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Idén ősszel is szeretnénk a Tündérkert játszóteret felkészíteni a téli álomra. 
November 27-én SZOMBATON 9 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. 
Tavaly ősszel alig másfél óra leforgása alatt elkészültünk. Kellemes reggeli testedzés jó han-
gulatban, kedves szomszédok társaságában. 
NEM KELL ELŐZETESEN JELENTKEZNI, CSAK FELKEREKEDNI ÉS JÖNNI! 
AMIT HOZZUNK MAGUNKKAL: GEREBLYE/LOMBSEPRŰ, SEPRŰ. Munkás kerti kesz-
tyű sem hátrány. 
AZ EGYESÜLET BIZTOSÍT ZSÁKOKAT, amelyekbe a leveleket, lehullott gallyakat, egy-
nyári virágokat beletesszük majd. 

TALÁLKOZZUNK A JÁTSZÓTÉREN! 
Városvédők Újtelepért Egyesület

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%

Az ÖKO-nap 2018 
eredménye: 
16,5 tonna elektronikus hulladékot,  
 8,5 tonna vasat és  
 1,2 tonna műanyag kupakot  
gyűjtöttünk össze.
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Hol értesülhetnek naponta  
az újtelepi hírekről?
Immáron ötödik éve működik egy zárt facebook- 
csoport ÚJTELEP(Dunaújváros) néven. Itt bárki tag 
lehet, akinek valódi neve és beazonosítható profil-
képe van. Kizárólag újtelepi, dunaújvárosi lakosok-
nak van eme kis közösségi portál.

Nem veszünk fel állat- és virág- vagy autófotóval ren-
delkező, vagy fantázianevű (pl. inci-finci vagy ugri- 
bugri) egyéneket – valódi profilképet kérünk –, illetve 
nem helyi lakosokat, hacsak nem válaszol három kérdé-
sünkre: 
1. Itt lakik-e? 
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. Sok idős, nem internetező 
kedves lakónak unokája, fia, menye... néha külföldről fi-
gyeli híreinket és értesíti itt élő „facebook-mentes” ☺ 
hozzátartozóját. 

Közösségi oldalunk POLITIKA- és REKLÁMMEN-
TES, adminjaink az ilyen bejegyzéseket azonnal törlik is.

Itt tesszük közzé aktuális híreinket, pl. a szelektív és 
zöld hulladék 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 házi állatainkat 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 szeretettel várunk, aki virtuális közössé-
günknek is tagja szeretne lenni.

Mit hoz a Mikulás?
Drága Újtelepiek! 

Mostanra már talán minden szülő és nagyszülő tudja, hogy Újtelepre kiemelt figyelemmel 
készül a Mikulás. Mi csak a segítői vagyunk, tehát a mi dolgunk, hogy biztosítsuk a hátte-

ret a Főnöknek. Nem lehet, hogy egy gyerek is csalódott legyen, tehát minél több az aján-
dék, annál több a boldog gyerek. Eddig is nagyon sok támogatónk volt, és ezután is jó szívvel 

fogadunk bármilyen jellegű támogatást. Tudjátok, hogy a legfontosabb célunk, elvünk, hogy a 
környezetünket mindenféle módon óvjuk. Például azzal is, hogy minél kevesebb játék kerüljön a 

szemétbe, ha gyermekünk megunta vagy kinőtte, mert egy másik, vagy egy kisebb gyerek lehet, hogy 
boldogan játszana vele. Ezért kérjük, ha otthon selejteztek, tegyétek félre és hozzátok be nekünk (közösségi helyiség híján 
továbbra is sajnos a Venyimi út 8/b szám alatti üzletbe nyitvatartási időben) azokat a játékokat, mesekönyvet, amik teljesen 
épek, jó állapotban vannak, tiszták, gusztusosak, nem hiányosak, tehát olyan újszerű állapotban vannak, amit ti is szívesen a 
saját gyermeketeknek a kezébe adnátok. Jó, ha megvan az eredeti doboza, de ha nincs, az sem baj, mi be fogjuk csomagolni 
szépen. Viszont nincs kapacitásunk a javításokra, nem kérünk piszkos, szakadt, kopott, ócska, használhatatlan, ízléstelen 
és gagyi holmikat. Az tényleg mehet a szelektívbe. Megértitek ugye?!

Köszönjük! 

 A Manók ☺

KÖSZÖNJÜK! Mindazoknak köszönet, aki valami úton-módon 
támogatja a két szervezetet. Működési támogatások befizetései-
ből 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 bank számlaszámon. 
–  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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Avar és kerti hulladék égetésére  
vonatkozó szabályok városunkban

Sajnos sokan nem csak a meg en-
gedett időpontban és nem  csak a 
megengedett dolgokat ége tik el.  
Egy dolog azonban biztos: Ha kör-
be nézünk szomszédjaink udvarán, 
hogy nincs-e  kiteregetve a frissen 
mosott ruha, vagy nem pont hét-
végén, a kelle mes családi ebé dek/
va csorák idején gyújtjuk meg a 
mág lyát és füstöljük fel a fél ut cát, 
mindenkinek kellemesebb lesz.  
Mindenhol probléma a zöld hul-
ladék, a rengeteg falevél ilyen kor. 
Sokunknak nem elég a kilenc da-
rab zöldhulladékos zsák, amit ta-
vasszal kapunk a szolgáltatótól. 
Ezért a békés egymás mellett élés 
vé gett kérünk minden kedves új te-
le pit, legyünk tekintettel egy más-
ra! Csak egy mondat: „szom széd, 
légy szíves, csukd be az ab lakot, 
vagy szedd be a ruhát, mert tüzel
ni fogok”! Egy kedves gesztus, egy 
kis figyelmesség. Ennyi kell né ha és 
nem több. Azt pedig ugye mondani 
sem kellene, hogy sze metet égetni 
TILOS, a vizes kerti nyesedék/avar 
pedig csak füstölög és büdös. 
Ide másoltuk az önkormányzat 
ide vonatkozó rende letének az avar 
és a kerti hulladék égetésére vonat-
kozó részletét. 

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

a környezetvédelemről 

1. Avar és kerti hulladékégetésre vonatkozó szabályok

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

egyéb növényi maradványok) ártalmatlanítását elsősorban helyben történő 
komposztálással kell végezni.

(2)  Égetéssel elsősorban a nem komposztálható (nehezen lebomló), illetve a 
kom posztálásra alkalmatlan (vírussal, baktériummal, gombával vagy egyéb 
mással fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

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

(4)  Családi házas és üdülőövezetben avart és a kerti hulladékot égetni ok-
tóber 1. és április 30. között munkanapokon lehet. Az égetést a reg geli 
és esti talaj közeli inverzió (levegőréteg hőmérsékleti változásai) miatt 
9,00–17,00 óra közötti időszakban lehet végezni, szélcsendes időben.

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

2. § 
(1)  Égetni csak száraz avart és kerti hulladékot lehet. A füstképződés csök-

kentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, 
szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. 

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

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

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

(5)  Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani, és a parázslást – vízzel, föld-
takarással, kézi szerszámokkal – meg kell szüntetni. A tűz megszűntéről a 
tűz gyújtás helyszínének elhagyása előtt meg kell győződni.

(6)  Az égetést csak 18 éven felüli cselekvőképes személy végezheti.
(7)  Az avar és kerti hulladék meggyújtásához nem használható olaj, benzin vagy 

más vegyi adalékanyag.
(8)  Az égetendő avar és kerti hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari 

eredetű vagy veszélyes hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, 
vagy ezek maradékait.

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

Forrás: https://dunaujvaros.hu/hir/23290
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Híradás a MI kis újtelepi  
meridián és do-in csoportunkról
Hmmm…, úgy-e ez a címbeli megfogalmazás nem 
túl lelkesítő, úgy-e nincs túl vidám kicsengése…? 
No, de akkor lássuk összefoglalva a történteket, hát-
ha indokolja és magyarázza a fenti halk sóhajt.

– Az előző számban az újságban úgy fogalmaztam: 
   Újra itt van… a Nagy Csapat… 
– S most azt mondom: 
   Volt egy Nagy Csapat (sőt kettő).
Akkor nagy örömmel számoltunk be arról, hogy az immá-
ron több mint egy éve használaton kívüli, de az időközben 
felújított tornatermet rendelkezésünkre bocsátották, szep-
temberben birtokba vehettük méltányos bérleti díj ellené-
ben, szerződésben foglalt feltételekkel heti két alkalomra 
mi: az újtelepiek (és nem csak) az újtelepi tornakedvelők 
ill. gyakorlók számára. S bár láthatóan a felújítás még nincs 
teljesen készen, de boldogan, bizakodva láttuk – úgy tűnik 
–, megoldották, hogy fűthető legyen a terem. A meridián 
torna maga ugyanis aktív mozgás, amelyben alaposan ki is 
melegszünk, azonban az azt követő szem-, arc-, fej- és fül-
masszázs és hasi légzőgyakorlatok alatt már lenyugszik a 
test, majd az öt tibeti gyakorlat alatt megint erősen kime-
legszünk, de a végén, a pihenő–relaxáló részben a le lassult 
mozgás miatt csökken a test hőmérséklete. Hivatkozom a 
szakirodalomra is, amely szerint minimum 23  °C-ra van 
szükség ahhoz, hogy a test hirtelen változó fel melegedése/
lehűlése ne eredményezzen megfázást, fel fázást. 

Bizony, amikor két éve beköszöntött a hűvös, majd a hi-
deg idő, már lehetetlenné vált a hideg miatt a torna folyta-
tása. Emiatt fokozatosan csökkent a látogatottság. Sikerült 
ugyan a városban egy közösségi helyet találni, de oda már 
csapataink „kemény magja” jött csak el. És en nek a töret-
len lelkesedésű néhány tagunknak köszönhető, hogy nem 
szűntünk meg létezni. Átéltük a vál ságot, és szeptember-
ben az újságban így írtam: Újra itt van… a Nagy Csapat…

Korábban, már négy éve többször is lehetőségem volt 
a minden helyi lakosunkhoz eljutó Újtelepi Hírlap ban le-
írni a meridián- és do-in tornák mibenlétét, azok egész-
ségmegőrző és öngyógyító jelentőségét... – ezért ezt most 
itt nem is teszem. Aki csatlakozik hozzánk, úgy is kap írott 
anyagot is a gyakorlat mellé. Most ugyanis mást kell meg-
fogalmaznom. 

Mert most három pontot tettem a végére… Szóval: miért 
is ez a három pont …? Öröm és üröm keveredik bennem 
és a csapat tagjaiban is. Miért is? Hiszen mindnyájan azt 
gondoltuk, hogy akik kezdetben: akár 30–35-en is jöttek, 
visszatérnek a hír hallatán. Igyekeztünk minden közösségi 
fórumon közzé tenni a jó hírt, hogy ismét lehet jönni az 
egészségmegőrző és öngyógyító tornákra, amit a meridián- 
és a do-in torna jelent, és … majdhogynem hiába a figyelem-
felkeltés különböző módja a facebook- és a szomszéd-hír-
adólánc; jelenleg sajnos nem hatékony. Hajdan önszervező 
lelkesedésből létrejöttek ezek a nagyszerű, lelkes csapatok, 
de most – úgy tűnik – nem lehet már újraéleszteni a régi 
lelkesedést. Tényleg már annyi az otthoni kötelezettség?  
A ház, a kert, az unokák, idősödés stb.? Talán nem hisz-

nek a régi tagok abban, hogy nem lesz megint újabb törés, 
valami olyan körülmény, ami ismét lehetetlenné teszi a to-
vábbi működést…? Én sem tudom, de – enged tessék meg 
nekem, nekünk – ha a bérbeadók azt tapasztalják, hogy a 
helyiek nem látják értelmét a tornáknak, vagyis hogy nincs 
megfelelő érdeklődés, látogatottság, akkor ez sajnos nem 
lesz életképes. 

Nézem a régi képeket: együtt vagyunk, csupa öröm és 
szeretet, sok-sok vidámsággal, akár fehér asztal mellett is… 
Hová…, hová tűnt… gondoljam, hogy tényleg eltűnt…? Fe-
leim: ne hagyjuk, ne engedjük elveszni, ha immár a helyet 
sikerült visszakapnunk! 

Szeretettel: 
Horváth Ági 

Újra egészségmegőrző és öngyógyító tornák: 
3-1-2 MERIDIÁNTORNA és DO-IN jóga  

a régi újtelepi iskola tornatermében  
(bejárat a játszótér felőli hátsó ajtón,  

Jókai utca Vakbottyán sarok)!
DO-IN jóga   kedden 17.30–19.30 óráig
3-1-2 meridiántorna csütörökön 17.30–19.30 óráig

A tornaterem bérleti díja miatt mindenkitől  
500 Ft/alkalom díjat szedünk!

Szeretettel várjuk minden régi és új tornakedvelő 
társunkat: férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket 
egyaránt. Felső korhatár nincs, ez a mozgás 70 év fe-
lett is ajánlott!

Régen

Napjainkban
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Büszkén jelentjük, megint léptünk egy lépcsőfokot, az idei 
ÖKO napunk még sikeresebb volt mint a tavalyi. 16,5 ton-
na elektronikus hulladékot, 8,5 tonna vasat és 1,2 tonna 
műanyag kupakot gyűjtöttünk össze az új tele pi lakosság 
hathatós támogatásával. Az egészben az a szép, hogy még 
mindig lehetett fokozni a mennyiséget, pe dig azt gondol-
hatná az ember, hogy kész, kitakarítottuk a garázst, a pin-
cét, már nem nagyon maradt kiselejteznivaló, jövőre már 
csak az a néhány dolog lesz, ami az év folyamán tönkre-
megy. A számok mégis mást mutatnak, tehát lehet gondol-
kozni az okokon. Felgyorsult a dolgok amortizációja, vagy 
egyre többen csatlakoznak az akcióhoz? Igen valószínű, 
mindkettő szerepet játszik. Szerencsére egyre több ember-
hez jut el az információ, kezd beépülni az emberek tudatá-
ba a szeptember, amikor megszabadulhatunk a fölösleges 
és rossz készülékektől, lehet felszabadítani a mellékhelyi-
ségeket. Fontos, hogy külön beszéljünk a kupakgyűjtésről 
is, aminek gyűjtése egész más motivációt kíván. Egy kupak 
simán repülhetne a szemétbe is, de mára szinte mindenki 
(?) megtanulta, hogy ez olyan érték, ami egyszerűen újra-
hasznosítható, de ha a természetbe kikerül, akkor száz 
évekre ott is marad, veszélyeztetve az élővilágot. Tehát az a 
sok ember, aki idehozta a kis szatyornyi vagy nagy zsáknyi 
kupakját, tudatosan minden nap odafigyelt arra, hogy ezzel 
az apró mozdulattal védje a világunkat. Ez óriási dolog, és 
sokkal nagyobb haszna van, mint az érte járó pénzösszeg-
nek. Ha van értelme az erőfeszítéseinknek, akkor ez az.

Ahogy már korábban megszoktátok, a gyűjtésen túl iga-
zi közösségi élményekkel is megajándékoztuk az újtelepi-
eket. A gyerekek valódi kukásautót próbálhattak, „csoda 
bogarakat” nézegethettek egy gyűjtő jóvoltából, volt mini 
kézművesvásár, meg lehetett vásárolni Miskolczi Miklós 
könyveit, és persze ismét volt kürtőskalács és zsíroskenyér. 
Amire büszkék vagyunk, hogy egyre többen vannak a se-
gítő újtelepiek is, kiemelten dicséretet érdemelnek az ön-
kéntes középiskolások, akik végig fáradhatatlanok voltak a 
roncsok és vasak mozgatásában.

Köszönjük Újtelep! Köszönjük mindenkinek! Mi pedig 
megígérjük, hogy ez a történet tovább folytatódik.

A hangulatról és forgatagról meséljenek Cselényi Zoltán 
fotói tovább.

(K.P.)

ÖKO-nap, 
2018. szeptember 22.
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Új körzeti megbízott 
Újtelepen
ÜDVÖZLÖM A TISZTELT LAKOSSÁGOT!

Demeter Nándor Norbert rend őr törzsőrmester vagyok, 
a Dunaújvárosi Rend őrkapitányság Közrendvé del mi 
Osz tály Körzeti Megbízotti Alosztály  körzeti  meg  bízottja 
Újtelep, Óváros, Tábor állás, Pálhalma vá ros részeken.Pá-
lyafutásomat 2011. június 29-én kezdtem meg Dunaúj-
városban a Közrendvédelmi Osztályon, mint rendőrségi 
hallgató, majd rövid időn belül, 2011. augusztus 1-jétől 
egy évig próbaidős rendőr őrmesterként folytattam azt.

Kinevezésemet követően maradtam a szívemhez leg-
közelebb álló közrendvédelemnél, ahol megkezdődött 
nem könnyű, rögös utam a célig, ami titkon mindig is 
egy körzeti megbízotti beosztás volt Újtelepen, ahol fel-
nőttem.

Nagyon szerencsésnek mondhatom magamat,  mivel 
amikor a testülethez kerültem, akkor még én, mint „ko-
pasz” az „öregektől” nagyon sok jó és a jövőben hasz-
nosítható dolgot tanulhattam meg, amit idővel hasz-
nosítani is tudtam, és aki fogékony volt rá, annak tovább 
is  örökíthettem.

Kemény munkám gyümölcsének tudtam be, hogy 
2016. december 1-jétől egyéves időtartamra járőr beosz-

tásból járőrvezető beosztásba kerültem, mely nagyban 
ösztönzött engem munkám minél jobb és alázatosabb 
végzésére. Az egy év lejárta után motiváltságomat kine-
vezéssel honorálták.

Ezt követően éreztem, hogy elérhető lehet számom-
ra egy magasabb cél, ezért 2017/18-ban megmutattam 
mindazt a tudást, amit 6–7 év alatt sikeresen elsajátítot-
tam, és a számomra igen közel álló információszerzést, 
kutatást, nyomozást követően igen nagyszámú elfogást, 
előállítást és elővezetést sikerült produkálnom.

Szerencsémre ismét volt olyan vezető, aki nyomon kö-
vette munkásságomat. Ennek és áldozatos munkámnak 
köszönhetően 2018. szeptember 1-jétől megbízott körzeti 
megbízotti beosztásban részesítettek. 

Bízom ab ban, hogy elődömhöz, Szabó János rendőr 
törzsőrmesterhez méltóan jó kapcsolatot tudok majd 
ápolni a lakossággal, és legalább olyan jól tudom mun-
kámat végezni, mint ő. Bárkinek bármilyenféle, a rend-
őrség hatáskörébe tartozó problémája vagy kérdése van, 
bizalommal fordulhat hozzám a +36-20/500-8077-es 
szol gálati mobilon.

Havonta egyszer megunt dolgainkat  
áruba bocsáthatjuk, ugyanitt kincsekre lelhetünk. 

Helyszín:  Dunaújváros, Magyar út 25.  
Pentele Klubház

Időpontok:   november 24. és december 15.

•  A bolhapiaci vásárlókat, nézelődőket  
reggel 9-től déli 12-ig várjuk.

•  Az eladni szándékozókat 1 órával hamarabb,  
reggel 8-tól tudjuk fogadni.

Az asztal ára:  0 Ft 

KISOKOS arról, mit árulhatsz, és mi az, ami TILOS! 
NEM árulhatsz nálunk: pornográf és pornográf jellegű tárgyakat, 
fegyvert és fegyvernek minősülő tárgyakat és élelmiszert.
Amit lehet: otthoni megunt dolgaid másnak kincsek lehetnek,  
pl. könyvek, konyhai felszerelések, gyerek- és felnőttholmik stb.  
Ha bizonytalan vagy, kérdezz bátran.
Terveink szerint ez egy havonta ismétlődő esemény lesz. 
Figyeljétek bejegyzéseinket a továbbiakról a facebook/Pentelei Bol-
hapiac 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
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Vajon mennyire ismerjük szomszédainkat? 
Tudjuk, hogy mit dolgozik, honnan jött, 
mióta újtelepi és mi a kedvenc hobbija? 
Rengetegen ismerik dr. Kókány Ágnest, 
több generáció, kicsi, majd felnőtté 
„öregedett” gyerek kedvenc doktor né
nijét, de tudunk is róla valamit? 
Mintha csak régi ismerősök lennénk, 
olyan kedvesen fogad. Holott csak 
most is mer kedtünk meg, de azonnal 
közös hangot találunk. Azt gondolom, 
hogy nyílt, természetes kedvessége a 
kulcs, hogy hosszú pályáján végig meg 
tudta őrizni azt a nyugalmat és derűt, ami 
kis betegeire is kisugárzott.

Dr. Kókány Ágnes
Már egész kicsi lányként is erre a pályára készültem. Em-
lékszem, egyszer karácsonyra egy kis játék orvosi táskát 
kaptam ajándékba, attól fogva mindig betegek voltak a 
babáim – meséli. Egy kis Tolna megyei faluban, Kölesden 
éltünk öcsémmel és szüleimmel: tanítónő édesanyámmal és 
méhész édesapámmal. Ott végeztem az általánost, de a kö-
zépiskolát már Pécsen, mert csak ott tudtam olyan gimná-
ziumba járni, ami jól felkészített az egyetemre. Fel is vettek 
elsőre. Közben a tanulás mellett hétvégeken a klinika gye-
rekosztályán nővérként is dolgoztam. Nagyon szerettem ott 
lenni, szerettem a gyerekeket, sok tapasztalatot szereztem a 
gyakorlatban, pl. hogyan kell a picikkel bánni, megtanul-
tam pelenkázni stb., és persze az a kis pénz is jól jött, amit 
ott kerestem az ösztöndíj mellé.  Egyetem után Szekszárdon 
kezdtem, a kórházban szerettem volna dolgozni, de nem 
volt hely a gyerekosztályon, így a KÖJÁL-hoz kerültem, re-
mélve, hogy előbb-utóbb majd megüresedik egy stá tusz a 
gyerekosztályon. De mire megüresedett volna, a főnökeim 
nem akartak elengedni, mondván, hogy na gyobb szükség 
van a járványügyi orvosra. Ekkor mérgemben fel csaptam 
az orvosi hetilapot, éppen a dunaújvárosi kórházban hir-
dettek egy gyerekorvosi állást, amire azonnal jelentkeztem. 
Így hát 1975-ben a dunaújvárosi kórházba jöttem, a gyer-
mekosztályra. Egy évet a fertőzőn is eltöltöttem, és 1979-
ben letettem a csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsgá-
mat – meséli.

Nagyon megszerette a kórházat, a kollégáit és a kis 
betegeit, így sohasem bánta meg ezt a döntését. Amikor 
pedig egy üresedés miatt szükség volt egy körzeti gyer-
mekorvosra, örömmel vállalta el azt is, mivel akkor már 
szakorvos volt. Ezzel elkezdődött pályafutásának az a 
hosszú szakasza, amely alatt gyermekek és családok szá-
zainak lett a házi gyermekorvosa. Hatalmas körzetet lá-
tott el, ahol a gyerekeket születésüktől fogva egész tizen - 

 nyolcadik évükig végigkísérni bizony komoly 
fel adat volt. Ehhez nagyon kell szeretni a 

gyereke ket. El kell nyerni a szülők és a 
gyermekek bi zalmát, ismerni kell a csa-
ládokat akár nagy szülőkig is, segíteni 
kell a fiatal, ta pasztalat lan anyukáknak.
Ez bizony igen sokrétű és nem mindig 
könnyű feladat. Tudni kell eldönteni, 
hogy egy súlyos esetben mennyire le-
het rábízni a szülőre a beteg gyermeket, 
mert vannak, akik túl aggódók és van-

nak, akik viszont túl lazák, nem biztos, 
hogy pon tosan betartják az utasításokat, 

ezért min dig meg kell találni a megfelelő 
hangot a jó együttműködés érdekében. Olyan 

eset is elő fordult, hogy a rendelésről a saját kocsi-
jával kellett azonnal bevinni a  gyereket a kórházba, meg 

sem várva a mentőket, mert olyan súlyosnak ítél te a  gyerek 
 állapotát. Szerencsére ritkák a drámai hely ze tek. Ugyanak-
kor nagyon szívet melen gető, amikor megje lennek a ren-
delőben a következő generációk, az egykori kis páciensek 
a saját gyermekükkel, majd később azok is az övékkel. Mert 
ők Ági nénit akarják a saját gyermeküknek, unokáiknak is, 
vakon bízhatnak benne, hiszen már gyermekkorukból is-
merik őt. Vagy amikor a hűtőgépszerelő – egy már meglett 
férfi – egyszer csak azt mondja szerelés közben, hogy én 
emlékszem ám a doktornőre, mikor kicsi voltam, oda hor-
dott engem is anyukám a rendelésére. Még most is, ami-
kor már visszavonult, gyakran köszönnek rá séta közben 
az egykori kis páciensek, vagy csak egyszerűen átkiáltanak 
hozzá az út túlsó feléről: „hogy van, Ági néni?” A felé irá-
nyuló szeretetet most is naponta megéli, de ez nem csoda, 
aki sokat ad, az sokat is kap vissza. Egész életét a munka 
töltötte ki, szinte észre sem vette, hogy mikor repült el az a 
sok-sok év. De így volt ez jó, semmit sem csinálna ma sem 
másként. Talán azt az egyet szerette volna – ha egyáltalán 
van hiányérzete az életében – hogy jó lett volna kicsit töb-
bet látni a világból, nyelveket tanulni és külföldön szakmai 
tapasztalatot szerezni. Erre annak idején ugyan lett volna 
lehetősége, de csak azon az áron, ha szakít hazájával, és 
itt hagyja szüleit. Nem csak a betegek, de a szakma is elis-
merte munkáját, 1989-ben Kiváló Munkáért kitüntetést, 
2013-ban pedig a Duna újváros Egészségügyéért díjat is 
megkapta.

Néhány éve, miután sikerült megbízható utódot találni 
körzetének, eldöntötte, hogy eljött az ideje  visszavonulni, 
kicsit többet kell törődnie magával, az egészségével és 
olyan dolgokkal,  amire korábban nem volt sok ideje. Az új- 
 telepi házhoz tartozó kis kertet nagy gyönyörűséggel ápol-
gatja, már jut idő az olvasásra, a rejtvényfejtésre meg a  
hosszú sétákra is. Elégedett és boldog ember. Kívánjuk, le-
gyen ez így még sokáig! 

Keve Piroska

Ismeretlen szomszédok – Bemutatjuk...
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LEANDER
Lassan elérkezik az idő, hogy mielőtt a hő-
mérséklet –5 °C alá esik, a leandert és a többi 
Földközi-tenger térségéből származó növényt 
felkészítsük az előttünk álló, hideg télre. A le-
ander is, mint a legtöbb mediterrán növény, 
komolyabb károsodás nélkül képes elviselni 

a gyenge fagyot is: –5  °C-ig probléma men tesen – bizonyos fajtáik 
állítólag akár –17 °C-ot is elviselik. De aki ezeket a díszes darabokat 
szereti és biztosra akar menni, hogy növénye jövőre ismét virágba 
borul, akkor ősszel fagymentes telelőhelyre kell vinni, vagy legalább-
is jó alaposan be kell takarni őket télire.

Az ideális áttelelő hely
A leandernek is, mint az örökzöld növényeknek, télen is kell a vi-
lá gosság. Ezért egy hideg télikert, vagy egy fűtetlen üvegház – egy 
úgy nevezett hidegház – lenne az optimális szállás télire. Akinek nem 
áll rendelkezésre hidegház, azoknak egy hideg pince is segíthet.

Tévhit: minél sötétebb a helyiség, annál alacsonyabb lehet az át-
teleltetési hőmérséklet. Még jó megvilágításnál is egy minimális hő-
mérséklet ajánlott, mert különben a leandert könnyen megtámadják 
a pajzstetvek. A legideálisabb a 2–10  °C közötti hőmérséklet. Saját 
tapasztalat, hogyha egy kicsit hagyjuk, hogy megcsípje a fagy, akkor 
elkerülhetjük a tetvesedést.

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

Leander teleltetése a szabadban
Ahhoz, hogy a leander következő évben is olyan szépen virágozzon, 
nagyon fontos az alapos téli fagyvédelem. Hogy a leander egy védett 
balkonon vagy teraszon áttelelni tudjon, figyelni kell a növénycse-
rép alatti padló jó szigetelésére. Ehhez az edényt egy polysztirolhab 
lemezre kell állítani, és a leander  ágait össze kell kötni egy vékony 
kötéllel, hogy spóroljunk a hellyel. A legjobb, ha a cserepet levegő-
buborékos fóliával göngyöljük be, vagy egy vastag kókuszmatrac cal, 
a rügyeket és leveleket pedig légáteresztő raschel hálóval takarjuk 
be. Gondoljunk arra is, hogy egy nyílást hagyjunk, mert az örök-
zöld leandert az enyhe időjárásban még té  len is kell olykor locsolni.  
A jól becsomagolt cserepet lehetőleg köz vetlenül a szélvédett ház 
falához toljuk oda, méghozzá olyanhoz, amelyiknek előtetője is van. 
Ha több dézsás növényt szeretnénk a szabadban teleltetni, a csere-
peket egymáshoz szorosan kell összetolni, hogy a növények egymást 
kölcsönösen védeni tudják a hidegtől.

A fagyok elmúltával – általában március végén, április elején – 
meg kezdődhet a növényeink kitelepítése a szabadba. Ekkor a locso-
láson kívül a tápanyag-utánpótlásra és a növényvédelemre is gondol-
junk, hogy jövő nyárra ismét szemet gyönyörködtető színpompában 
legyen részünk.

KRIZANTÉM
A hagyományosan november elsejei halottak 
napi kegyelet virága, a krizantém, elterjedt 
és bevált cserepes virágként is, virágos nö-
vényként csak nálunk kevésbé kedvelt. Éppen 
olyankor virul, amikor egyáltalán nem gazdag 
a meleg, élénk színekben dúsan és tartósan 
viruló cserepes virágok választéka. 

Neve hallatán az ember rögtön a temetők bejáratánál kapható, 
óriás fejű elmúlás virágára gondol, hiszen évtizedekig egyéb formá-

jával nem is találkozhattunk. Szerencsére az elmúlt években egyre 
több helyen jelenik meg a krizantém a sírkerten kívül is.

Jóval szűkebb az ősszel virágzó növények skálája a tavasszal és a 
nyáron pompázó társaiknál. Használjuk ki a krizantém eme előnyös 
tulajdonságát, ültessük be ládáinkat, kőedényeinket, és színesítsük 
vele kertünk többi részét is. A régi kerti fajtákat aszerint válogatták 
össze, hogy magas száruk miatt vágásra alkalmasak legyenek, majd 
szeretteik sírját díszíthessék vele. Ezzel szemben a kertészetekben 
kapható cserepes növények jóval kompaktabbak, az ún. gömb (multi-
flora) fajtakörhöz tartoznak, így megfelelnek annak a szempontnak 
is, hogy a fent említett dézsákba, edényekbe ültessük ki őket. 

De mi a teendő, hogy ne kelljen minden évben újra meg újra 
meg vásárolni, hogyan tartsuk, hogy végre ne fagyjon ki? Az első kér-
dés, ami mindenkiben felmerül, vajon jövőre is megtartja a  szinte 
szabályos gömb formáját? A válasz: igen, metszés nélkül is tökélete-
sen ugyanolyan lesz. Vásárlás után vizsgáljuk meg az ültetőközeget, 
ez általában tőzeg, de legalábbis magas tőzegtartalommal rendel-
kezik. Ha így van, akkor a közeg nem tartalmaz elég tápanyagot a 
növény fejlődéséhez, ezért nagyon fontos, hogy ha nem ültetjük ki, 
akkor bőven öntözzük, és részesítsük megfelelő tápanyagellátásban. 
Erre tökéletesen alkalmas az üzletekben kapható bármilyen tápol-
dat, tápsó, vagy táprúd. Ha nem akarunk bajlódni a folyamatos 
tápoldatozással, akkor használjunk szabályozott tápanyag-leadású 
műtrágyát. A tartós virágzás és a következő évi egészséges fejlődés 
érdekében a fagyok beálltáig kéthetente végezzük el ezt a műveletet. 

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

 A többi virágzó növényhez hasonlóan, a krizantém esetében 
is csak akkor számíthatunk tartós virágzásra, ha óvjuk a közvetlen 
nap  sugárzástól és a száraz, meleg helyektől. Tehát ne vigyük be a 
me leg szobába, mert nagyon hamar elkezd majd sárgulni! Ha mégis 
a szobánkat szeretnénk díszíteni vele, keressük meg a lakás leghűvö-
sebb pontját. Virágzás után fontos, hogy az elnyílt virágokat eltávo-
lítsuk, így a többi bimbó hamarabb fog virítani. Úgy helyezzük el a 
növényeket, hogy ne kerüljenek túl közel egymáshoz, mert így köny-
nyebben betetvesednek, sőt: előfordulhat, hogy elveszti a gömböly-
ded formáját is. Ha fagyos éjszakára lehet számítani, akkor este ta-
karjuk le virágokat. Bizonyos fajták a kisebb korai fagyokat képesek 
károsodás nélkül megúszni, de a legtöbb fajtát óvni kell. Ha mégis 
megfagynának a pompázó virágok, sajnos másnapra szinte teljesen 
megfeketedhetnek a sziromlevelek. Nagy gondot okozhatnak még a 
kórokozók, kártevők. Legnagyobb ellenség a levéltetű, szívogatásuk 
során torz, féloldalas bimbók keletkeznek. Megelőzéssel védekez-
hetünk a leghatékonyabban, biztos forrásból származó virágföldbe, 
talajba ültessük a töveket. Csak a földet öntözzük, kerüljük, hogy a 
lombozatot víz érje, így meggátoljuk, hogy az amúgy is kártékony 
tetvek vírusokkal betegítsék meg. 

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

Palkovics Kata

Kertünk gondozásaŐszi virágaink 
Teendők a tél beállta előtt
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Kedves Olvasóink! 
Mindegyikünk életében volt olyan rövidebb-hosszabb időszak, 
amikor elromlott a mobiltelefonunk, szünetelt az internet-szol-
gáltatás. Akkor kicsit megállt az élet. Elgondolkoztam azon, hogy 
milyen is lehetett az élet itt Dunapentelén ükapáink, ükanyáink 
korában. Hogy éltek, kommunikáltak, milyen szokásrendszerrel 
rendelkeztek? Ezekre a kérdésekre ad választ egy új kiadvány: 
Schlitterné Nyuli Anna könyve. Ő már sajnos nincs közöttünk, de 
ránk hagyta kéziratát, amelyben kalligrafikus írással feljegyezte, 
hogy milyen volt a településünkön élni.

Kemény Lajosné, Borika vette gond-
jaiba nagynénje írásait, és könyvbe 
rendezte. 2018 december elején jele-
nik meg „Régi pentelei történetek” 
címmel.

A Városvédők Újtelepért Egye sület 
is fontosnak tartja, hogy megismerjük 
elődeink életét, ezért a Mikulás ün-
nepségen lehetőségünk lesz megvásá-
rolni e remek kiadványt.

A könyv magánkiadásban, ön erő ből készült, szeretnénk, ha sokan 
támogatnák ezt az egyedülálló kezdeményezést, hiszen a jelenünk a 
múltban gyökerezik. 

A borítón Kaizler Gitta Pentelét ábrázoló festménye vezet a hely-
színre, Pentelére. Schlitterné Nyuli Anna kézírásával olvashatjuk, 
hogy mi inspirálta a feljegyzések készítésére. 

„Írásaimat visszaemlékezésből írom. Célom az vele, hogy írásba 
megörökítve legyen „ami volt”. Itt már minden eltűnik, nem is lassan, 
hanem ijesztően gyorsan. Akarom, hogy tudják, ismerjék utódaink a 
Pentelét, az akkori szokásokat, a régi életet örömeivel és bajaival is.”

A sok érdekes történet közül kiragadtunk egyet, hogy ízelítőül 
szolgáljon. 

Bízom benne, hogy sokunk könyvespolcára odakerül ez a könyv! 

136. „Happ” a pöntöleieké!

Erre mifelénk is úgy volt, mint az ország más vidékein, hogy legény-
féle átjárt udvarolni a szomszéd falvakba, községekbe. Vásárokon, 
búcsúkon, táncmulatságokban ismerkedtek az ottani lányokkal.  
Az ismerkedésből sokszor lett házasság is. Azért volt aztán pente-
leinek perkáti ángyom, rácalmási sógorom, venyimi körösztanyám, 
kisapostagi néném stb. Újabb és újabb rokonságok keletkeztek.

Úgy 1800 vége felé farsangi lakodalom volt az egyik pentelei ház-
nál. Vacsorához készülődtek a nagyszobában. Kedvesen tessékelték a 
terített asztalokhoz az új per káti, meg venyimi rokonságot.

– Ilona te, odanízz! – súgja Mári ijedten a mellette állónak. –  
A perkáti f írfiak mekkora bicskákat húznak ki a csizmaszárbul! Fi-
gyeld csak, nem az asztalra teszik, nem esznek ezek avval, hanem 
úgy kinyitval a fenekük alá teszik! Ismerem én üket, láttam én má 

perkátiakat lakodalomban! Ha valami nem tetszik nekik, összeszó-
lakoznak, kirántsák a bicskát a fenekük alul, aztán bele a másikba! 
Ezek ám a „híres perkáti bicskások”!

– Ne féltsd te a pöntöleieket, azoknak is hamar kéznél van a bics-
ka, a zsebbe, méghozzá kinyitval! Ha nem tudnád, a mieinket meg 
úgy hívják, hogy „híres pöntölei bicskások”.

– No jól kinízünk akkor, szíp kis lakodalom lesz ez! Különben te, 
olyan békességeseknek látszanak ezek a perkátiak.

– Olyanok hát, még valaminn meg nem mérgesednek.
Megvolt a vacsora minden baj nélkül. A menyecsketánc is szépen 

végbement. Húzták a cigányok a jobbnál jobb csárdásokat. Dobog-
tak a csizmás lábak, csakúgy porzott a szoba földje. Misa bácsi a 
mestergerendát csapkodta a tenyerével a nóta ütemére. Kiabálták:

– Kirugjuk az oldalát! „Hozzák ide hordóstul!” „Ki megy el ece-
tér?!” – Ezeket akkor szokták kiabálni, amikor már tetőfokán van a 
hangulat.

Gyuri bácsi a párjával a prímás felé furakodott, papírpénzt hú-
zott a prímás vonójába, aztán nagyot kiáltott: – Happ a pöntöleieké! 
Happ, happ, happ! Happ, happ, happ!

Erre aztán a többi pentelei is a cigányok elé nyomult és nagyhan-
gon kiabálták:

– Happ a pöntöleieké! Happ, happ, happ, happ, happ, happ!
– Happ a körösztapámé! Happ, happ, happ!
– Happ az Ilona ángyomé! Happ, happ, happ!
– Happ a Zsófi nénémé! Happ, happ, happ!
A nóta ütemére veszettül kiabálták: Happ, happ, happ! A perkáti 

rokonság összevillantotta a szemét. A „happ” a perkátiaké lesz! Most 
már ők is a cigányok elé furakodtak, könyökkel, ököllel nyomkodták 
félre az itteni rokonságot. Még nagyobb papírpénzt húztak a vonóba. 
Nagyot kiáltott a szépszál perkáti legény:

– Happ a perkátiaké! Happ, happ, happ! Happ, happ, happ!
– Happ a venyingieké! – nyomakodott a prímás elé egy fiatal ve-

nyimi legényke.
– Ki húzott előbb a vonyóba?! – nézett Gyuri bácsi vérbeborult 

szemekkel a perkáti rokonságra. – Kié vót előbb a „happ”?! Félre az 
utbul perkátiak!

– Júúúj! – visított Ilona, mert a perkáti legény kikapta a hosz-
szú bicskát a csizmaszárból, és Gyuri bácsi felé döfött vele. No de 
aztán… Hú, de okos, de ügyes asszony ez a Tera ángyunk! Ez aztán 
jól eltalálta ám! Mint a villám, fölkapott az asztalról egy jó vasta-
gon lekvározott habos süteményt, és a szépszál perkáti legény szeme 
közé vágta. Ezen fölbuzdulva, Ilona, meg Bözse is odavágott közibük 
a nagyra méretezett túróslepényből néhány darabot. Ezer szerencse, 
ezen lett akkora vidámság, nevetés, hogy a „happozást” abbahagy-
ták. Míg törölköztek a lekvártól, habtól, turótól, elmult a haragjuk is.

A cigányok polkát húztak és a „Sneider Fáni” igazi jó hangulatot 
csinált. Nem volt tovább „hoppozás”, csak békés mulatás.

Az asszonynép a nyári konyhába ment, hogy ott jól kinevethessék 
magukat.

– No ugye, öreganyám, maga rám szólt, hogy ne tegyem olyan 
vastagon a lekvárt a pitére, meg a habot se, no ugye, milyen jó, hogy 
vastagon raktam! Mire a maszatot letürültík magukrul, elfelejtették 
a bicskázást.

– A fene azt a félméter hosszi bicskáját a perkáti legénynek! Ha 
beleszúrta vóna a Gyuri bátyámba, annak má „hótt” szaga vóna!

Sokáig, de még a mai napig is van, aki emlegeti, hogy az „ecceri” 
lakodalomban összevesztek a „happon”.

– Happ perkáti! Happ venyingi! Happ a pöntöleieké!
(Téli estéken mesélgette az összejött rokonság.)

Horváthné Nagyszöllősi Magdolna

Könyvismerteto"Schlitterné Nyuli Anna:  
RÉGI PENTELEI TÖRTÉNETEK
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MINDEN ÚJTELEPI LAKÓT   
szeretettel várunk korra és nemre való tekintet nélkül,  
aki szeretne velünk egy kellemes, vidám délutánt eltölteni.

A belépés ingyenes annak, aki a LAP TETEJÉN található kupont a bejáratnál leadja.  
A kupon 2 felnőtt és 3 gyermek részére szól.
Azokat a vendégeket is szeretettel várjuk, akik nem rendelkeznek ingyenes belépővel.  
Ebben az esetben a felnőttek részére minimum 300 Ft egyesületi működési támogatás lesz a belépő 
(vagy ki mennyit szán rá). A gyerekeknek természetesen ekkor is ingyenes.

A programból   máglyagyújtás (amit a rendezvény végén a jelenlévő tűzoltóautóval oltanak el)
	   köszöntő
	   a Mikulás érkezése fogaton, tele puttonnyal  

(az ajándékok kiosztása után a gyerekek utazhatnak a fogaton)

Természetesen az időjárás függvényében a program változhat, és meglepetéseket is tartogat.
  Ismét meghirdetjük a házi sütemények versenyét. A nevezéseket 16–17 óráig lehet leadni  

(egy tálca süteményt a recepttel együtt). Eredményhirdetés kb. 18.30 órakor.
  Idén is lesz ingyenes tea, zsíros kenyér, tombola.
  Aki mást is szeretne fogyasztani, lesz büfé is, ahol többek között forralt bort is lehet venni.
  Polgárőreink is velünk lesznek.
  Örömmel vesszük (és apró ajándékkal jutalmazzuk) az alkalomhoz illő jelmezben  

(pl. Mikulás, angyalka, rénszarvas stb.) érkező kicsiket és felnőtteket. 

Mindenki öltözzön melegen, mert a programok szabadtéren lesznek.
Mindenkit sok szeretettel várunk, családokat, egyedül élőket, gyerekeket, fiatalokat, időseket egyaránt. 

Teljen ez a délután az öröm, a vidámság és a szeretet jegyében. 

Városvédők Újtelepért Egyesület Manói ☺ 

IV. Újtelepi Mikulás-party 
2018. december 1-jén (szombaton) 16 órától  

a volt iskola udvarán (Jókai utca 19.)

Időpont: 2018. december 1. 16 óra
Helyszín: a volt iskola udvara, Jókai utca 19. 

Érvényes: 2 felnőtt és 3 gyermek részére

INGYENES BELÉPŐa IV. Újtelepi Mikulás-partyraKU
PO

N


