
1

  Újtelepi 
programelőzetes 
a 2017-es évre

2017. április 10.  
A KISTEMETŐ RENDEZÉSE
2017. április 22. és 23.  
ÚJTELEPI PIKNIK
2017. szeptember 16.  
ÚJTELEPI ÖKO-NAP
2017. október 9.  
A KISTEMETŐ RENDEZÉSE
2017. december 2.    
III. ÚJTELEPI 
MIKULÁS-PARTY

cikk a 2. oldalon

Újtelepen járt 
a Mikulás

képes összeállítás 
a 3–7. oldalakon

A téli nyavalyákról és 
megelőzésükről

Miért vagyunk egyre gyakrab-
ban betegek?

cikk a 8. oldalon
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...hogy tényleg 
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cikk a 11. oldalon

Sütiverseny
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Receptek
A sütiverseny első három helye-
zett sütijének receptjei

a 12. oldalon

2016. december

B. Radó Lili: 

MIT ÜZEN AZ ERDŐ?

Víg ünnepre készülődünk,
esteledik már.
Szobánkban a szép fenyőfa
teljes díszben áll.
Zöld ágain kis csomókban
puha vattahó,
tűlevél közt víg aranyszál,
fel-felcsillanó.
Itt is csillog, ott is ragyog,
mint a napsugár,
s csilingelő csöpp csengettyű
édes hangja száll,
akárcsak az erdőben a
dalos kis madár.
Csitt csak! Figyeld mit is suttog
szép fenyőfánk most neked?
– Halló itt az erdő beszél!
Sürgős fontos üzenet:
Kívánunk ma mindenkinek
szép fenyőfa ünnepet!

Újtelepen járt a Mikulás
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Újtelepi programelőzetes 
a 2017-es évre

Kedves Újtelepiek!
Mai rohanó világunkban, pörgős életünkben úgy érezzük, 

fontos, hogy előre tervezzünk, hogy lássuk, mik a közvetlen 
környezetünk program ajánlatai. A fenti dátumokat pirossal 
bejelöltük a 2017-es ÚJTELEPI FALINAPTÁRON IS. 

Kicsit részletesebben az eseményekről.
Most is, mint a múltkori újságunkban, el szeretnénk 

mondani, eme események csak akkor lesznek sikeresek és 
eredményesek, ha Újtelep lakói is aktívan részesei lesznek. 
A mon dás, mely szerint egy fecske nem csinál nyarat, saj-
nos igaz. Lássuk a terveinket, melyek reméljük, jó hangulatú 
vidám  napokon valósulnak meg ismét.

• Tavasszal kezdünk ÁPRILIS 10-én a KISTEMETŐ 
RENDEZÉSÉVEL. A Tesco alatt/mellett lévő ősi kisteme-
tő rendezése egy civil összefogás lesz ismét. A Kegyelet Bt. 
szakemberei végzik majd a bozótirtást és az elöregedett fák 
vágását. Mi újtelepiek, a Városvédők Újtelepért Egyesület 
tagjai és a Pentele Baráti Kör tagjai pedig a könnyebb mun-
kálatokban tudunk majd segíteni. Gereblyézés, szemétszedés, 
a már nem látogatott sírok kapálása, ha reményeink szerint 
férfi ak is jönnek segíteni, ők a levágott ágak, faanyag össze-
gyűjtésénél tudnak segíteni (abból lesz mindig a mikulásbuli 
tábortüzéhez a tüzifa :) Ez a rendrakás 8–13/14 óráig szokott 
tartani. 

• ÁPRILIS 22–23 ÚJTELEPI PIKNIK. Nem, nem té-
vedés, 2017-ben 2 naposra tervezzük. Nem csupán móka 
és kacagás lesz a terv, bár reméljük, jellemzően nevetés is 
lesz, hisz az elengedhetetlen kísérője összejöveteleinknek.  
SZERETNÉNK A JÁTSZÓTÉR KERÍTÉSÉT SZEBBÉ, VI-
DÁMABBÁ VARÁZSOLNI. Már pályázunk és szervezzük, 
DE AZ ÚJTELEPI LAKOSOK NÉLKÜL NEM TUDJUK 
MAJD KIVITEEZNI. Szeretnénk majd, ha ezt együtt tud-
nánk megoldani. Ha napi 25 ember jelentkezik, akkor egy 
szép és színes játszótérkerítést kaphatnának jövőre a gyer-
mekek a komor és rozsdás jelenlegi helyett. A kerítés rozs-
dátlanítása leginkább férfi as munka, de festeni már egy 10 
éves kisgyermek is tud segíteni, így akár családi program-
nak is jó. PERSZE EZ MELLETT KÉSZÜLÜNK MAJD A 
TŐLÜNK MEGSZOKOTT PROGRAMOKKAL ÉS MEG-
LEPETÉSEKKEL AZÉRT. EZEN A 2 NAPON MI LÁTJUK 
MAJD MEGINT VENDÉGÜL A SEGÍTŐ CSALÁDOKAT. 

A részletes program tervét csak azután fogjuk tudni meg-
tervezni, ha kiderül, lesz-e rá jelentkező, aki jön majd segíte-
ni, le szünk-e elegen. Álmunk az, hogy olyan sokan legyünk, 
hogy akár egy kisebb csapat a busz végállomásához át tudjon 
menni a már idei évre tervezett parkosítást is megcsinálni.  
Sajnos idén ez elmaradt, mert nem tudtuk megoldani mind 
fi zikai, mind anyagi lehetőségeink szűkössége végett. DE 
MI NEM FELEDTÜK, AMIT ÍGÉRTÜNK, BETARTJUK :) 
A jelentkezéseket erre a két napra a facebook-csoportban 
február elején kezdjük majd toborozni.

• SZEPTEMBER 16. ÖKO NAP. A nagy sikert aratott 
műszakihulladék-gyűjtést ismét megszervezzük majd. Termé-
szetesen az Újtelepi Hírlap hasábjain, és a szokásos zöld szó-
rólapon előtte még részletesen ismét leírunk majd mindent.

• OKTÓBER 9. A KISTEMETŐ ŐSZI RENDBE TÉ TE
LE. Ekkor már csak a gereblyézés és a szemét szedése lesz 
soron, a mindenszentek előtti szépítése a síroknak és kör-
nyezetüknek.

• DECEMBER 2-án III. ÚJTELEPI MIKULÁS-PARTY. 
Szokásos ünnepi fényekkel, tábortűzzel és mikulásfogattal, 
forralt borral és teával. :)

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK 2017-ben is!
A PROGRAMOKRÓL BŐVEBBEN AZ ÚJTELEPI HÍRLAP 
HASÁBJAIN, ÉS AZ Újtelep(DUNAÚJVÁROS) zárt facebook-
csoport oldalain olvashatnak majd.

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG 
ÚJ ÉVET KÍNÁNUNK ÚJTELEP LAKÓINAK!

VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET

2017. április 10.  A KISTEMETŐ RENDEZÉSE
2017. április 22. és 23.  ÚJTELEPI PIKNIK
2017. szeptember 16.  ÚJTELEPI ÖKO-NAP
2017. október 9.  A KISTEMETŐ RENDEZÉSE
2017. december 2.    III. ÚJTELEPI MIKULÁS-PARTY

Pénzbeli támogatásokat kétféleképpen lehet 
eljuttatni hozzánk: 
–  személyesen: a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben 

nyitvatartási időben, 
–  vagy ÁTUTALÁSSAL az alábbi bankszámlaszámokon: 

•  VÁROSVÉDŐK ÚJTELEPÉRT EGYESÜLET
CIB Bank  10700134-69613595-51200002

•  VÁROSVÉDŐ POLGÁRŐRSÉG
Raiff eisen BANK  12024009-00160996-00100002

ÁTUTALÁSNÁL KÉRJÜK ODAÍRNI MINDKÉT 
SZERVEZETNÉL: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS.

Köszönjük!
Városvédők Újtelepért Egyesület!
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Elgondolkoztam rajta, hogy mikuláskor/karácsonykor 
ki izgul jobban? A gyerekek vagy a felnőttek? Nehéz ezt 
mérni, de szerintem a felnőttek legalább annyira, mint a 
gyerekek. A csoda előállítása van olyan izgalmas, mint 
a csodavárás. Ezt jelentem, magam is személyesen meg-
tapasztaltam életem során, mi után három gyereket  ne-
veltem fel. Most, hogy már ők is csodateremtőkké koro-
sodtak, én kicsit már a pálya széléről fi gyelem őket, de 
ugyanazt az izgalmat és boldogságot látom az arcukon, 
amit annak idején, mert örömet szerezni nagyon jó. 

Mikor elkeztük az idei Mikulás-partyt szervezni, azt vet-
tem észre, hogy mi is – felnőtt létünkre – el kezdtünk iz gul-
ni, jobbnál jobb ötleteink támadtak, és olyan terveink szület-
tek, amitől nagyon-nagyon boldogok lettünk. Igazi manókká 
váltunk, előbújt gyermek énünk, ötleteltünk, szerveztünk, 
dol goztunk szorgosan. A vasárnapi esemény, azt hiszem, 
minden túlzás nélkül állíthatom, siker volt, méghozzá hatal-
mas. Vissza igazolták ezt a boldog gyermekarcocskák, a ren-
geteg mosoly, a csodavárás izgalma, ami a szülőket, nagyszü-
lőket is magával ragadta. Sokan voltunk, de szerencsére ezzel 
számoltunk is, így mindenkinek jutott meglepetés a Mikulás 
zsákjából, a szerencsésebbek meg szép tombolaajándékokkal 
mehettek haza. Az meg plusz hab a tortán, hogy a Star Wars 
szereplők meg jelenése és közreműködése a tombolát él-
ménnyé tette kicsinek nagynak egyaránt (én bizony láttam a 
felnőttek szemében is a rajongói csillogást). Az idén rengete-
gen csatlakoztak segítőnek hozzánk (szépen épül az újtelepi  
közösség!), ki-ki hozzájárult, amivel csak tudott. Munkával, 
pénzbeli támogatással, ajándékfelajánlással, süteménnyel, 
bor ral stb. Ez nagyon jó, mert azt jelzi, hogy egyre inkább 
ma gun kénak érzünk minden újtelepi ünnepet, nem csak 
meg hívot tak vagyunk, hanem már egy nagy család tagjai.

Néhány adat:
–  150 gyerek jött el szülőkkel, nagyszülőkkel, úgy becsüljük, 

hogy kb. 300–400 embert láttunk vendégül.
–  Minden gyerek kapott egy tombolajegyet, amivel a gyere-

kek kétharmada szép ajándékot is nyert. Az ajándékok egy 
része felajánlásból, a többi az egyesületünk fi nanszírozásá-
ból került ki.

–  Minden gyerek kapott üdvözlésképpen egy kis kürtős-
kalácsot, ami egy vállalkozó felajánlása volt.

–  A mikuláscsomagokat is újtelepi vállakozók felajánlásából 
és az egyesület vásárlásából töltöttük meg.

–  Az ügyes kezű újtelepi asszonyok nagyon fi nom sütemé-
nyekkel jöttek, amiknek csak egy része volt a sütiverseny 
résztvevője, többen hoztak „csak úgy, versenyen kívül” egy-
egy tálcával. Szerintem mindenki megkóstolhatta a sütiket, 
egyik fi nomabb volt, mint a másik.

–  Újtelep kedvenc péksége a zsíroskenyér alapanyagát, a po-
gácsát és a hókifl it biztosította, hogy csússzon a tea és a 
forralt bor a fázósaknak.

–  Az állandó segítőink, a Kegyelet Bt. dolgozói és a polgár-
őrök ismét szolgálatba helyezték magukat, segítettek a 
szál lításban, a világítás szerelésében, a berendezésben és 
a tábortűznél.

–  Szintén újtelepi vállalkozónak köszönjük a tornatermi han-
gosítást is.

–  A gyerekek nagy kedvencét, a sétakocsit a két gyönyörű 
fríz paripával a Baracsi Magyar Lovasudvar biztosította.

–  Köszönjük képviselőnk, Tóth Kálmán segítségét, hogy köz-
benjárása végett használhattuk a Dunamenti Regionális 
Népfőiskola egész épületét.

–  Végezetül, de nem utolsósorban köszönet mindazoknak az 
újtelepi lakosoknak, akik idejüket, munkájukat, türelmüket, 
segítségüket adták a vasárnapi Mikulás-party sikeréhez.

Keve Piroska

Újtelepen járt a Mikulás
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A téli nyavalyákról és megelőzésükről

Tegnap megnéztem az előrejelzéseket az 
idei téli időjárásról. Idézek belőlük:
„az idei tél Nyugat-Európában viharosnak 
ígér kezik, de enyhe lesz, keleten téliesebb idő-
járás lesz”
„decembertől január közepéig átlagostól eny-
hébb, január közepétől február végéig újra 
átlagos”
„hideg lesz, annyi biztos”

Szerintem csak egy biztos: a rendelőkben a megszokottnál 
nagyobb lesz a forgalom, és ez tavaszra is áthúzódik. Pedig 
hozzávetőleg 9 éven át – tavalyig – komolyabb infl uenzajár-
vány sem volt (többségében az sem infl uenza, hanem egyéb 
vírus) – pánikkeltés annál inkább.

Miért vagyunk egyre gyakrabban betegek?
Az ok (kortól függetlenü)l: immunrendszerünk gyengülé-

se. Ebben nagy szerepe van a sokszor hangoztatott „civilizá-
ciós ártalmaknak” – környezetszennyezésnek. (Sokszor nem 
is tudjuk, mi minden nem természetes, gyakran mérgező 
összetevői vannak ételeinknek, italainknak, máskor tudjuk, 
mégis fogyasztjuk vagy fogyasztatjuk). Nem kedveznek ét-
kezési szokásaink, az egyoldalú, vitaminhiányos táplálkozás, 
a gyógyszerek és védőoltások tömege, a mozgás és a tisz-
ta levegő hiánya stb. A mellékhatásmentes, illetve ritka és 
enyhe mellékhatású gyógynövények, homeopátia, biofi zikai 
orvoslás (biorezonancia), akupunktúra, energiagyógyászat és 
az öngyógyítás – bár egyre többen igénylik és alkalmazzák 
– még nem eléggé terjedt el.

A gyermekközösség is melegágya a betegségeknek. Régeb-
ben beteg gyereket nem vittek be a közösségbe, és hagytak 
időt a felgyógyulásra, megerősödésre.

Hallatlan mértékben befolyásolja immunrendszerünket a 
lelki állapotunk. A kiegyensúlyozott, önmagával (és ezért kör-
ny ezetével is) „egyenesben lévő” ember ritkán beteg.

Korunk embere (és gyermeke) nagyon gyak-
ran lelkileg sérült, elégedetlen, sikerélmény- és 
dicsérethiánytól szenved, fáradt, sokszor ki-
égett, keserű.

Mit tegyünk, 
hogy egészségesek maradjunk?
– Tisztítsuk vagy tisztíttassuk meg lelkünket 
  (kineziológia, pszichoterápia, autogén tré-

           ning, reiki, jóga, Hellinger-féle családállítás, agykontroll, 
hit) és testünket (tisztító-, méregtelenítő kúra, böjt, kolon 
hydroterápia, bélmosás stb.

–  Örüljünk, gyönyörködjünk, dicsérjünk (nincs ember, akit 
ne lehetne valamiért).

–  Táplálkozzunk egészségesen – nem mindegy, hogy mikor, 
mit és mivel eszünk – példaként ma nagy divat a könnyen 
betartható és megszokható paleolit étrend.

–  Szabadidőnket töltsük kikapcsolódással, aktív pihenéssel, 
élménydúsan – családunkkal együtt.

–  Tartsuk karban immunrendszerünket: természetes im-
munerősítőkkel (sok ilyen „táplálékkiegészítő” van forga-
lomban, melyek többsége igen jó hatású – főként, ha nem 
szintetikusak, azaz zöldségből és gyümölcsből készültek). 
Szükség esetén használjunk gyógynövényeket vagy ho-
meopátiás immunerősítőket, és ezek eredménytelensége 
esetén immunerősítő gyógyszereket.

–  Ha mégis megbetegszünk, hagyjunk időt és energiát a 
gyógyulásra.

Dr. Kemény János 

Megjegyzés: Rendszeresen végzünk immunerősítést bio rezo-
nan ciával, jó eredményekkel.
Kiváló táplálékkiegészítők is segíthetnek ebben, ezek kiválasz-
tásában szívesen segítek.
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Az újtelepi 3-1-2
és a dó-in csoport
Helyi újságunk már kétszer is beszámolt csapatunkról. Öröm-
mel élünk ismét a lehetőséggel, hiszen ezek a tor nák, nem is 
beszélve a nagyon lelkes két csapatról, igazán  meg érdemlik a 
kedves olvasó fi gyelmét. 
Ha kedve támad, csatlakozhat hétfőn és szerdán hozzánk, 
a Jókai utca 19 szám alatt lévő Népfőiskola épületében, 18 
órától (bejárat a Móra Ferenc utca felől). Általában 17.45-
kor gyülekezünk, és 18 órától az iskola ajtaját biztonsági 
okokból be is zárjuk, így fontos a pontos érkezés. A 3-1-2 
meridiántornára semmi különlegeset nem kell magukkal 
hozni a résztvevőknek, talán egy törölköző és egy kis üveg víz 
mindig jó ha kéznél van, dó-in-re kell egy polifoam, melegítő 
és egy takaró is. (Érdeklődni Horváth Áginál, a csoport  veze-
tőjénél lehet, a 06-70-224-1850-es telefonszámon – szerk.)

Kiknek ajánlom? Mindenkinek, kortól és nemtől függet-
lenül, aki szeretne egészségére vigyázni, és jó közösségben 
rendszeresen mozogni. 

A 3-1-2 kínai meridiántorna csapatunk 2015 májusában 
alakult, a dó-in csapat 2015 szeptemberében. Azóta töretle-
nül együtt vagyunk hetente kétszer, és mondhatom: remekül 
érezzük magunkat. Erről, ha bárkit megkérdeztek a csapa-
tokból, egyként így fognak nyilatkozni.

Most éppen csak felidézzük mindkettő lényegét.
Az ún. meridiánok a testünk szerveit/szervrendszereit 

össze kötő láthatatlan (ma már azonban – hála Zhu professzor  
munkásságának – ismert) energiacsatornák, a bennünket él-
tető energiával ellátó „bioáramok”. A 12 pár főcsatornán és a 
test elülső (hasi) és hátsó (háti) középvonalában 1–1 vezeté-
ken árad az életerő (az ún. CSÍ). A meridiántorna gyógyító 
torna: úgy aktiválja az egész testet, hogy rendszeres gyakor-
lásával helyreáll az energiakeringés. A torna sorrendje világ-
szerte azonos „koreográfi a” szerinti. 

Mit rejt maga a 3-1-2 elnevezés? A „3” jelenti három olyan 
akupunktúrás pont masszázsát, amelyek az egész testet akti-
válják tetőtől talpig, a „2” a két láb folyamatos megdolgozá-
sát, az „1” pedig a torna végén a speciális hasi légzést jelenti. 
A bemelegítő „tapsolásos” részt követi a három pont masszá-
zsa, majd a széles terpeszben történő guggolás, s a befejező 
fázis a test végigcsapkodása a karoktól a talpakig. 

Maga a torna 20–25 percet vesz igénybe, amelyet követő-
en elvégezzük a 4 kínai szemtornát és a 8 fülmasszázst is, és 
a hasi légzéssel fejezzük be.

A dó-in – mint a korábbi cikkekben is említettem – ki-
csit hasonlít a jógára. A nagy különbség a kettő között, hogy 
míg a jóga a központi mirigyekre helyezi a fő hangsúlyt, a 
dó-in ugyanúgy meridiánon alapuló rendszer, mint a 3-1-2, 
azonban maga „a dó-in az önmasszázzsal való megújulás ősi 
művészete”. 

A dó-in is gyógyító hatású. Minden mozdulatnál tudjuk, 
hogy mely szervre/szervrendszerre hatunk. A torna elején 
fokozatosan érjük el a ráhangolódó ellazulást, és lassú ki-
mozgatásokkal haladunk az álló gyakorlatoktól az ülő-, majd 
fekvő gyakorlatokig. Az „edzés” befejezésekor teljesen ellazult 
állapotban egy ún „vezetett relaxáció” segíti, hogy minden kis 
porcikánkban érezzük és „elraktározzuk” a friss életerőt.

Köszönjük, hogy minderről beszámolhattunk. A csapatok 
képviseletében:                                                Horváth Ági
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Téli teendők kertünkben
Ha azt gondolnánk, hogy nekünk is téli álmot kellene 

aludnunk, mint egy medvének, akkor már most fel kell hogy 
ébresszek mindenkit, NEM!

Ez a kertjeinkre is igaz, mert bár úgy tűnik, hogy kertjeink 
vegetálnak, sok olyan teendő van, aminek ilyenkor is nekilát-
hatunk vagy bepótolhatjuk az őszi lemaradást.

Lássuk csak, miket tehetünk:
–  Ha majd kidobjuk a kivágott karácsonyfánkat, az kiválóan 

alkalmas lesz a fagyra kényesebb cserjék és virágzó növé-
nyek betakarására. Levágott ágaival csodás talajtakaróként 
funkcionálhat a fagyos januári, februári időszakban. Nem 
is beszélve arról, hogy ez egyfajta természetes növényvé-
delem. Tavasszal, mikor már hajtanak az alattuk lévő nö-
vények, akkor pedig akinek van komposztálója, ott is tudja 
hasznosítani.

–  A téli időszak igazán alkalmas arra is, hogy ilyenkor válasz-
szuk ki és telepítsük kertünk legékesebb rózsatöveit, vala-
mint a gyümölcs- és egyéb virágzó vagy árnyas fáit. Mivel 
a fák nyugalmi állapotban vannak ilyenkor, a visszaesés 
való színűsége igen csekély. Természetesen a szakembe-
reket érdemes megkérdezni, hogy a mi környezetünkben 
milyen fajtákat célszerű ültetni és azok milyen gondozást 
igényelnek a továbbiakban.

–  Ebben az időszakban lehet például megelőző permetezést 
végezni, mert így megelőzhetjük a telet átvészelő rovarok és 
betegségek által okozott károkat. Nemrég hallottam, hogy 
célszerű a rovarok ellen olyan kombinált permetezőszert 
használni, amelyhez adunk egy kis paraffi  nt (gyógyszer-
tárban kapható), mert az megfojtja a kártevőt, viszont a 
növényzetben nem tesz kárt. Azt azért tartsuk szem előtt, 
hogy fagyban és esőben, erős szélben ne permetezzünk.

–  Lehet ilyenkor metszeni is, de arra fi gyeljünk, hogy csak 
virágzó, árnyas és gyümölcsfákat. A tavasszal virágzó 
cserjéket semmiképen se ebben az időszakban metsszük, 
mert megfosztjuk őket tavasszal nyíló virágaiktól. Ilyenek 
a gyöngyvessző, aranyvessző, birs…

–  Célszerű ilyenkor a gyomirtás is, mert el sem tudjuk kép-
zelni mennyi olyan gyomnövény van, amelyik képes télen 
is virágozni és magvak ezreit szórni szét kertünkben. Sza-
baduljunk meg tőlük mihamarabb, mielőtt még szétszó-

ródnának, mert ha nem lépünk közbe időben, a következő 
évben harcolhatunk ellenük. 

–  Válaszhatjuk ebben az időben akár minden kerti gépünk 
és szerszámunk javítását vagy szervizelését is. Ilyenkor 
van idő arra, hogy alaposan átnézzük őket. Lehet olajat 
cserélni, szűrőt cserélni, késeket élezni, olajozni, zsírozni 
a szerszámokat. Higgyék el, okosabban teszik, ha ezeket a 
karbantartási munkákat akkor végzik, amikor ezek a szer-
számok üzemen kívül vannak, tapasztalatból tudom.

–  Biztosan sokunk találkozott már csigával a kertjében. Mi-
vel egy csiga legalább 200 utódot produkál tavasztól őszig, 
illetve nagyon nehéz az ellenük való küzdelem, a lehető 
legjobb megoldás, ha még a tél derekán megcsípjük őket 
és eltávolítjuk kertünkből.

–  Elfelejtettük eltenni az ősszel vásárolt virághagymákat? 
Semmi baj, ha éppen nem fagy a talaj, nyugodtan tegyük 
el őket, legyenek azok tulipánok, jácintok, nárciszok vagy 
akár sáfrányfélék.

Egyre több kertben van már kisebb-nagyobb halakat is 
rejtő tavacska, csobogó. Ezekhez is hadd adjak néhány ta-
nácsot télire.

Téli haltartás, haletetés
–  A ha a tél szokatlanul magas hőmérsékleteket produkált, 

és így problémák sorát okozta a növényekné és az állattar-
tásban is. A kerti tavakban teleltetett különféle díszhalak 
esetében is tapasztalható a nagyfokú aktivitás. Halainkat 
megfi gyelve láthatjuk, hogy a tó felső rétegeit nemcsak a 
napfürdőzés és a langyos vízfelszín miatt keresik fel, ha-
nem mozgásukból, viselkedésükből kiderül, hogy eleség 
után kutatnak. Bizonyos tápláléknak tűnő uszadékokat, 
a szél által berepített növényi részecskéket szájukba véve 
ízlelgetnek, majd a sekélyeseket óvatosan megközelítve az 
iszapban vagy vékony üledékben turkálva remélnek egy-
egy ízletesebb falatot. A műanyag és betonfalú medencék 
jellegüknél fogva nem rendelkeznek elég tápanyaggal, fő-
leg ha a medence fi atal vagy növényekkel gyéren telepített. 
Abban az esetben, ha a vízhőmérséklet tartósan 7–8 °C 
fölé emelkedik, megkínálhatjuk halainkat egy kevés speciá-
lis téli eledellel. Ezt a téli etetést azonban nagyon óvatosan 
kell végezni, mert igen könnyen halpusztuláshoz vezethet. 
Egy hosszabb, melegebb periódusban 2–3 naponta szigorú 
mértéktartással etethetjük halainkat, de ha fennáll a veszé-
lye egy erős lehűlésnek vagy akár fagyásnak ezt azonnal 
hagyjuk abba, hogy halaink gyomor- és béltartalma kiürül-
hessen még időben. A téli etetésnél sajnos a víz minősége 
is gyorsan romlik, mivel a halak ürülékét a telelő növények 
egyáltalán nem, a baktériumok pedig csak kismértékben 
tudják feldolgozni.

–  Így a tó vizében felhalmozódott oldott tápanyagok lassan 
mérgezővé válhatnak, a tavaszi erőteljes felmelegedésre 
pedig egy igen durva algarobbanás keletkezhet, amit nem 
biztos, hogy a szokott módon tudunk majd kezelni. Tehát, 
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ha muszáj, mértékkel etessünk és használjunk speciális, 
merülő téli tápanyagot, amit könnyebben emésztenek a 
halak és a vizet sem szennyezi annyira. Ilyen esetben a 
tóvíz nitrát- és pH-szintjének rendszeres ellenőrzésével 
képet kaphatunk annak állapotáról és így korrigálhatunk 
vagy beavatkozhatunk a jobb vízminőség és a halaink ér-
dekében.

A léktartás módszerei
–  A hideg beköszöntével a tó élete lelassul. Halaink 5 °C 

alatt félig dermedt állapotba kerülnek, az aljzat közelébe 
húzódva lassan úszkálnak. A vízfelszínen megjelenik a jég-
takaró, ami eleinte visszaolvad, majd napról napra vasta-
gabbá válik. Tavainkat a téli időszakban is szellőztetni kell, 
mivel a halaknak oxigénre van szükségük, másrészt a tó 
alján összegyűlt üledékben a szerves anyagok lassú bom-
lása során keletkezett mérgező, kellemetlen szagú gázokat 
el kell vezetni. Ezek a gázok a zárt jégpáncél alatt a vízbe 
visszaoldódva halpusztulást okoznak. A léktartáshoz hasz-
nálhatunk mechanikus befagyásgátlókat, úsztatható elekt-
romos fűtőkészüléket, tólevegőztető légpumpát, vagy kis 
teljesítményű vízszivattyút. Különféle kéziszerszámokkal 
magunk is vághatunk léket, de ennek folyamatos nyitott 
állapotát nehéz megtartani. A jeget sose törjük át, mert az 
így keltett lökéshullámok elkábíthatják, sőt el is pusztíthat-
ják halainkat.

–  Mechanikus befagyásgátlók: Ezek a víz felszínén lebegő 
hungarocell anyagú készülékek, típustól függően 25 ill. 
40 cm átmérőjű léket tartanak a vízben. Ezek az eszközök 
–10 °C-ig hatásosak.

–  Úsztatható elektromos fűtőkészülékek: A vízfelszínen 
úszó, hungarocellbe ágyazott elektromos készülék, mely 
150, 300 és 600 W teljesítménnyel kapható.

–  Tólevegőztető légpumpák – kis teljesítményű vízszivattyúk: 
Mindkét alkalmazás a tóvíz oxigénnel való ellátásán túlme-
nően jó megoldást nyújt a léktartásra is. Hátránya, hogy 
sekély (0,8 méter alatt) vagy kis tavaknál (1–1,5 köbméter 
alatt) nagyon lehűti a vizet, és így halpusztulást okozhat.

Tudom, hogy egy családi ház mindig ad feladatot, illetve azt 
szokták mondani, hogy soha sincs kész, én meg még csak 
szaporítom a tennivalókat. Higgyék el, nem ez áll a háttér-
ben, csak pusztán segíteni szeretnék, illetve ötleteket adni, 
hogy melyek azok a kerti munkálatok, amelyeket át lehet 
tenni az ünnepek utánra.

 
Üdvözlettel:

 Kuvikné Végi Veronika
Flora-Pack Kertészet • 2400 Dunaújváros Venyimi út 28.

Telefon: 25/286 041, 30/957 6088 • gava@fl orapack.hu  
www.fl orapack.hu • www.kert-to.hu

A tavasz és az ősz sok tennivalót ad a kertekben, közterüle-
teken egyaránt. Így van ez Újtelepen is. Lassan elmondhat-
juk, hagyománnyá válik, hogy összefogunk és megszépítjük 
közterületeinket (is). Így történt ez pár hete is. A Kistemető 
után a játszóterünket tettük rendbe néhány lakó segítségé-
vel vidám másfél óra leforgása alatt. Összegereblyéztük a 
lehullott faleveleket, körbe takarítottuk a játszótér körüli 
járdát és úttestet. EZÚTON SZERETNÉNK KÖSZÖNE-
TET MONDANI azon lakótársainknak, akik segítettek 
ne künk! A hűvös időjárás ellenére, kicsik és nagyok együtt 
nevetve készítették fel a Tündérkert Játszóteret a téli álom-
ra :) A remek hangulatot tükrözik a fotók is :)

 ...hogy tényleg 
TÜNDÉRKERT legyen
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Receptek
I. helyezett: BOTKA ISTVÁNNÉ 

Gesztenyés-babapiskótás szelet
HOZZÁVALÓK:
2 csomag gesztenyemassza, 25 dkg darált keksz, 
ízlés szerint rum vagy rumaroma, cukor, 1 liter 
tej, 1 csomag babapiskóta, 1 tábla csoki a dí-
szítéshez (esetleg kakaópor), 3 csomag vaníliás 
puding, 25 dkg Ráma margarin, 4 dl Hulala 
cukrászhab

ELKÉSZÍTÉS:
Alap: 2 csomag gesztenyemassza, 25 dkg darált 
keksz, ízlés szerink rum vagy rumaroma, 10–15 dkg cukor. Ezeket kevés 
tejjel jól összedolgozzuk (kb. 1 dl, ne legyen túl lágy).
Krém: 9 dl tej, 3 cs. vaníliás puding, 15–20 dkg cukor. Elkészítjűk a pudin-
got, és ha kihűlt, 25 dkg Rámát hozzákeverünk.

ÖSSZEÁLLÍTÁS
A gesztenyés masszát egyenletesen a tepsi aljára nyomkodjuk. A krém 
egyik felét rárakjuk. Rumos tejben áztatott babapiskóta a következő réteg 
(ne szívja meg nagyon magát). Ezután a krém másik felét is rárakjuk, végül 
a tetejére 4 dl felvert Hulalát egyenletesen elosztunk, ízlés szerint csokit 
reszelünk rá. Egy éjszakára a hűtőbe tesszük, hogy a piskóta megpuhuljon. 
Jó étvágyat hozzá!

II. helyezett: CZOBOR ISTVÁNNÉ

Karácsonyi mézes zserbó
HOZZÁVALÓK 
a tésztához: 50 dkg liszt, 10 dkg vaj, 16 dkg por-
cukor, 1 mokkáskanál szódabikarbóna, 2 egész 
tojás, 4 evőkanál méz, 2 evőkanál tejföl (ha 
szükséges, akkor még 1 kanál tejföl)
a krémhez: 3 tojássárgája, 3 evőkanál kristály-
cukor, 2 csomag vaníliáscukor, 3 evőkanál liszt, 
5 dl tej + 50 dkg Rama margarin, 25 dkg cukor

ELKÉSZÍTÉS
A tészta hozzávalóit jól összedolgozzuk és 5 lapot sütünk sütőlemezen.
3 tojássárgáját 3 evőkanál kristálycukorral és 2 csomag vaníliáscukorral 
habosra keverünk. Hozzákeverünk még 3 evőkanál lisztet. 5 dl tejet fel-
forralunk. Levesszük a tűzről, és óvatosan hozzáadjuk a cukros tojássárgá-
jás masszát. Vigyázzunk, nehogy a tojás összecsomósodjon. 50 dkg Rama 
margarint 25 dkg porcukorral kikeverünk és a kihűlt krémmel összeke-
verjük. Ha csokis krémet akarunk, akkor 1 evőkanál kakaót is keverjünk 
hozzá.
A kihűlt lapokat megtöltjük, a tetejét porcukorral megszórjuk. (1 napot 
puhulni kell a süteménynek.)

III. helyezett: KNYIHÁRNÉ ANDREA

Túrós fi nomság
HOZZÁVALÓK
2 csomag 250 grammos túró, 1 doboz 450 gram-
mos tejföl, 5 tojás, 5 evőkanál gríz, 2 csomag 
vaníliáscukor, 20 dkg cukor, 10 dkg vaj, 1 citrom 
reszelt héja, 10 dkg mazsola (el is hagyhatjuk)

ELKÉSZÍTÉS
A túrót, a tejfölt, az 5 tojás sárgáját, a cukrot, 
a vaníliáscukrot robotgéppel jól összekeverjük. 
Hozzátesszük a grízt, a citrom héját és a mazsolát, s fakanállal ismét jól 
összedolgozzuk. 2–3 órán át pihentetjük. Amikor letelt a pihentetési idő, 
a tojásfehérjékből pici sóval kemény habot verünk, s óvatosan, kis adagok-
ban összevegyítjük a túrós masszával.
Sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, s ráreszeljük a 10 dkg hideg vajat. 
180 °C-os sütőben kb. 50–60 perc alatt készre sütjük.

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

Sütiverseny
Az idei sütiversenyen jelentkeztek eddig a legtöbben. 

Nagy öröm volt látni a sok szebbnél szebb fi nomságot. A ver-
senyen 17-en indultak. 

Nagyon sokan hoztak versenyen kívül is ínycsiklandozó 
fi nomságokat, nekik is nagyon szépen köszönjük! Természe-
tesen minden elfogyott az utolsó morzsáig a jelenlévő nem 
kis létszámú vendégsereglet legnagyobb örömére.

...és Jámbor Lili különdíjas tortái

Szenci Zsoel, Juhászné Horváth Erika...

Eredmények
I. díj: BOTKA ISTVÁNNÉ
II. díj: CZOBOR ISTVÁNNÉ
III. díj: KNYIHÁRNÉ ANDREA 

Különdíj: SZENCI ZSOEL
Különdíj: JUHÁSZNÉ HORVÁTH ERIKA
Különdíj: JÁMBOR LILI


