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LAKOSSÁGI FÓRUM
A Városvédők Újtelepért Egyesület  
20�8. január �8-án �7.30 órai kezdettel  
évzáró/évnyitó  lakossági fórumot tart. 
HeLySzín: előreláthatóan az újtelepi iskola épülete, ha kapunk rá engedélyt. 
Amennyiben változás lesz, azt a Facebook-on az ÚJTeLeP(Dunaújváros) csoport 
oldalán tudjuk közölni.
A fórumra mindenkit sok szeretettel várunk, akinek kérdése, ötlete lenne egye-
sületünk működésével, programokkal kapcsolatban. elmondjuk, beszámolunk mit 
miért teszünk, vagy már nem teszünk. Miből gazdálkodunk. Szeretnénk eloszlatni  
néhány tévhitet velünk kapcsolatban. Várunk mindenkit egy kötetlen beszélgetés-
re, ahol minden kérdésre nyíltan válaszolunk, hisz egy közösség vagyunk, minden-
kinek joga megtudni dolgokat, ami érdekli velünk és tevékenységünkkel kapcso-
latban. 
Itt szeretnénk elmondani azt az általunk fontosak tartott információt is, hogy a 
fent említett Facebook-csoportba minden kedves újtelepi lakost, illetve rokonait 
szeretettel várjuk. AzOnBAn A RenDSzeR HÁROM KÉRDÉST KÜLD AUTO-
MATIKUSAn A JeLenTKezŐKneK. Amíg azokra a kérdésekre nem érkeznek 
válaszok, sajnos nem tudjuk csatolni a jelentkezőket a csoportba. Mivel kis közös-
ségünk nem a mennyiségre hajt, hanem a valóban itt élőket szeretné a napi fon-
tossággal bíró információkról politika- és reklámmentesen tájékoztatni, számunkra 
fontos az, hogy valóban itt élő, valódi névvel és fényképpel jelentkező tagjai legye-
nek zárt csoportunknak. Mindenki megértését köszönjük! [Adminjaink a (bármi-
lyen jellegű) politikai illetve reklám tartalmú bejegyzéseket azonnal törlik is!] 
MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK A LAKOSSÁGI FÓRUMON! 

A szervezőcsapat

ÚJTeLePen JÁRT A MIKULÁS
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2017 egy igazán jól sikerült, mozgalmas és sok munká-
val eltelt éve volt Újtelepnek. Vegyük az eseményeket 
sorba lépésről lépésre, tekintsünk vissza időrendben az 
elmúlt esztendőre.

Kezdjük rögtön legrégebbi büszkeségünkkel, melyet 
most is kezünkben tarthatunk. Idén is négy alkalommal 
jelent meg az Újtelepi Hírlap, alkalmanként több mint 
1200 példányban. A kezdeti 4–8 oldalt idénre már ki-
nőttük, annyi esemény leírása és fényképes összeállítása 
kell, hogy belekerüljön. Köszönet érte a TexT nyom-
dának, ahol írásainkat, fotóinkat ilyen szép kiadvánnyá 
varázsolják, és külön köszönet annak a 24 lakónak, akik 
fáradhatatlanul, szinte pillanatok alatt kézbesítik szom-
szédaiknak. Vannak, akik első pillanattól fogva, azaz 
négy éve segítőink. nem tudunk elég hálásak lenni érte. 
Aki kedvet érez ahhoz, hogy háromavonta tegyen egy 
25–30 perces sétát újságkézbesítés címszóval, nyugod-
tan jelentkezzen a Venyimi úti üzletben, hogy felírjuk 
segítőink névsorába. Mindenki csak egy utcát visz, kivé-
ve a Bagolyvár/Csillagdomb környékét. Ott egy lakónk 
(Szilvi, aki szintén most csatlakozott hozzánk) több 
mint 200 újságot kézbesít egyedül, mert oda valahogy a 
négy év alatt nem sikerült találnunk segítséget.

Idei első nagy rendezvényünk, a 2 napos ÚjTELE-
pI pIKNIK volt. első napján, szombaton a Tündérkert 
játszótér megszépítésével kezdtünk. Kicsik és nagyok, 
idősek és fiatalok együtt csiszolták, hegesztették, fes-
tették a kerítést, varázsolták vidámmá a szebb napokat 
látott, csupa rozsda vaspálcikákat. Kevesen voltunk, de 
szorgalmasak és hatékonyak. Szerencsére ekkor már 
egyesületünk szerződésben állt négy dunaújvárosi kö-
zépiskolával, és diákjaik megemelték létszámunkat, ki-
segítve bennünket a nagy munkában. Második napon, 
a hagyományos Újtelepi Pikniken az időjárás nem volt 
túl kegyes hozzánk, így visszafogott létszámmal voltunk 
jelen, ám a hangulat így sem volt fagyos. Isteni illatok 
terjengtek az iskola udvarán, volt, aki grillezett, volt, aki 
bográcsban főzött, de tárcsán sült finomságok is készül-
tek. A gyerekeknek a programok sokasága okozott örö-
met, a lovaglás, a légvár, a segway… és nem is sorolnám 
tovább a sok-sok mindent.

ezzel a tavaszi tennivalók még nem értek véget, hisz 
egyesületünk a Hankook önkéntes pályázatán nyert 
500 000 Ft-ot (amely szigorúan csak anyagköltség lehe-
tett, munkadíjra nem költhettünk egy fillért sem), amit 
még a játszótéri munkálatokra kellett fordítani. Hisz a 
kerítés festése csupán töredékét képezte terveinknek. 
Készült új járda térkőből a bejárati kiskaputól a köz-
ponti filagóriáig, és a hinta alatti gumilapozás is ebből 
a pályázati pénzből valósult meg. Kiegészült egy vállal-
kozó ajándékával, egy kerékpártárolóval is a lista, amely 
alá szintén térkő burkolat került. Sokkal nehezebben ké-
szült el, mint azt reméltük, bevalljuk, azt hittük, sosem 
végzünk majd. Alig 4–5 lakó segédkezett mindössze. így 
közel egy hónapig tartottak a munkálatok, és talán nyár-
ra sem készültünk volna el, ha egy nagyvenyimi építési 
vállalkozó nem siet segítségünkre szaktudásával, gépei-
vel és embereivel. nehéz szülés volt, de készen lettünk 
vele.

A rendezvényeink közti szünetben sem tétlenkedett a 
lakosság egy része, hisz kérésünkre/felhívásunkra sokan 
szorgalmasan gyűjtötték a kupakokat – MeLyeK GyŰJ-
TÉSe 2018-ban IS FOLyTATÓDIK!!! Rengeteg típusú 
műanyag kupakot lehet gyűjteni, a mosogatószertől a 
tusfürdőn át az öblítőn és mosószeren keresztül egészen 
a most épp aktuális pezsgősdugóig, ezer dolognak van 
műanyag kupakja az ásványvízen, üdítőn és tejen kívül. 
(Kérjük, hogy mindenki OTTHOn TÁROLJA, mert saj-
nos egyesületünknek még mindig nincs központi helyi-
sége, ahol bármit is tudnánk raktározni, így mi is csu-
pán saját garázsainkban és pincéinkben tudjuk eltenni 
egyelőre a holmikat.

Ősszel ismét felbolydult Újtelep (és szinte az egész 
város, sőt még a környékbeli településekről is jöttek) 
hisz menetrend szerint szeptember 16-án újra megren-
deztük az ÖKO-napot. Tőlünk megszokott módon ezt 
is kibővítve, továbbgondolva. Cégek kiállítási sátraival, 
mintegy bemutatva, miért is jó a világnak, ha odafigye-
lünk a szelektív gyűjtésre és a tisztaságra. Rekordot 
döntöttünk, egy nap alatt 16,5 tonna mindenféle fém- 
és műszaki hulladék gyűlt össze. Kupakból is a 2016-os 
280 kilóhoz képest már sokszorosa, 1010 kg lett. Sajnos 
a feldolgozó üzem által meghirdetett országos kupak-
gyűjtő versenyen ezzel még csak a 27. helyezést értük el. 
Az első hat díjazott egyesület 2,5 tonna feletti mennyi-
séget, az első helyezett közel 9 tonnát adott le. Amely-
nek már nem csak az érte kapott kilónkénti ára is ön-
magában szép összeg, de a helyezésért járó 100 000 Ft is 
ösztönzőleg hat. (A 6. helyezett is 50 000 Ft jutalomban 
ban részesült.) Öröm volt látni a sok gyermeket, ahogy 
cipelték a kupakokkal teli zacskókat/szatyrokat, jó bele-
gondolni, hogy ők már egy szelektíven gyűjtő gondol-
kodásmódban nőnek fel, hisz szüleiktől ezt látják. Plusz 
korán megtanulnak jót cselekedni, hisz minden egyes 
kupak segítség. egyesületünk két teherautóval és segí-
tő rakodókkal rótta Újtelep utcáit, hogy az előre leadott 
címekről idősektől, egyedül élőktől, vagy utánfutóval 
nem rendelkezőktől elhozzuk a felhalmozódott, már ki-
dobásra ítélt tárgyakat.

november 30-án este ismét felkapcsolódtak Újtelep 
fenyőin a fények (Venyimi út eleje és a Bagolyvár) ki-
kerültek az ünnepi jókívánságot kikiáltó tábláink. Idén 
új, biztonságos táblatartót is kaptunk egy vállalkozótól a 
bagolyvári fenyőnk elé. 

Végül pedig legfrissebb élményünk, kedvenc rendez-
vényünk a Mikulás-parti volt alig két hete, december 
2-án. nem ragoznám, csak annyit fűznék hozzá, ferge-
tegesre sikeredett, rengetegen voltunk. A technikai ma-
lőröktől csak még emberibb lett, hisz együtt izgultunk 
és szurkoltunk, hogy begyulladjon a tábortűz, és milyen 
vidám lett mindenki, mikor egyszerre morajlott fel az 
egybegyűlt tömeg: végre lobog a tűz. Több idős ember 
csalódott volt, mi pedig kicsit értetlenek, hogy Csaba 
atya merre járhatott, de ez az élő műsor, egy rendezvény 
varázsa, hogy pillanatról pillanatra változik a program. 
Mindez azonban semmit nem rontott a lényegen, a sze-
retet és mosoly délutánján, ahol nagyon sok szomszéd 
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volt együtt és örült a viszontlátásnak, hogy ráértek be-
szélgetni, a gyermekekkel, unokákkal lenni.

Reméljük, hogy jövőre is folytathatjuk hagyománya-
inkat, és nemcsak anyagi lehetőségünk/segítségünk lesz 
megrendezni ezeket az egyre közkedveltebb programo-
kat, de fizikai segítőink is lesznek. Ugyanis a közösségi 
összefogás szíve-lelke maga a közösség. Lakóink segít-
sége nélkül mi nem boldogulunk magunkban, szükség 
van fiatalabb lakóink segítségére is. nem várunk el több 
napnyi megerőltető tevékenységet, mindig csak 1–2 
órányi, vidám hangulatban eltöltendő apróbb munkát. 
Repertoárunk lakossági segítség hiányában így is szű-
kült, mert magunk mindent nem tudunk kivitelezni, így 
már csak ezt a 3 rendezvényt vállajuk be, mert ezt tisz-
tességgel, minőségben meg tudjuk oldani. Mi is mun-
ka mellett tevékenykedünk, családunk és munkaidőnk 
„rovására”, ám az ő segítségükkel. Hisz ez a lelkesedés, 
ami bennünket hajt, egy „fertőző betegség” és már kör-
nyezetünkre is átragadt, kollégáink, családtagjaink már 
velünk vannak.

Fontosnak tartjuk, hogy az újtelepi szülőket és közép-
iskolás tanulókat tájékoztassuk: egyesületünk négy kö-
zépiskolával áll szerződésben, így a rendezvényeinken 
való segítséget hivatalosan is igazolni tudjuk az érettsé-
gihez szükséges, kötelező 50 óra önkéntes programban. 
Az alábbi négy tanintézménnyel vagyunk kapcsolatban: 
Dunaújvárosi SzC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziu-
ma és Kollégiuma, Széchenyi István Gimnázium, Pan-
non Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és a Dunaújvárosi SzC Dunaferr Szak-
gimnáziuma és Szakközépiskolája. Kapcsolattartó taná-
raiknál érdemes jelentkezni és figyelni Facebook-olda-
lunkon, hogy mikor keresünk segítséget.

Reméljük, hogy 2018-ban nem csupán pénzünk és 
segítségeink lesznek, de olyan hely is, ahol mindezeket 
meg is tudjuk valósítani. Hisz a Jókai utcai volt iskola 

épületének a sorsa 2018-ban fog eldőlni. Bízunk benne, 
hogy új „gazdájával” is sikerül jó kapcsolatot kialakíta-
nunk, hisz Újtelep lakóinak nagy szüksége van egy kö-
zösségi térre. Ahol a most épp kényszerszüneten lévő 
meridián torna- és jógacsoportunk folytathatná több 
éves heti összejöveteleit, vagy a megszokott nagyobb 
programokat meg tudjuk rendezni.

Minden rendezvényünk megvalósításához nem csu-
pán a lakók anyagi segítségére volt szükségünk, de a 
polgármesterünk, Cserna Gábor és Dunaújváros Me-
gyei Jogú Város Képviselőtestülete által megszavazott 
támogatásra, valamint a DVG zrt. és önkormányzati 
képviselőnk, Tóth Kálmán segítségére is.

Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük polgárőre-
inknek, a Városvédő Polgárőrség tagjainak egész éves ál-
dozatos munkájukat! Mindennapos járőrözésük mellett 
az összes rendezvényünkön jelen vannak, biztosítva ez-
zel a balesetmentes lebonyolítást. Valamint köszönetet 
érdemel rendőrségi körzeti megbízottunk, Szabó János, 
aki flottul összehangoltan igazodik rendezvényeinkhez, 
és roppant jó kapcsolatot alakított ki mind az újtelepi 
lakosokkal, mind polgárőreinkkel.

Valamint köszönjük mindenkinek, aki egyetlen forin-
tot is átutalt számlaszámunkra, biztosítva ezzel, hogy 
legyen Újtelepi Hírlap, szórólap és rendezvény Újtele-
pen.

KÖSzÖnJÜK! 
TALÁLKOzUnK 2018-ban is.

egyesületünknek támogatást kétféleképpen lehet eljuttatni: 
–  személyes befizetésre a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben 

van lehetőség nyitvatartási időben, vagy 
–  átutalással az alábbi bankszámlaszámra: 

CIB Bank 10700134-69613595-51200002 
átutalásnál kérjük odaírni: MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS.

Köszönjük!
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Kezdünk a hagyományok városrészévé válni, vagy mond-
juk úgy inkább, sok jó szokásunk lett az utóbbi években. 
Például a Tündérkert játszótér őszi rendbetétele. Idén is 
két alkalommal hirdettük meg a falevél gereblyézését. 
Szorgos lakók és szorgos diákok munkája révén mindkét 
alkalommal sikerült nemcsak a játszóteret, de a hozzá 
tartozó utcafrontot is tisztává varázsolnunk. Vidám ne-
vetésektől hangos, egy-egy órás reggeli testmozgás ez, 
természetesen étellel-itallal kiegészítve. Kicsik és na-
gyok együtt, mosolyogva kezdték a szombatokat. Volt, 
ki kávéval, volt, ki süteménnyel érkezett. Mindig kelle-
mes hangulatban röpül el az idő, a munka olyan könnyű, 
hogy még 3–4 évesek is segítenek. Reméljük, itt is egyre 
több új arccal, anyukákkal, nagymamákkal találkozunk 
majd. Vagy apukákkal, ha esetleg folytatnánk és pályáz-
nánk további szépítésre. 

És hogy mikulásra ne csak hazavihető ajándékokat kap-
janak a gyerekek, kedves lakótársunk kisfia, Botond fel-

ajánlása jóvoltából egy 
kis házzal is gyarapo-
dott a játszótéri játé-
kok száma. Köszönjük 
Boti! (Édesanyjának, 
Katának is köszönet, 
hogy át is vitette daru-
sautóval a játszótérre.)

Felhívjuk ismét a kedves szülők és nagyszülők figyel-
mét arra, hogy homokozni lehet bármikor a homoko-
zóban. A homokozó nem azért van letakarva, mert nem 
lehet használni, hanem mint azt a padon elhelyezett kis 
tájékoztató is mutatja, higiéniai okokból, állatürülék, fa-
levél, egyéb szennyeződés elől véd. Már ketté is vágtuk, 
mert többen panaszkodtak, hogy túl nagy a takaró fólia. 
ezen segítettünk, már két fél takaró van a homokozón. 
Havonta felássuk és elgereblyézzük a homokot, hogy le-
hessen játszani, építeni benne. 

A hinta körüli homok nem homokozás, játék céljára 
van, hanem a gyerekeink védelmére.

Köszönjük szépen, hogy mindannyian vigyázunk a 
rendre és a tisztaságra is!

Őszi munkálatok  
a Tündérkert  
játszótéren
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Mondhatjuk, már szokás szerint, december első hét-
végéjén Újtelep apraja-nagyja összegyűlt az iskolaudva-
ron, hogy egy igazán kellemes, estébe nyúló délutánt 
töltsön együtt.

Évről évre egyre többen leszünk, aminek mi, szerve-
zők nagyon örülünk. Hagyományainktól nem térünk el, 
csupán a helyszín elrendezésével és a mennyiségek nö-
velésével változtatunk szokásainkon.

nagy örömünkre az időjárás is kegyes volt hozzánk 
aznap. Mi, manók izgatottan csomagoltunk, készülőd-
tünk és pakoltunk már az előző napokban is, hiszen 
mindig jobbat szeretnénk az előző évinél. 

Szombat reggel néhány lakó és középiskolás diák se-
gítségével életre kelt az újtelepi Mikulásfalu. Délután 
szorgos szomszédasszonyok kenték a házi pecsenyezsí-
ros kenyerek garmadáját, a diákok tálaltak, csinosították 

a vendégváró asztalokat. A 16 órai kapunyitáskor már a 
sütiversenyre is több csodálatos torta és süti érkezett… 
és idén rekordszámú, 27 finomságból kellett a legszeb-
beket, legjobbakat kiválogatnia a zsűrinek. Jászolunk 
ugyan idén sajnos áldás nélkül maradt, ám ez nem 
okozott fennakadást, mert mikulásunk fogata már épp 
a kertek alatt járt, és a kicsik nagy örömére 17 órakor 
megérkezett Újtelepre, zsákjában 185 csomaggal. Kö-
zel két órán keresztül szavaltak és énekeltek a gyerekek 
neki, volt, aki sütit hozott a mikulásnak, volt, aki rajzzal 
készült. Mindezt Kiss Péter, a Pécsi zenei Konzervató-
rium hallgatójának harmonikajátéka kísérte. Közben a 
fogat rótta a köröket gyermekkel megrakva fáradhatat-
lanul, közel másfél órán keresztül. Majd megkezdődött 
a tombola, ahol 74 meglepetés és 3 fődíj került kisorso-
lásra. 19 órakor begördültek Baracsról és Mezőfalváról 

Ismét Újtelepen járt a Mikulás
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az önkéntes tűzoltók közösen, valamint körzeti rendőr-
ségi megbízottunk, Szabó János a rendőrautóval, hogy 
kicsik és nagyok megnézhessék és kipróbálhassák mind-
két autót, a polgárőreink gépjárműve mellett. 20 órakor 
eloltották az ünnepi máglyát, s már csak az elpakolás 
maradt esti programnak.

Idén már több mint 500 vendégünk volt. nagy köszö-
nettel tartozunk Braun ervinnek, aki most is, mint 
egész évben minden kisebb-nagyobb rendezvényünk-
re, friss, meleg kenyeret és pogácsát készített nekünk.  
A Klarafrukt Kft.-nek, akik friss gyümölccsel és zöldség-
gel láttak el bennünket. A DVG zrt.-nek, akiktől nem-
csak a helyszínt, de a padokat és asztalokat is kaptuk. 
A Baracsi Magyar Lovasudvarnak, akiknek a lovait már 
néhány gyermek névről ismeri, hisz harmadik éve ők a 
felelősek a mikulás pontos érkezéséért. Minden kedves 
lakónak, aki segítségkérő szavunkat meghallva jött sát-
rat állítani, máglyát rakni, kenyeret kenni. Aki egyetlen 
forinttal vagy ajándékkal hozzájárult, hogy idén is le-
gyen mit kisorsolnunk a tombolán.

Örömmel láttuk, hogy egyre több olyan szomszédunk 
jött át, akiknek már nagyok a gyerekei, hogy csak koc-
cintson egyet szomszédjával (vagy velünk), külön öröm 
volt látni idősebb szomszédainkat is, akik átsétáltak meg-
nézni bennünket. elfogyott 50 liter forralt bor, 65 liter 
tea, 27 tálcányi sütemény, 10 kg pogácsa és 518 szelet 
zsíroskenyér.

KÖSzÖnJÜK POLGÁRŐReInKneK A HeLySzín 
BIzTOSíTÁSÁT ÉS Az AznAPRA MeGeRŐSíTeTT, 
A RenDezVÉny IDeJÉn FOKOzOTT JÁRŐRSzOL-
GÁLATOT, melyet közösen, összehangolva, körzeti 
megbízottunkkal együtt hajtottak végre.

Végül egy kis emlékeztető. ne feledjük megnézni a 
manóktól a kapuban kapott ajándékkupont, amely egy-
órás ingyen játszóházhasználatra jogosít fel a Manó-
KaLand Játszóházba. BeVÁLTHATÓ: 2018. JAnUÁR 
31-ig!

Bízunk benne, hogy találkozunk  
jövőre is!
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FOnTOS TeLeFOnSzÁMOK

Mentők  104 RendőRség 107
tűzoltók 105 segélyhívó 112
POLGÁRŐRSÉG: 
Járőrautó (este 20 órától hívható ) . . . . . . . . . .  06-30-792-5326

RenDŐRSÉGI KÖRzeTI MeGBízOTT:

Szabó János  (szolgálati szám)  . . . . . . . . . . . . .  06-20-500-8077

KÉMÉnySePRÉS: Drága Róbert   . . . . . . . . . .  06-30-221-4170

DUnAneTT (csak ügyfélszolgálati időben hívható) 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06-25- 436-535, 06-25-436-877

POLGÁRMeSTeRI HIVATAL . . . . . . . . . . . . . .  06-25/544-100

Tóth Kálmán 9 vk képviselő . . . . . . . . . . . . . . .  06-20-227-9145

OrvOsi ellátás ÓvárOs 
                         felnőtt körzet 6.  . . . . . . . . . . .  06-25/286-120 

felnőtt körzet 7.  . . . . . . . . . . .  06-25-286-113
Körzeti (Újtelep) védőnő:  Preizler Lilla   06-25-413-848 
OrvOsi ügyelet             felnőtt . . . . . .  06-25-410-600 

gyermek. . . . .  06-25-410-231
KÓrház központi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06-25-550-550
Víz-csatorna- és hőszolgáltató  
DvCsh Kft. ügyelet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06-25-510-149
Áramszolgáltató  E-ON  . . . . . . . . . .  vezetékes: 06-52-512-400  
(H-P 7.30-20.00)  
mobil telefonról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 20/30/70 459-96-00
FŐGÁZ  Dunaújvárosi kirendeltség  
(ParkCenter)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06-40-474-474

Kedves Újtelepiek!

Szeretnénk ismét a lakosság segítségét kérni, hogy a 
napközben cirkáló nézelődő autóknak írják fel a rend-
számát és hívjanak minket a megadott telefonszámon. 
Mielőtt kiírják a Facebook ÚJTeLeP(Dunaújváros) cso-
port oldalára, a hozzánk, illetve nappal a rendőrséghez 
beérkező bejelentés után várjanak kb. 15 percet. ennyi 
időre szükségünk van, hogy utánaeredjünk a bejelentett 
gépjárműnek. Szeretnénk arra is megkérni a lakosságot, 
hogy legyenek elővigyázatosak, ne adjanak mindenkinek 
segítő felvilágosítást. Sajnos az erre szakosodott embe-
rek észrevétlenül faggatják ki a környéken lakó időseket 
mindenféle indokokkal, például így: „Kézcsókom, napok 
óta keresem a két házzal arrébb lakó ismerősömet, de 
nem találom itthon.” erre ne válaszoljuk, azt, hogy „ó, 
ott nem lakik senki”, vagy hogy „á, azok sosincsenek itt-
hon”. Máris egy fontos információval lettek gazdagab-
bak a rossz szándékkal érdeklődők. eladó ingatlanokat 
is keresnek. Minden háznál ki van írva a telefonszám, 
hívják azt, vagy menjenek be ingatlanos irodába ér-
deklődni. Tegyünk úgy, mintha nem tudnánk semmit, 
vagy mondjuk azt, nem vagyunk beszélő viszonyban, 
nem tudom. Megkezdődött a fűtési szezon is. Legyünk 
elővigyázatosak a faárusokkal és a segítőkész, eresz ki-
takarítására/cseréjére, ablakszigetelésére jelentkezők-
kel. Amíg alkudozunk vagy épp az ereszből szedik ki 
a falevelet, gyakran felmérik a terepet és kifaggatják a 
tulajdonost ügyes kérdéseikkel, mikor vannak otthon, 
egyedül él-e stb. Ha fát vásárolunk, sose legyünk egye-
dül és figyeljünk nagyon a pénzünkre! A kialkudott árat 
ne előttük vegyük elő a szekrényből, ne engedjük be 
a lakásba őket! Gyakori a különböző szervezetekre való 
hivatkozás, hogy idős, egyedül élő embereken akarnak 
segíteni. Ha valóban igazi szervezetektől jönnének, tud-
nák, kiket kell keresni, hisz az önkormányzattól hiva-
talból kikérhetik az idősek címét. Azt se feledjük, hogy 

gáz-, villany- vagy vízszolgáltató cégektől készpénzt 
vagy számlabefizetést sosem intéznek, senki nem jár 
már villany- vagy gázszámlát fizettetni! Ha ünnepekre 
vagy rövidebb-hosszabb pihenésre elutaznak, értesítsék 
közvetlen szomszédaikat és bennünket. Az újságoktól 
dagadó postaláda jelzés: nem vagyunk itthon. 

Kedves Újtelepiek! Legyünk óvatosabbak, gyanakvó-
ak. Sajnos ilyen világot élünk, ahol visszaélnek az embe-
rek jó szándékával, kedvességével. Vigyázzunk magunk-
ra és szomszédainkra! 

Megint megragadjuk az alkalmat és ismételten meg-
köszönjük támogatásaikat, továbbá ha lehetőségük en-
gedi, a jövőben is számítunk segítségükre.

Telefonszámunk a következő:  06/307925326,  
amely éjszaka folyamán bármikor hívható!

Támogatás befizethető: 
–  személyesen a Venyimi út 8/b szám alatti üzletben 

nyitvatartási időben, 
–  átutalással pedig a Raiffeisen BAnK számlaszámra 

utalhatunk:
DUnAÚJVÁROSI VÁROSVÉDŐ POLGÁRŐRSÉG
12024009-00160996-00100002
megjegyzésként kérjük odaírni:  
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÚJTeLeP

Köszönjük!

Végül KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK ÚJTELEP LA-
KÓINAK A VÁROSVÉDŐ POLGÁRŐRSÉG TAGJAI 
NEVÉBEN!

Üdvözlettel:
	 Hegedüs	László	
	 a	Dunaújváros	Városvédő	Polgárőrség		
	 elnöke

A Polgárőrség 
felhívása
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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 
ígérkezik, 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 influenzajár-
vány sem volt (többségében az sem influenza, 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, biofizikai 
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-
nyezetével 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 biorezo-
nanciával, jó eredményekkel.
Kiváló táplálékkiegészítők is segíthetnek ebben, ezek kiválasz-
tásában szívesen segítek.
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Vajon mennyire ismerjük szomszédainkat? Tudjuk, 
hogy mit dolgozik, honnan jött, mióta újtelepi és mi 
a kedvenc hobbija? Újságunk egy új rovatot nyit, ami-
ben egy-egy valamiért figyelemre méltó újtelepi embert 
mutatunk be. Sikeres vállalkozókat, akik munkájuk 
melllett a közösség támogatását is fontosnak tartják, 
sportolókat, művészeket és olyan embereket, akik éle-
tükkel, munkásságukkal példát mutatnak, embereket, 
akikre felnézünk, vagy csak egyszerűen rácsodálkozunk, 
mert egy érdekes személyiséget fedeztünk fel benne.

Szallár zoltán
Ha azt mondjuk, hogy KGyV Kapton, a vasműsök leg-
többjének ismerősen cseng ez a cégnév (na jó, másnak 
talán nem annyira), hiszen szinte a vasművel egyidős 
múltja van. A rövidítés a Kohászati Gyárépítő Válla-
latot fedi, amely fűtőberendezések, kemencék gyártá-
sával, felújításával foglalkozik, és értelemszerűen erős 
kötődése van a vasművel. A rendszer- és tulajdonosi 
változások a céget is érintették, de inkább csak szer-
vezetileg, mert a céget ma is ugyanaz a Szallár zoltán 
vezeti eredményesen ügyvezető igazgatóként, mint a 
régi állami időkben. Ma kb. 50 embert foglalkoztatnak 
az igények és a megrendelések függvényében, főként 
szakmunkásokat fizikai munkára.

Szallár zoltán nem tősgyökeres dunaújvárosi, Szom-
bathelyről sodorta ide az élet. Miután nem vették fel 
a jogi egyetemre, a Dunaújvárosi Főiskolán kapott he-
lyet, majd végzés után a tanulást szinte abba sem hagy-
va, előbb a Budapesti Műszaki egyetemen lett gépész-
mérnök, majd utána még a közgazdász diplomát is 
megszerezte. ez utóbbi aztán igen hasznos tudás lett 

a privatizáció során, amikor is egy újfajta tudásra is 
szükség lett a vállalatirányítás terén. Végzés után egy 
ideig a karbantartás területén dolgozott vezetőként, 
majd a kilencvenes években került az akkori KGyV-
hez, aminek a mai napig ügyvezetője.

Itt, a városban alapított családot, kezdetben egy 
Római körúti panelben éltek, az akkori mércével re-
mekül. A viszonylag kevés várakozási idő után kapott, 
frissen átadott lakásokban fiatalok éltek, gyerekek 
születtek, a játszótereken barátságok, kis közösségek 
alakultak, mindenki ismert mindenkit, szó sem volt 
még panelszeparációról. Ide született két nagyobbik 
gyermeke. Aztán ahogy szűk kezdett lenni a lakás, 
váltani kellett. Mindig vágyakoztak a kertes ház után, 
gyemekkori emlékei is inkább ahhoz kötődtek. eleinte 
egy hobbikert töltötte be ezt a szerepet, majd amikor 
lehetőség nyílott rá, a Gőzmalom utcába költözött 
a család egy jóval nagyobb házba, ahol már egy sa-
ját kert is a birtok része volt. egy új házasság és egy 
új gyermek már a mostani újtelepi házba hozta, ami 
mára a végleges otthont jelenti. Szeret itt élni. Kom-
fortos, szép háza van, időnként körbe kerékpározza 
a környező utcákat, szívesen elnézelődik. Időközben 
a gyermekeiből felnőttek váltak saját otthonnal, saját 
élettel, és immár a legkisebb fiú is végzett a műszaki 
egyetemen. Szallár zoltánnak mindig fontosak voltak 
az emberi közösségek. Ma a református közösség tag-
jaként érzi jól magát, de tartja baráti társaságával is 
a szoros kapcsolatot, és a Pentele Baráti Kör rendez-
vényeit is gyakran látogatja. Mint elmondta, nagyon 
jónak tartja, hogy létezik Újtelepen az egyesületünk 
is, szívesen támogatja, és számos javaslata, tippje van 
számunkra, hogy még eredményesebbek legyünk. 

Keve	Piroska

Ismeretlen szomszédok – Bemutatjuk...

Sütiverseny Újtelepen
Rekordszámú, 27 benevezett sütemény került a zsűri 

elé a 2017. december 2-i Mikulás-parti süteményver-
senyén. A parti közönségét nagyon elkényeztették a 
versenyzők, hiszen bőségesen jutott a süteményekből 
mindenkinek. Az önkéntes segítő diákok folyamatosan 
kínálták a több száz vendégnek a finomságokat.

A Nyári Józsefné és Fekete Éva alkotta zsűri nagyon 
nehéz helyzetben volt. Mint azt a díjazott sütikről ké-
szült képek is mutatják, valóságos remekművek, süte-
ményköltemények érkeztek a versenyre. Az ízek har-
móniája és kavalkádja egyaránt próbára tettea zsűrit.
nehéz volt a döntés. A jók közül kellett kiválasztani a 
legjobbakat.

A díjazott versenyzők:
I. díj:  nyuliné Tóth Beáta, Oroszkrém kocka
I. díj:  Csilléryné Kockás Mónika, 

Csokoládés, meggyes Mikulás-torta
II. díj:   Belső Bogi és Dávid, Téli táj
II. díj:   Fábián Szilvia, Kolbászos-sajtos rúd
III. díj:   Bartos Linda, Diós-kávés téli álom
III. díj:   Braun ervinné, Somlói szelet
Különdíj:  Csilléryné Kockás Mónika, 

Karácsonyi mézeskalács
Különdíj:  Bartos Linda, nincs buli nélküle pogi

Ü
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Az adventi időszakban, készülve az ünnepekre bizonyá-
ra sokan elkészítik az alábbiakban olvasható finomsá-
gokat.

Receptek
Oroszkrém	kocka
HOZZÁVALÓK:
8 tojásos piskóta: 30 dkg porcu-
kor, 0,6 dl víz, 0,6 dl olaj, 30 dkg 
liszt, 1 csomag sütőpor
Krém: 20 dkg cukor, 9 dl tejszín, 
5 tojás sárgája, 4,5 dl tej, 2 cso-
mag vaníliás cukor, 1 csomag 
mazsola, 1 csomag zselatin, rumaroma
eLKÉSzíTÉS: Megtöltjük a lapokat, ízlés szerint díszítjük.

Csokoládés,	meggyes	
Mikulás	torta
Tortalap
HOZZÁVALÓK: 
6 db tojás, 6 evőkanál cukor,  
6 evőkanál liszt
eLKÉSzíTÉS
1.  A tojásokat szétválasztjuk.  

A fehérjét kemény habbá verjük (géppel is végezhetjük). A sárgá-
ját kikeverjük a cukor felével.

2.  Amikor a fehérje már kemény, beleszórjuk a maradék cukrot, és 
még egy kicsit verjük tovább. A felvert fehérjéhez hozzáadjuk a 
sárgáját (ezt is csinálhatjuk géppel, de a leglassúbb fokozaton).

3.  ezután egy kanál segítségével óvatosan és apránként hozzáadjuk a 
lisztet, és minden adagolás után átkeverjük.

4.  Kivajazott vagy sütőpapírral kibélelt tepsibe öntjük, és 160 fokon 
tűpróbáig sütjük.(Az első 10 percben ne nyissuk ki a sütőt!)

ezt a piskótát kétszer sütöm meg, majd elkészítem a krémet.
Krém
HOZZÁVALÓK:
40 dkg vaj, 20 dkg porcukor, 6 evőkanál liszt (én helyettesíteni szok-
tam vaníliapudinggal), kakaó
ebből főzött krémet készítek, majd meggylekvárral megkenem a pis-
kóta alját, és ráteszem a csokikrémet.

Téli	táj
HOZZÁVALÓK:
50 dkg háztartási keksz, 3–4 
evőkanál méz, 3–4 evőkanál ba-
racklekvár, kakaópor, porcukor, 
30 dkg margarin, 2 csomag va-
níliás cukor, 6 csepp rumaroma
Díszítés: kagyló formájú gabo-
napehely, porcukor
Télapó: 3 tojásból piskóta, marcipán bevonat, oroszkrém töltelék

Kolbászos-sajtos	rúd
HOZZÁVALÓK:
20 dkg margarin, 25 dkg túró, 
25 dkg liszt, 2 teáskanál só, 10 
dkg kolbász
Tetejére: 1 db tojás, 10 dkg sajt
eLKÉSzíTÉS: 
A hozzávalókat összegyúrjuk, kinyújtjuk, felcsíkozzuk, a tetejét tojás-
sal megkenjük, sajttal megszórjuk, 180 fokon aranybarnára sütjük.

Diós-kávés	téli	álom
HOZZÁVALÓK: 
30 dkg darált dió, 20 dkg porcukor, 6 tojás, 10 dkg kristálycukor, 2 kis 
pohár hideg kávé, 15 dkg vaj
eLKÉSzíTÉS: 
A diót megpirítjuk (szárítjuk) kb. 100 fokon. Mikor kihűlt, ledarál-
juk és összekeverjük a porcukorral. 6 tojásfehérjét habbá verünk, és 
belekeverjük a cukros diót. nagy tepsibe (kb. 30x30 cm-es) sütőpa-
pírt teszünk, és beleöntjük a masszát. 180 fokon sütjük. Ha megsült, 
még melegen 3 részre vágjuk, és hagyjuk kihűlni. (Hidegen törik a 
tészta.)
A krémhez 6 tojássárgáját kikeverünk a kristálycukorral, majd bele-
keverjük a kávét. Gőz felett sűrűre főzzük. A vajat habosra keverjük. 
Mikor kihűlt a krém, a vajjal kikeverjük.
A három részre vágott lapokat megkenjük a krémmel (lap-krém-lap-
krém-lap).Fogyasztás előtt egy nappal hűtőbe tesszük.

Somlói	szelet
HOZZÁVALÓK:
8 tojás, 16 dkg cukor, 20 dkg liszt, 1 kávés-
kanál sütőpor, 3-4 evőkanál kakaópor
A vaníliás pudinghoz: 1 cs. vaníliás pu-
dingpor, 4 dl tej, 4 evőkanál cukor, 15 dkg 
margarin, ízlés szerint porcukor
A csokoládés pudinghoz: 1 cs. csokoládés 
pudingpor, 4 dl tej, 4 evőkanál cukor, 15 dkg margarin, ízlés szerint 
porcukor
A tetejére: 4,5 dl Hulala tejszín, 2 cs. vaníliáscukor
Az öntethez: 1 evőkanál cukor, 2 evőkanál kakaópor
eLKÉSzíTÉS:
A tojássárgákat kikeverjük a cukor felével és 8 evőkanál vízzel. A fe- 
hérjét a cukor másik felével keményre felverjük. A sárgájához kever-
jük a lisztet és a sütőport, majd óvatosan a fehérjehabot is belefor-
gatjuk. A fele masszát egy sütőpapírral kibélelt, közepes méretű tep-
sibe öntjük, a másik felébe belekeverjük a kakaóport. előmelegített 
sütőben, egyenként 170 fokon, tűpróbáig sütjük. Közben a pudingo-
kat elkészítjük. A kakaós piskótára rákenjük a vaníliás pudingot. erre 
jön a világos lap és a csokoládépuding. A tejszínt a vaníliás cukorral 
keményre felverjük, a sütemény tetejére kenjük. Az öntethez a cuk-
rot a kakaóporral és 1–2 evőkanál vízzel addig melegítjük, amíg a 
cukor fel nem olvad. ezt csorgatjuk a tetejére, és hűtőbe tesszük. 
Tetszőlegesen szeletelve kínáljuk.

Karácsonyi	mézeskalács
HOZZÁVALÓK:
1 kg liszt, 4 dl porcukor, 2 teáskanál szó-
dabikarbóna, 2 teáskanál fahéj, 2 teáska-
nál őrölt szegfűszeg, csipet só, 10 dkg mar-
garin, 3 db tojás, 3 dl méz
A díszítéshez: 1 db tojásfehérje, 6 evőka-
nál kristálycukor
eLKÉSzíTÉS:
1.  A száraz anyagokat összekeverjük, belemorzsoljuk a margarint.  

A közepébe öntjük a mézet, beleütjük a tojásokat, és az egészet jól 
összegyúrjuk. A deszkát bőven lisztezhetjük. A tészta ne legyen 
túlságosan lágy, mert akkor nagyon megdagad a sütőben.

2.  A tésztát alaposan lisztezett deszkán 2–3 mm vékonyra nyújtjuk.
Kiszaggatjuk vagy kivágjuk a formákat, és a margarinnal vékonyan 
kikent, kilisztezett tepsibe rakjuk.

3.  180 fokra előmelegített sütőbe toljuk és megsütjük, de nagyon vi-
gyázzunk, hogy ne égjen meg, mert igen hirtelen megsül. A süté-
sek között nem kell újrakenni a tepsit, legfeljebb, ha jónak látjuk, 
egy kicsit belisztezhetjük.

4.  A kisült és kihűlt mézeskalácsokat a porcukorral krémesre kevert 
tojásfehérjével díszíthetjük.

Folytatás a 12. oldalon.
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A patak partján innen, a 6-os úton túl, valamint a 
Baracsi és mátyás király út által határolt területen 
élőknek! 

KEDVES KISGYERMEKES CSALÁDOK!
Személyesen sajnos nem tudok mindenkitől elköszönni, 
így itt búcsúzom tőletek.  
Négy és fél éves helyettesítés után, december 1-től új 
kolléganő érkezik az újtelepi, védőnői körzetbe. 
Köszönöm, hogy elfogadtatok, együttműködtetek velem, 
bizalmatokba fogadtatok. Örömet, szeretetet, megbe-
csülést kaptam tőletek. Hálás vagyok ezért, mert min-
dig jókedvűen, felszabadultan tudtam itt a feladato-
mat ellátni. 

Mindenkinek jó egészséget, sok örö-
met kívánok az életben!
Szeretettel gondolok Rátok!

Fekete Éva

ezzel át is adom a stafétabotot és a 
szót Újtelep új védőnőjének:

Szeretettel üdvözlöm Újtelep min-
den lakóját.
Preizler Lilla vagyok, 24 éves. Idén 
végeztem védőnőként a Semmel-
weis Egyetem Egészségtudományi 
Karán. A főiskola ideje alatt kis-
gyermekgondozó-, nevelői végzett-
séget is szereztem, és egy családi 
bölcsődében dolgoztam hónapokon keresztül. A dip-
loma megszerzése után a célom az volt, hogy szülő-
városomban védőnőként dolgozhassak, amire most 
lehetőséget kaptam. December elsejétől veszem át Éva 
újtelepi körzetét. Igyekszem minden család segítségére 
lenni munkám során. 

***
Kedves Éva! Mi, a Városvédők Újtelepért egyesü-

let tagjai köszönjük, hogy velünk voltál és vagy. Hisz 
most csak mint Újtelep védőnőjét búcsúztatunk el té-
ged, de mint segítő kedves szomszédot nem eresztünk 
el. Köszönjük, hogy első pillanattól része vagy csapa-
tunknak, minden piknikre és mikulás-bulira segítesz 
készülni. Óriási szigorral felügyeled az ajándékok cso-
magolásakor a játékok minőségét, könyörtelenül fél-
reteszed, ami nem bababarát festékkel vagy anyaggal 
készül. Minden pillanatban védőnő vagy, aki a gyereke-
kért dolgozik. Köszönjük, és számítunk rád ezután is! 

Új védőnő dolgozik 
Újtelepen

Recept
Nincs	buli	nélküle	
pogi
HOZZÁVALÓK: 20 dkg mar-
garin, 50 dkg liszt, 3–4 teás-
kanál só, 2 dkg élesztő, 20 dkg 
reszelt sajt (fele a tésztába 
megy), fél pohár tejföl, 2–3 
tojás sárgája
eLKÉSzíTÉS: A margarint a liszttel összemorzsoljuk. Az élesztőt 
pici tejben felfuttatjuk. Belerakunk mindent a margarinos lisztbe, 
összegyúrjuk addig, amíg már nem ragad a tészta. nem kell kelesz-
teni. Kinyújtjuk ujjnyi vastagra, tojásfehérjével megkenjük, rászórjuk 
a sajt másik felét (mehet rá szezámmag, lenmag) és kiszaggatjuk (kb. 
3,5 cm-es szaggatóval). 200 fokon kb. 20–25 perc a sütés.

Végül a verseny néhány kedves, emlékezetes pillanata 
képekben.

Amikor a család talpig jelmezben 
leadta a süteményt

Amikor a zsűri igazán  
nehéz helyzetben volt

Amikor egy kedves és ügyes 
kislány versenyen kívül 
elkészítette a szervező 
csapat hölgytagjainak  
nevével ezt a mézeskalács-
kompozíciót

Sütiverseny Újtelepen
Folytatás a 11. oldalról.

2018. évi programok
2018. január 18. 17.30 óra 
vÁRosvédők ÚjtelepéRt egyesÜlet, 
lakossÁgi FóRUM

2018. április 14.      Újtelepi piknik 

2018. szeptember 22.    Öko-nap

2018. december 1.   MikUlÁs-paRti


