagyok a telkek, ezért a meg-
levő hat újtelepi utca közé új utcákat nyitottak a telkek 
megfelezésével. Így jött létre többek közt a Kölcsey és 
a Móra Ferenc utca is. Így lehetséges az is, hogy a volt 
újtelepi iskola címe szerint Jókai 19., ám az utcanyitás 
miatt ma már a Móra Ferenc utcán van a főbejárata, 
ahol a kiskapu melletti postaládán ez áll: Jókai 19. 

Az új utcákhoz is kellettek nevek, természetesen 
ötletszerűen, és az egész folyamat több év alatt ment 
 végbe. 

…hogy micsoda galibát tud okozni, ha kedvenc postásunk (az 
ország legjobb postása döntőse), Erzsike, vagy Szabolcs szabira 
megy, és helyettesíti egy helyismerettel nem rendelkező „sima” 
postás? Hogy milyen gond, ha hiába várjuk a csomagküldő szol-
gálat autóját, a szerelőt, pizzát vagy a taxit, mert sok címet a 
GPS sem talál? Naponta megesik ez bármelyikünkkel itt Újtele-
pen is, mint bárhol az országban. Erre ékes példa volt egy idei 
bejegyzés is a közösségi oldalunkon. A házszámok körüli anomá-
lia történetét olvashatjuk el ebben a kis történelmi visszatekin-
tésben/elbeszélésben… 

(szerk.)

Újtelep  
utcáiról

1980-as évek közepe, tsz-udvar. Szüreti felvonulók indulás 
előtt. Kihajtás a Hun utca felé

Épülő Szilágyi Erzsébet utca a Móricz Zsigmond utca felől. 
1980-as évek második fele

Kölcsey utca jobb oldala a belső telek részekkel,  
a 60–70-es évek kocka házaival



23

Érdekesség, hogy három utcánál a meglévő régi ház 
szűk bejáratúvá tette az új utcát. 

A számozásnál a meglévő, már felépült házakból in-
dultak ki. Ha valaki utána épített melléjük az üres te-
lekre, akkor jött a házszám A, B, C stb. betűkkel való 
elkülönítése. Ugyanez a helyzet napjainkban is, amikor 
a régi, nagyobb telkeket elfelezi a tulajdonos, és csak a 
felét adja el. 

Az egészre az tette rá a koronát, amikor kiderítették, 
hogy a Hunyadi utca (jelzem, van még Hunyadi út is a 
városban) és a Kinizsi utca egyenrangúak. Nem szabad, 
hogy a Kinizsi utca beletorkolljon a Hunyadi utcába! 
Hogy néz az ki! Igy a torkolattól kezdve az utca kele-
ti oldala maradt Hunyadi, a nyugati oldal pedig Zrínyi! 
És így Gordiusz csomója ketté van vágva! Mivel a Vak 
Bottyán utcai kereszteződés után a házak a nyugati ol-
dalon már a Naposparthoz tartoznak, a keleti oldalon 
épült házak lehetnek Hunyadi utca 2/B, 2/C stb. Ami-
kor az utcaneveket és házszámozásokat kitalálták, nem 
kérdezték meg a lakosság véleményét, nem volt közvé-
lemény-kutatás, nem volt népszavazás. De talán jobb is, 
így a régi „átkos” rendszer a felelős mindenért. 

A Napospart nem sokkal több, mint 30 éves, a helyén 
gyerekkorunkban szánkópálya volt télen. A mai Csillag-
domb és Bagolyvár a legfiatalabb rész, amely a válasz-
tókerületek felosztása révén „kapcsolódott” Újtelephez 
nem túl rég. 

És ha ezt a sok kuszaságot, amely itt az elmúlt több 
mint 40 év alatt kialakult – és alakul a mai napig is az 
új házak épülésével – ki szeretnénk bogozni és rendbe 
tenni, az a lakóknak, de különösen a vállalkozásoknak 
sok pénzébe kerülne. Hisz minden iratunkat, okmá-
nyunkat mindenkinek ki kellene cserélnie, át kellene 
íratni, a lakcímkártyától a bélyegzőkön át a földhivatali 
tulajdonlapon keresztül mindent. Egyetlen módon se-
gíthetünk magunknak és a hozzánk igyekvőknek, hogy 
kerítésünkre, kiskapuinkra egy jól látható házszámot 
akasztunk ki. Erre megfelelő egy fóliázott nyomtatott 
papír is, nem kell drága tábla hozzá.

Bízom benne, hogy ezzel az írással olvasóimnak és 
 fiatal szomszédaimnak sikerült segíteni kicsit megérte-
ni, lakhelyünkön miért ilyen kusza a házszámozás. 

Farkas András (Csefkóbandi) 

Covidő
Kezdetben, mint általában mindenkiben a környe-
zetünkben, bennünk is riadalmat keltettek a tömeg-
kommunikáció hírei. Mint minden rossz dologhoz, 
ami hosszabb ideig tart, az ember hozzáedződik, és 
megpróbálja rendezni a sorait, a lehetőségekhez ké-
pest hasznossá tenni magát.

Neki lehetett fogni az elmaradt munkák bepótlásának, 
mint például éléskamra, pince, padlás, egyéb tárolóhe-
lyekben a felgyülemlett, oda nem való dolgok eltávolí-
tása.

Nem jártam sehova, az általános higiéniát szem előtt 
tartva fertőtlenítettünk. Magunkat, ruhánkat, cipőnket, 
újságot, környezetünket, mindent. Tartottuk a távol-
ságot.

Az élelmiszerek vásárlását a lányom végezte, nem-
csak nekünk, hanem öt háztartást látott el ezzel. Sok-
sok órányi munkája akadt. Ezen kívül maszkok varrását 
is vállalta (másokkal együtt), amiket a katasztrófavéde-
lem munkatársa kiszabva hozott, majd készre varrva el-
vitt kiosztani. Magunknak, családnak és barátoknak is 
készültek maszkok a saját kézműves hobbijainkból meg-
maradt textil anyagokból.

Ekkor még a kerti munka is kevés volt. Mivel szeretek 
kézimunkázni, olvasni, rejtvényt fejteni, ezekkel űztem 
el azt az időt, amit máskor társasággal szoktam tölteni.

Nem unatkoztunk, de nagyon hiányoztak a rokonok, 
barátok, hiányoztak az egyesületi összejövetelek, az 

elmaradt előadások, rendezvények, megemlékezések, 
többet „lógtunk a dróton”.

Minden lelassult, elcsendesedett.
Egy nap, nagy meglepetésünkre megszólalt a kapu-

csengő. Ahogy az ország nagy része, mi sem vártunk 
látogatókat. A polgárőrség tagjai jöttek, kaptunk tőlük 
fertőtlenítésre használható szereket. Más családokhoz is 
ellátogattak. A dátumra nem emlékszem, de a gesztus 
jóleső érzés volt, szerintem mindkét részről egyaránt. 
Nagyon szépen köszönjük, és azt is, hogy máskor is, 
egyéb alkalmakkor is ránk szánják az idejüket.

Sajnos a mostani helyzetünk elég bizonytalan, előre 
tervezni nem sok mindent lehet. Mégis sikerült meg-
lepni bennünket a Városvédők Újtelepért Egyesületnek. 
Palettájukat évről évre szépítve, megújítva, mintegy le-
zárva a tavaszi kényszerű bezárkózást, megszervezték 
Újtelep első (szerintem eléggé egyedül álló) garázsvásá-
rát. Végre alkalom adódott, hogy többen is találkozhas-
sunk a hosszúra nyúlt elszigetelődés után.

Hálásan köszönjük a szervezők áldozatos munkáját! 
Mint tudjuk, éves munkájuknak ez csak egy szelete volt, 
hiszen azóta már lezajlott az Újtelepi ÖKO-nap, és is-
meretes, hogy a városon végigsöprő lomtalanításból is 
kivették a részüket.

Végezetül reméljük a legjobbakat, mindenki vigyáz-
zon magára és egymásra. Mindenkinek jó munkát, 
hasznos időtöltést és jó egészséget kívánok!

Üdvözlettel: 

Kemény Lajosné, Borika  23
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Minden újtelepi lakót szeretettel várunk korra és nemre 
való tekintet nélkül, aki szeretne velünk egy kellemes, 
vidám délutánt eltölteni. A tavalyi igényeket figyelembe 
véve idén kicsit előbbre hoztuk a kezdés időpontját. 
A belépés ingyenes annak, aki a lap alján található ku-
pont levágja, és a bejáratnál leadja. A kupon 2 felnőtt és 
3 gyermek részére szól. Azokat a vendégeket is szeretet-
tel várjuk, akik nem rendelkeznek ingyenes belépővel. Eb-
ben az esetben a felnőttek részére minimum 500  Ft egye-
sületi működési támogatás lesz a belépő (vagy ki mennyit 
szán rá). A gyerekeknek természetesen ekkor is ingyenes.

A PROGRAMBÓL: 
• köszöntő, 
• adventi áldás, 
• a Mikulás érkezése tele puttonnyal, 
• tombola.

Természetesen az időjárás és az érvényes COVID járvány
ügyi rendeletek függvényében a program változhat, és 
meglepetéseket is tartogathat.

A SÜTIVERSENY IDÉN ELMARAD! A vírushelyzetre való 
tekintettel idén sajnos lemondani kényszerülünk a meny-
nyei házi finomságokról. 
Idén is lesz ingyenes tea és zsíros kenyér. Köszönjük, 
ha hozod magaddal a bögrédet. Aki mást is szeretne 
fogyasztani, most is lesz büfé a Szikra Bisztró jóvoltából, 
ahol többek között forralt bort is lehet venni.
Polgárőreink is velünk lesznek.
Örömmel vesszük az alkalomhoz illő jelmezben (pl. Mi-
kulás, angyalka, rénszarvas stb.) érkező kicsiket és felnőt-
teket. 
Mindenki öltözzön melegen, mert a programok szabad-
téren lesznek!
Mindenkit sok szeretettel várunk, családokat, egyedül 
élőket, gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt. Teljen 
ez a délután az öröm, a vidámság és a szeretet jegyében. 
Örömmel vesszük mindenki jelenétét, hogy megismerjük 
egymást, megismerjenek bennünket új lakóink is.

HANGSÚLYOZZUK, A MIKULÁS-PARTI NEMCSAK GYER-
MEKES SZÜLŐKNEK ÉS NAGYSZÜLŐKNEK JÓ ALKALOM 
EGY KELLEMES DÉLUTÁNRA!

INGYENES BELÉPŐ A VI. ÚJTELEPI MIKULÁS-PARTIRA

Időpont: 2020. december 5. 15.30 óra

Helyszín:  a volt iskola udvara, Jókai utca 19. 

Érvényes:  2 felnőtt és 3 gyermek részére

VI. ÚJTELEPI MIKULÁS-PARTI
2020. december 5-én, szombaton 15.30-tól  

a volt iskola udvarán (bejárat a Móra Ferenc utcai kapun)

a Városvédők Újtelepért Egyesület Manói




