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  Bemutatkozik 
a Városvédők 
Újtelepért Egyesület

Az egyesületté válás története
Cikk az 1. és 3. oldalon

 Piknik volt Újtelepen
Hurrá, itt a tavasz, itt a piknik 
ideje! 

Cikk a 2–3. oldalon
Képes összeállítás a 12. oldalon

  Példátlan össze fogás…
A kistemető rendezése

Cikk a 4. oldalon

  Nyári Ica és a Város-
védők Újtelepért 
Egyesület  a Család-
barát című műsorban

Cikk a 5. oldalon

  A mi hősünk, 
Nyári Ica

a Nők Lapjában...
Cikk a 6. oldalon

 A nyár veszélyei
A Polgárőrség hírei

Cikk a 7. oldalon

„Ha nem vagy kész 
változtatni az életeden, 
nem lehet segíteni 
rajtad”  (Hippokratész)

Dr. Kemény János rovata
Cikk a 8. oldalon

 Zöldhulladék szállítása
 Sütiverseny, receptek

Cikkek a 9. oldalon

Öko nap Újtelepen
Cikk a 10-11. oldalon

Fontos telefonszámok
a 10. oldalon

Egy hete azon gondolkozom, hogy is mu-
tassam be az egyesületünket? 

Mikor is kezdtük el? 
Elővettem hát az emlékeimet, visszanéz-

tem a facebook bejegyzéseket, fényképeket. 
Jó volt egy kicsit nosztalgiázni! Honnan is 
indultunk!? Meglepődtem, hogy már több 
mint három éve tevékenykedünk. 2012 
őszén kezdtük az őszi falevelek elszállításá-
val. Majd megszerveztük, Abonyi Kitti kez-
deményezésére a polgárőrséget. Azóta ren-
deztünk már két pikniket, két ÖKO-napot, 
Mikulás-partit, adventi fénybe öltöztettünk 
két fenyőfát. Adventi dekorációs versenyt 
hirdettünk. Szerveztünk lakossági fórumot. 
Természetesen az őszi falevél elszállítása is 
folytatódott. Úgy véljük, hogy mindegyik 
sikeres volt. Sok segítséget kaptunk helyi 
vállalkozóktól, lakosoktól. Egyre több újte-
lepi lakos támogat bennünket.

Már az első piknik után felvetődött, hogy 
valami szervezettebb formában kellene  foly-
tatni a munkát. Nem sokat gondolkodtunk. 
Hát akkor vágjunk bele! Alapítsunk egyesü-
letet! 

Most is kaptunk segítséget, hisz azt se 
tudtuk, hogy merre induljunk el. Egyikünk-
nek se volt tapasztalata ilyen ügy intézésé-
ben. Itt szeretnénk megköszönni dr. Végh 
Péter ügyvéd úrnak, hogy segített eligazod-
ni a jogszabályok között.

Természetesen az egyesületté válás is 
kalandosra sikerült. Mert nem mi lennénk, 
ha nem így történt volna! Az első hivatalos 
levelünket egy másik címre postázták, de 
néhány telefon és egy két levélváltás után, 
2016. március 25-én jogerőre emelkedett 
az egyesületünk.

Folytatás a 3. oldalon

Bemutatkozik a 
VÁROSVÉDŐK VÁROSVÉDŐK 
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Piknik volt Újtelepen
Igaz, hogy az előkészületek már a vacogós februárban el-

kezdődtek, mert hogy az nem lehet, hogy a tavalyi, sikeres 
kezdet után ne legyen folytatás. Ezt már akkor elhatároztuk, 
és  megígértük, hogy lesz folytatás, és lesz újtelepi hagyomány. 
Igen, ennek a kissé jellegtelen városrésznek az öntudatra éb-
redésén dolgozunk folyamatosan, hogy ne csak alvóvárosrész 
legyünk, hanem egy jól élhető, jól lakható közösségi hely, 
ahol időnként még események is történnek. Most például a 

tavaszi piknik. Ötlet volt ötlet hátán, mi legyen az étel, mi 
legyen a program, kit hívjunk meg vendégnek, a gyerekeknek 
milyen szórakozást nyújtsunk, milyen hasznos programmal 
színesítsük a napot. Végül is kialakult minden, csak az időjá-
rás miatt aggódtunk egy picit, talán valami jó kapcsolat kéne 
a fentiekkel is! Szerencsések voltunk, a fentiek is jó szemmel 
tekintettek ránk, mert a borulást és az esőt délutánra halasz-
tották, mikor már éppen pakolni kezdtünk.
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Akkor most azok kedvéért, akik nem tudtak jönni, vegyük 
sorra, hogy mi is történt azon az április végi szombaton.

Gyülekező a Népfőiskola udvarán, bográcsok, grillek tele-
pítése, pálinkás üdvözlések, zsíros kenyér. Majd egy kis csa-
pat elindult botokkal, zacskókkal felszerelkezve a kiserdőnk-
be, hogy megtisztítsa a szeméttől. Közben már sistergett a 
bográcsokban a hagyma, előkészültek a húsok, kolbászok, 
a helyszínen maradók sem tétlenkedtek. Aki kíváncsi volt 
egészségi állapotára, azok a kitelepült egészségügyi alakulat 
segítségével ellenőriztethették vérnyomásukat, vércukor-
szintjüket, talpvizsgálattal általános állapotukat, sőt a férfi -
aknak még prosztatavizsgálatra is volt lehetőségük. Közben 
a gyerekek kedvence, az ugrálóvár is készen állt a gyerekek 
rohamára. Két kedves póni legelészett, és hősiesen tűrte a si-
mogatásokat, hogy majd később kocsi elé fogva a kicsiket fu-
varozza. Vidám kóstolgatás, eszegetés, iszogatás. Egyébként 
a piknikünket Cserna Gábor polgármester úr is megtisztelte, 

több kosár pogácsát és egy nagyon jó hírt hozott nekünk. 
Régi vágyunk teljesülhet végre, a közgyűlés megszavazta az 
újtelepi játszótér létesítését. Kedves Szomszédok! Lehet, hogy 
nyárra már a kicsik a közös homokozóban fognak játszani! 

Később a sütiverseny győzteseinek kihirdetése következett. 
Meghívott vendégünk, Miskolczi Miklós író volt a verseny 
zsűrielnöke. Ezt követően történt a versenyző sütik össznépi 
eltüntetése (pillanatok alatt). 

Eközben szakemberektől megismerhettük az újraélesztés 
helyes technikáját (soha ne kerüljön rá sor, de ha mégis...). 
megvizsgáltathattuk hallásunkat, vérnyomásunkat. Remek 
han gulat, új barátságok, régi ismerősök, kedves társaságok,  
hatalmas nevetések! 

Nem tévedek, ha mindenki elégedetten, vidáman tért haza 
a piknikről. Nem is kívánhatunk többet ennél. Legfeljebb, 
hogy jövőre ugyanígy legyen!

Keve Piroska

Folytatás a 1. oldalról
 
De még nem volt adószámunk! Nagyon vártuk már, mert 

közben Oroszné Garami Zsuzsi, ahova csak tudott, pályáza-
tot írt. Az egyik pályázatnak az egyik feltétele, hogy legyen 
adószám. Ekkor a második levelünk jó címre jött, de nem 
csak a mi nevünk szerepelt rajta, tehát nem vehettem át. 
Ám másnap bementem a hivatalba, és soron kívül elintéztek 
mindent és megkaptuk az adószámot. Hurrá! 

Még aznap Palkovics Katával elmentünk a bankba, szám-
lát nyitottunk és befi zettük az alapítói tagdíjakat. Húú, ez is 
megvan!

A napokban Nyári Icussal elmentünk a könyvelőhöz, hogy 
megbeszéljünk minden fontos tennivalót, hisz mindent pon-
tosan és szabályosan kell vezetnünk, többek között azért is, 
mert később közhasznúvá szeretnénk válni. Ami azt is jelen-
tené, hogy jogosultak lennék az 1%-ra. Itt szeretnénk meg-
köszönni Gyöngy Otíliának, aki szintén újtelepi lakos, hogy 
elvállalta az egyesület könyvelését.

Már csináltattunk bélyegzőt, vettünk bizonylatokat, már 
tudunk hivatalosan is működni. Tehát létezünk!

Szeretném bemutatni az egyület alapító tagjait:
Abonyi Kitti, Nyári Ilona, Palkovics Katalin, Garancz 
Csilla, Garancz Viktor, Keve Miklósné Piroska, Kisné Fe-
hér Éva, Deák Ferenc, Oroszné Garami Zsuzsanna, Dobler 
Istvánné Éva, Tóth László.

Az egyesület hivatalos neve és adatai:
Városvédők Újtelepért Egyesület 
2400 Dunaújváros, Nyírfa köz 10. 
Adószám: 18742576-1-07 
CIB BANK: 10700134-69613595-51200002

Jövőbeli terveink:
Szeptemberben ismét lesz ÖKO-nap, ahol kíváncsian 

várjuk, kinek mennyi kupakot sikerült a nyáron összegyűj-
teni, hogy a decemberre tervezett (tavaly oly nagy sikert 
aratott) Mikulás-parti költségeihez, a kupakok után kapott 
összeggel is hozzá tudjunk járulni.

Szeretnénk a kistemető rendezését rendszeressé tenni. 
Reméljük, minden alkalommal egyre többen leszünk, mások 
is kedvet kapnak és csatlakoznak hozzánk. 

Terveink vannak a busz végállomásánál lévő körforgó 
közepén elhelyezkedő, eredetileg virágos, most sajnos 
gazos, elhanyagolt területtel. Erre a munkára is szeretettel 
várjuk az önként jelentkezőket.

Azért éreztük fontosnak a hivatalossá tételt, mert az eddi-
gi, fent említett, megvalósult terveinket újtelepi vállalkozók 
segítségével sikerült kiviteleznünk, ám már nekünk is kel-
lemetlen volt az állandó segítségkérés. Szeretnénk úgy mű-
ködni, hogy a legésszerűbb költségvetéssel gazdálkodjunk, és 
ehhez reményeink szerint majd a megnyert pályázatok adják 
a legjobb anyagi forrást. 

Természetesen minden lehetséges felajánlást szívesen ve-
szünk céljaink, terveink megvalósításához, mindennek örülni 
fogunk, legyen az anyagi vagy kétkezi munka általi segítség.  
Tervekben és elképzelésekben, megoldandó feladatokban 
nincs hiány, aki ismer minket, tudja ezt jól. 

Szeretnénk, ha Újtelep Dunaújvárosban a legbarátságo-
sabb városrész lenne! Ahol a szomszédok fi gyelnek egymás-
ra, békében élnek egymással. Ahol azért mindig történik 
valami.

 Kisné Fehér Éva
 a Városvédők Újtelepért Egyesület
 elnöke

Bemutatkozik 
a Városvédők Újtelepért Egyesület
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Példátlan összefogás…
Kedves Újtelepiek!

Kicsit meglepődve tettem eleget a Pentele Baráti Kör kép-
viselőinek megkeresésének, akik mint a Dunaújvárosi Közte-
mető üzemeltetőjét kerestek meg idén télen. Fogalmam sem 
volt róla, hogy mi lehet ennek az oka. Mindenesetre nagy 
érdeklődéssel és szeretettel vártam őket a megbeszélt időben 
és helyen, a Dunaújvárosi Kistemetőben (a Tesco alatt).

Azzal a kéréssel kerestek meg, hogy ők, mint hagyomány-
őrző penteleiek, segítséget kérjenek tőlem és cégemtől, a 
Kegyelet Bt-től a kistemető rendezettebbé tételében. Ter-
mészetesen sokáig nem gondolkodtam ezen a kérésen, hogy 
hogyan és miként nyújthatnék segítő kezet nekik. Amire vi-
szont nem számítottam, hogy ehhez a kezdeményezéshez 
csatlakozni fog a Városvédők Újtelepért Egyesület, a Duna-
újvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Nonprofi t 
Kft., és még az önkormányzatot is be tudjuk vonni ebbe a 
nemes célért folytatott tevékenységbe.

Két teljes napon át irtottuk az aljnövényzetet, vágtuk visz-
sza a gallyakat és cserjéket, hogy előbukkanjanak rég elfele-
dett pentelei lakosaink sírjai. 

Miután a húsvéti ünnepeket megelőzve sikerült így rendbe 
tennünk a temetőt, elhatároztuk, hogy hagyományőrző céllal 
minden ősszel és tavasszal elvégezzük egy hasonló kezdemé-
nyezés segítségével ezt a munkát, hogy tisztelegjünk azon el-
hunytjaink előtt, akiknek már nincs élő hozzátartozójuk.

Mivel szép időnk volt, sokan tudtunk részt venni a temető 
takarításában: fi atal, idős, újtelepi és óvárosi egyaránt. Ka-
pott egyfajta közösségformáló és összekovácsoló jelleget is a 
közös társadalmi munka.

Őszintén mondhatom, hogy mi, akik részt vettünk a kiste-
mető rendbetételében, az elvégzett munka ellenére igazán jól 
éreztük magunkat. Ezúton kérek mindenkit, hogy amennyi-
ben ideje engedi, csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, 
mert ahogy a közmondás is mondja, aki nem tiszteli őseit és 
múltját, annak a jövője is ingatag talapzaton áll…

Köszönöm:
Palkovics Kata 
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Akik ismerik a Duna Televízió Család-barát című műsorát, bi-
zonyára hallották már azt a felhívást, amelyben arra kérik a néző-
ket, hogy a környezetükben élő, a közösségért önzetlenül sokat tevő 
héköznapi hősökről tudósítsák a szerkesztőséget. 

A felhívást meghallva arra gondoltam, hogy szűkebb pátriámban 
Nyári Ica a legalkalmasabb erre a jelölésre.

Azt hiszem, hogy az Újtelepi Hírlap olvasóinak már nem kell be-
mutatni őt. Bátor, törekvő, civil, közülünk való, jobbító szándékú, 
hétköznapi ember, és közszerepet tölt be lakóhelyén.

Az elküldött bemutatást követően néhány nap múlva jelentkezett 
a Duna tévé szerkesztője azzal, hogy május 22-én érkezik a stáb.

A forgatásra Ica egy rendkívüli mini ÖKO-napot szervezett. Sze-
rencsére a lakóknál mindig vannak kidobásra ítélt műszaki eszkö-
zök, műanyag kupakok, az E-Elektra Zrt. is szokás szerint jó part-
nernek bizonyult, biztosított egy konténert, az ÚJTELEP csoport 
és a Városvédők Újtelepért Egyesület tagjai pedig lebonyolították a 
rendkívüli szállítást.

Köszönjük a közreműködőknek, hogy segítettek a műsor elkészí-
tésében, melyből ország-világ megismerheti nemcsak Icát, de váro-
sunkat és lakóhelyünket is. 

Ahhoz hogy egyesületünk két év múlva közhasznúvá és az adó 
egy százalékával is támogathatóvá váljon, médiaszereplést is előír a 
rendelet. Így idejében elkezdtük többféle pályázati lehetőség kereté-
ben megmutatni az Újtelepen évek óta szerveződő közösségépítést. 
Kellemesen érint bennünket, hogy több médiában is bemutatásra 
méltónak találják ténykedésünket, és a kiválasztottak közé kerülünk. 
Nem titkoljuk, nagyon örülünk, hisz ez egyfajta objektív értékelése 
törekvéseinknek, visszajelzés olyanoktól, akiknek van összehasonlí-
tási alapjuk, ám csapatunkat, az itteni lakóközösség létezését, mű-
ködését mégis példaértékűnek tartják.

A tévéstáb közel egyórányi anyagot készített, amelyből kb. öt-
perces tudósítás lesz.

A kész műsort június 10-
én nézhetjük meg a Duna 
TV Család-barát című mű-
sorában.

Addig is ízelítőül Kisné Fe-
hér Éva fotóin a forgatás né-
hány pillanata látható.

Oroszné Garami Zsuzsa

Nyári Ica és a Városvédők Újtelepért 
Egyesület a Család-barát című műsorban

5
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A mi hősünk, 
Nyári Ica

A Nők Lapjában néhány hónapja 
meghirdették a Nők Lapja Hősei 
pályázatot.
A pályázat feltétele volt, hogy 
olyan személyt lehet jelölni erre 
a díjra, aki önzetlen cselekede-
teivel egy közösség javát szol-
gálja, aki a megnyert összeggel 
támogatni tudná az általa 
kép viselt ügyet, akit a közvet-
len környezete példaképnek 
tart, aki nem közszereplő, te-
vékenységét nem felkérésre, 
ha nem önként végzi. Ezen 
fe lül pedig konkrét elképze-

lése van arról, hogy a pá-
lyázaton nyerhető összeget milyen formában 

szeretné tervei megvalósítása érdekében felhasználni.

Elolvasva a teljes pályázati kiírást, egy percig sem kellett 
gondolkodnom, hogy ki az, akinek közösségteremtő tevé-
kenysége pontosan rímel erre a felhívásra. Azonnal eldön-
töttem, hogy Nyári Icát jelölöm a díjra. Már csak meg kel-
lett írni a pályázatot, de a terjedelmi korlátok miatt a bőség 
zavarával küszködtem. Hogyan szorítsam be egy pályázatba 
Ica varázslatos közösségszervező személyiségét, az Újtelep 
Csoporttal végzett többéves munkát, a Városvédők Újtele-
pért Egyesület létrehozását, a sok programot, a napi segítő 
tevékenységet?

Az Újtelepi Hírlap olvasói mindannyian ismerik Ica mun-
kásságát, hiszen vagy résztvevői az eseményeknek, vagy 
olvassák rendszeres tudósításainkat. Reméljük, egyre keve-
sebben lesznek azok a lakótársak, akik csak az újságból érte-
sülnek az újtelepi eseményekről, és egyre többen személye-
sen is bekapcsolódnak a városrészi programokba, legyen az 
szomszédünnep, ÖKO-napok, Mikulás-parti, lombelszállí-
tás. A kommunikáció Ica által megteremtett helyi formái, az 
ingyenes újság, az Újtelep (Dunaújváros) facebook-csoport is 
segítik a lakók informáltságát.

De még itt Újtelepen sem tudja mindenki, hogy a szerte-
ágazó szervező-, koordinálómunka, a rendezvények mellett 

a naponta felmerülő apró-cseprő, de az érintett lakóknak 
létfontosságú ügyek megoldása mennyi kitartást, türelmet, 
segítőkészséget igényel Icától. Különösen úgy, hogy közben 
ő fodrászként is szakmai maximalizmussal végzi napi mun-
káját vendégei megelégedésére, akik sokszor a városból, vagy 
más településről, sokan Budapestről járnak hozzá.

Természetesen egy folyamatosan bővülő, önkéntes csapat 
segíti a feladatok elvégzésében, de ezt a csapatot egyben is 
kell tartani. Ez is sok időt, fi gyelmet, energiát igényel.

Hát ezt próbáltam a pályázatban bemutatni.
Néhány hét várakozás után jelentkezett Árvai Magdol-

na, a Nők Lapja újságírója, főmunkatársa. Nagy örömünkre 
arról tájékoztatott, hogy pályázatunk bekerült a legjobb 11 
közé, ami azt jelenti, hogy bemutatják Icát a Nők Lapja olva-
sóinak. Boldogan vártuk az újságírónő látogatását, aki fotós 
kollégájával fantasztikus riportot készített, amit a Nők Lapja 
2016. 19. lapszámában mindenkinek elolvasásra javaslok. Az 
itt töltött idő személyes tapasztalata elég volt az újságírónak 
ahhoz, hogy maga is nagyra értékelje Ica közösségépítő szán-
dékát és azt a kitartást, erőt, amivel mindezt megvalósítja.

A pályázat győztesét a 11 jelöltből egy szakmai zsűri vá-
lasztja majd ki. A második és harmadik helyezést az olvasók 
dönthetik el szavazataikkal. Bár már az is nagy elismerés, 
hogy Ica bekerült a legjobb 11 közé, de szurkoljunk, hogy 
legyen a győztesek között, mert azt a pénzt, amit ezzel nyer-
het, Újtelep lakóközössége javára használja fel. Nagy szüksé-
günk lesz majd az újtelepi lakosság szavazataira, amit előre 
is köszönünk. Mikor megtudjuk a szavazás kezdetét, azonnal 
közzé tesszük.

Ha nyer, ha nem, köszönjük Ica munkáját, amivel az „Új-
telep Hőse” címet már mindenképpen kiérdemelte. További 
sok erőt, egészséget, kitartást, türelmet kívánunk neki ehhez 
az önkéntes tevékenységhez.         

Oroszné Garami Zsuzsa
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2014. június 17. 
Ez volt az a nap, mikor Újtelep lakossága úgy döntött, 

szüksége van a Városvédő Polgárőrség segítségére, a minden-
napos éjszakai őrjáratra az elszaporodott betörések végett. 
Kétéves jubileumhoz érkezett az Önök és a Városvédő Pol-
gárőrség összefogása. Támogatásuknak köszönhetően már 
2 éve járőrözünk minden éjszaka Újtelep utcáin. Elmondható, 
hogy ez idő alatt Újtelepen a bűncselekmények száma jelen-
tősen lecsökkent, hatodára esett vissza 2014 első félévéhez 
viszonyítva, amikor 17 bűncselekményt követtek el. Célunk 
továbbra is az, hogy közösen tartsuk távol a bűnözőket Új-
telepről, és az évi 2–3 bűncselekmény is nullára csökkenjen. 
Sajnos, a mai világban ez utópia, de Újtelep oly sokszor mert 
már nagyot álmodni, tűzzük ki célul ezt is!

Fel szeretnénk hívni fi gyelmüket a nyár veszélyeire is. 
A nyári napok nagyon felmelegítik lakásainkat, házainkat. 
Mindenki megpróbálja este felfrissíteni a levegőt, ezért ki-
tárjuk ablakainkat. De a kinyitott ablakok, ajtók nagy lehe-
tőséget teremtenek a besurranó tolvajok részére. Ezért arra 
szeretnénk kérni Önöket, hogy ilyenkor fi gyeljünk oda sok-
kal jobban a mozgásokra, zörejekre. Soha ne hagyjuk nyitva 
a bejárati ajtót, ablakot, ha a kertben tartózkodunk! 

Jön a szabadságolás időszaka. Ha hosszabb időre eluta-
zunk, kérjük meg egyik szomszédunkat, akiben megbízunk, 
hogy fi gyeljen oda ingatlanunkra, a postaládát naponta ürítse 

ki, és ami a legfontosabb, a közösségi oldalon ne publikáljuk, 
hogy hosszabb időre nem tartózkodunk otthon és üres az in-
gatlanunk. Abban az esetben, ha elutazunk, a riasztót soha 
ne felejtsük el beüzemelni. Annyi javaslatunk lenne, hogy a 
lakáson belül egy időkapcsoló beszerelésével kicsit azt a ha-
tást érhetjük el, mintha otthon tartózkodnánk. 

Tavasztól kedvelt időtöltés a kerti partik rendezése is. 
Mikor hátul a kertben jól érezzük magunkat barátainkkal, 
ügyeljünk rá, hogy elöl az ablakok, ajtók csukva legyenek, 
mert kihasználva a társaság hangosabb szórakozását, észre-
vétlenül osonhatnak be illetéktelenek akár a bukóra nyitva 
felejtett ablakokon is. 

Ugyanezen intelmek érvényesek gépkocsitárolóinkra, 
melléképületeinkre és gépjárműveinkre is. Az udvaron tárolt 
autóknak se hagyjuk lehúzva az ablakait éjszakára. Ez felhí-
vás keringőre! A tolvaj nem tudhatja, hogy nincs a kocsiban 
ellopnivaló érték, de a rongálással is kárt okoz nekünk.

Bízunk benne, hogy tanácsainkkal segíteni tudtunk abban, 
hogy a jövőben mire fi gyeljenek oda, és egy kis odafi gyeléssel 
hogyan óvhatják meg otthonaikat a betolakodóktól.

Telefonszámunk a következő: 06/30-792-5326, amely éj-
szaka folyamán is bármikor hívható. 

Megint megragadjuk az alkalmat és megköszönjük támo-
gatásaikat, továbbá ha lehetőségük engedi, a jövőben is szá-
mítunk segítségükre. Bankszámlaszámunk:

Raiff eisen BANK 
12024009-00160996-00100002 
MEGJEGYZÉSKÉNT KÉRJÜK ODAÍRNI: 
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS, ÚJTELEP

Minden kedves lakónak kellemes nyarat, jó pihenést kí-
vánunk! 

Üdvözlettel: 
Hegedüs László elnökhelyettes 

Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség

A nyár veszélyei A POLGÁRŐRSÉG HÍREI

Egészségügyi szűrővizsgálatok és az újraélesztés tanítása 
a pikniken egészségügyi dolgozók segítségével
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„Ha nem vagy kész változtatni az életeden, 
nem lehet segíteni rajtad”  (Hippokratész)

A betegségek és az ellenük folytatott küz-
delem egyidős az emberiséggel. Kezdetben 
sámánok és kuruzslók végezték a „gyógyí-
tást”, majd később, az ókorban megjelentek 
a gyógyító orvosok. Egyes társadalmakban 
már ekkor nagy hangsúlyt fektettek a gyó-
gyítás mellett a betegségek megelőzésére is. 
Köztudott, hogy a kínai császárok addig fi zet-
ték busásan az orvosaikat, amíg egészségesek 
maradtak. Ha netán megbetegedtek, akkor ki-
végeztették őket. Arról nem szól a fáma, hogy 
felelőssé tették-e a betegeket egészségük fele-
lőtlen rontásáért, de ez manapság sem téma. 
A szemlélet példaértékű: az egészségtudatos életvitel, a be-
tegségek megelőzése (prevenciója) mindenki számára na-
gyobb egészségnyereséget jelent, mint a már kialakult folya-
matok visszafordítása. 

Betegségmegelőzés napjainkban
A prevenciós szemlélet több ezer évre háttérbe szorult. 

Ezután és csak a XX. század második felében kezdtek ismét 
fi gyelmet szentelni neki. Sajnos, hazánkban sokáig kell várni, 
míg a tudatos és szervezett prevenciós törekvések megfelelő 
hangsúlyt kapnak. Jelenleg leginkább szlogenszintű a meg-
előzés, és a reménnyel kecsegtető szűrővizsgálat-akciók is 
alacsony hatékonyságúak, főként a lakosság érdektelensége 
miatt. 

A prevenció fajtái
Elsődleges (primer): amikor a betegség első megjelenését, 

kialakulását próbáljuk megakadályozni. Elsősorban egész-
séges életmóddal (táplálkozás, testmozgás, nem dohányzás, 
mértékletesség stb.).

Másodlagos (szekunder): ha egy már kialakult betegség-
nek az ismételt megjelenését vagy romlását akarjuk megelőz-
ni. Itt is fontosak az életmódbeli változások, de emellett már 
a gyógyszeres kezeléseknek jelentősége van. 

Az elsődleges megelőzés egyik legfonto-
sabb lépése a különböző szűrővizsgálatok 
alkal mazása.

Ezek az otthon is elvégezhető egyszerű vér-
nyomásméréstől a csak szakintézetben ren -
delkezésre álló műszeres vizsgálatokig ter-
jedhetnek. Ehhez az emberek aktív közre mű-
ködé sére van szükség, mert a korai diagnózis 
reményt kelt az eredményes kezelésre.

A nemrég lezajlott – és nagyon jól sikerült 
– ÚJTELEPI PIKNIKEN is ezért szervez-
ték meg az egészségügyi szűrővizsgálatokat 

(prosztatadaganatok laboratóriumi szűrése, halláskáro-
sodás szűrése, és ezt bővítettük mi az Egészségházban 
régóta elérhető számítógépes talpvizsgálattal, vérnyomás-
méréssel és vércukorméréssel). Emlékeztetőül megjegyzem, 
hogy a talpunk eltéréseiből eredő – teljes vázizomzatunkat, 
csontrendszerünket és ízületeinket súlyosan érintő – beteg-
ségekről és azok javításáról korábban már részletesen írtam.

A legismertebb szűrések (nőgyógyászati rák szűrés, prosz-
tata-, emlő-, bélrendszeri, szájüregi daganatszűrés) mellett 
igen nagy jelentőségű az érrendszerünk állapotát vizsgáló 
szűrővizsgálat is, melyet az Egészségházban is elérhetnek. 
Ennek eredménye alapján az érszűkület mellékhatás- és fáj-
dalommentes kezelésére is módunk van, igen jó eredmény-
nyel. Gyakran megszűnik az izomgörcs, a „hideg láb”, a járás-
távolság pedig sokszorosára nő. 

Már házhoz kiadható eszközünk is van, amivel otthonuk-
ban, saját magukat, párjukat is kezelhetik.

A megelőzésben az igazi áttörést az fogja jelenteni, ami-
kor az emberek úgy tekintenek majd az egészségükre, mint a 
legnagyobb értékre, amit óvniuk kell. Ha hajlandóak lesznek 
aktívan tenni is ezért, akkor mondhatjuk, hogy a prevenció 
valóban elérte célját.

Dr. Kemény János
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Kedves Szomszédaink!
Nagy öröm ért bennünket május hónapban. Új rendelet 

lépett érvénybe, mely szerint havonta egyszer elviszik a ház-
tól a zöldhulladékot ugyanúgy, mint a szelektív zsákokat.

Kérünk mindenkit, hogy az alábbi tájékoztatót mindenki 
fi gyelmesen olvassa el.

Annyit még fontosnak tartunk elmondani, hogy minden-
kinek, aki rendelkezik befi zetett szemétszállítással, havonta 
1 (!!!) kb. 80 literes zsák jár. Most egyszerre megkapjuk az 
idei év még fennmaradó 7 havi zsákját. Az, hogy mi ezt ho-
gyan, milyen ütemben használjuk fel, ránk bízza a cég. Ki-
tehetünk havi egyet vagy havi kettőt, vagy egyszerre mind 
a hetet. De ennyi jár és nem lesz több. Aki úgy érzi, hogy 
ez neki kevés, annak mi azt javasoljuk, hogy a szomszédok 
egymás közt beszéljék meg, és akinek nem kell, az is vegye 
át a zsákokat, és „ajándékozza” meg szomszédját vele, akinek 
nagyobb szüksége van eme zsákokra. Sajnos mindenkinek 
személyesen kell majd  bemenni érte. Jelen pillanatban nincs 
lehetőség kihelyezett átvételre, de megpróbálunk segítséget 
kérni ez ügyben is az illetékesektől. Hisz oda sajnos nem 
megy busz, így az idősebbeknek ezt nehezebb lesz megolda-
ni. Dolgozunk a megoldáson mindenképpen.

Nyári Ica
Az alábbi rendelet jelent meg a szállításról:

Zöldhulladék szállítása

TÁJÉKOZTATÓ 
ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSÉRŐL

Tisztelt Ügyfeleink!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében biz-
tosítani kell a zöldhulladék gyűjtését. Ennek megfelelően tár-
saságunk havi rendszerességgel a közszolgáltatás keretén belül 
zöldhulladék gyűjtő járatokat indít. A hulladék gyűjtése a jogsza-
bály alapján kizárólag az általunk ingyenesen biztosított bioló-
giailag lebomló zsákokban történhet. A zsákba csak és kizárólag 
zöldhulladék kerülhet, ami olyan növényi hulladék, amely kertek-
ből, parkokból származik (fanyesedék, ág, gally, fű, lomb fűrész-
por, faforgács stb.). Az ágak, gallyak csak aprítva kerülhetnek a 
zsákba.  
A zsákok átvétele: 
Ügyfélszolgálat, Dunaújváros, Budai Nagy Antal út 2.
Nyitva tartás:     Hétfő:  8:00-12:00, 12:30-14:30 

Kedd:  8:00-12:00, 12:30-14:30 
Szerda:  7:00- 19:00  
Csütörtök:  8:00-12:00, 12:30-14:30 
Péntek:  Zárva

A zsákok átvételéhez szükséges dokumentumok:
– személyazonosító igazolvány
– lakcímkártya
– adókártya
–  utolsó közszolgáltatási díj befi zetését igazoló csekk vagy átuta-

lási bizonylat
A szállítások időpontjai: május 20., június 10., július 16., augusz-
tus 19., szeptember 9., október 15., november 18., december 9.

Tisztelettel:
Dunanett Nonprofi t Kft.

A zsűri döntése:
I. díj: BALOG ERIKA
II. díj: KIS KATALIN
III. díj:  KNYIHÁRNÉ ANDREA
Különdíj: BRAUN ERVINNÉ

Sütiverseny

1. helyezett: BALOG ERIKA 

Kivis szelet
HOZZÁVALÓK:
a tésztához: 40 dkg liszt, 2 db tojás, 10 dkg por-
cukor, 2 ek olvasztott méz, 5 dkg RAMA, 1 kk 
szódabikarbóna, 2 ek kakaópor
a krémhez: 4 dl tej, 6 ek liszt, 7-8 kivi, 15 dkg 
RAMA, 15 dkg porcukor
a mázhoz: 20 dkg porcukor, 2 ek langyos víz, pár csepp zöld ételfesték
ELKÉSZÍTÉS
A tészta hozzávalóit összegyúrjuk. 3 egyenlő részre osztjuk, majd ki-
nyújtjuk. Kisütjük. A krémhez meghámozunk 4 kivit, majd a tejbe 
beletesszük a liszttel együtt. Kis lángon besűrítjük, kihűtjük.
A margarint a porcukorral habosra keverjük, majd hozzáadjuk a ki-
hűlt péphez. A megmaradt kiviket apró kockákra vágjuk és a krémbe 
forgatjuk. A lapokat a krémmel megtöltjük, tetejére rákenjük a mázat 
és díszítjük.

2. helyezett: KIS KATALIN 

Epres túrós torta
HOZZÁVALÓK:
a tésztához: 20 dkg korpovit keksz, 12 dkg vaj
Késes robotgéppel a kekszet össze kell törni és 
folyékony, meleg vajjal öntözni. 20 percig a hű-
tőben hűteni.
a krémhez: 75 dkg túró, 3 db tojás, ízlés szerint 
cukor, 1 zacskó vaníliás pudingpor, citromhéj, citromlé
Mindent késes robotgéppel sűrűre keverni és a „tésztára” önteni. 165 
fokos, légkeveréses sütőben 40-45 percig sütjük. Díszíthetjük bármilyen 
gyümölccsel, pl. eperrel.

Kis Katalinnak külön is gratulálunk, mert a piknik utáni 
hajnalban megszületett második kisbabája. 

Különdíj: BRAUN ERVINNÉ
Magyar kocka

HOZZÁVALÓK:
a tésztához: 6 evőkanál liszt, 1 csomag sütőpor, 
6 evőkanál cukor, 1dl étolaj, 2 evőkanál zöld 
ételfesték
a krémhez: 25 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás 
cukor, 25 dkg margarin, 50 dkg túró
a mázhoz: 8 dl higított málnaszörp, 2 csomag vaníliás puding
ELKÉSZÍTÉS
1.  Kemény habbá verjük a tojásfehérjét a tésztához. Közben hozzá-

adagoljuk a cukrot.
2.  Felhabosítjuk kicsit a tojássárgáját, majd mehet a tojáshabba a liszt-

tel, sütőporral, az olajjal és az ételfestékkel együtt.
3.  Kibélelt tepsibe öntjük a tésztát és készre sütjük mérsékelt meleg 

sütőben. Ha elkészült, hagyjuk kihűlni.
4.  Habosra keverjük a margarint a porcukorral és a vaníliás cukorral a 

krémhez. Összedolgozzuk a túróval. Rásimítjuk a masszát a kihűlt 
tésztára.

5.  Megfőzzük a mázhoz a pudingot málnaszörpben. Ha kihűlt, rási-
mítjuk a krém tetejére.
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Megtanultuk már, hogy a háztartásunkban szelektáljuk a 
szemetet, külön a kommunális hulladékot, külön a papírt, 
külön a petpalackokat stb. Ez ma már természetes, senkit 
nem kell győzködni ennek fontosságáról. Tudjuk, milyen 
végzetesen káros a földre a nem elbomló szemét. Egyedül 
a lustaságunkon, fi gyelmetlenségünkön múlhat, hogy időn-
ként becsúszik a kommunális közé a nem bomló szemét. De 
a szokásos válogatásokon kívül számtalan egyéb hulladék is 
keletkezik egy háztartásban, amivel nem mindig tudunk mit 
kezdeni. Ilyenek például az elektronikai hulladékok, a külön-
böző háztartási gépek, műanyag kerti bútorok, gumik stb. 
Ezeket nem vihetjük a szelektív hulladékgyűjtő szigetekhez, 
nincs hozzá megfelelő konténer. Nincs annál elborzasztóbb 
látvány, mint amikor egy foszló kanapé, vagy kidobott hűtő 
rozsdásodik a legszebb természeti környezetben. Ilyenkor az 
ember elgondolkozik, hogy vajon ki vette az időt, benzint, fá-
radságot, hogy elfuvarozzon egy hatalmas tárgyat azért, hogy 
belerondítson a természetbe. Holott lenne más megoldás is, 
csak kicsit utána kellene járni. Tény, hogy a lomtalanítások 
sem oldják meg minden problémánkat, gondolok itt éppen 
az elektronikus hulladékokra, háztartási gépekre, amelyeket 
tilos lomtalanításkor kirakni. Ezek többnyire értékes, újra 
felhasználható anyagokat tartalmazhatnak, esetenként még 
veszélyes hulladéknak is számítanak. Azt mindenesetre tudni 
kell, hogy például a háztartási gépek vásárlásakor az üzletnek 
kötelessége díjmentesen átvenni a régi gépet, tehát ezt még 
akkor is megkövetelhetjük, ha pl. internetes áruháztól vásá-
rolunk. Csak ezt előre tisztázni kell az értékesítővel, és nem a 
kiszállításkor kell vitatkozni a szállítóval. Akár így, akár úgy, 
a garázsaink, pincéink sajnos szép alattomosan mégis meg-
telnek a használhatatlan kacatokkal.

Az egyesületünk szívügyének tartja az élhető környezetet, 
ezért vállalkoztunk arra immár másodjára, hogy ezeknek a 
hulladékoknak a begyűjtését megszervezzük és lebonyolít-
juk, külön segítve azokat, akik maguk nem biztos, hogy meg 
tudnák oldani. A sikeres őszi után tavasszal is megszerveztük 
az ÖKO-napokat, és úgy tűnik, hogy nem fogytak ki a pin-
cék, garázsok a használhatatlan lomokból. A Venyimi és Köl-

csey utca sarok ismét forgalmas hellyé vált a tavaszi hétvégé-
re, egymás után kanyarodtak be az autók, hogy kipakolják a 
konténerbe a csomagtartók, utánfutók tartalmát. Csak jöttek 
a hűtőszekrények, a számítógépek, fűnyírók, kis háztartá-
si gépek, hatalmas tévék, nyomtatók roncsai, de volt rossz 
kazán, sőt, még egy öreg varrógép is (azt megmentettük). 
Ajándékot is adtunk, a Dunapack támogatásával, összehajto-
gatható, helyes kartondobozkákat és egyéb tárgyakat. Egy új 
lehetőséget ajánlottunk fel, az újra hasznosítható műanyagok 
begyűjtésével, így megszabadulhattak a háztartások a törött, 
kopott műanyag kerti bútoroktól, vödröktől, kannáktól és 
egyéb használhatatlan műanyag holmiktól is. A kupakgyűjtés 
hasznosságát már nagyjából mindenki ismeri, iskolák, óvo-
dák is gyűjtik, többnyire jótékony célra. Most ezek számára 
is volt egy zsák, amibe egyébként továbbra is folyamatosan 
lehet gyűjteni és hordani a kupakokat. Ez lesz a következő 
Mikulás-party költségeinek megalapozója. Segítőink ismét 
jó munkát végeztek, mintegy 12,15 tonna elektromos hul-
ladékot segítettek a konténerbe helyezni, valamint a mozgó 
szolgálat az előre megbeszélt helyekre kiszállva segített azok-
nak a többnyire idős embereknek, akik maguk nem tudták 
megoldani a szállítást.

A hulladék érték. Azon túl, hogy nem terheljük vele a ház-
tartásunkat, összegyűjtve komoly értéket képviselnek. Szét-
bontva és fajtánként újra feldolgozva visszakerülhetnek az 
ipari körforgásba, és nem terhelik fölöslegesen a környezetet. 
Nem titok, hogy többek közt ezért is vállaltuk a begyűjtését, 
valamint, hogy az E-Elektra Zrt.-től kapott támogatást mi is 
visszaforgassuk a közösségnek. Az egyesületünk egyenlőre 
nem rendelkezik semmiféle tőkével, tehát minden akciónk, 
programunk költségét támogatásokból és a hulladékgyűjtés-
ből fedezzük. Többek közt ennek az újságnak a költségét is, 
amit Ön most a kezében tart. Újtelep lakossága számíthat 
arra, hogy ezen tevékenységünket nem hagyjuk abba, és a 
jövőben is rendszeresen megszervezzük. A legközelebbi al-
kalom szeptember 17-én lesz, lehet készülni rá.

Keve Piroska

ÖKO-nap Újtelepen

Fontos telefonszámok
MENTŐK  104 RENDŐRSÉG 107
TŰZOLTÓK 105 SEGÉLYHÍVÓ 112
ORVOSI ELLÁTÁS Óváros
felnőtt körzet 6.  06-25/286-120
felnőtt körzet 7.  06-25-286-113
ORVOSI ÜGYELET felnőtt 06-25-410-600
ORVOSI ÜGYELET gyermek  06-25-410-231
KÓRHÁZ központi  06-25-550-550
POLGÁRŐRSÉG: 
Kertes József (nappal hívható )  06-30-621-0915
Járőrautó (este 20 órától hívható )  06-30-792-5326
RENDŐRSÉGI KÖRZETI MEGBÍZOTT:
Szabó János  (szolgálati szám)  06-20-500-8077

DUNANETT 06-25-436-535
csak ügyfélszolgálati időben hívható 06-25-436-877

POLGÁRMESTERI HIVATAL 06-25-544-100
Tóth Kálmán 9 vk képviselő  06-20-227-9145

VÍZ, CSATORNA ÉS HŐSZOLGÁLTATÓ
DVCSH Kft. ügyelet  06-25-510-149

ÁRAMSZOLGÁLTATÓ  
E-ON  vezetékes (H-P 7.30-20.00 ):  06-40-545-545  
mobilról : 06-20/ 30/ illetve 70-es 
előhívószámmal  06-(20 vagy 30 vagy 70)-45-99-600

FŐGÁZ 06-40-474-474
Dunaújvárosi kirendeltség (ParkCenter)
hétfő-kedd-szerda-péntek  8.00-18.00-ig 
csütörtökön: 8.00-20.00-ig  
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2016. szeptember 17-én ÚJTELEPEN ismét ÖKO-NAP LESZ!
MŰSZAKI ÉS MŰANYAG HULLADÉK, valamint MŰANYAG KUPAK átvétele

Piknik volt 
Újtelepen 
2016. április 23.

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


