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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Ezúton szeretné megköszöni Újlengyel Község Önkormányzata a színvonalas március 15-ei megemlékezés létrejöttét Kaizler Ágnesnek,Csernákné Erős Editnek, Virág Anitának , a MagyaRock zenekarnak, Dömök Virágnak és Kaltenekker Györgynek.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Köszönjük!
ÁPRILIS – SZENT GYÖRGY HAVA – TAVASZHÓ – SZELEK HAVA

Újlengyel Község Önkormányzata

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

EBOLTÁS

ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 69.
Adószám: 15802956-1-13; Törzskönyvi azonosító szám:802958;
KSH stat. számjel:15802956-8411-325-13
Tel.: 06-29-385-131
ujlengyel@ujlengyel.hu

Április 25 és 26-án (péntek-szombat) az Újlengyeli Művelődési Ház Udvarán eboltást tartunk.
Mindkét napon 14:00- 18:00 óráig van lehetőségük kedvencük oltására.
Az oltást végző állatorvos: dr. Bálint Mihály

Beszámoló a 2014. évi országgyűlési képviselő választás helyi lebonyolításáról

Kérjük, ne felejtsék otthon az oltási könyveket!

Újlengyel Község Önkormányzata

GYÁSZJELENTÉS
2014. április 6-án távozott az élők sorából Nagy Nándor Atya,
Újlengyel Község plébánosa. Nándor Atya 2013 szeptemberében került
egyházunkhoz és aktívan részt vett közösségünk életében.
				
				

Kicsiny gyertyám érted égjen,
Drága lelked nyugodjon békében!

Újlengyel Község Önkormányzata

Részvételi adatok
Egyéni jelöltek
1.
2.

KARATE
Községünk Művelődési Házában karate oktatás veszi kezdetét minden kedden és csütörtökön
18:00-19:30 h-ig. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
IMPRESSZUM: Lap neve: Újlengyeli Új Szó / ISSN: 2062-4719

Gecser Pálné

A 2014. április 6-án (vasárnap) tartott országgyűlési képviselő-választás Újlengyel községben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, rendkívüli esemény nélkül lebonyolításra került.
Több újdonság miatt is érdekes volt ez a voksolás, egyrészt azért mivel egyfordulós volt
a választás, másrészt a teljesen új jogszabályi környezet, az abban foglalt új eljárásrend és
anyagi jogi szabályok miatt (pl.: átjelentkezés intézménye, külhoni magyarok voksolása).
A
„száraz”
adatok
(részvételi
arány,
első
3
egyéni
jelölt
és
pártlista
adatai,
összehasonlítva
az
elmúlt
2
választással):

Megjelenési ideje: periódikus havi / Nyomdai munka: In-Cart Kft.
Kiadó, Szerkesztőség címe: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69.
Szerkesztő: Zsiros Alexandra / Terjesztési információk: ingyenes

3.
Pártlisták
1.
2.
3.

2006
69,21 %

2010
69,61 %

2014
61,47 %

Szűcs Lajos
FIDESZ- KDNP
(64,30 %)
dr. Mráz István
MSZP
(29,95 %)

dr. Szűcs Lajos
FIDESZ-KDNP
(74,32 %)
Volner János
Jobbik
(12,88 %)

Pogácsás Tibor
FIDESZ-KDNP
(58,41 %)
dr. Kereszturi Imre
Jobbik
(22,19 %)

Forró Árpád
MIÉP-Jobbik
(2,4 %)

Végh Tibor
MSZP
(8,39 %)

Braun Róbert
Összefogás
(13,55 %)

FIDESZ-KDNP
(62,31 %)
MSZP (27,03 %)
MDF (4,27 %)

FIDESZ -KDNP
(71,72 %)
JOBBIK (13,68 %)
MSZP (8,79 %)

FIDESZ-KDNP
(59,34 %)
JOBBIK (22,19 %)
ÖSSZEFOGÁS (14,13 %)
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A kettő szavazókör bizottságai hibátlanul lebonyolították a voksolást, rendkívüli esemény a szavazókörökben nem, viszont a települést érintően egy nagyon szomorú, megrendítő haláleset történt,
közúti balesetben elhunyt a község plébánosa: Nagy Nándor Atya, amely megdöbbentette – többek
között – a szavazókörökben dolgozókat is, de munkájuk minőségét nem befolyásolta.
Összességében jól vizsgázott mindkét helyi választási „csapat” és a helyi választási iroda (hivatal)
is jól megoldotta a feladatot.
Újlengyel, 2014. április 8.
		

		

						
dr. Szabó Tibor
					
H V I .

POLGÁRŐR HÍREK

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014 évben bővítettük feladataink köreit. Az Országos Polgárőr Szövetség iránymutatása alapján
január óta, havi 2-3 alkalommal éjszaka és nappal egyaránt külterületi akciók keretében, rendőrrel közösen ellenőrizzük a „tanyavilág”teljes
területét, ezzel erősítve közigazgatási területünk közbiztonságát.
Az OPSZ 2014-es támogatásából beszerzésre került egy „okos kamera”
mely rendszámfelismerő szoftverrel ellátva, online központi szerverrel
kommunikálva, jelzi a lopás vagy egyéb bűncselekmény miatt kőrözött
járműveket. Ezt belterületen is, de jellemzően a 405-ös főúton, rendőrrel
közös szolgálatokban fogjuk használni. Folyamatban van községünk területén a térfigyelő rendszer kiépítése, egyenlőre különböző engedélyek beszerzése történik, bízunk benne hogy az év második felében kiépítésre kerülhet.
Ennek kivitelezési és üzemeltetési költségét, 100%-osan az önkormányzat teremtette elő, mivel az ehhez kapcsolódó pályázat idén még nem elérhető, és polgármesterünk véleménye szerint is jelentősen elősegíti a közbiztonság megerősítését.
Egyesületünk 46-fős állománya a 2014-es évben több feladatot fog ellátni mint az elmúlt években. A több feladat több kiadással is jár, ezért az önkormányzat 300e forintról 400e forintra emelte
a támogatásunk összegét. Továbbra is szükségünk van a lakosság anyagi támogatására is ahhoz,
hogy év végéig ne merítsük ki forrásainkat. A Takarékszövetkezetnél nyitott számlánkra történő
befizetéseikkel hozzájárulhatnak üzemanyag használatunk, technikai eszközeink fenntartásához.
Elérhetőségünk továbbra is : 0630/55-87-586
			
Mogyorósi József.

MEZŐGAZDASÁG
Felhívás „KIS ADR” a 7/2011. (III. 8.) NFM rendelettel előírt „a mezőgazdasági vegyszerek és
üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti
szállításáról” képesítés megszerzésére szervezendő tanfolyami képzésre.
Feltétele: „B” kategóriás jogosítvány, személyi igazolvány, lakcím kártya
A képzés helyszíne: Pest megye / Albertirsa
Előzetes kalkulációban foglalt képzési költség: 53.000,-Ft/fő
„Jelentkezési lap” igényelhető e-mailben. (diana.duchaj@gmail.com)
A képzés időpontjáról a jelentkezést követően értesítjük a jelentkezőket!
Érdeklődni: 06/29-600-510-es telefonszámon lehet.		
Duchaj Diána - Agrárgazdasági Bizottság Elnöke - Dánszentmiklós		
Tugyi Endre László

ÁLDÁS, BÉKESSÉG
Tisztelt Olvasók, Keresztény Testvéreim!
Húsvétra készül minden keresztény a világon, így a községünkben élő
Református
Egyháztagok is. A világ kereszténysége ugyanazt ünnepli, Jézus Krisztus feltámadását.
Az ünnep célja megegyezik. Jézus Krisztussal való személyes találkozás. A különbség
csak abban van, hogy ezt a találkozást másként akarjuk elérni Reformátusok,
Evangélikusok és Katolikusok.
										
Más és más úton indulunk el, de közös reményben. Vannak, akik egyházuk hagyományainak útján
járnak, vannak, akik a Biblia útmutatásait akarják követni és vannak, akik egészen új utakat akarnak felfedezni. Van, aki böjtöt hirdet, nem eszik húst, nem eszik tejtermékeket, nem eszik lisztes
dolgokat. A böjt körül úgy érzem, nagy zavar van, némelyeknél a fejben, némelyeknél a kialakult
gyakorlatban. Jézus Krisztus böjtölt, mielőtt megkezdte a szolgálatát, 40-napig a pusztában volt, nem
evett. A lényeg némelyeknél elsikkad, mert a böjtnek nem tartalma a nem evés, csak része. A Jézusi
böjt igazi tartalma az imádság volt, az Atyára való figyelés. Jézus kizárta a külvilágot, az embereket,
a beszélgetést, a munkát, a szórakozást, az evést és imádkozott, lelki zarándoklatot végzett, lelki
felkészülést folytatott. Akik ma, kiragadják a húsevést és közben nem olvassák a Bibliát nap, mint
nap, nem imádkoznak szorgalmasan, nem keresik Isten akaratát, nem cselekednek jót, azoknak a vallási szokása, hús megvonása, inkább egészségügyi böjtnek nevezhető, semmi esetre sem vallásinak.
A böjt megvonást jelent, annak a megvonását, ami nehezemre esik. A mai ember számára, böjtölni
az alkohol, cigaretta, televízió, telefon, számítógép megvonásával kellene, kiiktatni őket és a helyébe, az Istenkeresést tenni. Időt szerezni, áron is megvenni, hogy Isten akaratát keressük. A böjt
lelki zarándoklat, olyan út, amelynek a végén a Golgotai kereszt van, oda kell megérkezni, azt kell
megérteni, hogy Jézus Krisztus, miattam van ott. A böjt azért van, hogy megtaláljam magamban azt,
ami Jézust oda szegezi, azt a haragot, indulatot, kicsinyességet, féltékenységet, hűtlenséget, akaratosságot, ami bennem van. A böjt nem egyfajta kegyesség, amelyben önmagamtól megvonom az étel
valamely részét és ezt mindenkinek elmesélem, hogy micsoda nagyszerű és hihetetlen nagy tettet
viszek éppen ezzel véghez. A böjt, nem lehet dicsekvésünk tárgya, benső magánügyünknek kell
lennie, nem lehet, hogy ezt reklámozzam. Bizonyságot tehetek róla, majd később, hogy mások is
bátorságot nyerjenek hozzá.
A böjtnek, ki kellene szabadulnia a szokások szorításából és meg kellene töltődnie igazi tartalommal. A böjtnek, míg csak öncélja van, nem viheti el a Golgotai kereszthez az embert. A böjtben
legyenek szabadok az emberek, legyenek kreatívak, találják meg a saját útjukat, fektessenek bele
energiát, kutassák Isten akaratát, tegyék félre a sajátjukat. Isten mérhetetlen szabadságot adott a gyermekeinek, sokféle utat választhat az ember, de az elvárás az emberrel szemben, hogy járja ezeket az
utakat, próbálkozzon velük, akarjon célba érni. Isten ezt az akaratot jutalmazza, segíti, ajándékozza
meg. Az ajándék, a feltámadás csodája, az ember igazi szabadsága, mert nincs többé félelembe zárva,
nem a test börtönének rabja, nem a bűn szolgája, szabad. A húsvét csodája, a szabadság, amit Istentől
kap az ember, nem egy pillanatra, nem egy helyzetre, hanem az örökkévalóságra.
Isten adjon ilyen szabadságot Neked!
									 Kelemen Norbert Református Lelkész
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VÉDŐNŐI HÍREK

HÚSVÉTI HAGYOMÁNYAINK

Születés március hónapban nem volt.

A Kismama Klub 2014.05.09.-én ( péntek ) tartja Anyák Napi rendezvényét, 10 órai kezdettel
a Temető utcai parkban.
Rossz idő esetén a Művelődési Házban.
Mindenkit sok szeretettel várok.
Faragó Sándorné védőnő

VATYA NÉPE TOBORZÓ
Olyan emberekre van szükségünk, akik tevékenyen részt vennének edzéseinken, rendezvényeinken, bemutatóinkon. Eszközöket, felszerelést biztosítunk.
Jelentkezés:
telefon: 06-309-824-624,
e-mail: honfoglalo@upcmail.hu,
facebook: www.facebook.com/vatyanepe.ijaszegyesulet
Gergely Csaba

Húsvétkor ér véget az egykor olyan szigorúan betartott negyvennapos nagyböjt, ekkor emlékezünk
meg Jézus Krisztus kínhaláláról, és ünnepeljük a természet tavaszi újjáéledését.
			
			
			

A húsvét legismertebb szimbóluma a tojás, a termékenységet, az új életet
jelenti. Általában színesen kerül az ünnepi asztalra, piros vagy hímes tojást
már
az
ősi
Babilonban
is
készítettek.

Minálunk húsvéti asztal elképzelhetetlen húsvéti sonka nélkül. A tojások mellett a főtt sonka tormával, friss tavaszi zöldségekkel, frissen sült sós kaláccsal mennyei eledel, különösen
azoknak, akik szigorúan tartották az ünnepet megelőző negyvennapos böjtöt. A húsvéti sonka úgy
a legfinomabb, ha a főzés előtti este hideg vízbe áztatjuk, másnap pedig finom puhára főzzük.
SZALMASZÓRÁS
Húsvétkor a legénynép sem maradt veszteg. Húsvét hétfő hajnalán, de még inkább az éj leple alatt,
szalmát szórtak a lányos ház udvarára, járdájára, a lányos szülők legnagyobb örömére. Ezért a lányos
háznál, egész éjszaka igyekeztek ébren maradni, hogy elriasszák a szalmaszórókat. Ha azonban mégis
elaludtak, megpróbálták a szalmát korán reggel eltakarítani, úgy, hogy senki meg ne lássa. Gyakran azt is
megtették a legények, hogy kiakasztották a kis- vagy nagykaput és másutt eldugták vagy elcserélték őket.
LOCSOLKODÁS
A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel, szódával, de újabban csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat. Vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven évvel ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi vízzel
locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ruhájukban
pompáztak. A városokban, illetve napjainkban a finomabb formája az elterjedt, amikor illatos parfümféleséggel, locsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott festett piros tojást.

Virág Anita
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HÚSVÉTI HAGYOMÁNYAINK

FELHÍVÁS BEÍRATÁSRA

A berzselés - avagy húsvéti tojásfestés egy hagyományos módszerrel

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásra
az alábbi időpontokban kerül sor:
2014. április 28-30. (hétfő,kedd,szerda)
8:00 órától 18:00 óráig.
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye
szerintei illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beiratkozáskor a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt
(lakcímkártyát), valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító
igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a
felelülbírálati kérelmet elbírálni.
												 Petrányi József

Egy hagyományos, de nem bonyolult tojásfestő receptet szeretnénk bemutatni. Ehhez előre félretesszük a vöröshagyma héját, melyet természetes színezőként használunk fel. Hasonlóan természetes alapanyagok segítségével levélmintát is varázsolhatunk a tojásokra a kertből összeválogatott
apró levelek felhasználásával. Mint például a petrezselyem, zeller, fehér here, tyúkhúr, stb.
Következzen hát a tojásfestés menete néhány könnyen követhető lépésben!
Hozzávalók:
egyforma tojások
10-15 db vöröshagyma száraz héja, attól függően, hány tojást fogunk befesteni.
pár csipet só (hogy főzés közben ne repedjen el a tojások héja)
1 evőkanál ecet (a színtartósság végett)
egy tiszta nejlonharisnya szára
apró levélkék a levélrátétes díszítéshez, más szóval berzseléshez
Elkészítés:
A harisnyát vágjuk fel akkora darabokra, hogy beborítsák a tojásokat és össze is tudjuk csomózni
vagy cérnával el tudjuk kötni.Simítsuk a levelet a tojásra (ha szükséges, be is nedvesíthetjük), majd
óvatosan, de jó szorosan vonjuk be a harisnyával. Így a színezőlé nem tud a levél alá befolyni.
Ügyeljünk rá, hogy a minta ne mozduljon el. A harisnyára a másik oldalon kössünk csomót vagy
cérnával kössük el, és a felesleges harisnyadarabot vágjuk le.A hagymahéjat tegyük egy megfelelő
nagyságú edénybe. Minél több héjat használunk fel, annál intenzívebb, sötétebb színárnyalatú tojásokat kapunk. Helyezzük a hagymahéjra a tojásokat.
Öntsük fel annyi vízzel, hogy ellepje a tojásokat, majd tegyük fel főni. A főzőlébe ne felejtsünk el
sót és ecetet tenni.
A forrástól számított 10-12 percig főzzük a tojásokat. Miután az edényt a tűzről levettük, a tojásokat
még hagyjuk a főzőlében addig, amíg a kívánt színárnyalatot el nem érjük, majd engedjünk rá hideg
vizet.
Vágjuk le a tojásokról a harisnyát, és a leveleket is szedjük le.
Ezzel el is készültünk, de utolsó lépésként még áttörölhetjük a tojásokat zsírral vagy szalonnával, így
szép fényt adhatunk nekik.
Forrás: www.hobbikert.hu							

MEGHÍVÓ
Locsolóbál Bajor Sörterasszal
Zenél a Varga Band zenekar
Időpont: 2014.04.20.
vasárnap 21:00
Helyszín: Újlengyeli Művelődési Ház
Újlengyel Község Önkormányzata

Máthé-Kovács Edina

ISKOLAI ÜTEMTERV ÁPRILIS

		
11.		
Költészet napja
14.		
Szülői értekezlet és fogadóóra			
•
16.		
Holokauszt áldozatainak emléknapja		
•
17.		
Tavaszi szünet kezdete
		
Körzeti csecsemőápolási verseny			
•
23.		
Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
23-24.		
Hasznosanyag gyűjtés				
•
										
25. 		
Felvételi eredmények
28-30		
Elsősök beíratása					
•

osztályfőnökök
osztályfőnökök
védőnő
Fajthné P.Krisztina,
osztályfőnökök
iskolatitkár

												Petrányi József

ÓVODAI HÍREK
Köszönjük szépen Brassóiné Sarlós Szilviának, az óvodának ajándékozott mikulás sapkákat!
Szeretném pontosítani az elkövetkezendő fontosabb eseményeink időpontjait.
2014. április 22 – 25-ig, naponta 8-16 óráig lesz a leendő óvodások jelentkezése, beíratása.
2014. május 12-én tartjuk anyák napi köszöntőnket és a már hagyománnyá vált közös kirándulásunkat
az édesanyákkal. A kecskeméti Ciróka bábszínházba és a Vadasparkba kirándulunk.
2014. május 30-án, pénteken, délután fél 4-kor lesz a nagy- középső csoportosok Évzáró műsora az
óvodában.
2014. június 6-án, pénteken 17 órai kezdettel tartjuk az iskolába menő gyermekeink Évzáróval
egybekötött Ballagását a kultúrházban.
Pálinkásné Kovács Márta
Óvodavezető
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EMLÉKEZZÜNK!
Kedves Nándor atya!
Egy prédikációban egyszer a következőket hallottam. „Próbáljuk meg elképzelni, mi lenne, ha halálunk
esetén, a búcsúztatóban vagy netán egy emlékezés során felolvasnák rólunk, milyenek is voltunk. Vajon mit
gondoltak rólam azok, akik ismertek, mit tettem életem során? Érdemes rólam megemlékezni?”
Azt azonban nem gondoltam, hogy egyszer nekem kell írnom valakiről ilyet. S ez a valaki, Te vagy Nándor
atya.
Kántor – karnagy végzettséged folytán szolgáltál Újhartyánban is, az általad létrehozott kórussal gyönyörű
passiót és egyéb szép műveket hallhattunk tőled. Számos misztériumjáték forgatókönyvét szerezted meg a
fiatalság számára, melyeket bemutattunk. Majd Budapesten a Bosnyák-téren folytattad kántori pályafutásodat. Egy alkalommal férjemmel ott is hallhattunk tőled egy szép orgonajátékot.
Ha asztaliteniszről beszéltek Újhartyánban, édesapád és a te neved biztosan elhangzott, hiszen ti voltatok
ennek a sportnak a pártfogói.
Pappá szentelésed. Újhartyánból egy busznyian mentünk Szegedre a szentelésedre. Emlékszem, papként
engem áldoztattál meg először. Látszott az öröm az arcodon, életed e legnagyobb eseményén ott vannak veled
a szülőfaludból is. Majd egyszer csak Kanadából érkeztek rólad hírek, hiszen ott szolgáltál két évet az ott élő
magyaroknál.
Egy kis kerülővel, de végül hazaérkeztél a Váci Egyházmegyébe, szülőfaludtól néhány kilométerre, ide
Újlengyelbe. Néhány hónap volt csak, amit itt töltöttél, de éreztük, hogy szívvel-lélekkel teszed a dolgod.
Célod, Loyolai Szent Ignác szavaival élve, mindent, amit tettél, igyekeztél „Isten dicsőségére és az emberek
szolgálatára” tenni.
A gyermekek iránti szeretetedet mutatta, hogy sokszor bejöttél hittanórákra, és ismerkedtél, beszélgettél velük. Ha kaptál valakitől süteményt, gyümölcsöt, abból mindig hoztál nekik. Külön foglalkoztál az
elsőáldozásra készülőkkel, újból indítottál bérmálkozási felkészítést. A Te ösztönzésedre megérkezett templomunkba Szent Miklós a csomagokkal, adventi teadélutánt szerveztünk. Nagy örömmel fogadtad a
plébánián a betlehemes csoportokat, s ajándékoztad meg a karácsonyi misztériumjátékban résztvevőket.
Februárban lelkesedéssel fogadtad a Dél-Duna menti ifjúsági találkozó résztvevőit itt Újlengyelben,
bíztatván ezzel a helyi ifjúságot, hogy vannak még keresztény fiatalok, nekünk is bátran ki kell állni
hitünk mellett, csak így lehet csak így érdemes. A nagyböjti keresztutak alkalmával sportszeletet adtál a
gyerekeknek, nevelve őket a lemondásra, önfegyelemre, hiszen arra kérted őket, csak szombaton egyék meg.
Ping-pongasztalt vásároltál, hogy a gyermekekkel megszerettesd ezt a sportot. Sajnos, az idő kevés volt erre.
De nem csak a gyerekekre igyekeztél odafigyelni, hanem az idősebbekre is. Bibliaórákat tartottál, betegeket
látogattál, s tudom még voltak terveid. Isten azonban másként rendelkezett, és nekünk el kell fogadni az Ő
akaratát. Ezt a néhány hónapot, amit itt közöttünk tölthettél, köszönjük neked, és hálával tartozunk érte a
Teremtőnek.
Elmeneteled a Hozsanna énekeskönyv egy énekének szövegét juttatja eszembe, ezzel búcsúzom el tőled.
„Ki ragyogni látod élted csillagát,
Halljad a természet hathatós szavát;
A gyenge és erős, félékeny és a hős Meghal egyaránt.
Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király,
ifjú vagy elagott, izmos vagy szikár,
Egy csapás és elejt, és rideg sírba ejt
A kemény halál.
……
Hát Istentől rendelt célodhoz siess.
Örömet mulandó jókban ne keress,
Hogy ha int az óra, bírói szóra
Bátran ott lehess.
											
Klemencz Tiborné

ÁLLÍTSUNK MÁJUSFÁT
Amelyik lánynak már volt udvarlója, az május 1-jén kapott májusfát. Magas, sudár fák voltak erre
alkalmasak, melyeket a kerítésoszlophoz rögzítettek éjjel vagy kora hajnalban. Leggyakrabban nyárfa volt, de állítottak vadkörtét, orgonát, vadpiszkét is. A fákra színes papírszalagokat és ételt, italt
akasztottak, ezután szerenádot adtak, amit a lánynak fogadni illett egy szál gyufa meggyújtásával. A
szerenádot követően a lány kiment és borral kínálta a legényeket. Gyakran a közösségeknek is volt
egy közös fája, aminek a kidöntését ünnepély, és táncmulatság kísérte
Májusfa kitáncolása
A májusfák kidöntése általában nagyobb ünnepélyességgel, táncmulatsággal járt együtt. A májusfa
ledöntésének szertartásos mozzanata volt a fa körültáncolása, a májusfára mászás. Különösen nehéz
volt a lehúzott kérgű, magas fát megmászni, azé lett a tetejére erősített ital, akinek ez sikerült. A legények gyakran megtréfálták egymást azzal, hogy az üvegbe paprikás vizet tettek.
Zsiros Alexandra

ÚJLENGYELI NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Szeptemberben kezdtük szervezni a nyugdíjas egyesületet. Kéthetente gyűlünk össze a Kultúrházban.
Karácsonyig volt két kirándulásunk egyik a tihanyi garda-fesztiválra, a másik Szegedre, ahol külön kis
orgonakoncertet is hallgathattunk. Kezdeményeztük, és a polgármesteri hivatal dolgozóival közösen
megépítettük az adventi falu-koszorút ahol minden vasárnap meggyújtottunk egy fáklyát. Sajnos kevesen jöttek el a faluból, pedig nagyon hangulatos alkalmak voltak ezek forró teával, süteménnyel,
beszélgetéssel.
Megemlékeztünk a halottainkról, majd jött a karácsonyi alkalmunk, amelyet a betlehemező gyerekek
tettek színesebbé. Farsangi bálunk után vendégeket hívtunk, így minden alkalommal valamilyen
előadást hallgatunk, és beszélgetünk a témáról.
Locsolóbálunk után énekeket fogunk tanulni, mivel a falunapon és még más alkalmakon is fellépünk
majd, hiszen nyárra kaptunk meghívásokat.
Az eseményekről majd lehet tájékozódni a neten, hiszen nyár elejére elkészül a weboldalunk.
Az alkalmak kéthetente kedden 18h-kor kezdődnek. Következő alkalom április 29-én kedden 18h-kor
kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk.
Megyeriné T. Marika

TELEFON

Számunkra már teljesen természetes, hogy minden nap használjuk a mobilt, kevesen tudják, hogy a
telefon feltalálása legalább annyira köthető Puskás Tivadar nevéhez, mint Bell –hez. Hiszen a világon
a legelső telefonvonal Ógyalla (mai Szlovákia) és Herény (Győr mellett) Csillagdái között épült ki
még jóval azelőtt, hogy bárki is bejelentette volna szabadalmát. A költségeket Konkoly-Thege Miklós
fedezte, hiszen a csillagdák is az övéi voltak. (Ógyallán ma is megtekinthető. )
De, nézzünk más érdekességet is :
A Magyar Királyi Állami Operaház és a Pesti Vigadó között volt a világon az első „sztereó” közvetítés, két mikrofon állt az Operában a színpad két oldalánál, két hallgató (három pár) a Vigadóban.
Edison szerint a telefon tesztelésénél Puskás Tivadar használta elsőként a („hallom” szóból származó)”
Halló” szót, amely a telefonálásnál azóta az egész világon elterjedt. A „Halló” szó nem azonos az angol „Hallo”=helo üdvözlő szóval, ezt már Edison is és Puskás is több helyen leírta.
(Felhasznált irodalom, saját egyetemi jegyzet Gazda István :Tudománytörténet kurzusáról, valamint
Wickipedia.) 										
											 Megyeriné T. Marika
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