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Visszatekintés  
a Városvédők  
Újtelepért Egyesület 
2018. évi munkájára

A Városvédők Újtelepért 
Egyesület 2018. január 20-
án meghívta az érdeklődő 
újtelepieket a régi iskola 
épületébe, hogy bepillan-
tást nyerjenek az egyesület 
tevékenységébe.

a 2–4. oldalakon

Ismeretlen szomszédok 
– Bemutatjuk...

Nyári Ica
cikk az 5–7. oldalakon

Újtelep 2019-ben is 
kupakot gyűjt!

Nem adjuk fel!
cikk a 8. oldalon

Tavaszi kerti munkák
A hosszú, téli napok után 
végre itt a tavasz...

cikk a 9. oldalon

Narancsos kalács  
húsvétra

recept a 9. oldalon

A szemétről  
néhány fontos, 
gyakorlati információ

Van némi zűrzavar... 
cikk a 10–11. oldalakon

Ne feledjük!!!  
2019. április 27-én  
(szombaton) 
V. Újtelepi Piknik,  
Szomszédünnep

a részletes programot
 lásd a12. oldalon
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Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 
egyesületünk felkerült a személyi jövede-

lemadó 1%-ával tá mogatható 
civil szer vezetek lis tá jára, 
ezért a következő adóbe-
vallásnál már egyesü letünk 
javára is lehet ren delkezni 

az adó egy száza lékáról.
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VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT  
EGYESÜLET
Adószámunk: 18742576-1-07
Köszönjük, ha ezen a módon is támogat-
ja céljaink, rendezvényeink meg való sí-
tását.

TEGYÜK EGYÜTT SZEBBÉ  
KÖRNYEZETÜNKET!

A VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET 
2019. március 23-án 14.30-tól 
sok szeretettel várja ÚJTELEP APRAJÁT-NAGYJÁT,  
MINDEN SEGÍTŐ SZÁNDÉKÚ SZOMSZÉDOT  
EGY KÖZÖS RENDRAKÁSRA. 

Elsősorban a Napospart mögötti kiserdő megtisztítása a cél, ám reméljük, hogy 
sokan leszünk, és akkor kibővíthetjük a körzetet.
Találkozási pont: TAMÁSI ÁRON UTCA és VAK BOTTYÁN UTCA SAROK.
SZEMETESZSÁKOT ÉS VÉDŐKESZTYŰT AZ EGYESÜLET BIZTOSÍT.
Várunk mindenkit sok szeretettel egy jó hangulatú, vidám délutánra.

ÚJTELEP 2019-ben is 
KUPAKOT GYŰJT!
ÚJRA ÉS ÚJRA NEKIUGRUNK, hátha évről 
évre egyre többen hiszik úgy a közel 1200 
lakóházból álló közösségünkben, hogy a 
környezetvédelmünk és a megvalósítandó 
céljaink megérnek egy kis plusz mozdulatot, 
lecsavarni és félretenni a kupakokat. ☺
ÁTVÉTEL: 
– az Újtelepi Pikniken április 27-én 
– és az ÖKO-napon, szeptember 16-án.

MINDEN  
CSEPP  
SZÁMÍT,  
ADJ VÉRT  
TE IS!

Kérjük, hogy aki csak teheti, segítsen!

2019. április 27-én, szombaton 
10.00–13.00 óráig

ÚJTELEPEN A VOLT ISKOLÁBAN  
és AZ UDVARON

A VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT  
EGYESÜLET  

és a MAGYAR VÖRÖSKERESZT

VÉRADÁST SZERVEZ

TAVASZI  

NAGYTAKARÍTÁS  

ÚJTELEPEN

2019.  
április 27-én 
V. Újtelepi 
Piknik, 

SZOMSZÉD-
ÜNNEP
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Tekintsünk vissza, hogy  
mi történt a 2018-as évben  
egyesületünk szervezésében!

A Városvédők Újtelepért Egyesület 2018. január 20-án 
meghívta az érdeklődő újtelepieket a régi iskola épüle-
tébe, hogy bepillantást nyerjenek az egyesület tevékeny-
ségébe. Nyári Ica alelnök felsorolta a rendezvényeket és 
az elvégzett munkát. Szavai inspirálóan hatottak, hiszen 
ez olyan szervezet, ahova tartozni jó, és nyitott minden 
újtelepi számára. Közösen többet tehetünk élhetőbb vá-
rosrészünkért. Segíthetjük önkéntes munkával és pénz-
beli adománnyal. Az egyesület pénzügyi helyzetéről 
Kissné Fehér Éva elnök számolt be. Hegedüs László, 
a Városvédő Polgárőrség elnöke megköszönte a város-
részben élők támogatását. Ezt azzal a 800 ablakriasztó 
beszerelésével is viszonozták az őket támogató újtelepi 
lakóknak, amelyeket saját költségvetésükből vásároltak 
meg. Mottójuk: Tegyünk többet a biztonságért!

Ezúton is ratulálunk Hegedüs Lászlónak, akit kiemel-
kedő, önzetlen munkájáért az Országos Polgárőr Szö-
vetség elnöke, a Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatá-
val tüntetett ki.

2018. április elején felállítottunk egy köszöntő táblát 
a Bagolyvár Napospart kereszteződésénél ÜDVÖZÖL-
JÜK ÚJTELEPEN felirattal és térképpel ellátva minda-
zoknak kik erre tévednek. 

Április 14-én negyedik alkalommal gyűltek össze a 
Szomszédünnep lelkes résztvevői. Egy kis jubileumi 
megemlékezés is jutott erre az eseményre. 30 éves volt 
a Napospart. Ezen a napon az időjárás is tudta a dolgát, 
sütött a Nap és elkerült az eső bennünket. Bográcsozás-
ban, grillezésben mindenki tudása legjavát nyújtotta az 
asztaltársaságuk nagy megelégedésére. A gyerekek vég-
re annyiszor mehettek az ugrálóvárba, ahányszor csak 
akartak. Ez megunhatatlan program! Az arcfestés is 
nagy kedvenc volt. Mindannyiunknak nagy élmény volt 
a Wesley-Da Capo Művészeti Iskola tanulóinak tánca. 
A Kleopátra Hastánc Stúdió tagjai kétszer is felléptek. 
Nosztalgiával néztem a szelíd lovakat, amint kis lova-
saikkal sétáltak. Gyermekkoromban nagypapámnak is 
voltak lovai, bár én inkább a szekéren szerettem ülni. 

Nem csak az az öröm, ha valaki új autót vesz. Egy régi 
Skoda Oktávia gazdája, Borsos József bebizonyította, 
hogy megfelelő karbantartással felveszi a versenyt jár-
műve fiatalabb társaival.

A nagy meglepetés a városnéző kisvonat volt. Be-
járhattuk egész Újtelepet vele. Most is megállapítottuk, 
hogy milyen szép a mi városrészünk. Rendezett, virágos 
porták. Bízom benne, hogy ez így is marad! Persze volt 
süteményverseny is. Gazdag volt a repertoár. A zsűri 
eredményhirdetése után megkóstolhattuk a finomságo-
kat. Ekkor már kicsit elfeledtük dr. Kemény János or-
vosi intő szavait a túlzott szénhidrátfogyasztásról. Ezt ő 
is megérti, hiszen évente egyszer van Újtelepi Piknik. 

2018. június 19-én lakossági fórum volt. Szakértő 
tartott előadást arról, hogy miért szaporodtak el patká-
nyok Újtelepen, és milyen lehetőségek vannak az irtá-
sukra.

A nagyrendezvények mellett negyedévenként meg-
jelentetjük az Újtelepi Hírlapot. Felhívjuk benne a fi-
gyelmet az aktuális kiskerti teendőkre Kuvikné Vera és 
Palkovics Kata szakértői útmutatásai alapján. Erősítjük 
a tudatot, hogy ha a szomszédok figyelnek egymásra, él-
hetőbb és biztonságosabb lesz a városrészünk. 

A süteményversenyeken díjazott finomságok recept-
jeit megjelentetjük az újságban. Bízom benne, hogy so-
kan kipróbáljuk, megsütjük családunknak!

Keve Piroska bemutatta az „Ismeretlen szomszé-
dok” című sorozatában lakótársainkat, akik valami mi att 
különlegesek: kik is voltak ők? Braun Ervin, Gurisatti 
Gyula, Dr. Kókány Ágnes és Kuruczné Gál Krisztina.  
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A Radnóti Miklós Általános Iskola bemutatásának 
zárásaként Fekete Éva volt tanuló írta le, hogy mit 
adott neki az újtelepi iskola. Milyen volt az intézmény 
gyermekszemmel. Sajnáljuk, hogy elhangzott az utolsó 
csengőszó, s nem gyermekzsivajtól hangos az épület.  
A Városvédők Újtelepért Egyesületnek több ötlete is 
van, hogy miként lehetne hasznosítani az elárvult épü-
letet. Szeretnénk, ha a többi városrészhez hasonlóan 
közösségi házzá változtathatnánk az itt lakók ré-
szére. Már több fórumot tartottunk itt, amin aktuális 
témákat beszélhettünk meg. A nagy rendezvényeinket 
ide szervezzük. Több sikertelen kísérlet után újra és újra 
megpróbáljuk, hogy az egészségmegőrző és öngyógyító 
torna: a 3-1-2 meridián torna és a DO—IN jóga helyszí-
ne itt lehessen. Mindkét csoportot Horváth Ági vezeti, 
önzetlenül.

Köszönjük a TEXT Nyomdának, hogy ilyen igényes 
és szép kiadvánnyal örvendeztethetjük meg Újtelep 
lakóit. Nagy elismerés illeti önkénteseinket, akik el-
juttatják minden postaládába újságunkat. Szinte egész 
évben nyitva áll és várja kis látogatóit a Tündérkert ját-
szótér. Örömmel látjuk az ott játszó gyerekeket és az 
őket kísérő szülőket, nagyszülőket. Sokszor a faceboo-
kon is megosztják az önfeledt játék pillanatait az édes-
apák, édesanyák. Ez visszajelzés számunkra, hogy a sok 
munka nem hiábavaló. Gyarmatiné Brigitta minden 
nap nyitja-zárja. A fűnyírás is zökkenőmentesen zajlik. 
Mindig van vállalkozó, önként jelentkező lakótárs, aki 
rendezi a terepet. Ica gondoskodik a hulladékszállítás 
zavartalan lebonyolításáról. A Városvédők Újtelepért 
Egyesület több alkalommal szervezett közös munkálko-
dást a területre. Április 26-án tavaszi munkálatok; au-
gusztus 22-én és szeptember 14-én a játékok rendbeté-
tele, a terület rendezése; október 14-én 
és november 17-én a lehullott lombok 
összegyűjtése volt a feladat. A DVG 
Zrt. szállította el az összegyűjtött 
leveleket. Braun Ervin mindig friss 
meleg pogácsával kedveskedik az ön-
kéntes munkát végzőknek. 

ÖKO-NAP 2018. szeptember 22. A gyerekek nagy 
örömére egy kukásautó beparkolt az utcába, s felme-
hettek a sofőrfülkébe. Onnan figyelhették, hogy szinte 
folyamatosan jönnek az autók különböző hulladékokkal 
megrakodva. Szinte hihetetlen, hogy évről évre meny-

nyi mindent halmozunk fel családi házaink 
tárolókapacitásainak határait feszegetve. 
Ennek oka az is lehet, hogy a mai gé-
peket nem olyan hosszú távra terve-
zik, valamint a javításuk gyakran nem 

gazdaságos. Biztos az is hozzájárult, hogy 
már számítunk a gyűjtőnapra és barátaink, 
ismerőseink figyelmét is felhívjuk rá, így 
egyre többen jövünk.

16,5 tonna elektromos és 8,5 tonna fémhulladékot 
gyűjtöttünk össze. 

1,2 tonna műanyag kupakot zsákoltunk be. Itt még 
fejlődnünk kell! Figyeljünk magunkra, hogy ne kupakos-
tól dobjuk ki a kiürült műanyag üvegeket, flakonokat! 
Nagyon fontos, hogy támogassuk az újra feldolgozást, 
hogy ne kelljen 50–100 évig, vagy még tovább is „vár-
ni”, míg magától lebomlanak. Ezzel értéket is teremtünk 
magunknak, újtelepieknek, mert a Mikulás-nap meg-
rendezéséhez használjuk fel az itt kapott összeget. 

2018. október 23-án Nyári Ilonának példaértékű 
tevékenysége elismeréséül a közgyűlés „Dunaújvárosért  
Díjat” adományozott. Köszönjük a sok munkát, amit 
értünk, újtelepiekért végeztél Ica. Továbbra is számítunk 
rád! Bízom benne, hogy egyre többen segítjük ötleteid 
megvalósítását!

2018. december 1. Mikulás-party. Nagy szeretet-
tel és sok munkával készülünk erre a rendezvényre, 
hiszen legfontosabb célunk, hogy a gyerekeknek örömet 
szerezzünk. Hosszas szervező- és előkészítő munka 
után a Mikulás-műhelyből átszállítottuk az ajándékokat 
az iskolába. Egyesületünk hívó szavára, facebookos fel-
hívására felnőtt segítők is érkeztek. Felállították a sát-
rakat. Kihelyezték a padokat, asztalokat. Összeállítot ták 
a tábortüzet. Itt kell megköszönnöm a kö zép isko lás 
diákok segítségét, akik minden rendez vé nyün kön, sok—
szor pedagógusaikkal, szüleikkel együtt dolgoznak. 
Cserna Gábor köszöntő szavai után egy be jelentést is 
tett, miszerint az újtelei iskola épülete az újtelepieké lesz.  
A részletek kidolgozása folyamatban van.

Ajándékáradat fogadta a gyereket a Mikulás sátrában. 
Utána tombolasorsolás is volt. Mindenkit zsíros kenyér-
rel és teával kínáltunk, amit sokan a tábortűz mellett 
fogyasztottak el. A gyerekek beülhettek a rendőrautóba, 
amivel Demeter Nándor Norbert körzeti megbízot-
tunk érkezett. A tűzoltóautó is nagy kedvenc volt. 
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Természetesen itt is velünk voltak, mint egész évben 
minden rendezvényünkön a Városvédő Polgárőrség 
tagjai, akik szokásukhoz híven biztosították a helyszínt.

2018. december 15-én bűnmegelőzési fórum 
házigazdái lehettünk. Itt is jelen volt Demeter Nándor 
Norbert körzeti megbízottunk. Fontos feladatának tart-
ja, hogy közvetlen kapcsolatot építsen ki a lakossággal

Köszönjük lakótársainknak, akik anyagilag is tá-
mogatták az egyesületet. Köszönjük polgármeste-
rünknek, Cserna Gábor nak és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Képviselő testületének, hogy megszavaz-
tak számunkra anyagi támogatást. A DVG Zrt.-re 
és önkormányzati képviselőnkre, Tóth Kálmánra is 
mindig számíthattunk.

Horváthné Nagyszöllősi Magdolna

Havonta egyszer megunt dolgainkat  
áruba bocsáthatjuk, ugyanitt kincsekre lelhetünk. 
Helyszín: Dunaújváros, Magyar út 25. , Pentele Klubház
Időpontok:   április 14., május 11., június 8., szeptember 14., 

október 12. , november 9., december 15.
Júliusban és augusztusban a klub zárva tart, ezért azok a hó-
napok kimaradnak. FIGYELEM! Van két alkalom, amikor vasár-
napra esik az időpont, ezért nem elírás történt, hanem akkor 
volt szabad a klubház.
•  A bolhapiaci vásárlókat, nézelődőket reggel 9-től déli 12-ig várjuk.
•  Az eladni szándékozókat 1 órával hamarabb, reggel 8-tól tudjuk fo-

gadni.
Az asztal ára:  0 Ft  
A város vezetése és a Bartók Színház jóvoltából nem kell teremdíjat fi-
zetni. Az asztalok a jelentkezés sorrendjében foglalhatók le.
KISOKOS arról, mit árulhatsz, és mi az, ami TILOS! 
NEM árulhatsz nálunk: pornográf és pornográf jellegű tárgyakat, fegy-
vert és fegyvernek minősülő tárgyakat és élelmiszert.
Amit lehet: otthoni megunt dolgaid másnak kincsek lehetnek, pl. köny-
vek, konyhai felszerelések, gyerek- és felnőttholmik stb. Ha bizonytalan 
vagy, kérdezz bátran.
Terveink szerint ez egy havonta ismétlődő esemény lesz. Figyeljétek be-
jegyzéseinket a továbbiakról a facebook/Pentelei Bolhapiac oldalon.
ELÉRHETŐSÉG: Facebook Pentelei Bolhapiac, illetve a 06 31 785 2460 
mobil számon a délutáni órákban. (A 31-es körzetszám nem elírás, valós, 
új mobilszám).                                                    Coletti Éva és Kusler Csaba

2019-ben is

Kedves Lakótársaink!
Reméljük, ebben az évben is sikerül számos örö met okozó programmal meglepni 

az itt élőket, hiszen a Városvédők Újtelepért Egyesületben azért tevékenykedünk, 
hogy mindannyian szebb lakókörnyezetben, boldogabban élhessünk. Mun kánk-
hoz a pályázati források nem elegendők.
Céljainkat csak segítő lakótársakkal tudjuk meg valósítani. Nagy örömünkre so-
kan, sokféleképp segítik munkánkat, ki pénzadománnyal, ki egyéb módon. Ezen 
a helyen most nekik szeretnénk köszönetet mondani az eddigi támogatásokért. 

Természetesen nem tudunk mindenkit név sze rint felsorolni, hiszen  örömünkre 
egyre többen vannak, ezért köszönetünk és nagyrabecsülésünk most mindnyájuk-

nak szól. Köszönjük, és várjuk lehetőségük szerinti további segítségüket.

KÖSZÖNJÜK! Mindazoknak köszönet, aki valami úton- 
módon támogatja a két szervezetet. Működési támogatások 
befizetéseiből vannak a rendezvények és az Újtelepi Hírlap is. 
Polgárőreink ebből tankolják és szervizeltetik a járőrutót.

TÁMOGATÁSOKAT KÉTFÉLEKÉPPEN  
LEHET A KÉT SZERVEZETNEK ELJUTTATNI:

1.  SZEMÉLYESEN: a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben 
 nyitvatartási időben.

2.  ÁTUTALÁSSAL az alábbi bankszámlaszámon. 
–  POLGÁRŐRSÉG:  

Raiffeisen BANK 12024009-00160996-00100002 
Átutalásnál kérjük odaírni: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS.

–   VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET: 
CIB Bank 10700134-69613595-51200002 
Szintén kérjük odaírni: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS.

Városvédők Újtelepért Egyesület
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A KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG

Ezúttal nem ismeretlen szomszéddal készí
tettem interjút, hiszen Újtelepen egész 
biztos, de a városban is nagyon sokak
nak ismerős ez a név, Nyári Ica. Csak 
így közvetlenül. Mondhatjuk bátran, 
hogy ő a lelke, mozgatórugója Újtelep
nek, hogy ez a városrész nemcsak közös 
alvó és lakóhelyünk lett, hanem egy élő 
közösség is. Ezek a kérdések ugyan nem 
róla szólnak, de azt hiszem, valamiért 
mégis csak.

Nyári Ica
1.  Tulajdonképpen a facebook-csoport, 

ami az újtelepi összefogás kezdete lett.  
Mikorra is tehető ez?

A „hivatalos” születésnapja, 2013. szeptember 19. Ak-
kor hoztam létre külön az ÚJTELEP csoportot, ám az-
előtt egy évvel már a privát oldalamon összeverődött 
egy lelkes, segítőkész kemény mag az újtelepiekből. 

2.  Mi volt a célja ennek az összefogásnak, és 
pontosan mi lett a neve?

2012-ben a népszerű közösségi oldalon szerveztük meg 
az első őszi falevél-elszállítást, akkor csak ott osztottuk 
meg másoknak is az információt. Sikerült, volt 10 lel-
kes szomszéd, aki bevállalta, hogy a háza előtt gyűjt-
hetjük a zsákokat, és sokan voltak, akik vitték a hírt, 
akik látták a kezdeményezést. Aztán 2013-ban, ahogy 
ismét közelgett az ősz, többen is kérdezgették, hogy: 
„Az idén is akciózunk?” Ekkor csentem az ötletet tő-
led, hisz te akkor már a Napospartnak megalakítottad 
a közösségi oldalát, gondoltam, én is létrehozok egyet 
ÚJTELEP (Dunaújváros) névvel, sokkal egyszerűbbnek 
és hatásosabbnak tartottam, ha ott szervezkedünk, oda 
ír mindenki, kérdez, javasol, mintha ezt az én privát ol-
dalamon tennénk.

3.  Mi volt a célod, miért volt fontos, hogy 
csoportba tömörítsd az embereket?

Leginkább az információ gyors áramlása. Megosztani a 
híreket, amik sokunkhoz nem jutnának el másként, hisz 
nem mindenki járat helyi újságot, sokszor késve jön-
nek az ingyenes lapok, már nem aktuális a bennük lévő 
időpont. Így többen tudhatjuk napra készen a tervezett 
áram-, gáz- vagy vízhiányt, lomtalanítást, lakossági fó-
rumok időpontjait, témáit. Keresünk eltűnt kutyákat, 
cicákat, vagy gazdit a megtalált/elkóborolt házikedven-
cekhez. Egyszerű segíteni akarás volt a cél, magunkon 
(hisz ha kérdezünk másoktól pl. hogy: „A Kölcseyben 
másnál is elment a kábel TV?” – akkor az nekünk segít-
ség), vagy segíteni másoknak, kicsit felrázni az embe-
rek tenni akarását a szebb, ápoltabb és biztonságosabb 

környezetünk érdekében. Összekovácsolni 
egy jó közösséget, hisz már Arany János 

is megírta:  „rossz szomszédság, török 
átok”. Mi csupa jó szomszédot szeret-
nénk, így ez az oldal segít kicsit jobban 
megismernünk egymás személyét, 
gondjait, problémáit. Remek kö zös-
ség lettünk, az elmúlt öt és fél év ben 
napi szinten van már  bejegyzés, hisz 
itt kommunikálnak velünk már pol-
gárőreink is. 

4. Van-e valamilyen közös jel-
lemzőjük a résztvevőknek, azon  

kívül, hogy Újtelepen laknak?
Lelkesek és segítőkészek. Ha kell, szórólapot 

(vagy újabban már Újtelepi Hírlapot) kézbesíte-
nek, fénymásolnak, esetleges felvetődő problémákhoz 
segítséget nyújtó paragrafusokat/telefonszámokat kül-
denek nekem, hogy tegyem azt közzé, vagy teszik köz-
zé már többen saját maguk is. Az Újtelepért való tenni 
akarás hajt mindenkit, kivétel nélkül.

5.  Mik voltak az első eredményeitek?
A legelső, az alapítást kiváltó ok, az őszi levélelszállítás 
volt, ez három alkalommal szerveződött, egyre nagyobb 
sikerrel, hisz első évben 10, következő szezonban 12, 
legutolsó alkalommal pedig 15 gyűjtőpontról hordtuk el 
a Partvédelmi Vállalatal közösen a hegyekben álló zsá-
kokat. A második – és talán a legfontosabb – eredmé-
nyünk a Polgárőrség őrjáratozásának a támogatása. En-
nek köszönhető, hogy már több mint négy éve minden 
éjjel járőrözni tudnak a működési támogatásból befolyt 
összegnek köszönhetően. 

6.  Vannak-e politikai kapcsokataitok, értve 
ezalatt, hogy támogattok-e pártokat, segí-
tetek-e kampányolni, ilyesmi?

Nincsenek, eszünk ágában sincs ilyesmiről beszélni! 
Magam részéről szinte kínosan ügyeltem az előző he-
lyi választások kapcsán is, hogy a szalon is és a face-
book-csoport is kampánymentes övezet maradjon. Nem 
háborgunk, nem lázadozunk, hanem megoldásokat ke-
resünk a gondjainkra. A politikát meghagyjuk a politiku-
soknak. Teljesen vegyes az összetétel. A „kemény mag” 

Ismeretlen szomszédok – Bemutatjuk...
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tagjai közt ugyanúgy megtalálható jobb- és baloldali, 
nyugdíjas, munkavállaló és vállalkozó, orvos, pedagógus 
és autószerelő egyaránt. Nagyon szeretnénk elérni, hogy 
az újtelepiek közül egyre többen kapcsolódjanak be az 
ötletelésbe, és higgyék el nekünk, hogy valóban pártat-
lanul, kizárólag újtelepi lakosként ülünk olyankor egy 
asztalnál és beszélgetünk arról, kinek milyen gondolatai 
támadtak, mit lehetne valahogy összehozni. Számomra 
a legnagyobb sikertörténet az, amikor két oldal embe-
re egy célért félre tudja tenni a pártállását, és segítő la-
kosként beszélgetnek egy jó ügy érdekében. Legyen az 
bármilyen kitűzött cél. Mint például ez az újság is, ami-
nek hasábjain most mi beszélgetünk. Hisz így született 
a polgárőrség gondolata is! Kitti szomszédom átjött, és 
azt mondta: „csináljunk már valamit, a felét már megol-
dottam, szerinted kihez menjünk, hozzuk össze...” – és 
egyre többen lettünk, a végeredményt meg mindenki 
tudja már, szerencsére. 

7.  Ugyanakkor együttműködtök politikusok-
kal, helyi képviselőkkel, milyen alapon?

Próbáljuk kikerülni a politikát, de tudjuk, hogy teljesen 
nem lehetséges, hisz kapcsolatban vagyunk honatyáink-
kal, mert hivatalos gondjainkon csak ők tudnak segíteni 
nekünk, mint jelen esetben Tóth Kálmán képviselőnk-
kel, illetve tavaly év eleje óta Mészáros Lászlóval, aki a 
IX. választókörzet önkormányzat által megbízott felelő-
se. Kálmánnal is a falevél-elszállítás okán vettem fel a 
kapcsolatot anno. Bevallom őszintén, még ha ciki is, de 
én előtte azt sem tudtam, ki a képviselőnk. Ha nem in-
dul meg a tenni akarás lavinája Újtelepen, én valószínű-
leg a mai napig nem ismerném őt. Azóta munkakapcso-
latban vagyunk vele, ahogy a sűrűsödtek a tennivalók, 
sűrűbben is keressük gondolatainkkal. Ugyanígy keres-
sük Lacit is, és mindenki mást, hisz az évek alatt egész 
kellemes munkakapcsolat alakult ki az egyesületünk és 
az önkormányzat közt. Ám egyértelmű, hogy hivatalos 
ügyben mi nem adhatunk be indítványt, ezért hivatalos 
intézni valónkkal, amihez szükségünk van a városháza 
döntésére is, a területileg illetékes képviselőhöz fordu-
lunk. Nem hívhatjuk fel a budapesti II. kerület vagy Ka-
locsa képviselőjét. Sokan keverik ezt össze a pártosko-
dással, vagy a párthovatartozásunkkal.

8.  Vannak-e további tervek?
Természetesen. Ismersz, mindig agyalok valamin. Jó 
lenne növelni a csoporttagság számát, hogy még több 
lakoshoz jussanak el a híreink minél hamarabb. Öröm-
mel látom, hogy nemcsak a középkorosztály, de a leg-

fiatalabbaktól (akiknek ez a közösségi portál már szinte 
életterük  a legidősebbekig nagyon vegyes a tagok élet-
kora. Sok, már nem itt lakó hozzátartozó (testvér, gye-
rek vagy unoka) is csatlakozott hozzánk, segítve ezzel 
a gyorsabb informálódását a szülőknek/nagyszülőknek, 
akik még itt élnek. Egyre többen kommentelnek, osz-
tanak meg információkat. Erre alapoztuk az Újtelepi 
Pikniket is, amit SZOMSZÉDÜNNEP névre keresztel-
tünk, csatlakozva ezzel egy már működö mozgalomhoz. 
Szeretnénk, ha egy összetartó közösséggé lenne Újtelep.

9.  Hogyan lehet csatlakozni a csoporthoz?
Azoknak, akik már regisztrált felhasználók a faceboo-
kon, nagyon egyszerű, csupán rá kell keresni az ÚJTE-
LEP (Dunaújváros) névre, ott rákattintani, hogy „csatla-
kozok”. Ezután három kérdést kap mindenki üzenetben 
a rendszertől, amire válaszolni kell. Ha megkaptuk a 
válaszokat, az adminok engedélyezik a tagságot. Fontos 
hogy nem „gyűjtjük” a tagokat, leginkább az itt élőknek 
van a csoport. Nem célunk, hogy többezren legyünk, 
hanem hogy hasznos, politika- és reklámmentes online 
fórum legyünk. De bárki – aki már tagja a csoportnak – 
csatolhatja/meghívhatja szomszédját, aki ezentúl mindig 
látja majd a híreket, mert a rendszer automatikusan on-
nantól feldobja neki a hírfolyamban az aktuális bejegy-
zéseket. Akik nincsenek fent ezen a közösségi portálon 
(mert pl. nem számítógépeznek), azoknak is biztosan 
van legalább egy családtagja, aki használja, ők ezeken 
a családtagokon keresztül juthatnak az információkhoz. 
Nem engedjük meg az adok-veszek bejegyzéseket, nincs 
ingatlan vagy bútor, autó stb. hirdetés, a politikai be-
jegyzéseket pedig nemcsak tiltjuk, de azonnal töröljük 
is. Néha a bejegyzést megjelenítő személlyel együtt, ha 
az többszöri kérés ellenére is újra meg újra megismétli. 

10.  Mire vagy a legbüszkébb?
Hm... Rátok! A csapatra, akik első pillanattól, mindenfé-
le rábeszélés nélkül, egyszer csak ott voltatok. A lakókra, 
akik példaértékűen jönnek, csinálják, hozzák a pici gye-
rekeiket, nagyobbacska unokáikat, önzetlenül segítenek.  
A Városvédők Újtelepért Egyesületre. Mindenkire, aki 
akár csak egy kedves szóval, egy óra segítséggel, egy ku-
pakkal vagy 100 Ft-tal csatlakozik a tervek megvalósítá-
sához. 

11.  Ha a megvalósult álmok közül kellene ki-
emelned az elmúlt öt évből bármit?

Nem tudnék. Csak felsorolni tudom, miket hoztunk lét-
re. Mind a kedvencem. Talán az egyedülálló újságunkra, 
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amit mi írunk, újtelepiek, mi kézbesítjük, mindenki azt 
az utcát viszi, ahol lakik, rólunk szól, sőt még a nyom-
dának is újtelepiek a tulajdonosai (akik nélkül nem len-
ne ilyen szép). Vagy az ÖKO-napra, amiről mindig azt 
gondoljuk, hogy már felesleges, és mi magunk sem hi-
szünk az adatoknak a végén az összesítésnél. Ilyen sincs 
másik a környéken. Gondolj csak bele, micsoda számok! 
A 4 év alatt – ha az összes ÖKO-napot összeadjuk – kö-
zel 150 tonna műszaki hulladékot gyűjtöttünk össze, és 
ezt mind fizikailag is megmozgattuk!!! Ha csak morzsa 
is, de kicsit tettünk a Földünkért. De a Mikulás-party 
vagy az Újtelepi Piknik ugyanígy megdobogtatja a szí-
vem, még ha a piknik nem is vonz olyan sok embert 
egyelőre, mint a mikulás. Évről évre ugyan egyre többen 
bográcsoznak/grilleznek velünk, vagy hozzák el a gye-
rekeket, „kihasználva” a többórás játéklehetőséget, hisz 
az ugrálóvártól a lovaglásig minden ingyen van. De ta-
valy az egész Újtelepet bejáró kisvonat igazi élmény volt 
még nekünk, felnőtteknek is. Vagy az igazi nagy „harc” 
eredménye: a Tündérkert Játszótér. Talán az a leginkább 
munkásabb eredményünk, hisz ott aztán kellett az ösz-
szefogás a kerítés festéséhez, a járdaépítéshez és a hinta 
alatti gumilapok lerakásához, ráadásul állandó, folya-
matos feladatot ad nekünk a tisztán tartása és a rende-
zése. Amely szintén a már előbb említett lelkes lakók 
segítsége nélkül nem menne, hiszen ott 3–5 hetente a 
füvet nyírni kell, ősszel a leveleket gereblyézni, hetente 
többször viráglocsolás, naponta a kapu nyitása-zárása, 
kukaürítés… Ez mind az összefogás eredménye. Min-
denki csodálkozik a mikuláson is. A mikulásfogat, a 
tábortűz, sok gyerek lovat se lát közelről, és a lobogó 
tűz mellett forralt borozni a szomszédokkal, lássuk be, 
van egyfajta hangulata a dolognak (már akkora a híre, 
hogy lassan az egész város itt szeretne mikulásozni).  
És hát azt is az újtelepiek segítségével hozzuk létre.  
Az állandó „kemény mag” támogatásával, akik ha kell, 
újságot hordanak ki, ha kell, sátrat állítanak, falevelet 
sepernek, tábortüzet raknak, vagy épp hűtőket, tévéket 
cipelnek az ÖKO-napon. Szerencsére minden évben 
2–3 új segítség is csatlakozik a csapathoz, ám enélkül 
a 40–50 ember nélkül, akik öt éve segítenek bennün-
ket, mindez sokkal-sokkal nehezebb lett volna, vagy ki 
merem jelenteni, nem is lett volna. Már rég feladtuk 
volna, ahogy volt is már arra példa, hogy érdektelenség 
és segítség hiányában lemondtunk dolgokról, azt mond-
tuk, hogy akkor ez nem kell. De mosolyt csal arcomra a  
TV-stáb forgatásának emléke is, mikor a Duna TV Csa-
lád-barát műsora látogatott el hozzánk, és kerültünk be 
ezáltal a műsorba, vagy a Nők Lapja szavazásának izgal-
mai, mikor egy emberként ült sok újtelepi még éjfélkor 
is a monitor előtt, izgulva, mi lesz a végeredmény. Ezt se 
sok városrész mondhatja el magáról!

12.  Tudom, hogy gyakran kérdezik, meddig csi-
nálod/csináljuk, fokozható még ez?

Most jókor kérdezed, épp kipihent vagyok, de a viccet fél-
retéve, ha őszintén kell válaszolnom… amíg mosolyogva 
tudjuk mindezt megtenni. Ahogy kisebb dolgokról már 
lemondtunk segítség, érdeklődés vagy pénz hiányában 

(lásd karácsonyfák világítása vagy ünnepi dekorációs 
ver seny, busz végállomásának virágosítása és a kiste-
me tő rendezése), úgy nagyobb dolgokról is lemondok 
bár  mikor. Tudod, hallottad már tőlem, sokszor 50–60 
em bert a kertemben is vendégül látok, ahhoz nem kell 
hó napokig „vért izzadva” dolgozni. Én úgy gondolom, 
ezt a csapatot/bennünket a mosolygós arcok, a jókedv és 
a lelkesedés hajt és tart össze. Ha látjuk, hogy van kinek  
szervezni, ha eljönnek és legalább annyit mondanak: 
klassz volt, köszi! (Nyilván egy-egy rendezvény szerve-
zésekor vannak vitáink, de ezek leginkább építő jellegű 
„harcok”, ám a vége mindig nevetés.) Ennél többet, mint 
most van, nem tudunk megoldani munkánk és csalá-
dunk mellett a szabadidőnkben (jelenleg nem is látom 
szükségét, vagy igényt a lakók részéről), de a már ha-
gyománnyá vált rendezvényeinket addig szervezzük, 
amíg van kinek, és amíg nem kötelességből tesszük, ha-
nem jókedvűen, szívből tudjuk megtenni. 

13.  Hogy zárnád le a beszélgetésünket?
Találkozunk a Pikniken, szeretettel várok mindenkit! 

Keve Piroska
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ÚJTELEP 2019-ben is 
KUPAKOT GYŰJT!
Évről évre jobbak vagyunk, de van még hova fejlőd-
nünk. Egyesületünk immáron negyedik alkalommal 
fog benevezni az országos megmérettetésbe 2019-ben. 
Sajnos tavaly sem sikerült bejutnunk az első 6 helyezett 
közé, akik plusz pénzjutalomban is részesültek. A 2018. 
évi győztes egyesület 18 179 kg kupakkal nyert, rá-
adásként az átvételi ár mellé még plusz 100 000 Ft-ot is 
nyertek a céljaik megvalósításához. De még a 6. helye-
zett is 2640 kg-mal zárta a jutalmazottak listá ját, plusz 
50 000  Ft nyereményt bezsebelve ezzel. 

Újtelep nek 1200 kilót si került leadnia 2018-ban. 
Mi 2017-ben 1010 kg kupakot adtunk le, tehát 190 kiló-
val jobbak lettünk azért egy év alatt. DE NEM ADJUK 
FEL, ÚJRA ÉS ÚJRA NEKIUGRUNK, hátha évről évre 
egyre többen hi szik úgy a közel 1200 lakóházból álló kö-
zösségünkben, hogy a környezetvédelmünk és a megva-
lósítandó céljaink megérnek egy kis plusz mozdulatot, 
lecsavarni és félretenni a kupakokat. 

Kis segítség 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 kupak-
ja. Ez tévedés. Minden műanyag kupak megfelelő, és 
újrahasznosítható méretétől és formájától függetlenül. 
Gondoljuk csak végig, hogy mi minden fordul meg ház-
tartásunkban, aminek van lecsavarható, lepattintható 
és gyűjthető kupakja márka és a kiszerelés nagyságától 
függetlenül. 

Meglepődnénk, hogy évente mennyit dobunk a sze-
métbe, holott ha csak egy picit odafigyelnénk, az újra-
hasznosítható kupakok értékével fontos közösségi célo-
kat is szolgálhatnánk, azzal együtt, hogy elsősorban a 
környezetünket óvjuk. Csak egy mozdulat egy külön do-
bozba dobni, kevesebb ideig tart, mint visszatekerni és 
az üveggel együtt a szemétbe dobni. Lehet, hogy hetente 
csak öt darab kerül a dobozba, de sok kicsi sokra megy, 
és nem a mennyiség a fontos, hanem hogy gyűjtsünk 
szelektíven. Minden kupak különrakása egy gyűjtődo-
bozkába egy jószándékú, segítő mozdulat, egy grammal 
közelebb hoz minket egy fontos cél megvalósításához. 
Ha Újtelepen minden család csak egy szatyornyi kupa kot 
gyűjtene, az évente ezerkétszáz szatyornyi kupakot jelen-
tene, persze mi egy kis zacskónyi kupaknak is örülünk, az 
is sokkal több, mintha semmit nem tettünk volna.
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, ecet, virágtáp, bútorfény, toalett 
illatosító, arckrém, kézkrém, fogkrém, babahintőpor…,  
de ha kimegyünk a garázsba, ott is találunk bőven, sok-

kal nehezebb és nagyobb kupakokat mint egy ásványvi-
zes palacké. Hisz egy motorolajos flakon kupakja kb. 
hat szor nagyobb és nehezebb. De újabban már a literes 
sörök is műanyag kupakosak, vagy jelesebb események 
alkalmával eltehetjük a műanyag pezsgősdugót is. Felso-
rolásunk a teljesség igénye nélküli, mert többezer készít-
ményt zárnak le ma már műanyag kupakkal/dugóval.

Egyesületünk az idén is benevez abba a  kupakgyűjtő 
versenybe, amelyet az átvevő cég hirdet meg.  Merjünk 
nagyot álmodni, az idén nyerje meg Újtelep ezt a ver-
senyt! Az egyesület vállalja, hogy szervez, begyűjt és 
szállít, a lakóközösség dolga, hogy minden kupakot 
mentsenek meg, gyűjtsék össze, és hozzák el a piknikre 
vagy az ÖKO-napra. 

Többen is megkérdezték, azok közül, akik a facebook 
/Újtelep(Dunaújváros) zárt csoportban követik a friss 
híreinket napi vagy heti szinten, mi lesz, ha idén se jön 
össze annyi, hogy megérje kifizetni a szállítási költséget 
a feldolgozó üzemig. Nos, a gyűjtésnek akkor is van ér-
telme. Ha ebben az évben nem érjük el a 200 zsáknyi 
mennyiséget (ami reméljük, hogy nem így lesz), az 
ÖKO-nap után egyesületünk kiválaszt egy helyi iskolát, 
óvodát, vagy egy beteg kisgyereket, és az ő számukra 
felajánljuk támogatásként a kupakokat, tehát akkor is jó 
célt fog szolgálni. De mi bízunk abban, hogy felhívásunk 
sokakat megmozdít, és az idén többen fogják úgy érezni, 
hogy ezzel az egyszerű kis segítséggel (is) hozzájárul-
nak az idei Mikulás-buli költségeihez. Jogos a kérdés, 
miért a 200 zsák limit. Két támogatónk is van, akik 
kisebb teherautóval segítik állandóan egyesületünket 
a logisztikában. Ám az üzemanyag, autópálya-matrica 
stb. az egyesület költségvetéséből kerül ki. Ahhoz, hogy 
jusson is, maradjon is, vagy egy nagyobb teher autóra 
(támogatóra) volna szükség, vagy nagyobb mennyi ségre. 
Igazi szenzáció a kettő együtt lenne, hogy annyi kupak 
jöj jön össze, hogy csak nagy teherautóra férjen fel, és 
meg keressen bennünket egy nagy teherautó gazdája, 
hogy szeretne segíteni a szállításban. 

HAJRÁ ÚJTELEP, MUTASSUK MEG, VAGYUNK 
OLYAN JÓK, MINT A TAVALYI NYERTESEK! ☺ 

VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET
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Tavaszi kerti munkák
A hosszú, téli napok után végre itt a tavasz, remé-
nyeink szerint sok napsütéssel és megfelelő csapa-
dékmennyiséggel. Most kezdenek újjáéledni kertünk 
növényei, és az időben, szakszerűen elvégzett kerti 
munkákkal elősegíthetjük, hogy egész évben szemet 
gyönyörködtetve fejlődjenek. Ha kimegyünk a kert-
be és jó alaposan körülnézünk, akkor csak úgy sora-
koznak a kerti munkák egymás után:

Metszés
Kezdjünk először a metszéssel, a télen elfagyott, elszá-
radt növényi részek levágásával. A metszéssel alakítjuk 
növényeink sorsát az idényben, ezért tartsuk szem előtt, 
hogy más-más metszési módot kell alkalmazni a gyü-
mölcsfák, a bogyósok, a szőlő, az örökzöldek, a díszfák, 
a díszcserjék és az évelő 
lágyszárúak esetében. 
A 2 centiméter átmérő-
nél nagyobb metszési fe-
lületet lehetőség szerint 
kezeljük sebkezelővel.

Gyeplazítás
A gyepes területeken először gereblyézzük össze az őszi 
faleveleket, majd végezzük el a gyeplazítást. A gyeplazí-
tás lényege, hogy a fű tövét levegőhöz juttassuk. Ez igen 
látványos fejlődést és szép gyepet eredményez két-há-
rom hét alatt. A fűmagvetéshez (április végétől) előké-
szíthetjük a talajt. 

Tisztítsuk meg a gye-
pet a lomb- és egyéb téli 
„maradványoktól”, külön-
ben a fű rothadásnak és 
mohásodásnak indul. 

Tápanyag-ellátás
A tápanyag-utánpótlásról se feledkezzünk meg. A gye-
pen kívül lássuk el a gyümölcstermő és dísznövényein-
ket is hosszú hatástartamú műtrágyával vagy tápoldattal.  
A műtrágyázásnál figyeljünk, hogy az adott növények-
hez a megfelelő összetételű műtrágyát válasszuk, és az 
adagolásnál feltétlenül kövessük a gyártó utasításait. 

A most kiszórt műtrágya a leghatékonyabb!
Szinte minden kerti növény meghálálja a nitrogén- 

pótlást pétisóval, ammónium-nitráttal vagy egyéb, gyári 
műtrágyákkal. Érdemes figyelmesen kiválasztani a meg-
felelő káli-műtrágyát, mert a kerti növények többsége 
(kü lönösen a bogyós gyümölcsűek) rosszul viseli el a 
klórtartalmú káli-trágyákat, ezért ajánlatos inkább káli-
um-szulfátot vásárolni és használni.

A fagyok elmúltával felébreszthetjük a rózsát téli 
 álmából: a takarást megszüntethetjük és metszhetjük  
– ak kor megfelelő az időpont, ha virágzik az aranyfa  
(a köz nyelvben aranyeső). 

A virágok és cserjék téli takarását eltávolíthatjuk.  
A száraz ágakat és évelőket vissza kell vágni. A gyepen 
lévő lombmaradékokat hordjuk a komposztra. A sövé-
nyek alatt maradjon a lomb – védelmet nyújt a hasznos 
rovaroknak. 

Az örökzöld sövények éves visszavágását még időben 
végezzük el a már cius végi kihajláshoz – így erősebb 
hajtásokat hoznak. 

A balkonnövények, dé zsás és cserepes növénye ket 
most jó átültetni (az egynyári növények kiültetésével 
még várjunk, azok ültetése májusban célszerű, mikor 
már biztos nincs fagy). Ha nem kell átültetni, akkor  
1–2 cm friss földet helyezzünk rá, meghálálják.

Minden kedves újtelepi kerttulajdonosnak napos időt 
és jó munkát kívánok!                           

Palkovics Kata

Ha a Tavasz öleli a kerteket,
s ígér künn dús aratást,
Ha a szemed örül, ahogy lát lebegő
virágszirom-havazást,
Ha zápor s napfény zuhog, s frissít
csipkefinom levegőt,
Én itt maradok, sehova se megyek,
nekem ez szép itt, e föld!

John Ronald Reuel Tolkien

Törzsolvasóink örömére, és a kö-
zelgő húsvét alkalmából, idei ta-
vaszi számunkból sem maradhat 
ki egy finom sütemény receptje. 
Engedjék meg kedves szomszéda-
ink, hogy egyesületi tagjaink egyik 
kedvenc süteményének receptjét 
ajánljuk figyelmükbe. 

Narancsos kalács, ahogy Keve Piroska készíti nekünk
Hozzávalók:   450 g liszt, 25 g friss élesztő, 3 dl tej, 2 tojás sárgája, 

100 g olvasztott vaj, 60 g kristálycukor, csipet só
A töltelékhez:   60 g vaj félig olvasztva, 100 g barnacukor, egy/két na-

rancs héja, plusz a leve

A cukros tejben felfuttatjuk az élesztőt, majd a tészta többi hozzá-
valóival bedagasztjuk. Ez történhet kézzel vagy géppel, kinek hogy 
esik jól. Duplájára kelesztjük. A megkelt tésztát lisztezett lapra bo-
rítjuk. Ezt a mennyiséget megfelezzük, két rúd kalács jön ki belőle. 
Kinyújtjuk egész vékonyra, és egy négyzet formájúra. Megkenjük 
bőségesen a félig megolvasztott vajjal. A narancs lereszelt héját ösz-
szekeverjük a barnacukorral, és a vaj tetejére szórjuk. Ezután fel-
tekerjük, mint egy rétest, majd a tekercset hosszában felvágjuk, de 
úgy, hogy az egyik vége maradjon egyben. Ezután a két felvágott 
részt elkezdjük összefonni. Nem könnyű, mert a vágástól a tésztaré-
tegek szét akarnak nyílni. Úgy tekergessük, hogy a szétnyíló rétegek 
kerüljenek felülre, akkor fog a sütéskor látványos és ropogós felüle-
tet adni. Kicsit hagyjuk újra kelni, majd kb 190–200 fokos sütőben 
25 percig süssük. Mikor kivesszük, azonnal, még forrón keneges-
sük rá a narancs levét.
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A szemétről néhány fontos,  
gyakorlati információ
Hétről hétre érkeznek hozzánk a kérdések a külön-
böző hulladékok szállításával kapcsolatban. Van némi 
zűrzavar, ezért megpróbáljuk kibogozni a szálakat, 
pontosítani a fogalmakat, hogy mikor mit tehetünk 
ki és hogyan. Visszatérő téma ez, főleg új szomszéda-
inknak fontos ez, de az időpontok mindenki számára 
lényegesek lehetnek
Kezdjük megszokni már, hogy a hulladékainkat válo-
gassuk típusonként, de az elszállítás szabályai né-
hány szor megváltoztak az utóbbi időkben, ezért 
hasz nosnak látjuk, hogy rakjunk egy kis rendet a meg-
hatá rozások és a különböző fajta elszállítások között.  
Tudjuk azt, hogy van a kommunális  szemétszállí  tás, 
a lomtalanítás, a szelektív szállítás, a zöldhulladék-
száll ítás és nekünk újtelepieknek még ezen kívül van 
az ÖKO-napunk is, amikor az elektronikus és fém 
hulladékainktól is megszabadulhatunk. Most sorba 
vesszük, hogy melyik szállításnál mit tehetünk ki, 
milyen zsákba/kukába és hogy pontosan mikor. Aján-
lom figyelmükbe, hogy ezt a lapszámot (is) tegyék el 
jó helyre, hogy az év folyamán elő lehessen venni, ha 
bizonytalanok lennének az időpontokban, vagy vala-
melyik telefonszámra szükségük lenne.

KOMMUNÁLIS SZEMÉT
A mindennapi háztartási hulladékot nevezzük így, me-
lyet naponta a kukáinkba teszünk. Tartalma vegyes, 
szer ves és szervetlen, mérete nem haladhatja meg az 
edény méretét. Nem tehetünk bele veszélyes hulladékot, 
vegyszert, festéket, sittet műszaki vagy fémhulladékot 
stb.

Elszállítás: hetente keddi napon. Ha valamilyen okból 
(időjárás, műszaki hiba) nem jön az autó, érdemes kint 
hagyni a kukát, mert az elmaradt szállítást pótolja a 
szolgáltató. Idén már a megszokott dél körüli időpont 
helyett gyakran a kora délelőtti órákban itt az autó. 
 Javaslat: érdemes a reggeli órákban kitennünk a gyűjtő-
edényt.

SZELEKTÍV HULLADÉK,  
MŰANYAG és PAPÍR
A szelektíven gyűjtött műanyag és papírhulladékot a 
szolgáltató a háztól elszállítja a meghatározott napokon. 
Kitehetjük azokat a cég által kibocsátott sárga (mű-
anyagoknak) és kék (papírnak) színű zsákokban és a 
szállítási napokon kirakjuk házunk elé. Ha nincs sárga 
vagy kék zsák, az átlátszó zsákot is elszállítják. Lényeg, 
hogy jól látható legyen a zsák tartalma.

A különböző típusú műanyagokat (pl. üdítős, ás-
ványvizes, tisztítószeres, kozmetikai flakonok, tejfölös, 

margarinos doboz, nylonzacskó, 
csomagolófólia stb.) válogatás nélkül,  
kiöblítve, kupakok nélkül és laposra taposva, a lehető 
legkisebb helyet foglalva tegyük a zsákba. A válogatásu-
kat a szolgáltató végzi a telephelyen. 

A lecsavart kupakokat kérjük külön gyűjteni otthon, 
mert azokat az Újtelepi csoport a közösségi céljaink 
megvalósításához fogja az ÖKO-napon önöktől be-
gyűjteni. (Olvasd el az erről szóló részletes cikkün-
ket is!)

A papírokat a kék zsákokba kell helyezni. Kartondo-
boz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek pa-
pírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, pros-
pektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv stb. Gyűjtési 
módja: tisztán, laposra hajtogatva, kötegelve. A nagyobb 
kartondobozokat elég laposra hajtani, összekötegelni, 
és a zsák mellé helyezni. Az autó gyakran kora reggeli 
órákban érkezik, érdemes előző este jól látható helyre 
kitenni,ahol nem takarja bokor vagy parkoló gépjármű.

Szállítási napok 2019-ben: április 2., 16., 30.; május 
14., 28.; június 11., 25.; július 9., 23.; augusztus 6., 
20.; szeptember 3., 17.; október 1., 15., 29.; novem-
ber 12., 26.; december 10., 24.

ZÖLDHULLADÉK
Zöldhulladéknak nevezzük a kertből, parkokból szár-
mazó olyan növényi hulladékot, amely a kertgondozás, 
vagy a természetes hervadás során keletkezik. Ide szá-
mít a fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrészpor, faforgács 
stb. A hulladék gyűjtése a jogszabály alapján kizáró-
lag a Dunanett Nonprofit Kft. által ingyenesen biz-
tosított, biológiailag lebomló zsákokban történhet!  
A zsákba csak és kizárólag zöldhulladék kerülhet. Az 
ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a zsákba. A zsá-
kokat a Dunanett ügyfélszolgálatán lehet beszerezni. 
Mindenkinek 9 zsák jár egy évre számlázási címenként. 
A zsákok már átvehetőek. (Április után minél később 
vesszük át, a kapott zsákok száma úgy csökken havonta 
1 zsákkal!) Felhasználása egyéni igényünk szerint lehet-
séges, saját döntésünk, hogy milyen ütemben használ-
juk fel és tesszük ki a szállítási napokon. Kitehetünk 
havi 1–2 zsákot is, de eltehetjük őszre is a faleveleknek, 
egyszerre mind. Érdemes a szomszédokkal megbeszél-
ni, hogy a fel nem használt zsákokat adják át azoknak, 
akik nagyobb dió- vagy cseresznyefával rendelkeznek.  
A zsákon nincs vonalkód, nincs névhez, vagy címhez 
rendelve, viszont feliratozva van, és kizárólag az ezek-
ben tárolt zöldhulladékot szállítják el! Akinek nincs rá 
szüksége, segítsen szomszédjának ezzel a felajánlással 
nyugodtan.
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Változás: a tavalyi év óta a zsákok mellé kötegelve is 
kitehetjük a gallyakat, amennyiben egy kéve nem ha-
ladja meg a 80 centi szélességet, és súlyra a bárki által 
könnyedén mozgatható néhány kilót. Szombatonként is 
kora reggel jön a teherautó, szerencsésebb kitenni ezt is 
előző este, szintén jól látható helyre. 

A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok: 
személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adókártya 
és az utolsó közszolgáltatási díj befizetését igazoló csekk 
vagy átutalási bizonylat.

Átvehető az ügyfélszolgálaton 
nyitvatartási időben:
Dunaújváros,  
Budai Nagy Antal út 2.
hétfő: 7:00-15:00 
kedd: 7:00-15:00 
szerda: 7:00-19:00 
csütörtök: 7:00-15:00 
péntek: zárva

Zöldhulladék-szállítási napok 2019-ben: április 19.; 
május 17.; június 14.; július 12.; augusztus 23.; szep-
tember 20.; október 18.; november 15.

LOMTALANÍTÁS

Szervezett városrészi lomtalanítási nap évek óta nincs, de 
mindenkinek jár egyszeri, díjmentes lomtalanítás (ház - 
hoz menő lomtalanítás). A lomtalanítás  alkalmával a 
ház tartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladéko kat 
gyűjti össze és szállítja el a szolgáltató. Minden ingat-
lantulajdonosnak a szolgáltató felé egyénileg kell je lez - 
nie lomtalanítási igényét. A lomtalanítást (a hul ladék-
szállítási gyűjtési nap figyelembevételével) az ügyfélszol - 
gálatunkkal történő egyeztetést követően (nagyjából  
két hét az átfutási idő), a megjelölt napon végezik el.  
Kérik, hogy csak a megadott és egyeztetett napra helyez-
zék ki a lomokat.  Megrendeni email-ben: dunanett@
dunanett.hu vagy telefonon a +36  25  436-535 számon 
lehet.
Az ügyfélszolgálat elérhetősége: 
Telefon: 25/436-535,25/436-877 (Az ügyfélszolgálat fel-
hívásához már ügyfélazonosító számot kér az automata, 
melyet a számlánkon találunk meg.)

Lomelszállítás keretében az alábbi hulladékok ke-
rülnek elszállításra: a feleslegessé vált használati tár-
gyak, eszközök, bútorok elszállítása, melyek a közszol-
gáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit 
meghaladják.

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem is 
kerülnek elszállításra: gallyak, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulla-
dék, egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék, elektromos, 
elektronikai készülékek, veszélyes hulladékok, gumiab-
roncs, és a heti szemétszállítás körébe tartozó háztar-
tási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből 
származó hulladék. 

A lomok kihelyezésének módja: a lomokat a lakóház 
előtti, a Dunanett Nonprofit Kft. járműveikkel jól meg-
közelíthető közterületre helyezzék ki! Úttestre ne te-
gyék, mert akadályozhatják a forgalmat, illetve balesetet 
okozhatnak! Az ingatlan előtti járdaszakasz tisztaságá-
nak biztosítása az ingatlan tulajdonosának, illetve üze-
meltetőjének kötelessége.

Az újrahasznosítható csomagolási hulladékokat (fe-
hér üveg, színes üveg, papír, műanyag, fémdoboz, italos 
kartondoboz) ne a lomokkal együtt helyezzék ki! Erre 
a célra használják az ingatlanhoz kihelyezett szelektív 
gyűjtőtartályaikat (sárga zsák), hulladékgyűjtő szigetei-
ket, illetve lakossági hulladékudvarukat!

Dunanett Nonprofit Kft. lakossági szelektív hulla-
dékgyűjtő udvar. A szelektív hulladékgyűjtő udvarba 
ingyen elvihető és elhelyezhető a szelektív hulladék. 
Nyitva tartás:   hétköznap:  10.00-17.00 

szombat:  8.00-13.00

Elhelyezhető hulladékok: petpalack, vegyes papír, kar-
tonpapír, öblös üveg, fólia, műanyag mosószeres, öb-
lítős flakon.
Nem vesszik át: törött üveg (sík üveg), akkumulátor, 
gu mi, festékes, olajos, vegyszeres kanna, műanyag szék, 
asz tal, láda, lom hulladék, törmelék, vaskerítés, lökhá-
rító.

ÖKO-NAP  
(ELEKTRONIKUS HULADÉKOK)

Idén ősszel is (szeptember 21.) megszervezzük Újtelepen 
a közkedvelt ÖKO-napot az E-ELEKTRA ZRT. segítsé-
gével. Ekkor, és csakis ekkor lehet megszabadulni legá-
lisan a kisebb és nagyobb műszaki és fémhulladékoktól.  
A legkisebb elektromos fogkefétől a mobiltelefo-
non át az autó-akkumlátoroktól kezdve a legnagyobb 
fagyasztó ládáig mindentől. De a gáztűzhelyeket fű-
nyírókat, klímákat, kerítéselemeket, grilleket vagy a fém 
hintaágyakat is elszállítjuk ilyenkor. 
Egyesületünk idén szeptember 21-re hirdeti majd meg 
a már hagyományos MŰSZAKI és FÉM HULLADÉK-
GYŰJTŐ NAPOT. Természetesen előtte az Újtelep 
(Dunaújváros) facebook-csoportban, illetve szórólapo-
kon mindenkit tájékoztatni fogunk szokásunk szerint. 

Reméljük, sikerült segítenünk lakótársainknak eliga-
zodni a szemétszállítások útvesztőjében

Városvédők Újtelepért Egyesület
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ÍZELÍTŐ PROGRAMJAINKBÓL

Kedves Lakótársak! 
Ne feledjük!!! 

2019. április 27-én  
(szombaton)

V. Újtelepi Piknik, 

SZOMSZÉDÜNNEP
a volt iskola udvarán!  

(Móra Ferenc utca  
– Vak Bottyán utca sarok) 

9.00 Kapunyitás
9.30–11.00-ig  Nevezések (egy tálca sütemény) leadása 

a Házi sütemények versenyére  
(recepttel együtt ) 

10.00  Megnyitó, ünnepélyes tűzgyújtás 
a bográcsok és grillek alatt ☺

Kb. 12.30–14.00-ig Lovaglás a Baracsi Lovasudvar hátaslovain

–  Lesznek zenés bemutatók és más érdekességek.
–  IDÉN ELŐSZÖR MEGHIRDETJÜK A ZSÁKBAKUKTÁT.  

(Hogy mi ez, legyen meglepetés, csak ott fog kiderülni  
a helyszínen ☺).

A PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL, GRILLEZÉSHEZ,  
BOGRÁCSOZÁSHOZ AZ ASZTALFOGLALÁS INGYENES!
(Családonként, csapatonként a jelentkezőknek biztosítunk  
1 asztalt 2 paddal, amely 8 főre kényelmes.)
AKI FŐZNI IS SZERETNE, KÉRJÜK JELEZZE EZT MAJD  
AZ ÚJTELEP(Dunaújváros)/FACEBOOK CSOPORTBAN,  
HA KIKERÜL AZ ESEMÉNY HIRDETÉSE,  
VAGY SZEMÉLYESEN A VENYIMI ÚT 8/b sz. ALATTI ÜZLETBEN 
NYITVATARTÁSI IDŐBEN, 2019. április 8. és 24. KÖZÖTT

Mindenkit sok szeretettel várunk! Nemcsak családokat és baráti társaságokat, nemcsak grillezni és bográcsozni vágyókat, de egyedül-
állókat is, mert biztosak vagyunk benne, hogy mindenki talál egy ismerőst, aki mellé leülhet, és egész nap remek kikapcsolódásban 
lehet része rendezvényünkön. ☺  A tőlünk megszokott módon meglepetésekkel is készülünk! ☺ A Szikra Bisztró jóvoltából egész nap 
büfé üzemel ☺ Figyeljék plakátjainkat és a facebook-csoportunk bejegyzéseit (facebook/Újtelep(DUNAÚJVÁROS), ahol mindenről 

részletes tájékoztatást adunk majd.
VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET

EGÉSZNAPOS PROGRAMOK
ÉLETMENTÉS ÉS BIZTONSÁG EGY NAPON!
–  MINDEN CSEPP SZÁMÍT, ADJ VÉRT TE IS! 

10.00–13.00 óráig A VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT 
EGYESÜLET és a MAGYAR VÖRÖSKERESZT  
VÉRADÁST SZERVEZ

–  ORSZÁGOS KERÉKPÁR-REGISZTRÁCIÓ  
„BIKESAFE”  A DUNAÚJVÁROSI RENDŐR-
KAPITÁNY SÁG BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY  
JÓVOLTÁBÓL. Csak itt, csak most! ☺  
A PIKNIKRE ELLÁTOGATÓK SZÁMÁRA INGYENES! 

–  Egészségsátor Dr. Kemény János és az Egészség 
Bt. jóvoltából. Talpvizsgálatra, vérnyomásmérésre,  
vércukorszintmérésre vár bennünket Siroky Ica főnővér. 

–  Kézművesvásár, arcfestés, légvár
– 

A TAVALYI SIKERRE VALÓ 
TEKINTETTEL,  
közkívánatra IDÉN IS  
A PIKNIK IDEJE ALATT, 
kb.10–16 óra között 
KISVONAT KÖZLEKEDIK 
ÚJTELEP UTCÁIN.


