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FELHÍVÁS   
a Tündérkert játszótéren  
őszi munkálatokban való 
részvételre                   1. oldal

Összefoglaló – 2021
képes beszámoló a 2–7. oldalakon

Programajánlatunk  
2021. ősz–tél 7. oldal

HOL értesülhetek naponta  
újtelepi hírekről?        8. oldal

A 8-as körzet védőnői  
helyettesítéséről         8. oldal

A Polgárőrség hírei
8. oldal

Újtelepi ki-kicsoda, avagy  
MI A KÜLÖNBSÉG  
az Újtelepi Egyesület és  
a Polgárőrség között?!

9. oldal

A 2. újtelepi garázsvásárról
képes beszámoló  a 10–13. oldalakon

„Ablakvadászat”       14. oldal

Elfogtunk egy levelet
15. oldal

Közös adventi készülődés
Kézműves délelőtt az ünnep-
várás hangulatában

15. oldal

Jóga és meridián torna  
az egyesület székhelyén

15. oldal

Újtelepen is van  
használt sütőolaj gyűjtő 
edény                          16. oldal

Hozd magaddal a kedvenc 
bögrédet!                   16. oldal

VIII. Újtelepi ÖKO-nap
2021. szeptember 18.
képes beszámoló  az 17–23. oldalakon

VII. Újtelepi Mikulás-parti
2021. december 4-én,  
szombaton 15.30-tól 

meghívó a 24. oldalon
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ációk!

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy egyesületünk felkerült  
a személyi jövedelemadó 1%-ával támogatható civil szervezetek listájára,  
ezért a következő adóbevallásnál már egyesületünk javára is  
lehet rendelkezni az adó egy százalékáról.

Városvédők Újtelepért Egyesület
Adószámunk: 18742576-1-07
Köszönjük, ha ezen a módon is támogatja  
céljaink, rendezvényeink megvalósítását.

ADÓ
1%

 

FELHÍVÁS a Tündérkert játszótéren  
őszi munkálatokban való részvételre
Folytatva eme kedves hagyományt, idén ősszel is szeretnénk  
a Tündérkert játszóteret felkészíteni a téli álomra. 
2021. november 14-én VASÁRNAP és 27-én 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 végzünk. Az előző évek lelkes csapataival alig 1,5 óra 
leforgása alatt végeztünk. Kellemes reggeli testedzés jó hangulatban, kedves szomszé-
dok társaságában. NEM KELL ELŐZETESEN JELENTKEZNI, CSAK FELKEREKED-

NI ÉS JÖNNI. Kedvezőtlen időjárás esetén facebook-csoportunk 
oldalán jelezzük az időpontváltozást. AMIT HOZZUNK MA-
GUNKKAL: GEREBLYE/LOMBSEPRŰ, SEPRŰ. Munkás kerti 
kesztyű sem hátrány. AZ EGYESÜLET BIZTOSÍT ZSÁKOKAT, 
amelyekbe a leveleket, lehullott gallyakat, egynyári virágokat be-
letesszük majd. Találkozunk a játszótéren! 

Városvédők Újtelepért Egyesület

FONTOS KÖZLEMÉNY! Kedves Olvasóink, kedves Újtelepiek! Az újságban meghir-
detett programok megrendezése függ az épp aktuális egészségügyi rendeletek sza-
bályozásaitól! Kérjük, figyelje facebook-csoportunkban közzétett információinkat 
az esetleges változásokról! Amennyiben a vírushelyzet úgy alakul, a rendezvényeket 
törölni fogjuk. Facebook-csoportunk ÚJTELEP(Dunaújváros) néven található meg.

Kedves Újtelepiek, kedves Szomszédaink!
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK!!! Mindenkinek köszönjük, aki adója 1%-át nekünk 
adományozta! Nagyon jól jött ez most is, minden forintnak helye lesz. Ígérjük, ahogy ed-
dig is, most is kizárólag Újtelepre költjük ezt is, mint a lakossági működési támogatásokat. 
Egyúttal nagyon szépen köszönjük azon szomszédainknak is a befizetéseket, akik akár át-
utalással a számlánkra, akár személyes befizetéssel, bármilyen csekély összeget is szánnak 
nekünk időközönként, működési támogatás gyanánt. Ezekből fedezzük az Újtelepi Piknik 
(reméljük, jövőre a járványhelyzet se akadályozza ezt meg), a Garázsvásár, az ÖKO-nap, a 
Mikulás-parti, az  Újtelep Kiváló Diákja (sajnos idén ez is elmaradt a vírushelyzet miatt), 
a negyedévente megjelenő Újtelepi Hírlap, a játszótér rendezésének és karbantartásának 
költségeit. KÖSZÖNJÜK!                                              Városvédők Újtelepért Egyesület
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Kedves Újtelepiek!

Talán néhány szomszédunknak úgy tűnhetett, hogy Új
telepen idén nem történt semmi, csend honolt júniusig. 
Ám azon kedves lakók, akik nyomon követik az ÚJTE
LEP(Dunaújváros) facebookcsoportot (erről külön cikk
ben még ejtünk pár szót), ők szemtanúi és aktív részesei 
is lehettek a sok kisebb megmozdulásnak, melyre egye
sületünk, a Városvédők Újtelepért Egyesület invitálta 
lakóközösségünk aprajátnagyját. Nézzük időrendi sor
rendben az elmúlt fél év eseményeit!

Február 26-án megérkezett a Tündérkert Játszótérre 
Kimpi, a falovacska. Nevét a gyerekek adták a face-
book-csoportban. Kimpit egyesületünk a hozzánk be-
folyt, újtelepiek által befizetett működési támogatások-
ból vásárolta.

Február 28-a nagy nap 
és nagy változás pillana-
ta volt Újtelep tömeg-
közle kedésének életében.  
Ez volt az utolsó mun-
kanapja a „legendás” 20- 
as busznak. 

Összefoglaló – 2021
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Egyesületünk bú csúkörre invitálta Új te lep lakóit, 
utazzunk együtt egy utolsó nagy kört a váro s ban. Ez a 
busz hat évtizedig szolgálta az újtelepieket. Menetren-
dek jöttek-mentek, buszszámozások változtak, a 20-
as csak rótta a köreit a város és Újtelep közt. Talán az 
egyetlen busz volt, amiről az is tudta, hova megy, aki 
sosem ült buszon. A 20-as busz Újtelep busza volt. So-
kan ezen jártunk óvodába, iskolába, ezen jöttünk ki a 
nagyszülőkhöz, sokunkat vitt munkába sok-sok éven át. 
Gondoltuk, búcsúzzunk el tőle vidáman, legyen ez egy 
örömünnep, a múlt búcsúja, a jövő köszöntése. Pékné 
Balogh Nóra friss, meleg pogácsával érkezett, stílusosan 
20-as számozású tasakokba, 10 darabokat csomagolva 
nekünk, hisz 20-as a régi busz, 10-es lett az új busz. 
Egyesületünk sok lufival várta a hozzánk csatlakozó ki-
csiket és nagyokat. Volt sok nevetés, nótázás, volt, aki 
nosztalgiázott, volt, aki akkor ült először a 20-as bu-
szon. Vidám délutánra sikeredett.

Márciusban volt nagy 
sürgés-forgás a játszóté-
ren, Nyuszi segítői díszí-
tették a Tündérkert ját-
szótér bokrait és Nyuszi 
fészkének falait sok-sok 
színes tojással. Volt köz-
tük több, melyet a gyere-
kek saját kezűleg készí-
tettek, festettek. Ezeket 
Nyuszi ünnep után gon-

dosan el is tette, hisz jövőre is lesz húsvét. Köszönjük a 
szülők és nagyszülők segítségét, részvételét!

Nyuszi odavolt a sok szép díszes színes tojástól, ezért 
egyesületünk Nyuszi tanácsára újabb játékkal ajándékoz-

ta meg az újtelepi gyerekeket. Húsvétra megérkezett a 
második új játék is, a mókuskerék. Kicsik és már nem 
annyira kicsik nagy örömére, mert olyat vásároltunk, 
amit nosztalgiázó idősebb gyerekek is használhatnak. 
Ezt a játékot egyesületünk az adó 1%-ából tudta meg-
vásárolni, melyet részünkre ajánlottak fel támogatóink. 
Ám nemcsak új játék érkezett, hanem új gumilapok is 
kerültek a csúszda alá, biztonságosabbá téve a játékról 
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való leérkezést a gyerekeknek. Köszönjük a segítségét 
képviselőnknek, Tóth Kálmánnak, aki két segítőjével sa-
ját kezűleg készítette el az egyesület által vásárolt lapok 
alapozását és betonozását. 

Április 6-án este, kérésünkre Újtelepre is megérkeztek 
a Biotrans Kft. használt sütőolaj gyűjtői. Köszönet 
Zaják Péternek, akinek cége segítségével a Városvédők 
Újtelepért Egyesület és Újtelep lakói is csatlakozhattak a 
„CseppetSem” nevű, használt sütőolaj begyűjtési prog-
ramhoz (több részlet az erről szóló cikkben).

Közben egyesületünk lázasan készült az áprilisban ese-
dékes Újtelepi Piknikre, bízva abban, hogy idén nem 
marad el, és megrendezhetjük a közkedvelt Szomszéd-
ünnepet. Sajnos nem így lett, a covid és a rendeletek 
ismét keresztülhúzták a terveinket. Ám hogy a meg-
lepetés ne maradjon el, ha már a piknikre tervezett, 
a lakókkal közös táncos zárókép nem is jött össze, mi 
leforgattuk a kisfilmünket, csatlakozva ezzel a világhá-
lón óriási sikert aratott Jerusalema táncos kihíváshoz. 
(Aki szeretné megnézni, a YouToube-on a Jerusalema 
Challenge by Városvédők Újtelepért Dunaújváros cí-
men találja meg.) Itt szeretnénk köszönetet mondani 
táncos lábú szomszédainknak, akiket sikerült „befűzni” 
keménymagnak magunk mellé. Nagy köszönet Délczeg 
Zsófi tánctanárunknak, aki több hétvégén keresztül 
próbálta nekünk a koreográfiát megtanítani. Köszönjük 
Wittner Tamás, Wittner Milán és Imre György segítsé-

4
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gét, akik nélkül egyetlen kocka se került volna rögzítés-
re, és a video sose jött volna létre nélkülük. Mint oly 
sok más, természetesen ez sem a megszokottra sikerült 
nekünk, és nem csak a „kötelező lépéseket” tartalmazó 
táncos videó lett. Inkább amolyan Újtelep image filmet 
szerettünk volna készíteni Újtelep jellegzetes helyszíne-
in. Koreográfiánk is egyedi lett, bár tartalmazza az alap-
lépés néhány ütemét, ám első táncpróba után beláttuk, 
nekünk olyan kell, amit a legfiatalabb 9 éves kislány és 
a legidősebb 70 éves férfitáncosunk is könnyedén meg-
tanul. Szerettük volna, ha a végén egy nagy össztánccal 
zárhattuk volna a videót a pikniken Újtelep lakóival, ám 
bízunk benne, így is sikerült a meglepetés, és néhány 
kedves szomszédunknak mosolyt tudtunk csalni az ar-
cára arra a pár percre, amíg nézte a kisfilmet.

Április 24-e lett volna az 
Új telepi Piknik napja, bár 
a rendezvényt nem tart-
hat tuk meg, mi, az egye sü -
let tagjai nem maradtunk 
program nélkül így sem. 
Ha már  beütemezett prog-
ramnapnak volt ez be írva 
mindannyiunk noteszébe, 
nosza nekiláttunk a szék-
ház és a ját szó tér kör-

nyékének szépítéséhez. Kerítést festettünk, virágokat 
ültettünk, a szokásos fűnyírás, gyom irtózás, homokozó 
rendbetétele stb., hogy szép és rendezett legyen, ahogy 
az újtelepi szülők, nagyszülők és gyerekek megszokták. 
Köszönettel tartozunk Szántó Zoltánnak és Orosz János-
nak, akik meghegesztették és működőképessé varázsol-
ták a nagykaput, amit az idő vasfoga már szétrágott és 
már leszakadt. Most újra használhatóvá vált. 
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Orosz Jánosnak külön 
sze retnénk köszönetet 
mon  dani, hogy mindig 
min dent megjavít a Tün-
dérkert játszótéren. Idén 
sajnos különösen sokszor 
eltömítették homokkal az 
ivókutat. Talán mióta ki-
írtuk több helyre, hogy az 
ivókútról igyunk, a kerti 
csapról vigyük a homoko-

zóhoz a vizet és ott mossunk kezet, Jánosnak kevesebb 
munkája lett.

Május elsején, a munka ünnepén kis csapatunk mun-
kával töltötte a napot, mert ettől a szombattól kezdve 
egyesületünk tagjai kéthetente részt vettek (és novem-
ber 6-ig részt veszünk minden második szombaton) a 
városi központi lomtalanítási programban. 

Az elektronikai hulladék gyűjtésében segítünk az 
ön kormányzatnak. Hisz egyesületünk zászlóshajója az 
ÖKO-nap, valamikor sok évvel ezelőtt (8 éve) ezzel a 
programmal alapoztuk meg az egyesület és az újtelepi 
közösségi megmozdulások létrejöttét. 

Mindeközben többször került sor a Tündérkert játszó-
tér rendezésére, fűnyírás, levél gereblyézése, seprés, 
kisház takarítása. Szeretnénk köszönetet mondani 
minden kedves lakónak, aki hívó szavunkra jön segíteni, 
hisz ettől olyan szép, valódi közösségi tér a mi játszó-
terünk, ettől más, mint a többi.
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Június elején megkezdődött a lázas készülődés a ga-
rázsvásárra. Idén már megduplázódott a jelentkezők 
száma (erről részletesen külön cikkben számolunk be). 
A regisztráció ideje alatt zajlott a műanyag kupakok 
be gyűjtése is. 23 zsáknyi kupak gyűlt össze, így a segítő 
szomszédunk garázsában tárolt, az előző évi ÖKO-na-
pon összegyűjtött kupakokhoz hozzácsaptuk a most 
összejött mennyiséget. Június 21-én az E-Elekrta Zrt. 
teherautójára felpakolva elszállítottuk Tinnyére lead-
ni újrahasznosításra a kupakokat. Itt új életre kelnek 
majd, műanyag lapát, műanyag tálca, vagy műanyag vö-
dör formájában térnek vissza a használati körforgásba.  
A mérleg kijelzője több mint 2 tonnát mutatott. 

Július 18-án ismét lakóink segítségével az elvirágzott 
hársfák terméseit sepertük össze a Tündérkert játszó-
téren és környékén, és ismét aktuális volt a fűnyírás 
is. Így a nyári szünet maradék pár hetére is rendezett 
terület várta az idelátogatókat. Köszönjük segítőinknek, 
hogy velünk dolgoztak!

Augusztus a nyaralás, pihenés hava mindenki számára, 
mi is pihenőidőnket töltöttük javarészt, bár ekkor már 
az ÖKO-napi előkészületeken is dolgoztunk, hisz a cé-
gekkel, segítőkkel szeptember elejére mindennek startra 
készen kellett várnia a kezdést. A szórólapoknak, plaká-
toknak kézbesítésre készen kellett állni.

Bízunk benne, hogy idén találkozunk még többször 
Újtelep lakóival, és a vírushelyzet valamint a rendelke-
zések lehetővé teszik az idénre még betervezett összes 
programunk megrendezését.

Városvédők Újtelepért Egyesület 

PROGRAMAJÁNLATUNK  
2021. ősz–tél

Október 31.   Halloween „csokit  
vagy csalunk” délután  
(szervezés előtte napokban  
a facebook-csoportban)

November 14.  Játszótér őszi munkálatok

November 27.   Játszótér téli álomra való  
felkészítése

November 27.  Adventi kézműves délelőtt

December 4.  Újtelepi Mikulás-parti

December 5–23.  Adventi „ablakvadászat”

December 19.   Karácsonyi futás Újtelepen  
(szervezés előtte napokban a 
facebook-csoportban)
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A POLGÁRŐRSÉG HÍREI

HOL ÉRTESÜLHETEK NAPONTA  
ÚJTELEPI HÍREKRŐL?
Immáron nyolcadik éve működik egy zárt facebook- 
csoport ÚJTELEP(Dunaújváros) néven.

Itt bárki tag lehet, aki Újtelepen él vagy újtelepi kö-
tődése van, akinek valódi neve és beazonosítható profil-
képe van, és a jelentkezés után válaszol a rendszer által 
automatikusan küldött 3 kérdésre (ez gyakran „landol” 
az engedélykérések közt). 

Kizárólag újtelepi, dunaújvárosi lakosoknak van eme 
kis közösségi portál.

 Nem veszünk fel állat- és virág- vagy autófotóval 
rendelkező vagy fantázia nevű (pl. inci-finci vagy ugri- 
bugri) egyéneket, illetve nem helyi lakosokat, hacsak 
nem ír vissza a három kérdésünkre: 1. valódi profilké-
pet kérünk; 2. melyik utcában lakik; 3. Ha nem ön él itt, 
milyen rokona és hol lakik? Amíg eme három kérdésre 
válasz nem érkezik, sajnos senki nem lesz csoporttag. 
Hisz sok idős, nem internetező kedves lakónak unokája, 
fia, menye stb. néha külföldről figyeli híreinket, és érte-
síti itt élő „facebook-mentes” hozzátartozóját. 

Ám a trollokat és a mindenhol csak konfliktust szí-
tó, vitákat gerjesztő, unatkozó idegeneket szeretnénk 
(megpróbáljuk) ily módon kiszűrni.

Közösségi oldalunk POLITIKA- ÉS REKLÁM-
MENTES, adminjaink az ilyen bejegyzéseket azonnal 
törlik is.

Itt tesszük közzé aktuális híreinket, pl. szelektív- és 
zöldhulladék-szállítási napokat, közelgő rendezvénye-
ket, POLGÁRŐREINK IS ITT ÉRTESÍTENEK BEN-
NÜNKET, ha bármi történt, illetve itt hívjuk fel egymás 
figyelmét a gyanús alakok sétálgatására, gyanús autók 
rendszámait is itt tesszük közzé. Nincs eladó ez+az, 
nincs ilyen vagy olyan politikai hír vagy bejegyzés, ki-
zárólag mi lakók keressük eltűnt háziállatainkat vagy 
érdeklődünk egymástól, ha épp nincs gáz, villany stb., 
tud-e erről valaki valamit. Itt tudunk egymással is kom-
munikálni napi szinten.

Mi, a Városvédők Újtelepért Egyesület az egyesület 
honlapjára (www.varosvedok-ujtelepert.hu) valamint a 
facebook-csoportba (is) feltöltjük az újtelepi rendezvé-
nyekről készült sok-sok fotót. 

Mindenkit várunk szeretettel, aki virtuális közössé-
günknek is tagja szeretne lenni.

Városvédők Újtelepért Egyesület

Szívből gratulálunk Hegedűs Lászlónak, polgárőrségünk, a Dunaúj-
városi Városvédő Polgárőrség elnökének! 2021. július 18-án ünne-
pélyes keretek közt vehette át Székesfehérváron az emlékplakettet, 
melyet a Fejér megyei Polgárőr Szövetségben végzett kiemelkedő 
munkájáért kapott!
Köszönjük munkájukat az egyesület tagjai és Újtelep lakói nevében, 
melyet Újtelep biztonságáért és nyugalmáért munka mellett, önkén-
tesként végeznek!

Kedves Szülők!
A közelmúltban már az Újtelep csoportban tájékozta-
tást adtam a 8-AS KÖRZET VÉDŐNŐI HELYET-
TESÍTÉSÉRŐL. Akik nem látták a bejegyzést röviden 
csak annyit, hogy Fazekasné Molnár Ildikó és jómagam 
látjuk el az itt élő kisgyermekes családokat és várandó-
sokat. Az elmúlt 2 hónapban már több szülővel és gyer-
mekkel találkoztunk, köszönjük az együttműködést és 
bizalmat!

Néhány változásról és programról szeretnék tájékoz-
tatást adni.

A tanácsadó telefonszáma 25/413-848, melyet 
8–16 óráig lehet elérni. Minden védőnő előzetesen 
egyeztetett időpontban várja a gyermekeket és váran-
dósokat. 

2021. szeptemberben 13-án indítottuk, illetve folytat-
juk a Szülők Klubja nevű csoportokat. Terveink szerint 
minden hónapban kétszer, hétfőnként 10–11 óra között 

2 védőnő vezetésével lesznek a foglalkozások. A 4–12 
hónapos korú gyermekeket és szüleiket a 2. hétfőn, az 
1–3 éveseket pedig a 3. hétfőn várjuk. Az érdeklődéstől 
függően több csoport is indulhat. Kérjük, hogy a fenti 
telefonszámon jelentkezzenek!

Az ősz folyamán folytatjuk a Kismama-Papa Klu- 
bot is. 6 alkalommal várjuk a gyermeket váró kisma-
mákat, párokat. A kezdés pontos időpontjáról később 
adunk tájékoztatást. A jelentkezéseket ugyancsak tele-
fonon fogadjuk. Az előző évhez hasonlóan, ha a vírus-
helyzet nem engedi meg a személyes találkozást, online 
is lesznek csoportok. 

A tanácsadóban, mint egészségügyi intézményben az 
idevonatkozó jogszabály szerint a maszk viselése köte-
lező a szülőknek és a 6 év feletti gyerekeknek is. Maszk 
árusítására nincs lehetőségünk!

Kérdéseikkel, észrevételeikkel továbbra is keressenek 
bennünket!                                     Fekete Éva védőnő
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Újtelepi ki-kicsoda, avagy  
MI A KÜLÖNBSÉG AZ ÚJTELEPI EGYESÜLET  
ÉS A POLGÁRŐRSÉG KÖZÖTT?!

VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT  
EGYESÜLET
Az egyesület idén márciusban volt 5 éves. Kb. 9 évvel ez előtt 
Újtelep csoport néven vált ismertté, ám egyre bővülő tevé-
kenységünk indokolttá tette hivatalos formá tumot  ölteni, így 
alapítottuk meg az egyesületet. Alapítói újtelepi lakosok.

Mit csinál az egyesület?
Az Újtelepi Pikniket, a GarázsVásárt az ÖKO-napot a Mi-
kulás-partit szervezi és bonyolítja le, évente 3-4 alkalommal 
(anyagi lehetőségektől függően) jelenteti meg az Újtelepi 
Hírlapot, rendben tartja, szépítgeti a Tündérkert játszóte-
ret, lakossági fórumokat szervez, működteti az újtelepi face-
book-csoportot, figyeli a lakók gondjait, problémáit, ezek ben 
próbál segíteni, kapcsolatot tart a lakók és az önkormány-
zati hivatalok vezetői közt. Ezeken felül több meglepetés 
 programmal próbál évről évre előrukkolni, mint adventi 
kézműves foglalkozás, véradás stb.

 Miből fedezi a kiadásokat az egyesület?
Lakossági adományokból, vállalkozók támogatásából (mű-
ködési támogatás), pályázatokból, 2019 óta az adók 1%-ból 
gazdálkodunk. Természetesen egyesületünk is figyeli a meg-
jelenő pályázati lehetőségeket, pályázunk, de nem mindig 
nyerünk. Idén is adtunk be olyan pályázatot, melyen for-
ráshiány miatt nem nyertük.

Hogyan támogathatja az egyesületet?
–  ÁTUTALÁSSAL: Városvédők Újtelepért Egyesület, 

CIB BANK, 10700134-69613595-51200002  
A megjegyzés rovatba kérjük odaírni:  
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

–  SZEMÉLYES BEFIZETÉSSEL:  
A Venyimi út 8/b szám alatti üzletben nyitvatartási idő-
ben.

Naponta merül fel (érthető okokból) a szalonban beszélgetéseink közben az újtelepi élet, a feladatok stb.  
Ennyi év után is még szembesülök azzal a ténnyel, hogy nagyon sokan mossák össze a KÉT, EGYMÁSTÓL 
TELJESEN FÜGGETLEN SZERVEZETET. Szeretnék kicsit tiszta vizet önteni a pohárba, elmondani, ki kicso-
da és mivel foglalkozik, kit hogyan, miként lehet segíteni, támogatni, ki mit csinál, ki miből és hogyan fedezi 
a költségeit.

Bízom benne, hogy kicsit sikerült ezzel néhány lakó tár
sam nak segíteni kibogozni a szálakat, hogy ki kivel is 
van. MERT KÜLÖN SZER VE ZET ugyan a két egyesület, 
de mindkét civil testületnek egy célja van: az élhetőbb, 
biztonságosabb lakókörnyezet. Ez az egy, ami közös ben
nünk a vidámságon kívül.
Köszönöm figyelmüket! 

Nyári Ica

VÁROSVÉDŐ POLGÁRŐRSÉG
A Városvédő Polgárőrség 28 éve alakult, akkori vezető-
jük Kertes József újtelepi lakó volt. (Józsi 5 éve hosszas 
betegség után hunyt el.) Jelenlegi elnöke Hegedűs László.  
2014 júniusában, amikor Újtelep lakossága úgy döntött, 
nem tűri tovább az áldatlan állapotokat, hisz akkor 5 hó nap 
alatt 17 betörés történt Újtelepen, megszületett egy döntés 
a lakosság körében. Ennek értelmében elin dult egy támoga-
tás, hogy lakóházanként 500 Ft/havi MŰKÖDÉSI TÁMO-
GATÁSSAL segítjük a VÁROS VÉDŐ POLGÁRŐRSÉ   GET, 
hogy minden éjjel tudjanak járőrözni utcáinkon, fokozva 
ezzel a közbiztonságot. Az összeg persze mindenki számá-
ra tetszőleges, hisz ez önkéntes alapú. Bárki bármennyivel 
hozzájárulhat a költségekhez, évi 100 Ft-tól a több ezer Ft-ig. 
(Nincs „kötelező” összeg, a félreértés elkerülése végett.)

Mit csinál a Polgárőrség és kik ők?
Önkéntes tevékenységükkel a szabadidejükben, munkájuk 
mellett óvják, vigyázzák a várost leginkább délután és éjsza-
ka. A mindennapos őrjáratokon túl a lakók biztonságtuda-
tos szemléletformálását is fontosnak tartják. Próbálnak az 
egymásra figyelés tudatosításával is hozzájárulni az embe-
rek biztonságához. Felhívják a polgárok figyelmét a felelős, 
körültekintő magatartásra, vagyonvédelemre. Ebben pedig 
közvetlenül is segítik a lakókat, így 2018-ban például az ab-
lakriasztók felszerelésével, melyet Újtelepen ők vásároltak és 
szereltek fel, egészen pontosan 817 darabot. 2014-től már 
Újtelep területén is végzik a járőrözést. Munkájuk során 
folyamatosan együttműködnek a rendőrséggel, és állandó 
résztvevői a városi rendezvényeknek.

Miből fedezik a kiadásaikat?
Önkormányzati és állami támogatásokból, melyből a gépjár-
művet és egyéb felszereléseiket vették, pályázatokból, mely-
ből pl. az ablakriasztókat/kulcstartókat is vették a lakóknak, 
de LEGFŐKÉPP lakossági támogatásokból, melyből a napi 
járőrözéshez szükséges üzemanyagot tankolják a szolgálati 
gépjárműbe, és fenntartják az újtelepiek által jól ismert 06-
30-792-5326-os mobilszámot is.

Hogyan támogathatja a Polgárőrséget?
–  ÁTUTALÁSSAL: Városvédő Polgárőrség, 

Raiffeisen BANK, 12024009-00160996-00100002  
A megjegyzés rovatba kérjük odaírni:  
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS

–  SZEMÉLYES BEFIZETÉSSEL: A Venyimi út 8/b szám 
alatti üzletben nyitvatartási időben.
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Garázsvásárt bárki bármikor szervezhet. De amikor 
egy egész városrészben 30–40 portán nyílnak tágra a 
garázskapuk, az teljesen más, igazi piknikhangulatot 
kelt. Így volt ez 2021. június 19-én is.

Amikor délelőtt útra keltek a vásárlók, akkor nemcsak 
venni akartak valamit, hanem nagyot sétálni, nézelőd-
ni, találkozni a rég nem látott utcabeliekkel, a még nem 
ismert lakótársakkal. Jólesett megvásárolni régi vagy új, 
„nélkülözhetetlen” tárgyakat, ráadásként válogatni az 
ingyen elvihető dolgok között. A gyerekeknek a zsákba-
macska nyeremény okozott kellemes meglepetést. 

S valljuk be, az árusok sem csak megszabadulni akar-
tak a már nem használt „kincseiktől”, hanem beszélgetni 
az ismerős és ismeretlen érdeklődőkkel. Hiszen most ki 
lehetett ülni a ház elé, végre nem kellett rohanni seho-
va, rámosolyoghattak a betérőre, megkínálhatták egy 
kis süteménnyel, üdítővel. Sok családban hazajöttek, sőt 
segítettek árulni a gyerekek, unokák is. 

A tavalyi, első vásár sikerén felbuzdulva határoztuk el 
az egyesületben, hogy idén is megszervezzük. De mivel a 
járvány miatt több rendezvényünk elmaradt, szerettünk 
volna még egy kis plusz meglepetést, élményt is kínálni 
az újtelepieknek illetve a városból idelátoga- 
tóknak.

A 2. újtelepi garázsvásárról



1111
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Az ingyenes kisvonat igazi szenzációs meglepetés 
volt kicsiknek, nagyoknak egyaránt. A vásár ideje alatt 
utasokkal zsúfolásig telve folyamatosan rótta az utcákat, 
megkönnyítve a sok-sok árushoz való eljutást. A Béke 
városrész lakói is könnyedén eljutottak Újtelepre, egy 
kis városnézéssel tetézve az élményt. Sokan több kört is 
megtettek, a bátrabbak dalra fakadtak a „nosztalgia vo-
naton”, mert volt egy megálló, ahol élő harmonikaszóval 
fogadták az utasokat minden alkalommal. A nap végén, 
a vásár zárásaként óriási városnéző körrel búcsúzott a 
kisvonat. Sajnáltuk, hogy néhányan félreértettek min-
ket a kisvonat kapcsán, úgy értették, hogy mindenkinél 
meg fog állni, és volt, aki úgy érezte, direkt hagytunk 
ki utcákat a „menetrendből”, pedig csupán közlekedés-
biztonsági okokból nem lehetett megoldani a szerelvény 
Petőfi utcába való átjutását. Sajnos, bármerre ment vol-
na a kisvonat, ha át is jut „gyorsan” az OBI kereszte-
ződésénél, a kipufogószerviznél lévő kikanyarodást, a 
beláthatatlan, enyhe ívű, kicsit emelkedő kereszteződést 
nem mertük megkockáztatni. A lakók emlékezhetnek jó 
pár balesetre ott, és pont az ottlakók panaszkodnak rá, 
milyen veszélyes hazajutniuk a nagy forgalom miatt. 
A Petőfi úti emelkedőt óváros felől szintén nem tud-
ta volna megoldani, hisz a Napospartról is úgy tudott 
csak feljönni a Vak Bottyán utcán, hogy leszálltak róla 
az utasok, ami sok mosolyt csalt az utasok arcára. Volt, 
aki lelkesen tolta is a „vagont” felfele. 
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De az is újdonság volt az idén, hogy az Újtelepen élő 
kézművesek közül is többen árusították nívós alkotá-
saikat. A pentelei helytörténeti könyveket is meg lehe-
tett vásárolni.

Megtartottuk a tavalyi garázsvásárra kialakított for-
mát. Az egységes feliratokat, táblákat az egyesület ké-
szíttette. 

Minden árus neve és termékkínálata felkerült az egye-
sület honlapjára is, a városi összes média tájékoztatást 
adott a rendezvényről. Az újtelepi facebook-csoportban 
is folyamatosan tájékoztattuk a lakókat a vásárról, de 
minden eladó a saját facebook és egyéb lehetőségét is 
kihasználhatta vevőcsalogatásra.

A biztonságról szokás szerint a Városvédő Polgárőr-
ség gondoskodott. Köszönjük szépen egész napos ön-
kéntes munkájukat. 

A Szikra Bisztró és az Angyalkürtös kürtőskalácsa ré-
vén finomságokhoz és innivalókhoz juthattunk.

Bízunk benne, hogy ez a közösségi rendezvény Újte-
lep egyik hagyományos eseményévé válik.

Városvédők Újtelepért Egyesület

13
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„Elfogtunk egy levelet”, hangozhatna el most a jól is-
mert régi szlogen. Ám mi nem elfogtunk, hanem kap-
tunk egy levelet. Az újság 7 éves és az egyesület 5 éves 
fennállása alatt először érkezett hozzánk egy kedves 
olvasói levél lakótársunktól. Nagy örömmel fogadtuk, 
és meghatódva olvastuk, a levél írójának hozzájárulá-
sával pedig közzé is tesszük, mert ez nekünk is erőt 
és értelmet ad a folytatáshoz. Hisz bevalljuk őszintén, 
jólesik olvasni ilyen sorokat, mert szükségünk van 
néha a visszaigazolásra, hogy van értelme annak, amit 
csinálunk, még ha nem is mindig tökéletes és 100%-os 
amit és ahogy csinálunk. Ám azt mindig mindenkor 
tiszta szívvel és lelkesen tesszük a magunk nem túl 
gazdag anyagi és technikai lehetőségeivel. Köszönjük 
a kedves szavakat, nagyon jólesett, és új lendületet 
adott nekünk, hogy látjuk, van, aki rászánta az időt 
és a jót és pozitív dolgokat is szóvá teszi. 
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Garázsvásár 2021 (mégegyszer, de nem utoljára)
Keresztes László, Tölgyfa köz 8.

Már maga az Egyesület is egy csoda. Még csak 20 éve múlt, 
hogy ide költöztünk és nem győzzük kapkodni a fejünket, hogy 
mi történik szinte nap mint nap.
Van az Egyesületenek egy rendszeresen megjelenő újságja ami 
tartalmas, közérdekű és dekoratív megjelenésű. Van a Polgár
őrség akik védenek bennünket, vagyonunkat. Van egy csoda
számba menő játszótere Újtelepnek az Egyesület gondozásá
ban.
Van egy elkötelezett, lelkes, szabadidejüket feláldozó és hozzá
értő vezetősége az Egyesületnek, külön kiemelve Ny. I. mindent 
mozgósítani tudó képességét. Vanvanvanmég számtalan 
dolog, esemény, amire büszkék lehetünk és vagyunk is.
Többek között a már második alakalommal megrendezett Ga
rázsvásár 2021. 
A tavalyi első alakalomra még nem volt módunk bekapcso
lódni, de az ideire elhatároztuk, hogy benevezünk. Így is tör
tént, a városban élő unokánk is erre kapacitált bennünket, és 
tevőleges részese volt az előkészítésnek és a lebonyolításnak is.
Soksok olyan dolog halmozódott fel nálunk, ami bár kedves 
emlék, de meguntunk, sok volt belőle, vagy csak már egyszerű
en nem fértünk el tőle.
Életemben először csináltam ilyen vásározást, és ezt sem a 
pénzért, sokkal inkább a covid utáni unaloműzésből, szóra
kozásból és csak úgy. 
Az első meglepetés az volt, hogy a kezdés után 10 perccel már 
két vevőnk volt, és elfogyott az árukészlet kb. fele. Azután sor
ra jöttek az érdeklődők, délig 810 család vagy barátok néztek 
be, és mindenki talált olyat, ami neki megtetszett (legtöbbször 
én kérdeztem meg, hogy mennyiért vinné el, és azért el is vitte).
Csak egyet sajnálok, hogy az unokám egyszer sem fért fel a 
kisvonatra, az mindig dugig telve közlekedett. Ez a kisvonat 
szenzációs ötlet volt.
Biztos vagyok benne, hogy ez a garázsvásár nagyszerű ötlet, és 
a sikeres megvalósítás továbbra is arra ösztönzi az elnökséget, 
hogy most már hagyományt teremtve, minden évben rendezze 
meg az Újtelepi – Garázsvásárt.
Mi lakók pedig tovább lelkesedünk.

Keresztes László

Kedves Szomszédaink!

Új hagyományt szeretnénk teremteni az adventi ablak
naptárral Újtelepen. A kezdeményezés más települése
ken már több éve ragyogja be az ünnepi várakozást. Mi 
Rácalmásról hoztuk ezt az ötletet, tavaly kedves hangu
latot, vidám perceket teremtett ez az ottlakók körében. 

Az „ABLAKVADÁSZAT” lényege, hogy a felhívásban 
résztvevő lakók feldíszítik a saját ablakukat, házukat 
vagy kertjüket, s jól láthatóan elhelyezik az adott de-
cemberi nap számát. A résztvevők, akik a facebookos 
felhívásra jelentkeznek, megkapják 5-től 23-ig a számok 
egyikét, majd december 5-től a számozásnak megfelelő 
napon feldíszítik a kapujukat vagy ablakukat. Így a 19 
nap alatt minden szám megjelenik Újtelep valamelyik 
pontján. A kisebbeknek, a gyerekeknek örömet szerez-
hetünk azzal is, hogy kis kosárkába szaloncukrot, házi 
aprósüteményt vagy gyümölcsöt teszünk ki, így meglesz 

a felfedezés jutalma is. A ka-
pott sorszámhoz tartozó 
pontos címet csak a jelentke-
zők és mi, a szervezők fog-
juk tudni. Ettől lesz ablak-
vadászat és játék a dologból. 
Minden este kitesszük a kö-
vetkező nap számához tar-
tozó leírást a facebook-cso-
portba. Pl. ha a cím Jókai 19. 
szám lenne, mi azt írnánk ki 
a facebook-csoport oldalá-
ra: a holnapi adventi ablakot 
megtalálod a volt iskola épületétől pár lépésre délre, egy 
neves regényíróról elnevezett utcában. 
A jelentkezéseket november 1-től várjuk névvel, cím-
mel, telefonszámmal az alábbi e-mail címre: 

varosvedokujtelepert@gmail.com
Városvédők Újtelepért Egyesület
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…hangzott el a „kiáltás” július közepén.

Az idei nyári olimpiát, majd pedig az azt követő paralim-
piát kicsit másként néztük, kicsit még jobban szurkol-
tunk most mi dunaújvárosi ak, mi újtelepiek pedig még 
fokozot tabb izgalommal ültünk a képernyők előtt. Mint 
helyi lokálpatriótát és mint a helyi facebook-csoport lét-
rehozóját, felkértek a lakók, hogy készítsek egy összefog-
lalót erről, mert sokan nem is tudták, hogy bajnokaink 
itt élnek, itt születtek a „szomszédban”. Örömmel tettem 
eleget eme kívánságnak, bevallom, néhány név számom-
ra is meglepetés volt. Köszönöm a segítséget azon új-
telepieknek, akik segítségemre voltak, és sorra küldték 
nekem a neveket, hogy egészítsem ki a névsort.

Ha megengedik, a felsorolást az Újtelepen lakó, vagy 
Újtelephez szüleik révén kötődő nevekkel kezdem. 

Gurisatti Gréta a női vízilabda válogatott tagja, Kluj-
ber Katrin a női kézilabda csapat tagja. (Katrin legin-
kább gyerekkorát töltötte Újtelepen, de szülei és nagy-
szülei révén én még mindig újtelepinek mondom, bár 
már az FTC-ben játszik.) Kácser Zita 3000 méter aka-
dályfutásban indult (aki ugyan Debrecenben készült fel, 
de ő is ide jön haza, hisz szülei most is Újtelepen élnek). 
Kárász Anna kajakozó, aki 200 m egyes és 500 m négyes 
kajakban indult. (Ő most a szegedi MVM sport egyesület 
tagja.) Gurisatti Gyula, aki sportlövőként indult a para-
limpián. Ők a mi „szomszédaink”, akikért kicsit jobban 
izgultunk. 

De büszkén sorolom tovább a dunaújvárosi neveket, 
hisz Kovács Zsófia tornászra, Garda Krisztina, Magya-
ri Alda, Szilágyi Dorottya és Szűcs Gabriella (aki szin-
tén itt nőtt fel a városban, de ő már az UVSE játékosa) 
női vízilabda-válogatott tagjaira is roppant büszke kis 
városunk minden lakója szerintem. 

Tudom ám még tovább fokozni kötődésünket a 2021-
es ötkarikás játékokhoz! Hisz a magyar olimpikonok for-
maruháját egy dunaújvárosi hölgy, Kovács Adél tervezte! 

Valamikor egykoron a sport fővárosaként emlegették 
városunkat. Most kis túlzással lehettünk az olimpikonok 
hazája ezen a nyáron.

Számomra már az is óriási teljesítmény, ha valaki ki-
jut egy olimpiára, teljesen mindegy, hogy éremmel vagy 
„csak” valahanyadikként ér célba. Az olimpikoni titulust 
nem osztogatják csak úgy, egy ilyen versenyen részt ven-
ni is nagy dolog, akár csapatban, akár egyéni sportoló-
ként. Az elmúlt évtized legsikeresebb olimpiáját zártuk, 
sok éremmel és pontgyűjtő helyezéssel tértek haza spor-
tolóink.

Nagyon sok sikert kívánunk nekik az elkövetkező 
évekhez és megmérettetésekhez! Büszkén kiáltjuk ezen-
túl is minden verseny előtt: „Hajrá Magyarország, hajrá 
Magyarok! (Hajrá Újtelep!)"

Nyári Ica

Irány Tokió! Hajrá Magyarok, hajrá Újtelep!

A járvány időszakában hónapokig  skype segítségével 
zajlottak a foglalkozások. Szerencsére már lehetőség van 
a személyes találkozásra. 

Szeptember végétől 
keddenként  fél 6–tól  JÓGA, 
csütörtökönként  fél 6–tól  MERIDIÁN TORNA 

lesz az egyesület központjában. (Vak Bottyán utca –  
Móra Ferenc utca sarok. Bejárat a Vak Bottyán utca felől.)

Mind a régi, mind az új érdeklődőket szeretettel várja: 

Knyihárné Andrea

JÓGA és MERIDIÁN TORNA  
az egyesület székhelyén

2021. november 27-én, szombaton 10.00–13.00-óráig 
sok szeretettel várunk minden érdeklődőt székházunk-
ba (bejárat a Vak Bottyán utca felőli kapun). 

Elsősorban gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket várjuk 
sok szeretettel erre a kreatív kézműves-foglalkozásra. 
Egyesületünk természetesen biztosítja ugyan az alapvető 
hozzávalókat, de ha tudsz magaddal hozni a természetben 
gyűjtött terméseket (mákgubó, dió, gesztenye, fenyőtoboz 
stb.) vagy apróbb karácsonyfadíszt, gyertyát, szalagot stb., 
megköszönjük, ha ezzel színesíted, gazdagítod a hozzáva-
lók választékát.

Sok szeretettel várunk!

Városvédők Újtelepért Egyesület

KÖZÖS ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS
Kézműves délelőtt az ünnepvárás hangulatában
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Kedves Újtelepiek! 
Tegyünk együtt ismét a környezetünkért,  
a környezetvédelemért!

Mint azt tavasz óta nagy örömünkre többen is felfedez-
ték – és használják is –, már Újtelepen is van használt 
sütőolaj gyűjtő edény.

A Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálko-
dási Kft. lakossági használt sütőolaj begyűjtési program-
jához a Városvédők Újtelepért Egyesület is csatlakozott, 
így az egyesület székházánál is lett telepített sütőolaj 
gyűjtőpont. A „CseppetSem” program célja az, hogy a 
lakosságnak minél kisebb erőfeszítésébe kerüljön, hogy  
környezetbarát módon elhelyezhesse a növényi alapú 
használt sütolajat, illetve növényi alapú zsiradékokat  
(pl. pálma- vagy kókuszzsírt).

FIGYELEM! FÁRADT MOTOROLAJ, HIDRAULI-
KA VAGY FÉKOLAJ NEM RAKHATÓ BELE A GYŰJ-
TŐEDÉNYBE!

FONTOS TUDNIVALÓ: A lakóknak nincs más 
dol guk, mint a háztartásokban keletkezett, elhaszná-
lódott, kihűlt sütőolajat visszatölteni egy JÓL ZÁRÓ-
DÓ PET-palackba vagy BÁRMILYEN JÓL ZÁRÓDÓ 
MŰANYAG FLAKONBA (mosószeres, öblítős stb.), 

majd elvinni azt az alább található gyűjtőpontra. BÁR-
MILYEN NÖVÉNYI EREDETŰ OLAJAT lehet hozni, 
(napraforgó, repce, pálma, kókusz olaj/zsír stb., csak 
növényi alapú legyen). Az olajat leszűrni nem szüksé-
ges. ÜVEGEDÉNYEKBE NE VIGYÜK! A palack/flakon 
lehet 1–3–5, de akár 10 literes is. 

Egyesületünk KAMERÁVAL MEGFIGYELT, bárki 
számára elérhető ponton helyezte el a gyűjtőedényt, 
hétvégén és hétköznap is bármikor elérhető, nincs nyit-
vatartáshoz kötve, bármikor vihetjük oda az olajat.

KÉRJÜK, KIZÁRÓLAG NÖVÉNYI ALAPÚ SÜTŐ-
OLAJAT, NÖVÉNYI ALAPÚ SÜTŐZSÍRT TEGYE-
NEK BELE!

A cím, ahol a gyűjtőedény megtalálható:
MÓRA FERENC UTCA – VAK BOTTYÁN UTCA 
SAROK. 

Kérjük, vigyázzunk a gyűjtőedény környékén is a tisz-
taságra!

Újtelepen is van  
használt sütőolaj gyűjtő edény

El kell még mondanunk, hogy mint sok mindennek, ami 
Újtelepen létrejött eddig, köze van egyegy újtelepi lakos
hoz, aki itt él vagy itt élt valamikor. A Biotrans Kft. egyik 
alapítója, Zaják Péter újtelepi „születésű”, szülei ma is itt 
élnek. Neki köszönhető, hogy Újtelepen is lett használt sü
tőolaj gyűjtőpont. Köszönjük, hogy a cég anyagilag is tá
mogatja a civil szervezeteket ezzel a programmal, így a 
Városvédők Újtelepért Egyesületet is, a gyűjtés lehetősége 
mellett. Úgy látszik, Újtelep egy újrahasznosító, környe
zettudatos életmódot magukénak érző lakók szülő/lakó
helye. Olyanok vagyunk, mint a filmben a görög család, 
mondj egy környezettudatos újrahasznosító gyűjtést, és mi 
megmondjuk, hogy ez hogyan kötődik Újtelephez.
Tudjuk, hogy a reklám „tiltott” dolog az újság hasábjain 
is, de a kevés kivétel erősíti a szabályt, és jelen esetben 
nem a cég reklámozása a lényeg. 
Reméljük, sok ilyen újtelepi kötődésű hírrel találkozunk 
még a jövőben is.

HOZD MAGADDAL  
KEDVENC BÖGRÉDET! 

Azért, hogy óvjuk környezetünket, és még ke ve sebb sze
metet 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 emblémájá
val ellátott bögrédet látjuk majd a kezedben. 
KÖSZÖNJÜK!             Városvédők Újtelepért Egyesület
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VIII. Újtelepi ÖKO-nap, 
2021. szeptember 18.
Egy rendhagyó, rettentő sikeres és nagyon fárasztó 
ÖKO-napon vagyunk túl. Kezdeném a száraz statisz-
tikával: 4 teherautóval 168 címre mentünk ki házhoz 
segíteni. 50 diák és kb. 40 újtelepi lakó volt segítsé-
günkre. A műszaki és fémhulladék 20,8 tonna, a lom 
36 tonna (ami 400 köbméter), a veszélyes hulladék 
(festék, permetszer stb.) 14 tonna, a kupak 38 zsák 
(kb. 500 kg) lett, véradó 60 fő volt az összesítésnél. 
10 kerékpárt regisztráltak a rendőrségi adatbázisba. 
A meghirdetett (tervezett) 14 óra helyett 15.45-kor 
végeztünk, azaz ekkor gördült be az utolsó házaló te-
herautónk az iskola udvarába (még ezután pakoltunk 
össze mindent).

Először is nagy-nagy köszönet a Dunanett NKft., 
az E-Elektra Zrt., a Szoft-Ferr Kft. és az állandó, és 
mindeddig egyetlen, bennünket mindig teherautó-
jával (is) évek óta segítő Dunaújvárosi Kegyelet Bt. 
dolgozóinak és a Városvédő Polgárőrség tagjainak! 
Nélkülük, a diákok és a segítő önkéntes lakók nélkül 
mindez nem valósulhatott volna meg. Összeszámol-
tuk, kb. 150 ember dolgozott, rakodott, sütött-főzött, 
vért vett stb. aznap összességében.

Óriási köszönet Braun Ervinnek, akitől reggelire 
már rögtön 3 kg meleg pogácsát kaptunk és 12 kg 
kenyeret, hozzá pecsenyezsírt és lilahagymát. Fartel 
Károlynak, aki eljött Nagyvenyimről és lesütött saját 
költségén hobbiból a segítőknek 250 palacsintát, és a 
PapiHaminak (az újtelepi Horváth Attila által nemrég 
megnyitott házias ételek kifőzdéje), aki mennyei pör-
költtel és nokedlivel jutalmazta a nap végéig ottma-
radt közel 70 felnőtt aktív munkás résztvevőt. 

És most a nap eseményeit és előzményeit írom le 
önöknek, beavatva ezzel mindenkit a kulisszák mögött 
zajlott dolgokba is.

Elöljáróban leginkább új lakóinknak mondanám el, 
hogy eme rendezvényünket 6 éve szervezzük, akkor volt 
az első ÖKO-nap. A maga nemében egyedülállót hoz-
tunk létre, mert ugyan máshol is csinálnak ilyet régóta 
 
 

a környéken, hisz nekünk is onnan jött az ötlet, de  
olyat, hogy lakókhoz kimennek házhoz teherautókkal, 
sehol nem csinál senki. 

Magam részéről roppant hálás és büszke vagyok 
egye sületünk minden tagjára, és nem tudok elég hálás 
lenni maroknyi segítőnknek, akikre évek óta számítha-
tunk. Én az idén elképesztő büszke voltam magunkra, 
hogy olyan flottul ment minden, hogy eddig bárkivel 
beszéltem, le volt döbbenve a gördülékeny meneten, 
hogy a kocsiból ideje se volt sokaknak kiszállni, már ki 
is volt pakolva a holmija. Idén nagy öröm volt számunk-
ra, hogy kivételesen sok új arcot véltünk felfedezni se-
gítőink közt, akikről kiderült, zömében egy éven belül 
költöztek ide Újtelepre. 

Anno eredeti helyszínünk a Kölcsey utca eleje volt.  
Az első 3 évben rengeteg nevetéssel, mókával, sok ked-
ves lakótól kapott süteménnyel, innivalóval, házi nedűk-
kel tarkított napok voltak ezek. Aztán 2018-ban kinőt-
tük azt a területet, kezdett egyre népszerűbbé válni a 
dolog. Ekkor döntöttünk úgy, hogy biztonságosabb át-
költöznünk a mostani helyszínre, a volt iskola környé-
kére. Ezzel csupán arra szerettem volna utalni: a hosszú 
kocsisor nem volt újkeletű, mert én emlékszem még 
arra, mikor kimaradt miattunk kétszer is a 20-as busz 
egy ÖKO-napon, mert a multik kereszteződéséig állt a 
kocsisor, és nem tudott a busz (se) közlekedni „miat-
tunk”. Amúgy ezt mi sikernek éljük meg, hisz kocsisor 
csak ott van, ahol valami jó és sikeres történik, és ami az 
emberek örömét szolgálja. Így volt ez most is, amin nem 
is értettem, miért lepődtek meg/morogtak sokan, mert 
ha józan paraszti ésszel csak Újtelep lakóházainak szá-
mát vesszük alapul, ami 1200 ház, akkor az minimum 
900 autót jelent. Ha csak minden második család hoz 
valamit leadni, az bizony szép kis kocsisor. De kíváncsi-
ságból egyesületi társunk férje kétszer is végigállta meg-
rakott utánfutós autójával a sort, két irányból is. Mind-
két alkalommal 20‒25 percet várt lepakolással együtt. 
Általában 3‒4 autót ürítettek ki 
egyszerre a konténereknél pél-
dátlan rutinnal és szervezett-

séggel segítőink.
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Ami újdonság volt idén, az a lomtalanítás és a ve-
szélyes hulladék leadása. Sokan kérdezték tőlem, akik 
jártasabbak a dolgokban és tudják, alapban Újtelepen 
ilyet megszervezni nem lehetne (hisz törvény szerint 
mindenkinek biztosított az ingyenes házhoz menő lom-
talanítás évek óta, csak fel kell hívni a szolgáltatót és 
megrendelni). – „Hogy tudtátok ezt elérni?”. Válaszom 
erre: nem volt egyszerű. Májusban kezdtük az egyezte-
téseket, hogy mit enged a törvény és mik a jogi lehe-
tőségek, hogy minden szabályos és törvényes legyen. 
A szórólapok is csak a cégjogászok által jóváhagyott 
szöveget tartalmazhatták. Kellettek hozzá a cég dolgo-
zói is, hisz a hulladékgazdálkodási törvénynek minden 
tekintetben meg kell felelni. Hosszú hónapok többszöri 
egyeztetésének eredménye volt, hogy ez létrejöhetett. 
Ezért volt szükség annyi papír kitöltésére és aláírására 
a regisztrációkor. És szükség volt még hozzá a sok év 
közös munkája alatt kialakult jó munkakapcsolatra az 
egyesület tagjai és a cég dolgozói között. 

A veszélyeshulladék-lerakási lehetőségért ön-
kormányzati képviselőnknek, Tóth Kálmánnak jár 
a köszönet. Ezt a szintén nem könnyű szövevényes 
utat ő taposta ki, és a leadással járó költségeket az 
önkor mányzat fedezte. Bizony, jól olvassák kedves 
szomszédaink, ezért kőkemény pénzt fizetett az ön-
kormányzat, hisz köz tudott, hogy ezeknek 
a megsemmisítése nagyon sokba kerül. És 
nem is itt helyben zajlik, mert ez a 14 ton-
na először a Szoft-Ferr Kft. Papírgyári úti 
telephelyére került, majd onnan, miután 
fajtánként különválogatva becsomagolták, 
megkülönböztetett jelzéssel és engedéllyel 
rendelkező teherautókkal utazik tovább 
Kecskemétre, az ottani országos központi 
megsemmisítő üzembe.

18
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És most ejtsünk pár mondatot a nap eseményeiről, 
jókról és kellemetlenekről. Magyarázatul szolgálva, 
hogy miért nem lesz több háztól való elszállítás. ÖKO-
nap lesz, ha megengedi a hulladékgazdálkodási tör-
vény jövőre is, de sajnos idén mentünk házhoz utoljára. 
Mondhatjuk úgy is, nem megyünk helybe pofonért töb-
bet. Kezdem a pozitív dolgokkal inkább. Néhol nagyon 
kedvesen fogadtak bennünket jól ismert, mosolygós ar-
cok. Jókat nevettünk, a segítő diákok, akik fergetegesen 
jók voltak, sokat nevettek az általuk sosem látott tárgya-
kon, mint pl. magnó- vagy vhs kazetta. Volt, ahol köny-
nyes búcsúölelések voltak, mert költözés/házeladás van 
folyamatban, volt ahol köszönet és hálapuszik repültek. 
Ám a 168 címnek kb. a negyedén nem az várt bennün-
ket, ami fel volt íratva, hanem 2‒3 vagy 4-szerese a fel-
íratott holmiknak. Több helyen beszéltek és viselkedtek 
velünk úgy, mintha ez nekünk kötelességünk volna, és 
nem ökéntesen felvállalt segítő tevékenységünk. Volt, 
ahol építési hulladéknak számító mosdókagyló, WC- 
csésze (elázott tekercs WC-papírral együtt), járólap stb. 
volt kitéve, és én voltam a hibás, amiért nem hoztam el. 
Teherautóink kora reggel a Móricz Zsigmond utcában  
3 címen időben úgy megcsúsztak, azt hittük, sose lesz-
nek túl azokon a házakon. 2‒3 teherautónyi cucc volt 
ott. Itt egyik címen közölték is egyesületi társammal 
„nem lett lekommunikálva a mennyiség!!!”. Valóban, a 
szórólapon nem írtuk ki. Ám ez így mégsem igaz! Ma-
gunkból és általunk ismert szomszédainkból indultunk 
ki, hogy max. 3‒4 m3 lehet itt-ott, és majd élnek a lehe-
tőséggel a lakók és nem visszaélnek. Ha a cég 1,5 m3-t 
visz el ingyen évente, mi legyünk jófejek, bevállalunk 
átlag 3‒4 m3-t, és várhatóan lesz, ahonnan 1 asztalt és 
lesz, ahonnan 3 szekrényt kell elhoznunk. Ám mi a re-
gisztráció során hangsúlyoztuk mindenkinek, max. 4‒5 
szekrény és több apróság, amit elhozunk, ami max. fél 
teherautót tesz ki. Mindenkinek elmondtuk szóban! 
Volt, aki ezt megértette és példásan lapra szerelt bú-
torokkal várt bennünket, a család minden tagja felso-
rakozott, segített pakolni és a fél ház 15 perc alatt el-
jött, 4 szobányi holmi volt, ami nem tette ki a fél plató 
mennyiséget sem. Volt olyan cím, ahol 10‒15 percig 
kalapáltuk a bútorokat (volt ahol a szomszéd hozott 
kalapácsot és ő ütötte szét), hogy fel tudjuk gyömö-
szölni a platóra a kanapét. Volt, ahol a szőnyeget ak-
kor tekertük fel, mikor odaértünk. De örömmel láttam 
több helyen is, hogy vidékről jöttek haza segíteni a gye-
rekek, unokák erre a napra, velük boldogan köszöntöt-
tük egymást, hisz van, akit évek óta nem láttam már.  
De olyan mennyiségű lommal találkoztuk a címek fe-
lénél, hogy magunk se hittük, amit láttunk. Plusz a stí-
lus…, bentről nyitott távirányítós kapu, a lom kirakva, 
egy köszönömöt is telefonon kellett kicsikarnom a rako-
dó diákoknak. Vagy mikor autós lakótársunk lefotózott, 
hogy ő most feljelent, mert engedély nélkül elzárom az 
utat a teherautóval, és ő időre megy és siet (6 ember ra-
kodott, 3 percet kellett volna várnia, 5 percig vitatkozott 
és fotózott). Volt, aki a saját gyerekére szólt rá, aki ne-
künk szeretett volna segíteni – „te maradj ki ebből!”. De 
már a regisztrációnál is voltak „kedves” megjegy zések. 20
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Legkedvesebb volt, mikor idős hölgy szomszédunk, aki 
már sajnos későn jött, és akkor már nem vettünk fel 
szállításra címet, közölte velem: tőlem nem is várt töb-
bet, tőlem segítséget ne is várjon senki. Megnyugtatok 
mindenkit, kimentünk hozzá is, hisz ilyen kedves, di-
csérő szavakra boldogan ugrik az ember. Ő volt a 168. 
felírt cím. Volt, akivel egy napig leveleztem, hogy legyen 
kedves bemenni a székházba, ott leadni a listát, ne ne-
kem elküldeni, mert én nem vagyok a székházban, nem 
tudom felírni, és megközelítőleg 80%-ban pontosan kel-
lene tudnunk, mit fogunk elhozni. Ekkor megkaptam, 
hogy a Dunanett sem kér tételes listát, és amúgy én 
köteles vagyok elhozni minimum annyit, mint a Duna-
nett, mert ő ezt aláírta, és lemondott arról a lehetőség-
ről az ÖKO-nap miatt. Azért a 1,5 m3-rel szemben a 
3‒4 vagy több m3 annyira nem volt rossz lemondásos 
csere szerintem. Vagy pl. anyuka kisgyerekkel odament 
egyesületi társaimhoz köszönés és minden nélkül az is-
kolaudvaron „éhes a gyerek, valami ennivaló?” Mondták 
neki, ez itt a segítő diákoknak készül, de ott a kürtős-
kalácsos autó, lehet vásárolni. A válasz: „Nnnnna marha 
jó, akkor nem kéne hirdetni máskor!!!”, és elment. Meg-
jegyzem, nem hirdettünk ingyen ételosztást, a nekünk 
segítőknek ígértünk enni-innivalót, hisz dolgozni ét-
len-szomjan nem lehet. És sorolhatnánk az aznapi „ked-
vességeket”, de a hab a tortán az volt, mikor lakótársunk 
15.40-kor gördült be a 14 óráig hirdetett eseményre egy 
mosógéppel. Ekkor felállítottunk egy segítőt, aki 5 perce 
ült le ebédelni, hogy nyissa ki a belső udvaron még ott 
árválkodó, lezárt, óriás konténert, és segítsen bepakol-
ni. Kisujjunkat nyújtottuk, és leszakították a karunkat.  
Régen, a kezdetekkor a rakodó gyerekek szinte minden-
hol kaptak enni-innivalót, dicséretet, most talán ösz-
szesen 10 helyen kaptunk szatyorban összekészített ás-
ványvizet vagy üdítőt. Köszönet érte. Sajnos az elmúlt 
években túl természetes lett néhányaknak ez a segítsé-
günk. 

Visszahallottam azt a véleményt is: „Azért jó pénzt 
kaszáltak ezzel!” Tévedés, bár valóban, ha összeadjuk az 
összegeket, szép kerek a szám. Ám amennyi „idegen” 
segítő rakodó jött cégektől, akik nem újtelepiek, vagyis 
semmi közük hozzánk, nekik ez munka volt a szabad 
hétvégéjükön, ezért mi annyifelé osztottuk el a pénzt és 
adtuk oda nekik. Rakodók, teherautó-sofőrök, ők reggel 
6.30-tól 15.45-ig velünk együtt végigrakodták a napot. 
Ugyanilyen tévhit az is, hogy milliókat kaszálunk ebből 
(a kedvencem hogy én ebből élek). Miután egyesületünk 
nonprofit, nem is kaphatunk érte pénzt. Az E–Elektra 
Zrt. munkánk elismeréséül hol tárgyi eszközökkel gaz-
dagítja raktárunkat, hol pedig az Újtelepi Hírlap 1‒1 
számát fizeti ki helyettünk, mint most ezt is, amit ön 
épp olvas. Vannak, akik szerint az újság is kidobott pénz  
(mi is tudjuk, hogy sokan olvasatlanul dobják ki sajnos), 
de nem szeretnénk kihagyni a tájékoztatásból idősebb 
vagy nem internetező, nem facebook-tag szomszédain-
kat se. És igen, annak a szomszédnak is igaza volt, aki-
nek az volt a véleménye: ‒ „Ica is játszotta a főnököt, 
osztotta az észt”. Így igaz, és nem csak játszottam a „fő-
nököt”, de ott abban a 15 percben, amikor látott-hallott, 21
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én voltam a „főnök”. Mert 50 diáknak, 20 felnőtt segí-
tőnek és 4, Újtelepen még sosem járt sofőrnek 15 perc 
állt a rendelkezésemre, hogy elmondjam, aznap ki, mit, 
hol és kivel fog dolgozni. Mindezt azután, hogy 6 órától 
már irányítottuk a 4 cég konténerszállítóit, az árusokat 
és saját magunkat is. Mikor több mint 100 embert koor-
dinálok, ráadásul percre be vagyunk osztva, és próbálok 
figyelni, ki ne hagyjak valamit, miközben már ketten to-
tál mást kérdeznek, valóban nem vagyok mosolyalbum. 
De mint a képek is bizonyítják, volt példa aznap is a 
nevetésre. 

Mindent leszámítva, én változatlanul büszke vagyok 
erre a rendezvényre, és most is azt mondom, amit he-
tekkel ezelőtt a facebook-csoportunkban írtam. Lehet 
utánunk csinálni, annak, akinek nem jó, ahogy mi csi-
náljuk. Újtelep csak gazdagabb és boldogabb volna még 
egy egyesülettől, akik másként, jobban csinálnák, és mi 
is örülnénk neki, ha még színesebb, még jobb lenne ez-
zel a lakókörzetünk. Szívesen megyünk el vendégnek 
nézelődni bárki által szervezett rendezvényekre Újtele-
pen, én talán még segíteni is elmegyek, hogy megnéz-
zem, hogy csinálják ezeket mások. Legyen az garázsvá-
sár, ÖKO-nap vagy bármi más.

Bízom benne, hogy a fentieket olvasva megértik la-
kótársaink, miért veszünk vissza ebből is jövőre, és ma-
radunk meg a bázison, mosolyogva várva a konténerek 
mellett a hulladékokat leadó lakótársainkat. Több mint 
70 tonnát mozgattunk meg egy nap alatt örömmel és 
segítő szándékkal, de a csalódottság sajnos nagyobb és 
nehezebb teher volt még ennél is. Ezt a kezdeményezé-
sünket sikerült ugyanúgy elrontani, mint pár évvel ez-
előtt az őszi falevélszállítási akcióinkat is, amit szintén 
4 év után hagytunk abba. Azt is a szabályokat be nem 
tartó, a „nekem mindent lehet, ez nekem jár” gondolko-
dású lakótársak hozzáállása miatt fejeztük be. Az egész 
csapat nevében mondhatom, nagyon sajnáljuk, mert Új-
telep ettől volt különleges, anno erre jött létre kis csapa-
tunk, hogy segítsünk. De mi is érző lények vagyunk, akik 
másokért szabadidejüket feláldozva, önként, ingyen és 
boldogan segítünk, csak megbecsülést, köszönömöt és 
segítséget kérve cserébe. Elfáradtunk, hiányzik nekünk 
a bennünket tápláló öröm és a köszönet. 

Köszönöm mindenkinek, aki végigolvasta!
Nyári Ica

A fotókat készítette:  Cselényi Zoltán, Szalainé Detti  
és diák segítőnk Csikós Napsugár
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VII. Újtelepi Mikulás-party 2021. december 4.-én, (szombaton) 15.30-tól a volt 

VII. ÚJTELEPI  
MIKULÁS-PARTI
2021. december 4-én, szombaton 15.30-tól  
a volt iskola udvarán (bejárat a Móra Ferenc utcai kapun)

Minden újtelepi lakót szeretettel várunk korra és nemre 
való tekintet nélkül, aki szeretne velünk egy kellemes, 

vidám délutánt eltölteni. Szülők-nagyszülők vissza-
jelzéseit figyelembe véve kicsit előbbre hoztuk a 

kezdés időpontját  

A belépés ingyenes annak, aki a 
lap alján található kupont levágja, 

a bejáratnál leadja és lakcímkártyá-
val újtelepi illetőségét bizonyítani tudja.  

A kupon 2 felnőtt és 3 gyermek részére szól.

Azon újtelepi lakókat is szeretettel várjuk, akik nem 
rendelkeznek ingyenes belépővel. Ebben az esetben a 

felnőttek részére minimum 500  Ft egyesületi működési 
támogatás lesz a belépő (vagy ki mennyit szán rá). A gye-
rekeknek természetesen ekkor is ingyenes.

A PROGRAMBÓL: 
• köszöntő 
• adventi áldás 
•  a Mikulás 

érkezése tele 
puttonnyal 

• tombola
Természetesen az időjárás és az érvényes COVID járvány-
ügyi ren deletek függvényében a program változhat, és 
meglepetéseket is tartogathat.
A SÜTIVERSENYT SZERETNÉNK MEGTARTANI, de ekkor is az 
akkor érvényben lévő rendeleteket fogjuk figyelembe venni 
(facebook-csoportunkban fogjuk jelezni, ha elmarad).
Idén is lesz ingyenes tea és zsíros kenyér. Köszönjük, ha 
hozod magaddal a bögrédet. Aki mást is szeretne fogyasz-
tani, most is lesz büfé a Szikra Bisztró jóvoltából, ahol töb-
bek között forralt bort is lehet venni.
Polgárőreink is velünk lesznek.
Örömmel vesszük az alkalomhoz illő jelmezben (pl. miku-
lás, angyalka, rénszarvas stb.) érkező kicsiket és felnőtteket. 
Mindenki öltözzön melegen, mert a programok szabadté-
ren lesznek!
Mindenkit sok szeretettel várunk, családokat, egyedül élő-
ket, gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt. Teljen ez a 
délután az öröm, a vidámság és a szeretet jegyében. Öröm-
mel vesszük mindenki jelenétét, hogy megismerjük egy-
mást, megismerjenek bennünket új lakóink is.
HANGSÚLYOZZUK, A MIKULÁS-PARTI NEMCSAK GYERME-
KES SZÜLŐKNEK ÉS NAGYSZÜLŐKNEK JÓ ALKALOM EGY 
KELLEMES DÉLUTÁNRA!

Szeretettel várunk mindenkit!
a Városvédők Újtelepért Egyesület Manói

ÚJTELEPIEKNEK   INGYENES BELÉPŐ A VII. ÚJTELEPI MIKULÁS-PARTIRA
Időpont: 2021. december 4. 15.30 óra

Helyszín: a volt iskola udvara, Jókai utca 19. 
Érvényes: 2 felnőtt és 3 gyermek részére.    A  LAKCÍMKÁRTYÁT HOZD MAGADDAL!


