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2016. március

Újtelepi ÖKO nap 
Cikk a 1–2. oldalakon

A 2015. év  
beszámolója

A Polgárőrség tájékoztatója
Cikk a 3. oldalon

Egynyári növények
Palkovics Kata tanácsai

Cikk a 4. oldalon

Mi is az a szívesség
bank?

Lehet szidni, lehet elutasítani a 
facebookot, de tagadhatatlan, 
hogy a virtuálison túl, mint esz
köz, óriási lendületet adott a va
lóságos helyi kisközösségek épí
tésében és erősítésében is. Erre a 
saját ÚjtELEP csoportunk talán 
a legmeggyőzőbb bizonyíték.

Cikk a 4–5. oldalon

Az életünk csodálatos
Az életet érezni kell, szagolni, 
látni és HALLANI.

Cikk a 5. oldalon

… ADD tOVÁBB…
Az utóbbi 30–40 évben vált a fen
ti mondás igazzá az emberek szá
mára, hogy ha nem tesznek Ők 
maguk az egészségükért, azt he
lyettük senki más meg nem teszi.

Cikk a 6. oldalon

Sütiverseny, receptek
Cikk a 7. oldalon

Szomszédünnep  
2.  ÚjtELEPI PIKNIK

Idén is sok szeretettel várjuk  
bulizni, piknikezni vágyó szom
szédainkat 2016. április 23-án  
az Újtelepi Népfőiskola (jókai u. 
19.) udvarán, batyus grillezés-
re / bográcsozásra / szalonna-
sütésre.

Cikk a 8. oldalon

Kedves Újtelepiek,  
kedves Szomszédaim, Barátaim!

Engedjétek meg, hogy néhány gondolat
tal segítsek nektek ráhangolódni a közelgő 
húsvéti ünnepekre, a húsvéti ünnepkörhöz 
kapcsolódó hagyományok és népszokások 
tükrében.

Húsvét a keresztény világ legnagyobb ün
nepe jézus kereszthalálának és feltámadá
sának emlékére.

A nagyböjt utolsó hete virágvasárnaptól 
húsvét vasárnapig a nagyhét.

jézus jeruzsálembe való bevonulásának 
emlékére a húsvét előtti vasárnapot virág
vasárnapnak nevezzük. 

Nagypénteken halt kereszthalált jézus. 
A keresztények körében a bűnbánat, a mély 
gyász és a szigorú böjt napja. A templomok
ban az oltárakat letakarják, a harangok 
némák. Ezen a napon a passiojátékok, élő
képes felvonulások világszerte ismert szo
kások.

Nagypéntekhez babonás félelmek kötőd
nek a paraszti életben. tiltották az állat
tartással, földműveléssel kapcsolatos mun
kákat, nem sütöttek kenyeret (mert kővé 

válik), nem mostak (mert a ruha viselőjébe 
villám csapna), nem fontak. 

Nagyszombaton véget ér a 40 napos böjt, 
és újra megszólalnak a harangok. Legjelen
tősebb eseményei a nagyszombatnak a víz 
illetve tűzszentelés. Katolikus templomok
ban a gyertyát a megszentelt tűz lángjáról 
gyújtják meg. Az új tűz gyújtása a remény 
szimbóluma is. jellegzetes szokás még a fel
támadási körmenet szombat estéjén.

Húsvét vasárnapján a kereszténység jé
zus feltámadását ünnepli. Ez a VIII. század 
körül vált általánossá, bár már a III. század
ból vannak adatok, melyek húsvét vasárnap 
megünneplésére utalnak. 

Húsvét hétfő a magyar népéletben a 
locsolkodás napja. A víz megtisztító, meg
újító erejébe vetett hit az alapja ennek a 
szokásnak, mely aztán polgárosodott for
mában (kölnivízzel locsolás) megmaradt 
a városokban napjainkig. Vidéken egykor 
kútvízzel, vödörből locsolták le a lányokat, 
sőt egyes vidékeken a patakban megfürösz
tötték őket, sajnos ha hideg volt húsvétkor, 
bizony betegség is származhatott ebből.

(folytatás a 3. oldalon)

KÖzELEg A HÚSVét

ÚjtELEPI ÖKO NAP…  
most egy kicsit másképp J
2016. április 2án, szombaton  
MŰSZAKI HULLADÉK  
és MŰANYAG gyűjtést  
szervezünk újra  
az EELEKtRA zrt.  
segítségével.

(folytatás a 2. oldalon)



�

ÚjtELEPI ÖKO NAP…  
most egy kicsit másképp J
(folytatás az 1. oldalról)

Hogy miket lehet ismét elhozni vagy elvitetni, azt részle
tesen felsoroljuk a cikk végén.

Aki ismer minket, az ÚjtELEP csoport ötletelő „kemény
magját” az tudja rólunk: ugyanazt ugyanúgy még egyszer 
nem hozzuk létre. A szeptemberi, számunkra is meglepő si
kert aratott ÖKO napunk után még alig számoltuk össze a 
leadott mennyiséget, máris sokan hívtak vagy állítottak meg 
minket az utcán – „Ugye csináltok még ilyen gyűjtést!? Nem 
volt időnk, nem értek rá a gyerekek… stb.” – Akkor megígér
tük, ha tudjuk összehozzuk. 

Azokban a hetekben, hónapokban, mikor csendes hétköz
napjainkat éljük, mi akkor is agyalunk rajta, miből és hogyan 
tudnánk létrehozni egyegy összejövetelt vagy az aktuális  
Újtelepi Hírlap számának a megjelenését. Miután egyesüle
tünk bejegyzése a jog kacskaringós útvesztőjében tekereg, ki 
tudja még meddig, így egyelőre ezek a hasznos (és egyébként 
vidám) akciók képezik kis csapatunk gazdasági pilléreit. Így 
egyszerre teszünk a környezetünk védelméért és saját ma
gunkért is ezekkel az akciókkal. Kérdezték tőlünk a múltkor 
is – „Miért csináljátok?” – Mert itt lakunk, nekünk is gondot 
jelent ezeket a tárgyakat elhelyezni, és minket is zavar, ha 
a kiserdőnkben vagy az út mentén találkozunk az eldobált 
tvvel, hűtővel vagy a műanyag székekkel séta közben. Hosz
szú téli hétvégéink remek alkalmat adtak pincéink, kamráink 
rendezgetésére, így jött szembe velünk az újabb gond (ne
künk inkább feladat), hogy a műszaki hulladékokon felül itt 
vannak a törött MŰANYAg napágyak, vödrök, székek is. 
Amik szintén nem férnek bele a kukáinkba keddenként. Mi
után évekkel ezelőtt már egy kisfiú betegségének költségeihez 
hozzájárultunk a vendégeink által összehordott több tonna 
műanyag kupak árával, így csupán ismét fel kellett hívnom a 
feldolgozó üzemet, hogy veszneke még át ilyesmit is. A cég 
még létezik, sőt… így ez is megoldott lesz, ha összegyűjtjük. 
A MŰANYAgOK gYŰjtéSét NYÁRON IS LEHEt MAjD 
FOLYtAtNI, mert őszre újra tervezünk egy átvételi napot, 
ugyanis terveink szerint majd a mostani és az őszi gyűjtésből 
származó bevételből szeretnénk létrehozni idén is az újtelepi 
gyerekek mikulás ünnepét. 

De ne szaladjunk ennyire előre az időben, egyelőre lássuk, 
mi is a teendőnk �0�6. április �-án 8.00–�3.00-ig. Ismét 
a jól bevált helyszínen fogjuk várni kedves szomszédainkat, 
a KÖLCSEY FERENC UtCA 39/A SzÁM ELŐttI PAR
KOLÓBAN. (Előtte és utána NEM!) 

Ahogy ősszel is, most is lesz lehetősége az időseknek és 
azoknak, akiknek nincs autójuk, hogy a VENYIMI Út 8/B  
SzÁM ALAttI ÜzLEtBEN jELEzzéK IgéNYÜKEt 
NYItVAtARtÁSI IDŐBEN arra, hogy az ÚjtELEP csoport 
házhoz menjen egy, a DUNAÚjVÁROSI VÁROSVéDŐ 
POLgÁRŐRSég által kísért teherautóval. NAgYON FON
tOS! SENKI MÁSt BEENgEDNI NEM SzABAD Az UD

VARBA VAgY A HÁzBA!!! AKI KéRI A SzÁLLÍtÁSt, 
FOg KAPNI EgY SORSzÁMOt tŐLÜNK, AMIt CSAK 
ÖN éS MI tUDUNK MAjD. EzzEL FOgjUK IgAzOLNI, 
HOgY MINKEt BE LEHEt ENgEDNI, NEM IDEgEN 
HÁzALÓK VAgYUNK. POLgÁRŐREINK EgYENRUHÁ
BAN, FELIRAtOzOtt AUtÓVAL KÖVEtNEK MINKEt 
MOSt IS MAjD.

MIT LEHET ELHOZNI VAGY ELVITETNI?
MŰSZAKI TÁRGYAK: PORSzÍVÓ, HAjSzÁRÍtÓ, VA

SALÓ, ELEKRtOMOS FŰNYÍRÓ, BOROtVA, SzÁMÍtÓ
géP, RÁDIÓ, MAgNÓ, LEMEzjÁtSzÓ, VIDEÓ, DVD 
LEjÁtSzÓ, HŰtŐ, tV (NEM KIBELEzEtt), MOSÓgéP, 
KONYHAI ROBOtgéP, VASALÓ, MIKRÓ, AKKUMULÁ
tOR stb. MINDEN, AMI VILLANNYAL VAgY ELEMMEL 
MŰKÖDIK, KIS éS NAgY HÁztARtÁSI VAgY IPARI 
géP.

MŰANYAG TÁRGYAK: tÖRÖttKOPOtt VAgY 
MEgUNt VÖDRÖK (NEM FEStéKES!!!), LOCSOLÓKAN
NÁK, MŰANYAg HORDÓK, POHARAK, tÁLCÁK, KER
tI BÚtOROK, LÁDÁK, SÖRÖSSzÓDÁSÜDÍtŐS REKE
SzEK, LAPÁtOK/HÓLAPÁtOK, DUgÓK, KUPAKOK. 

A kupakoknál az üdítős és ásványvizes kupakokon kívül a 
KEtCHUP, MUStÁR, MAjONéz, ÖBLÍtŐ, FOLYéKONY 
MOSÓSzER, tISztÍtÓSzEREK, tEjES és ÜDÍtŐS DO
BOz KUPAKjA stb. is ide értendő!

FéM éS FA ALKAtRéSzEKtŐL MENtES, RELAtÍV 
tISztA (NEM BEtONOS VAgY FEStéKES) HOLMIKAt 
VÁRUNK MAjD.  

AMIT SAJNOS NEM TUDUNK ÁTVENNI: MŰANYAg 
REDŐNY, LAMBéRIA, MŰPADLÓ, ERESzCSAtORNA, 
VÍzCSÖVEK. Ezek sajnos, mint megtudtuk, PVC alapúak és 
nem veszik át tőlünk.

természetesen most is érdemes elsétálni majd az átvevő 
„bázisunkhoz”, mert megint kedves és legfőképp hasznos 
ajándékokkal készülünk kicsiknek és nagyoknak egyaránt a 
Dunapck zrt. jóvoltából. 

Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk április 2án, 
SzOMBAtON 8.0013.00ig.

ÚJTELEp csoport
Nyári Ica
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Közeleg a húsvét
(folytatás az 1. oldalról) 

A nagyböjt és a tradicionális húsvéti ételek
A nagyböjt a húsvétot megelőző 40 napos időszak hamva

zószerdától húsvét vasárnapjáig terjed. Hamvazószerda elne
vezése egyházi szokásra utal, a múlt évi megszentelt barkát 
elégetik, hamuját a pap megszenteli, s keresztet rajzol vele a 
hívek homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók por
ból lettek, s porrá lesznek.  

Böjt idején tilos volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is.  
A néphagyomány szerint ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt 
enni tilos. Csak kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezek
ből készült meleg ételeket ehettek. A XX. században elterjedt 
az a szokás, hogy a böjt időszakában is csak a pénteki böjt
napot tartják, ilyenkor növényi táplálékot vagy halat vesznek 
magukhoz.  A nagyböjt végeztével a templomban megszentelt 
ételek kerültek terítékre. Magyarországon tradicionális hús
véti eledel a főtt, füstölt sonka, kemény tojással és tormával. 
Sok helyütt az ünnepi ételhez nem kenyeret, hanem kalácsot 
esznek. A kalács húsvétkor süteménynek is kedvelt, töltött 
mákos, diós változatban is készítik. A sonka a hagyományos 
paraszti életben a téli disznóvágáskor került a füstölőbe, és 
ezt a nagyböjt alatt természetesen nem lehetett elfogyaszta
ni, csak a böjt elmúltával, húsvétkor. 

Szimbólumok
A tojás ősi termékenység szimbólum, szinte minden nép

nél fellelhető. A születés, a teremtés, a megújhodás jelképe. 
A kereszténységben a feltámadás szimbóluma lett. Magyar
ország területén már az avar kori sírokban is találtak díszített 
tojásokat. 

A másik alapvető húsvéti szimbólum Magyarországon a 
barkaág, melyet a templomban is megszenteltetnek. Ennek 
eredete a virágvasárnap ünnepléséhez nyúlik vissza. Itthon 
a barka vette át ennek szerepét. északi országokban, ahol a 
barka sem nyílik ki húsvétra, valamilyen éppen rügyező ágat 
vagy száraz virágokat visznek a templomba virágvasárna
pon.

A húsvéti bárány rituális szerepe Magyarországon az 
utóbbi időben jelentősen csökkent, de ábrázolásokon, képes
lapokon még mindig sűrűn találkozni vele. Hazánkban a 
bárányhús fogyasztása egyre ritkább, bár a múlt század első 
felében juhtartó vidékeken még gyakori volt a húsvéti tejes 
(szopós) bárány fogyasztása, amelyet napjainkra szinte telje
sen kiszorított a sonka.

A húsvéti nyúl jelképe Németországból ered, nálunk csak 
a polgárosodással, a XIX. század folyamán honosodott meg. 
Eredete igen érdekes, a húsvéti Holdban egy nyúl képét vél
ték felfedezni, azonkívül a nyúl maga is termékenység szim
bólummá lett, rendkívüli szaporasága okán. Szintén német 
hatásra terjed napjainkban az a szokás, hogy a barkaágat fel
díszítik kifújt piros tojással, apró figurákkal.

Minden kedves újtelepi lakónknak áldott és szeretetteljes 
ünnepeket kívánunk:

ÚJTELEp csoport

A 2015. év beszámolója

Megint eltelt egy teljes év, ezért szeretnénk Önöket tájé
koztatni az éves munkánkról.

A tavalyi évben 5820 órában teljesítettünk szolgálatot 
Újtelepen. A szolgálati gépkocsival csak ezen a területen 
15 000 kmt tettünk meg. Úgy gondoljuk, hogy ennek hatásá
ra Újtelepen nagyon sokat javult a közbiztonság. Az elmúlt 
évben 6 lakásbetörésről van tudomásunk és 3 kísérletről,  
míg 2014ben 22 megvalósult lakásbetörés volt. A 2015ös  
évben autórongálás, feltörés vagy lopás nem fordult elő. La
kossági jelzés alapján 1 fő elkövetőt sikerült elfognia a rendőr
ségnek a tamási Áron utcában. 

Az elkövetett bűncselekmények alapján a napszakhoz 
viszonyítva változást észleltünk. Az most a jellemző, hogy 
kora este vagy kora hajnalban próbálkoznak az elkövetéssel 
a bűnelkövetők – természetesen mi is ehhez igazítjuk a jár
őrözéseinket! 

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy sikerült a közbiz
tonság javulását elérni a területen, de kitűzött célunk, hogy 
a bűnözést még lejjebb szorítsuk a jövőben az Önök ébersé
gével és segítségével.

Kedves Újtelepiek, legyünk továbbra is óvatosak, gyanak
vóak! Sajnos olyan világot élünk, ahol visszaélnek a jó szán
dékú, kedves emberek bizalmával. Vigyázzunk magunkra, 
szomszédjainkra. Legyünk elővigyázatosak a tavasz bekö
szöntével is!!!

gyakori a különböző szervezetekre való hivatkozás, hogy 
idős embereknek szeretnének segíteni. Legyünk velük szem
ben bizalmatlanabbak, mindig kérjünk az igazolványt, hogy 
honnan, melyik szolgáltatótól érkeztek? 

Még egy fontos információ: a szolgáltató és az önkor
mányzat emberei helyszínen SOHA nem szednek készpénzt 
(gondolunk itt: víz, villany, önkormányzati segély).

telefonszámunk amely éjszaka bármikor hívható:
06 30/7925326 !

Megint megragadjuk az alkalmat és ismételten megkö
szönjük támogatásaikat, továbbá ha lehetőségük engedi, a 
jövőben is számítunk segítségükre!

támogatás befizethető 
–  személyesen: a Venyimi út 8/B szám alatti üzletben, 

nyitvatartási időben, vagy 
–  átutalással: a Raiffeisen Bank számlaszámra Dunaújváro

si Városvédő Polgárőrség 120240090016099600100002. 
Megjegyzésként kérjük odaírni: „Működési támogatás Új
telep”.

Aki szeretne velünk találkozni, beszélgetni, nappal, szol
gálaton kívül idén is megtalál minket az ÖKO napon és az 
Újtelepi Pikniken is. 

Köszönettel és üdvözlettel: 

  Hegedüs László elnökhelyettes
 Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség 

A POLGÁRŐRSÉG TÁJÉKOZTATÓJA
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Egynyári növények
A tavaly tavasszal megjelent számunkban a tavaszi, hagy

más növényekről írtam. Ezek többnyire évelőek, és kertjeink
ben csodálatosan színpompáznak. Ám mivel mindenki azt 
szeretné, hogy ez a színfolt a zöld gyepet díszítse tovább, és 
kertjeinket kora tavasztól késő őszig üde virágok díszítsék, 
ezért most az egynyári növényeket helyezném előtérbe. 

Ezeknek a virágoknak a nevében benne van, hogy egy nyá
ron át nyílnak és ékesítik kertjeinket, balkonládáinkat, kő
edényeinket. Ültetésüket csak a fagyosszentek után kezdjük, 
mivel általánosságban elmondható, hogy az egynyári növé
nyek többnyire mediterrán és trópusi vidéken őshonosak. 
Azért is fontos megvárni a melegebb időjárást az ültetéshez, 
mert ha jön egykét fagyos éjszaka, abban az esetben sem 
biztos, hogy a növény, palánta elfagy. A gyökere viszont meg
fázik, és sokkal hajlamosabb lesz betegségek és kórokozok 
általi fertőzésre. A mediterrán éghajlaton magról képesek 
szaporodni. Ritkán ugyan, de nálunk is előfordulhat, hogy 
az elhullajtott magok következő éven kikelnek. Ha hamarabb 
szeretnénk virágokat ültetni, akkor februárban és március
ban – a fagyott talaj kiengedését követően –, akkor választ
hatunk egykét kétnyári növényt is, de ezeknek korlátozott a 
nyílásuk, mert a meleg idő beálltával virágaik elaprósodnak, 
száruk megnyúlik és elsárgul.

Az egynyári növényeket lehet ültetni balkonládába, kő
edényekbe, de a legtöbb lehetőséget a virágágyások adják.

Balkonláda:
–  Nagyon fontos, hogy a láda ki legyen lyukasztva, sose áll

jon vízben a növény, mert a pangó vízben kirohadhatnak 
a növények.

–  Célszerű nagyobb méretű ládát használni, mert az egynyá
ri növények gyorsan fejlődnek, és sokszor az a bajuk, hogy 
elemésztik a földet maguk körül, mert a kicsi a számukra 
választott edény.

– Lehetőleg sötétbarna, műanyag edényt ne tegyünk déli 
fekvésű ablakba, mert elégnek a növény gyökerei a felforró
sodott balkonládától.

–  Locsolása lehetőleg a kora reggeli órákban történjen, mert 
akkor még optimális a föld hőmérséklete. Ha este locso
lunk a hideg vízzel úgymond „leforrázzuk” a nappal felfor
rósodott növények gyökerét.

Kőedények:
–  Az imént felsoroltak ugyanúgy irányadóak az egynyáriak 

ültetésénél. Itt célszerű különböző fajtájú, színű és habitu
sú virágokat ültetni, mert annál szebb és érdekesebb tála
kat kaphatunk.

–  Itt említeném meg, hogy a folyamatos tápoldatozás is sokat 
segíthet az elérni kívánt hatás érdekében.

Virágágyás:
–  természetesen a legszebb hatásokat a méretek miatt itt ér

hetjük el.
–  Itt érdemes az ágyások kialakítását figyelembe venni az 

ültetések során. Ha az ágyás kerítés vagy ház mellett van, 
akkor hátulról előre magasabb, alacsonyabb növényeket 
válasszunk. Rézsűs talajon célszerű olyan növényeket vá
lasztani, ahol a növény terülő fajta, mert a talajt is jobban 
megköti, kevésbé indul meg a föld egy nagyobb eső után.

–  Virágtáppal illetve trágyával fejlődésre bírni: ezek a tápok 
általában 6 hónap alatt bomlanak el a folyamatos locsolás
sal és esőzéssel.

Íme néhány egynyári növény: 
Impatiens (pistike), tagetes (büdöske), Bacopa, Petunia, 
Begonia (szőlővirág), gazania, Vinca, Alyssum, Agerratum 
(bojtocska), tátika, Celosia (kakastaréj), Dhalia, Lobelia, Bo
hóc virág, Salvia, Verbena…

Bízom benne, hogy sikerült most is egy-két jó tanáccsal 
szolgálnom, és tudtam segíteni abban, hogy kertjeink csodá-
san pompázzanak a nyári időszakban is.                 

Palkovics Kata

Mindenkinek van egy romantikus elképzelése az egykori falusi 
közösségek működéséről, családok összefogásáról és arról, hogyan 
segítették egymást az emberek és hogy mi is volt az a „kaláka”. Ki
csit vágyunk mi is valami hasonlóra néha, mikor megoldhatatlan 
gondként tornyosulnak fejünk fölé az egész egyszerű problémáink, 
és úgy érezzük, hogy sehonnan nem kaphatunk segítséget. Kicsit 
elegünk van a modern városi léttel járó elidegenedésből, a bizal
matlanságból, a magányból és a befelé fordulásból. Szerencsére az 
elmúlt időszak bebizonyította, hogy igenis nagy az igény a kiskö
zösségi létre, a közös programokra és a közös érdekek érvényesíté
sére, valamint az egyéni segítő kapcsolatok létrehozására is.

Karácsony előtt olvastam a csoport facebook oldalán egy kérést, 
ahol valaki – egy fiatal hölgy – segítséget kért. A kérés egyszerű 
volt. Igazi házi süteményt szeretett volna a családjának, de sem 
tudása, tapasztalata nem volt, sem olyan segítsége, nagymamája, 

anyukája a közelben, akiktől támogatást kaphatott volna, tehát a 
facebookon keresett segítőt magának. és lőn, volt is jelentkező, aki 
felajánlotta ismeretlenül a segítségét. tudomásom szerint létre is 
jött a találkozás, és egy közös tanítósegítő süteménysütés kereke
dett belőle, és gyanítom, hogy egy további kölcsönös barátisegítő 
viszony is. Vannak helyzetek, amikor nem tudunk még sok pén
zért sem bizonyos nélkülözhetetlen szolgáltatásokat megvásárolni, 
mert vagy nem is létezik ilyen (lásd a fenti példa), vagy maga az el
végzendő dolog olyan csekély, hogy egy szolgáltatónak sem éri meg 
kivonulni érte. Milyen nehéz találni valakit, aki egy nadrágfelhaj
tást megcsinál, esetenként elkíséri a gyerekünket a zongoraórára, 
vagy találni valakit, akit megkérhetünk, hogy az ereszcsatornánkat 
tisztítsa meg. De az is nagyon nehéz, hogy azt a néhány kiló ter
mésfölösleget kinek adjam, hogy ne kelljen kidobni a komposztba.  
és még lehetne sorolni vég nélkül. Mindenhol lehet hiány az idő

Mi is az a szívességbank?

�
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A lassan romló, illetve rossz hallás kevésbé látványos, 
mint  más egyéb testi hátrány, de sok esetben nagyon súlyos 
következményekkel jár a rosszul halló mindennapi életében. 
A mind nehezebbé váló beszédértés beszűkíti a kommuniká
ciót, a világgal való aktív kapcsolattartást.

De ennek nem kell így lennie, ezért lett a SONAR hallóké
szülék szaküzlet szlogenje: 

Hallásával kapcsolatban…   
Igenis részt lehet venni a hallásproblémákkal is  
az élet forgatagában.
Hogyan? Természetesen hallókészülék segítségével.

Már rég a múlté az a bumfordi, fül mögé akasztott, bar
nás színű hallókészülék,  aminek viselésétől – érthető módon 
– mindenki ódzkodott. Elvégre egy ilyen eszköz valamiképp 
meg is bélyegezte viselőjét: jé, egy siket…, mondhatták vagy 
gondolhatták és nem is feltétlenül rosszindulattal, csupán 
ténymegállapításként.

Ma már ez másképp van. gondoljunk csak bele, tiltako
zike bárki, hogy szemüveget viseljen, amennyiben elromlott 
látása ezt szükségessé teszi? Nem lette divattárggyá a szem
üvegkeret? Nem versengeneke a legjobb nevű cégek, hogy 
az ő szemüvegüket hordják a tisztelt kuncsaftok?

Nos, egy mai hallókészülékben benne van mindaz a tech
nikai csoda, amit ma ismerünk. Ráadásul mindez olyan meg
jelenésben áll az érintettek rendelkezésére, amit nem hogy 
szégyellni nem kell, hanem büszkén lehet viselni.

Dizájnos, hightech kiszerelésű termékekről van szó, amik 
akár egy fiatal tetszését is elnyerhetik. Bizony sok esetben 
szüksége is lehet rá, mivel a felmérések bizonyítják, hogy a 
rossz hallás már nem csupán időskori „nyavalya”. Környeze

tünk zajszennyezettsége miat, az utóbbi években elterjedt 
mp3 és egyéb, nagy hangerővel hallgatott lejátszók hatása az, 
hogy sajnos az egyre fiatalabb korosztály is érintett a hallás
károsodásban.

Ezért is lett a SONAR hallókészülék szaküzlet a jó hallás 
élharcosa, hiszen napjainkban valódi népbetegségről beszél
hetünk, ha a hallásproblémákról van szó.

Bővebb szakmai felvilágosításért ingyenes hallásvizsgála
tért látogasson el szaküzletünkbe, ahol kollégáink szívesen 
állnak az Ön rendelkezésére.

Cím: 2400 Dunaújváros, Korányi S. utca 1. 
telefon: +36 30 33 22 511
Email: sonar@gmail.hu

Üdvözlettel: 
 SONAR  

 Hallókészülék szaküzlet csapata

Az életünk csodálatos,
de egyszeri, amit elmulasztunk belőle, többnyire 
visszahozhatatlan, megismételhetetlen

ből, a szaktudásból, vagy az erőből, másutt meg ott hever a többlet 
ugyanezekből, csak éppen kihasználatlanul. Egy kisközösség és az 
internet kiválóan alkalmas lehet arra, hogy a keresletet és a kíná
latot összehozza, és így mindenki nyerjen belőle. Léteznek ilyen 
közösségek az úgynevezett szívességbankok a világban (pl. Kana
da, NagyBritannia vagy Németország), de itt Magyarországon is 
vannak sikeres próbálkozások. érdemes lenne tanulmányozni ezek 
működését és elgondolkozni, hogyan alkalmazhatnánk tapasztala
taikat mi is a saját hasznunkra. A szívességbank lényege az, hogy 
egy helyi közösség tagjai „szívességeket” cserélnek egymás között, 
azaz munkát végeznek, szolgáltatnak, adnak és kapnak, és mind
ezt egy értékmérő segítségével számolják el. A rendszer azon az 
elgondoláson alapszik, hogy mindenki rendelkezik olyan tudással, 
képességekkel, amelyek segítséget jelenthetnek mások számára. 
Az egyén által adott és kapott szívességeknek hosszú távon ki 
kell egyensúlyozniuk egymást, ám nem két ember viszonylatában, 
hanem a közösség szintjén. A magánszemélyek között zajló cse
reügyletek vélhetőleg nem érik el az üzletszerű tevékenységnek 

minősítés gyakorisági és értékbeli küszöbét, ezért a „szívességi”, a 
kölcsönös kisegítés, a lakóközösségi kapcsolat illetve szomszédi vi
szony kategóriájába tartoznak, nem adókötelesek.

Az ilyen tevékenységek a benne részt vevő egyének számára ki
fejezetten építőek lehetnek azon túl, hogy szükségletet elégítenek 
ki. Növeli az önbizalmat, a fontosságérzetet például az idősek, vagy 
munkanélküliek esetében, de személyiségfejlesztő hatása is lehet, 
ha korábban nem használt képességeinket kamatoztatjuk, ezáltal 
új szituációkban próbálhatjuk ki magunkat. Hiszen a „bankba” 
beadott szívességek ezerfélék lehetnek, nem csak a már meglévő 
szakmai tudást lehet alkalmazni, hanem bármiféle készséget, ké
pességet, vagy megtermelt javat, zöldséget, gyümölcsöt, akár rend
szeres segítést, mindent, amit csak egyáltalán igényelhet valaki.  
A közösség számára szintén rendkívül sok pozitív hozadéka lehet 
a dolognak. Az emberi kapcsolatok építésével növeli a bizalom 
szintjét, csökkenti az elidegenedést és a magányosság érzetét. Ezek 
pedig semmiféle értékmérővel nem mérhetők, csakis az emberek 
elégedettségével.                                                     Keve piroska �
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A „te magad is felelős vagy az egészségedért” itt akként 
nyilvánult meg, amit annak idején még a feketefehér tv jó
voltából üzenetként kaptuk: „Egy kicsi mozgás mindenkinek 
kell, / a karosszékből álljanak most fel! /egy kicsi mozgás né
hány percen át, / ne tessék félni: / senkinek sem árt!” Azt 
hiszem, sokan emlékszünk még erre. Csakhogy közben eltelt 
néhány évtized, a tvsorozat elhalt, elfelejtődött, s átvette he
lyét ismét a mozgásszegény életmód és a karosszék. 

Dr. Eőry Ajándok és a kínai professzorok célja egy olyan, 
bárki által elsajátítható tornakoreográfia megalkotása volt, 
amely képes az ember minden szervét, szervrendszerét 
energetizálni, és a kínai szemtornával kiegészítve mindössze 
20 perc elegendő, hogy napi szinten karbantartsa, sőt: helyre 
állítsa egészségünket. 

2001ben találkoztam a 312 meridián tornával, és gyor
san megértettem, mi itt a „más”…: „vedd kezedbe saját egész
ségedet”. Akkor jelent meg a könyv első kiadása „élj száz 
évet egészségesen a „312” meridiángyakorlatokkal” címmel  
Dr. prof. zongXiang zhu és Dr. zhigui Qiao tollából. Hiány
pótló munka ez a könyv. Az egészségtudatos gondolkodásról 
szól, arra buzdít, hogy saját kezünkben van egészségünk kul
csa. Dr. Eőry Ajándok már az „Akupresszúra” c. könyvében 
beszámol arról, hogy 1969ben tóth jános mérnökkel szaba
dalmaztatott egy villamos berendezést, ami a bőr elektromos 

árammal szembeni vezetőképességét méri ill. indukálja, s ezt 
később zhu professzor be is bizonyította. több évtizedes 
töretlen közös munkájuk eredménye, hogy szinte nemzet
közi népegészségügyi programmá vált a 312. Hazánkban  
Dr. Eőry Ajándok állt az élére, hogy nálunk is hirdesse azt 
az egyetemes tudást, amely ugyan „Keletről” indult, de min
dig is a miénk volt, s amelyhez nekünk, magyaroknak sokkal 
több közünk van, mint azt gondolnánk. 2013ban a 312 
európai központját Magyarországon jelölték ki, s vezetője 
Dr. Eőry Ajándok. 

Amikor 2015. május 19én, kedden 18 órakor az első  
312 meridián torna foglalkozás elkezdődött, talán még 
senki sem gondolta volna, hogy eltelvén immár 10 hónap 
(!), ezek a keddi találkozások élnek Pentelén, Újtelepen, a Mi 
Közösségünkben… Igen…, mert olyan, mint egy mese: 

Egyszer volt, hol nem volt, de volt egyszer egy dunaföldvári 
fürdő, ahová elment Királyné zsuzsi, és találkozott velem, 
és mindenféléről beszélgetve zsuzsi, az igazi nagy szervező 
azt kérdezte: vezetnéke egy meridián torna csoportot. ter
mészetesen igent mondtam, hiszen huszonéves koromtól 
mindenféle csoportokat vezettem, ami az „ember”rel kap
csolatos minden tekintetben. 

tehát ez volt a kezdet. S ahogy ezeket a kedd estéket együtt 
töltöttük, felvetődtek más kérdések is. Kérdéseket kaptam, 
és válaszoltam. Aztán már látszott, hogy az az időkeret, ami 
egyestés, nem elegendő, s engedve a megkeresésnek, el
kezdtünk egy másik mozgásrendszert: a doint, amelynek 
a mottója ugyancsak az, hogy „kezünkben az egészségünk”. 
Közel áll a jógához, de itt a gyakorlatok végzése közben ön
masszázst végzünk. és ezen felbátorodva egy kicsit belekós
toltunk a reflexológiába, a talpmasszázsba is. 

A 312 meridiántorna tehát így egészült ki kétféle ön
masszázzsal, amit a gyakorlatsorok közepette végzünk, mert 
az „ÚjtELEP csoport” többet, és egyre többet szeretne tudni 
az egészségtudatos életről és gyakorolni is. 

 Most itt tartunk, egymást szerető és egymásra odafigyelő 
közösség lévén ezek az együttlétek még gazdagabbá, gyümöl
csözővé válhatnak.                                           Horváth Ági

… ADD tOVÁBB…
Mottó:     
  „A mozgás nem minden,  
de a mozgást nem pótolja semmi.”
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�. helyezett: CSORBA ANDREA és CSORBA LUCA

Karácsonyi narancsos répatorta
HozzávAlók:
a tésztához: 4 db tojás (egész), 20 dkg kristálycukor + 20 dkg barnacukor, 
280 ml napraforgóolaj, 35 dkg átszitált finomliszt, 1 késhegynyi szódabi-
karbóna, 2 teáskanálnyi sütőpor, 1 csipet só, 2 teáskanálnyi fahéj, 1 teáska-
nálnyi mézeskalács fűszerkeverék, 60 dkg sárgarépa (sajtreszelőn lereszel-
ve), 20 dkg mazsola (világos arany mazsola darabolva), 20 dkg dió (apróra 
darabolva), 1 narancs finom reszelt héja
a krémhez: 25 dkg mascarpone, 5 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 1 narancs fi-
nomra reszelt héja + leve

ELKéSzÍtéS
tészta: Egy nagy tálban verjük fel a tojást, adjuk hozzá az olajat, kristály
cukrot, barnacukrot és krémesre keverjük ki. Egy másik tálba a lisztet, sót, 
szódabikarbónát, sütőport és a fűszereket keverjük jól össze, majd ezt a 
keveréket óvatosan adagoljuk hozzá a tojásos krémhez és simára keverjük 
el. A finomra reszelt répát, darabolt mazsolát, az apróra vágott diót és 
a narancshéjat egy tálba keverjük össze, majd ezt keverjük bele a lisztes 
masszába. Öntsük a keveréket a tepsibe, és süssük tűpróbáig (180 fokon kb 
1 óra, attól függően, milyen vastag a tészta a formában). Hagyjuk teljesen 
kihűlni.
Krém: Keverjük össze a krémsajtot, vajat, porcukrot, a narancs héját és a 
narancs kifacsart levét.
Kenjük meg vele a kihűlt sütemény tetejét.

Receptek

Decemberi ünnepi számunk szűkre szabott keretei végett, 
adósok maradtunk a Mikulás buli nyertes süteményeinek re
ceptjeivel. Most pótoljuk, dacolva azzal, hogy pár nap múlva 
már a húsvéti kalácsokat illik sütnünk. Ám hisszük, ezek a 
finomságok bár mikulásra készültek, akár a húsvéti asztalon 
is nagyon jól mutatnak, legfeljebb más formára „szabva”. 

Információk a sütiversenyről
tizenegy süteményt neveztek be a versenyre, de verse

nyen kívül is többen hoztak sütiket, volt aki pl. cukor és 
gluténmentes süteményt. Mindegyik sütemény nagyon fi

nom volt.

A zsűri döntése:
I. díj: CSORBA ANDREA és CSORBA LUCA
II. díj: ABONYI KIttY
III. díj megosztva:  BRAUN ERVINNé, KEMéNY LAjOSNé
Különdíj: FAzEKAS jÓzSEFNé

Sütiverseny
�. helyezett: ABONYI KITTI

Karácsonyfa-süti
HozzávAlók:
a tésztához: 0,5 kg liszt, 2 tojássárgája, csipet só, 
egy zöld szín aroma, langyos tej, 0,5 cs. élesztő 
A hozzávalókat összegyúrjuk kelesztjük.
töltelék: dió, cukor, egy nagyon pici tej
ÖSSzEÁLLÍtÁS
Ha megkelt, 5 cipót csinálunk. Egyesével kinyújtjuk, karácsonyfa formát 
vágunk ki belőle (én kartonpapírból kivágom és körbevágom) a rétegek 
közé mehet a töltelék. Ha kész, a két felén bevágjuk és megtekerjük.
A tetejét tojássárgájával lekenjük. Ha megsült, ízlés szerint lehet díszíteni.

3. helyezett megosztva:  BRAUN ERVINNÉ ZSUZSA

Tornyocska
HozzávAlók:
50 dkg darált háztartási keksz, 25 dkg geszte-
nyemassza, 250 dkg Rama margarin, 20 dkg 
porcukor 1 cs. vaníliáscukor, 4 evőkanál kakaó-
por, ízlés szerint rum.

ELKéSzÍtéS
A hozzávalókat összegyúrjuk annyi feketekávéval, hogy jól tudjuk formál
ni. Kb. dió nagyságú gombócokat készítünk (ez a forma méretétől függ), 
porcukorba hempergetjük, majd formáljuk. Ha kész, akkor egy szem meg
gyet teszünk bele, majd a krémmel megtöltjük és az aljára 1 darab omlós 
kekszet teszünk.
krém: 25 dkg Rama margarin, 20 dkg porcukor, 2 cs. vaníliáscukor, 1 tojás 
sárgája, ízlés szerint rum
A formát is mártsuk porcukorba, mert ragadni fog!

3. helyezett megosztva: KEMÉNY LAJOSNÉ

Karácsonyi mézes figurák
HozzávAlók:
a tésztához: 50 dkg liszt, 25 dkg méz, 10 dkg 
margarin, 10 dkg cukor, 1 egész tojás, 2 tojás 
sárgája, 1 csapott kiskanál szódabikarbóna, ke-
vés só, citromhéj, fahéj, őrölt szegfűszeg
A mézet felolvasztjuk, hozzáadjuk a többi anya
got, végül az 50 dkg liszttel simára gyúrjuk.  
A tésztát fél centi vastagságúra nyújtjuk és kiszúrjuk a formákat. tetejét 
tejfölös tojássárgájával kenjük.
cukormáz: 2 tojás fehérjét 12 dkg porcukorral gőz felett felverjük, ezzel 
díszítjük. tetszés szerint mandulával is megszórhatjuk.

Különdíj: FAZEKAS JÓZSEFNÉ: 
Karácsonyi szaloncukor alakú süti

A kész leveles tésztát kinyújtjuk, kockára vágjuk. Megtöltjük lekvárral. 
Hosszú hengerformára hajtjuk, majd szaloncukor alakúra formázzuk.  
A két végét bevagdaljuk, mint a szaloncukor papír.

Braun Ervinné Zsuzsa + receptje
Glutén- és cukormentes piskóta

Piskóta: 6 tojássárgáját, 3 evőkanál Eritritol és Stevia alapú cukorral (vagy 
bármilyen diabetikus cukorral) jól kikeverjük.
Hozzáadunk 4 evőkanál Barbara gluténmentes lisztet, 2 evőkanál Haas 
étkezési keményítőt, 1 mokkáskanál sütőport. Felverjük a 6 tojásfehérjét 
és óvatosan hozzáadjuk a masszához, majd zsírpapírral kibéleljük a tepsit 
és megsütjük. Ha megsült, feltekerjük, többször ismételve. Mikor kihűlt, 
megtöltjük a krémmel. 
krém: 25 dkg Rama margarint, 3 evőkanál diabetikus cukrot, 2 cs. vaníliás
cukrot jól kikeverünk, kicsit félreteszünk és a tetejére kenjük, majd villával 
hullámosítjuk.
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www.tothkalman.hu

Idén is sok szeretettel várjuk bulizni, piknikezni 
vágyó szomszédainkat BATYUS GRILLEZÉSRE/ 
BOGRÁCSOZÁSRA/SZALONNASÜTÉSRE.

programjaink:
•  9 órakor kapunyitás, pálinkás szép jó reggelt üdvözléssel J 

gyülekezünk.
•  kb. 9.30-kor indul az erdei túrázók csapata, a hagyományos 

tavaszi erdőtakarítással egybekötött sétára.
•  ��-kor tervezzük az ünnepélyes tűzgyújtást és a grillek, 

bográcsok alatti gázrózsák begyújtását.
•  Ismét lesz SÜtIVERSENY is! Nevezni a sütik receptjeivel 

9.00-�0.30-ig lehet. A nevezett süteményeket zsűrizés után 
most is Újtelep apraja s nagyja fogja elfogyasztani.  

•  gyerekeknek készülünk légvárral, arcfestőkkel, népi játékok
kal, kreatív asztallal, lesz pónifogat és aszfaltrajzverseny. 

•  A felnőtteket egész nap „egészségsátrak” fogják várni, lesz 
vérnyomás és vércukormérés, hallásvizsgálat, a kismamá
kat és kisgyermekes szülőket és kicsiket védőnőink várják 
szeretettel.

•  tervezünk belevaló  csapatoknak, családoknak kötélhúzást. 

Sok szeretettel várunk családi, baráti,  
szomszédi társaságokat is sütésre, főzésre.

AMIt MI tUDUNK BIztOSÍtANI A gARANtÁLtAN  
VIDÁM jÓKEDVŰ NAPON éS MÓKÁzÁSON FELÜL: 
társaságonként/családonként 1 sörasztal 2 sörpaddal. tábor
tűz azoknak, akik szalonnát szeretnének sütni nyárson.
A tavalyi igényeket figyelembe véve, a piknik ideje alatt  BÜFé 
fog üzemelni a Szikra Bisztró jóvoltából.

Rendezvényünk díszvendége: MISKOLCzI MIKLÓS

Azokat is sok szeretettel várjuk, akik nem csapattal jönné
nek, hisz biztosan mindenki talál magának asztaltársaságot, 
akikkel a piknikkosárban hozott szendvicset vagy bármi más 
finomságot egy vidám ÚjtELEPI NAPON elfogyasztanák. 
Autóval egészen 11 óráig be lehet jönni az iskolakapuig azok
nak, akik a főzőalkalmatosságokat hozzák. Az aszfaltrajzver
senyt a gyerekeknek csak a tűzgyújtás után kezdjük meg.
Szeretnénk megkérni kedves szomszédainkat, akik kedvet kap-
tak egy újabb remek napon való részvételhez, hogy JElEzzÉk 
EzT FElÉNk akár a facebook-on az Újtelep (Dunaújváros) 
csoport oldalán létrehozott 2. ÚJTElEPI PIkNIk esemény be-
jegyzésnél, avagy személyesen a venyimi út 8/b szám alatti 
üzletben nyitvatartási időben, HoGY MINDENkINEk JUS-
SoN ASzTAl ÉS PAD kényelmesen. 
MINDENkIT Sok SzERETETTEl váRUNk!

ÚJTELEp csoport


