HIRDETMÉNYEK

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Tisztelt újlengyeli lakosok!
Ezúton hívjuk fel figyelmüket és kérjük segítségüket abban, ha bármilyen régi fénykép, kézirat
vagy egyéb dokumentum birtokában vannak községünk történelmével kapcsolatban, azt szíveskedjenek önkormányzatunkhoz eljuttatni, vagy a megadott telefonszámon felvenni velünk
a kapcsolatot.
Természetesen minden beérkezett dokumentumot elektronikusan rögzítünk, majd a tulajdonosának visszaszolgáltatjuk.
Tel:29/600-510
E-mail: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
AUGUSZTUS – KISASSZONY HAVA – NYÁRUTÓ – ÚJ KENYÉR HAVA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Tisztelt lakosaink!
Újlengyel Község Önkormányzata értesíti Önöket, hogy községünk honlapján egy „eladó,
bérbeadó helyi ingatlanok” hirdetőoldal elérhető. Amennyiben valaki szeretni ezzel kapcsolatos hirdetést megjelentetni, abban az esetben várjuk megkeresését, a lentebb megadott elérhetőségeken.
Továbbá egy helyi termékeket bemutató részt is szeretnénk a weboldalon belül megjelentetni,
melynek célja, hogy a helyi termelőknek lehetősége legyen a bemutatkozására. Eme „Virtuális
Kirakodó- tér” teljesen ingyenes lesz.
Ezzel kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel: 29/600-510
E-mail: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu vagy személyesen Újlengyel Község Önkormányzatánál a 2724 Újlengyel Kossuth Lajos u. 69. alatt.
Zsiros Alexandra

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ
ÚJLENGYELI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Telefon: 06-30/558-75-86
E-mail: virag.anita@ujlengyel.hu
Bírósági bejegyzés száma.: 6099/2011
OPSZ tanúsítvány száma: 14/0003
Adószám: 18280702-1-13
Bankszámlaszám: 65500075-31047432-53000004

IMPRESSZUM

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak,
akik Édesanyám temetésén megjelentek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek el, mélységes bánatunkban részvéttel osztoztak. 					
						
Rózsa

IMPRESSZUM: Lap neve: Újlengyeli Új Szó / ISSN: 20624719
Megjelenési ideje: periódikus havi / Nyomdai munka: Elan II. BT.
Kiadó, Szerkesztőség címe: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69.
Szerkesztő: Zsiros Alexandra / Terjesztési információk: ingyenes

10
- 10

Befejezéshez közeledik az óvodánk épületének épületenergetikai fejlesztése, s az energiafelhasználás részlegesen megújuló energiákra (fűtés geotermikus energiára, elektromos energiaigény napenergiára) átállítása. A hátra lévő időszakban a rendszerek próbájára, összehangolására és az áramszolgáltatóval történő elszámoláshoz szükséges „oda-visszaszámláló” óra beépítésére kerül sor.
Szeptember hónapunk fontosabb „állomásai”:
Szeptember 13-án a Kultúrházunk a „Toronybál” jótékonysági rendezvénynek ad helyet. Bár a bál két protestáns gyülekezetünk közös templomának bővítését, szépítését hivatott
segíteni, arra kérem minden polgárunkat, hogy felekezeti hovatartozás nélkül tekintse szívügyének a templom funkcionális bővítését; hiszen így egy újabb ékkel bővül településünk.
Szeptember 19-én 18:00-kor a TÁMOP pályázat keretein belül Falufórumot tartunk a Művelődési Házban. A falufórum interaktív, beszélgetős, „ötletrohamokkal” tarkított vitaest lesz, melynek fő témája településünk jelene, vélt jövője. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, kinek kedve van hozzászólni a potenciális témákhoz!
Önkormányzatunk nevében, ezúton tisztelettel meghívom Önt szeptember 26-án, pénteken
18 órai kezdettel a Művelődési Házban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségünkre.
Őszi hulladékgazdálkodási programunk:
Szeptember
17.
és
18-án
papírgyűjtés
(helyszín
a
Kultúrház
udvara).
Szeptember 20-án mindenkit szeretettel várunk a nagy falutakarításra, mely a következőkből áll:
Belterületen
lomtalanítást
végez
az
NHSZ-Oköt
kft.
Szeptember 19. (péntek) estétől mindenki a megfelelő hulladékokat elhelyezheti az ingatlana előtti
közterületen. A kihelyezett hulladékok a közút forgalmát nem akadályozhatják. Szintén 20-án
délelőtt az általános iskola melletti önkormányzati ingatlan területén az elektronikai hulladékok
átadhatóak lesznek. A konkrétan átadható hulladékok körét az újság harmadik oldala tartalmazza.
Úgyszintén 20-án szeretettel várom minden vállalkozó kedvű polgárunkat a Kultúrház udvarán fél
8-kor. Gyülekezőt, s megbeszélést követően (kb. 8 órakor) a külterületünkön illegálisan elhelyezett hulladékokat gyűjtjük össze. A külterületünkön különböző helyeken hulladékgyűjtő konténereket helyezünk el, ahová a külterületi útjaink mellől összegyűjtött hulladékot elhelyezhetjük.

1

-1-

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

EGYHÁZI HÍREK

(A konténerekben csakis az aznap összegyűjtött, korábban illegálisan kidobott hulladékok helyezhetőek el. Kérek mindenkit, hogy ne használja a jelenleg az ingatlanán helyet foglaló hulladékok elhelyezésére, annak helye a hulladéklerakóban van.)
A „munka” zárásaként minden segítő kezet szeretettel várunk a Kultúrház udvarán egy közös ebédre 13 órai kezdettel! (Az összegyűjtött hulladékok elszállításának, elhelyezésének és az egyéb beszerzendő anyagok, eszközök költségei a
TÁMOP-os pályázatunk keretében elnyert támogatás terhére kerül kifizetésre.)

NYÁREGYHÁZAI
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

Szüreti bálunk valószínűsíthető időpontja október 4. szombat.
Október 12-én vasárnap lesznek a helyhatósági választások. A választások előtt
még lesz egy önkormányzati kiadvány, melyben helyet kap egy értékelő az elmúlt
ciklus történetéről, s amennyiben a választáson induló jelöltek bemutatkozó vagy
egyéb információt szeretnének megosztani polgárainkkal, természetesen megtehetik.
Petrányi Tamás, polgármester
VÍZMŰ BERUHÁZÁS
A közelmúltban befejeződött a 85%-os támogatási intenzitású, KEOP 5.5.0. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energia felhasználásával kombinálva címet viselő, tavalyi évben elnyert támogatásnak köszönhetően a Vízmű épületének épületenergetikai megújítása. Az épület új nyílászárókat, szigetelést és színezést kapott

ÚJLENGYELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELÉRHETŐSÉG ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS

Újlengyeli kirendeltség:
Cím: 2724 Újlengyel, Kossuth utca 69
Telefon: (29) 385-131
Fax, üzenetrögzítő: (29) 385-937
E-mail: ujlengyel@ujlengyel.hu

Hétfő: 8 - 16-ig
Kedd: 8 - 16-ig
Szerda: 8 - 16-ig
Csütörtök: az ügyfélfogadás szünetel
Péntek 8 – 14-ig

Nyáregyháza, 2723 Nyáry Pál u. 19/b, Tel: 06-29-490-021
web: refnyaregyhaza.fw.hu -- mail: nyaregyhaza.ref@gmail.com

Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!
Örömmel írok, mert jó hírt irhatok! Nem halálról, balesetről, betegségről, ellenségeskedésről, hanem épülésről, előre jutásról, gyarapodásról írok. Hálát adok Istennek, hogy
sok-sok év, helyben topogás után, ajtót nyitott előttünk és 1998-ban, Kulima Józsefné és
testvére Tóth Józsefné református asszonytestvéreink lendületet adtak, hogy templomot
építsünk. Házról-házra jártak és gyűjtöttek, az
Újlengyeli Önkormányzat, egy telket bocsátott még előtte 1995-ben a rendelkezésünkre.
Volt már közös telek, volt már lendület, amibe az Evangélikus Gyülekezet is belekapcsolódott, közösen kezdtünk el építkezni. Sokan
adakoztak, sokan a kétkezi munkájukat tették bele, hogy a templomhajó elkészülhessen
2000.-évre. Az Istentiszteleti helyünk elkészült, de hiányzott, hogy illemhelyiség, kézmosó, kis melegítő konyha is helyet kaphasson a templomban. A templomot szeretnénk
a jövőben gyülekezeti célokra, szeretetvendégségre is használni, ezért nem padoztuk be
a belső teret. A toronyban kapnak immáron
helyet a kiszolgáló helyiségek, valamint a
toronytól van templom jellege az épületnek.
A falu egyik ékessége lehet, egy kis sziget,
a Katolikus templom mellett, ahová a protestáns hívők betérhetnek, hitüket gyakorolhatják. A templomtorony építésére eddig
is sok-sok támogatást, adományt kaptunk a
helyben élő protestáns, és katolikus testvérektől, valamint Újlengyel Önkormányzatától. Köszönet minden adományozónak, adakozónak. A 2015.-évben szeretnénk befejezni
az építkezést, felszentelni Isten dicsőségére.
A templomtorony befejezéséhez, még szükséges anyagi forrásokat előteremteni, ezért
arra az elhatározásra jutott a két protestáns felekezet, hogy torony bált szervezünk 2014.
szeptember 13.-án szombaton 19.00-órai
kezdettel Újlengyelben, a Kultúrházban.
Minden kedves érdeklődőt, támogatót szere-
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tettel hívunk és várunk. A bálra csak előzetes
regisztrációval lehet belépni, mivel terített
asztallal, ülésrenddel, meleg vacsorával, élő
zenével, tombolával várjuk az érkezőket. Bált
a református gyülekezet 7-éve szervez, évente két alkalommal Nyáregyházán. Igény van
az emberek részéről a színvonalas, kulturált
szórakozásra, asztaltársaságra, beszélgetésre,
valamint az egymással való találkozásra. A
bál jótékonysági bál, mivel a teljes bevétel a
torony építését szolgálja.
Isten áldását kérem életükre és családjuk életére.

Soli Deo Glória. (Istené legyen a dicsőség
Kelemen Norbert Református Lelkész
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Felejthetetlen
évek,
élmények ezek az életemben, amikor a papságot
magamba szívtam. Úgy, mint egy bőrműves a gyerekeit
ott a bőrös műhelyben tanítgatja, nevelgeti, úgy
neveltek engem is ott, s ahogy a bőrműves műhelyben a
gyerekek apjuk mellett magukba szívják a bőr
szagát, úgy szívtam én is magamba az egyház szellemiségét Esztergomban. 2002-ben elvégeztem a
szemináriumot, elbocsátottak és Kecskemétre kerültem a Széchenyi városi Szent Család Plébániára,
Jávorka Lajos plébános mellé. Két évig albérletben voltam és az Idősek Otthonában dolgoztam.
A közösség nagyon befogadott. Később szerzetes
testvér akartam lenni a Ferenceseknél, a
minoritáknál, s ezért mentem 2004 szeptemberében Miskolcra a Hősök terei minorita templomhoz, ahol fél évet voltam albérletben. Ekkor a Máltai Szeretetszolgálatnál dolgoztam Diósgyőrben,
mint kocsikísérő. Gyerekeket vittünk az iskolába
reggelenként. Számomra ez volt az „élet iskolája”.
Ez sokat nevelt, sokat érlelt rajtam. Megtapasztaltam a „nincset”, amikor is a hajléktalan szállón
egy tál ételt ettem minden nap, egy asztalnál a
hajléktalanokkal. Láttam, mi az a lecsúszott élet,
munkanélküliség, kiszolgáltatottság, a kemény
világ. Ott is tudtam segítséget nyújtani, bíztatni,
vigasztalni. Végül nem kerültem be a minoritákhoz, s ezért mentem Pécsre a Pálosokhoz, pálos szerzetes testvér akartam lenni. Négy hónapig voltam
bent a kolostorban, de sajnos a szervezetem nem
bírta a bezártságot s ezért eljöttem Pécsről. Életem
legnehezebb négy hónapja volt Pécsen. Majd
Beer püspök úr és a dabasi ismerőseim javaslatára 2005 szeptemberében elkezdtem az életemet Dabas-Gyónon, ahol a Plébánián laktam, s a
Zárdakert Idősek Otthonában dolgoztam, mint
mentálhigiénés. 2006 júniusában felszenteltek diakónusnak a Váci Székesegyházban, a Váci Egyházmegye szolgálatára. Továbbra is Dabas-Gyónon
voltam diakónusként, kertész munkát végeztem. 2007 augusztusában átköltöztem Hernádra,
ahol kaptam papi munkát, temetéseket, kereszteléseket, diakónusként élhettem. 2009-ben szenteltek áldozópappá a Váci Székesegyházban. Beer
püspök úr tette a kezét a fejemre, úgy szentelt
áldozópappá. Diadalmenet volt a 12 éves kispapság után. Nagyon-nagyon megküzdöttem, megszenvedtem a papszentelésért, öt év elmélet és hét
év gyakorlat, ez volt a képzésem. A hét ott töltött
évem alatt a hernádi emberek nagyon megszerettek,
nagyon megsirattak, én is nagyon sírtam a búc-

súzáskor, mikor átköltöztem Hernádról Újlengyelbe.
Úgy vélem, hogy 1977-ben a fogantatásomkor már édesanyám méhében meghívott
engem a Jóisten papnak, és ahogy a
Szentírás mondja, az Ószövetség, hogy „Anyám
méhétől fogva te hívtál engem, s anyám méhében
te szenteltél fel engem.” A papi elhivatottságom
gyökere: a fogantatás. A szüleim erkölcsileg,
anyagilag, és szavaikkal is támogatták a
hivatásomat. Amikor utcán voltam, és nem volt semmim, munkahelyem sem volt, akkor is azt mondták,
hogy: „Fiam, tarts ki a hivatásod mellett.” Édesanyám 14 éven keresztül virrasztott Budapesten a
Sziklatemplomban
a
Pálosoknál,
minden csütörtökön feljárt 10-12 között
éjjel és ott virrasztott a papi hivatásomért.
12 éves koromban, 1990. október 27-én
tudatosult bennem, hogy a papi életpályát választom. Vas megyében Szombathely mellett egy kis
falucskában, Kenyeriben egy ottani plébánostól
– Takács Ferenc plébános úrtól, aki most nyugalmazott plébános Ostffyasszonyfán – vásároltam egy hozsannás imakönyvet, amibe beleírt
egy kis imádságot. Ekkor megkérdezte, hogy mi
akarok lenni, s mondtam, hogy pap. Az ő életpéldája, az ő hívó szava, az odaadása, jó pásztori
mivolta, példamutatása segítette, hogy erősödjön,
kialakuljon bennem ez a hivatástudat. De sok
más motiváció is volt, mint például a pápa látogatása 1991-ben és 1996-ban, a cserkészet Pesten, a
templomi közösségek ahová jártam ministrálni. Ezek
mind hozták magukkal, hogy buzgó legyek, hogy
vallásomat papként is gyakoroljam. Ez a hivatástudat nagyon sok nehézségen, reménytelenségen
át vezetett. Amikor reménytelen volt Pécsen, vagy
Miskolcon, vagy Dabas-Gyónon a papszentelés
vagy a papi hivatás, akkor a hivatástudat, ez a tudat, hogy papnak hívott a Jóisten engem, ez fűtött át.
Végezetül azt kérem - ahogy Ferenc pápa is kérte a
megválasztása estéjén – hogy imádkozzatok értem,
hogy sokáig tudjam a Szentlélek által irányítani ezt
a közösséget, a Szentlélekre hallgatva mindig jó pap
legyek. Kérem a hithű közösséget, a híveket és minden jóakaratú, Istent kereső embert Újlengyelben,
hogy imádkozzanak értem, hogy mindig Jézus jó
pásztor útján járjak és tudjam vezetni a közösséget.
Újlengyel kihelyezett káplánjaként célom és reményem az, hogy 2015-ben vagy 2016-ban a plébániai
kormányzóként
szolgáljam
a
Jóistent
és
helyi
közösséget.
Vukovich Márton plébános

HASZNOSANYAG-GYŰJTÉS
Újlengyel Község Önkormányzata szemétszedési akciót szervez,
melyre várunk minden segítő kezet.
Papírgyűjtés: szeptember 17-18 14:00-16:00
Helyszín: Művelődési Ház udvara
Elektronikai hulladékgyűjtés: szeptember 20. 08:00-13:00
Helyszín: Iskola melletti üres terület
„Szeptember 20-án fél nyolckor gyülekező a Művelődési ház udvarán,
majd csoportokba szerveződve összegyűjtjük a külterületünkön illegálisan eldobott hulladékokat. A hulladékgyűjtés után minden segítséget
ebédre vár önkormányzatunk a Művelődési ház udvarán!”
Bármilyen
kérdéssel
kapcsolatban
érdeklődni lehet a TÁMOP-irodában a
megadott telfonszámon.
Tel: 29/600-510
Újlengyel Község Önkormányzata
Lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái
1.Háztartási nagygépek: nagyméretű hűtőberendezések, fagyasztók, mosógépek, ruhaszárító
gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos főzőlapok, mikorohulláú sütők, elektromos fűtőtestek és fűtőberendezések, ventilátorok, légkondícionáló berendezések.
2. Háztartási kisgépek: porszívók, szőnyegseprűk, olajsütők, takarító berendezések, vasalók, kenyérpirítók, elektromos kések, hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló és masszítozó gépek, ébresztő és karórák, darálók, kávéfőző gépek, tároló edények.
3. IT és távközlési berendezések: nagyszámítógépek, miniszámítógépek, nyomtatók, egér,
monitor, billentyűzet, másoló berendezések, elektromos írógépek, zseb és asztali számológépek, faxok, telefonok, nyilvános telefonok, mobiltelefonok, üzenetrögzítő berendezések,
vezeték nélküli telefonok, elektronikus jegyzettömb.
4. Szórakoztató elektronikai cikkek: rádió készülékek, televízió készülékek, videokamerák,
videomagnók, hi-fi berendezések, audio erősítők, hangszerek valamint hang illetve kép, beleértve a szignálokat is, rögzítésre vagy reprodukálásra szolgáló egyéb termékek és berendezések, a hang és kép továbbításra szolgáló nem távközlési technológiák.
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek(a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok
kivételével): fúrók, fűrészek, varrógépek, esztergálásra és aprításra valamint csiszolásra, őrlésre, fűrészelésre, vágásra hajtogatásra, szegésre, hajlításra lyukasztásra, perfolására és hasonló egyéb megmunkálásra szolgáló berendezések, szegecselésre, szegezésre, csavarásra vagy
azok eltávolítására alkalmas berendezések és szerszámok, hegesztésre, forrasztásra szolgáló
szerszámok, szúrásra, kenésre, diszperzióra illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére
szolgáló berendezések, fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok.
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MEZŐGAZDASÁG

6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések:villanyvonatok vagy autóverseny készletek,
kézi videojáték konzolok, videojátékok, elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések, érmével működő játék automaták.

A pontminták tömege kb. 0,5 kg, száma pedig parcellánként kb. 15-20 darab. A pontmintákat
célszerű műanyag vagy fém vödörbe gyűjteni. Ezután a vödörbe gyűjtött talajmintát alaposan
össze kell keverni, és kb. 1 kg mennyiséget polietilén zacskóba kell tölteni, melynek mérete
lehetővé teszi, hogy a zacskó száját saját anyagával beköthessük ( a legjobb a 3 literes). Figyeljünk arra, hogy a területre nem jellemző talajfoltok (trágyacsomó helye, mészpor-csomó helye,
stb.) ne kerüljenek mintavételezésre. A mintavétel történhet ásóval, vagy amennyiben rendelkezésre áll, szakszerű mintavevő eszközzel.

7. Ellenőrző és vezérlő eszközök: füstjelzők és füstszabályozók, termosztátok, háztartási és
laboratóriumi mérő- és szabályozó berendezések, ipari létesítményekben használt egyéb jelző
és ellenőrző műszerek.
8. Világítótestek: fénycsöves világítótestek a háztartási világítótesttek kivételével, egyenes
fénycsövek, kompakt fénycsövek, kisnyomású nátriumlámpák, nagy intenzitású kisülőlámpák
beleértve nagynyomású nátriumlámpákat és fémhalogénlámpákat.
9. Akkumlátorok, elemek

ÓVODAI HÍREK
Óvodánk, energetikai pályázat által történő felújítása
hamarosan befejeződik. Nagy örömünkre az idei nyáron, - a pályázat megnyerésével - nem csak gazdaságosabban működtethető, hanem szebb, esztétikusabb,
otthonosabb lett óvodaépületünk. Megtörtént az ös�szes külső nyílászáró és a tető cseréje, a falak szigetelése és színezése. Ennek kapcsán szeretnék köszönetet
mondani Szolcsánszki Péternek és csapatának a külső
dekoráció /vonat/ létrehozásáért és Hornyák Evelinnek
a utcára néző falra alkotott festményéért!
A tetőn elhelyezésre került 24 napkollektor , amelyek működésével jelentősen csökken majd a villamos-energiafogyasztásunk és a föld hővel történő fűtés csökkenti a gázfogyasztásunkat is!
Önkormányzati hozzájárulással megtörtént az egyik
földszinti csoportszoba és az öltöző tapétázása, festése és új, parafa burkolatot kaptak a falak.
Az épület körüli régi padka is megújult, új lépcső készült az első ajtóhoz és az esőcsatornát is több helyen
cserélték.
Főzőkonyhánkban beszerelésre került egy modern
páraelszívó készülék.
Szeretném megköszönni Juhászné Sárközi Zsuzsinak és Surmanné Varga Adriennek a takarításban nyújtott segítségüket!!!!
Köszönjük szépen Svébisné Kulima Szilviának és családjának a földszinti csoport szobába és
az öltözőbe felajánlott dekorációt, és a szőnyeget!
Köszönjük szépen az óvoda minden dolgozója nevében a felújítást!

Pálinkásné Kovács Márta
óvodavezető

A mintavétel mélysége az egyes mintavételi pontokon: Szánfóföldön- szabvány szerint0-30 cm mélységből kell mintát venni. Előbbiek szerint tehát, 5 ha-onként 1 mintát kell képezni. A mintázás megkezdése előtt a talaj felső 2-5 cm-es, gyökerekkel esetleg átszőtt rétegét
távolítsuk el.
A minta címkézése: A talajmintákat zacskón belül kell megjelölni. A jelölésre ún. egységes
mintaazonosító címkék használatosak. A mi laboratóriumunkba (Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar) küldött mintákon a következő adatokat kell feltüntetni: a gazdálkodó
neve, a mintavétel helye (blokkazonosító és parcellaszám), művelési ág, tábla mérete, vizsgálat
típusa, mintavétel mélysége, mintavétel ideje. A gazdálkodó regisztrációs számát elegendő a
megrendelőlapon feltüntetni.
Az azonosító cetlit legpraktikusabb a csomagoláson belülre elhelyezni úgy, hogy a bekötött
szájú mintatartó zacskót egy második, ugyanolyan méretű zacskóba helyezzük, a cetlit felirattal kifelé a két zacskó rétegei közé tesszük, majd a külső zacskó száját is bekötjük. Így a cetli
a talajtól nem ázik el és a külvilág felől is védett, pakolás, szállítás közben nem szakad le, ha a
mintákat bárhol eső éri, akkor is ép marad.
Tugyi Endre László

EGYHÁZI HÍREK
Kedves újlengyeli hívek!
A helyi újság adta lehetőséggel élve, szeretném röviden terveimet, az eddigi életutamat, és a hivatástudatom gyökereit megismertetni Veletek. Újlengyel
katolikus plébánosaként minden korosztályhoz
szeretnék közel kerülni. Az első lépés most az első egy
évben, hogy megismerjem az újlengyeli családokat,
mindenkihez el akarok menni egy találkozásra, egy
látogatásra. Én is olyan vagyok, mint a többiek, tehát
mindenkihez közvetlenül szeretnék szólni, mindenkit
név szerint meg akarok ismerni. Ezen kapcsolat által szeretném közelebb vinni az újlengyeli családokat
a Jóistenhez. Terveim közt szerepel az idősek, az
egyedülálló, magányos emberek rendszeres lelki támogatása, és mentálhigiénésen is foglalkoznék velük.
1978-ban
születtem
Budapesten,
február
15-én.
Édesanyám
fogorvos, édesapám építészmérnök volt, aki
2001-ben meghalt. A kisgyerekkoromat Pesten
töltöttem, a Váci utcai óvodába jártam. Majd hat évesen
lekerültem Vas megyébe a nagyszülőkhöz, és ott

nevelkedtem, ott töltöttem az általános iskolás éveket.
Erre az időszakra vezethető vissza, hogy amikor
elmegyek szabadnapra vagy szabadságra, akkor általában Budapestre a belvárosba, az Erzsébet híd lábához megyek, ahol édesanyám
él, ahol gyerekkoromtól nevelkedtem és ahová
születtem. A budapesti belváros számomra a második
otthont jelenti. Első otthonom már Újlengyel.
Édesanyám minden héten látogatott. A nyári
szünidőkben és a nagyobb szünetekben Pesten otthon, a belvárosban nevelt engem. 1993
júniusában elvégeztem az általános iskolát, és
utána Sátoraljaújhelyre, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyébe mentem tovább tanulni a Kossuth Lajos
Gimnáziumba, és a piarista kollégiumban laktam.
Piarista szerzetes atyák neveltek minket ott. 1997
júniusában leérettségiztem és azonnal kértem, hogy
mehessek az Esztergomi Papi Szemináriumba. 1997
szeptemberében a szüleim otthonról vittek be és
költöztettek be. Rábíztak az ottani esztergomi atyákra.
Nagyon jó volt a diák közösség, nagyon befogadtak, jó baráti kör alakult ki.
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DIABÉTESZ SAROK

ÚJLENGYEL BÖGRE

RENDELÉSI IDŐ

Köles

Újlengyel Bögre megvásárolható
950 Ft- ért Újlengyel Község Önkormányzatánál a TÁMOP-IRODÁBAN minden hétköznap 8:0016:00- ig.

Dr. Megyeri István háziorvos rendelési ideje

A Biblia először Ezékiel próféta könyvében tudósít a kölesről. A prófétának búzából, árpából,
babból, lencséből, tönkölybúzából és kölesből készített kenyér fogyasztását javasolta Isten egy
nehéz időszakban. (Ezékiel 4:9)
A köles nagyon elterjedt növény volt az egész világon egészen a XVIII – XIX. századig,
amikor a fejlődéssel kiszorult a gazdagabb emberek konyhájáról, hiszen lenézően a „szegények
eledelének” titulálták.
Az ipari forradalom idején, míg a többi gabonát finomítani (és egyben tápanyagértékét csökkenteni ) tudták, addig a kölessel nem tudtak mit kezdeni.
Hazánkban főleg az állatok takarmányozására használják, és madáreleségnek.
A tápanyagok eloszlása a szemen belül olyan egyenletes, hogy a hántolt mag is teljes értékűnek
tekinthető.
A köles az egyetlen olyan gabona, amely a teljesértékű fehérjék mellet hét aminosavat is tartalmaz, például az un. Metionin nevű aminosavat, mely felelős azért, hogy az immunrendszer
ne gyengüljön le. Viszonylag magas a zsírtartalma, így az energia tartalma is. Fehérjéi pedig
értékesebbek, mint például a zabban található fehérjék. Az egyetlen lúgos kémhatású gabona,
ezért a szénanáthával küzdő betegek is fogyaszthatják, valamint a lisztérzékenyek is. Kovasav
tartalmának köszönhetően a bőrt rugalmassá, a hajat fényessé, a fogakat, körmöket erőssé
teszi. Kevés keményítőt tartalmaz, könnyen emészthető és nem idéz elő gázképződést. Magas
a fűtőértéke, sok szerves sót és rostanyagot tartalmaz. Vese és hólyaggyulladás, valamint a lép
megbetegedése esetén is alkalmazható. Lisztérzékenyek is fogyaszthatják.
Nagyon sokoldalúan használhatjuk fel. Különböző ételeknél a rizst helyettesíthetjük vele, ill.
köretnek ugyan úgy kell elkészíteni mint a rizst, csak sokkal rövidebb a főzési ideje. Önálló
ételek és húspótlók, pástétomok is készíthetők belőle.
Dr. Megyeriné T. Mária

VÉDŐNŐI HÍREK
Születések:
Herman Zalán

2014.08.01.

a.n. : Pávics Éva

Kollár Zalán

2014.08.26.

a.n. : Félix Mónika

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk az egész családnak.
						

Faragó Sándorné védőnő

MEZŐGAZDASÁG

A talajminta vételének legfontosabb szabályai:
A legnagyobb, egyben mintázható terület 5 ha. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egy
összefüggő, homogén művelési ágú területről ( azonos termesztett faj, művelési mód, trágyázás) 5 hektáronként kell mintát venni. Azonban, ha egy homogénnek tekinthető parcella területe nem éri el az 5 ha-t, akkor azt külön mintázandó területként, önmagában szükséges mintázni.
A mintavétel módszere adott parcellán belül: A mintázás célja átlagminta készítése. Ez azt
jelenti, hogy a mintázandó területen valamilyen rendszer szerint haladva (átlósan vagy keresztirányban) ún. pontmintákat veszünk.

Hétfő: 07:30-11:30 és 15:00-16:00
Kedd: 07:30-11:30
Szerda: 07:30-11:30 és 16:00-17:00
Csütörtök: 07:30-09:30
Péntek: 07:30-11:30

NYUGDÍJAS EGYESÜLET HÍREI
Szeretném értesíteni az Újlengyel Nyugdíjas Egyesület tagjait, hogy a nyári szünet utáni első nyugdíjas ülésünkre 2014. szeptember 16.-án 18:00 órakor kerül
sor az újlengyeli művelődési házban.
Mindenkit szeretettel várok!

Megyeriné T. Marika

AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE
Volt egy üde színfolt az idei Búcsúban. A
sok vásári bóvli árus között szerényen húzódott meg, de mégis vonzott gyereket s
felnőttet egyaránt. Magony Feri gondolt
egyet s elkezdett hagyományos népi játékokat készíteni a falu gyermekei számára a
Búcsúra. Kisebb adományokból, teraszkészítésből kimaradt fahulladék felhasználásával, de nem utolsó sorban saját kútfőből
és önerőből, úgy anyagilag, mint szellemileg. Aztán mentek az emberek: „Te Feri!
Van egy ötletem, csinálj egy ilyet is” vagy
„Gyere, nézz körül nálam, van régi kötelem, faanyagom”. Volt, aki készített egy
pár gólyalábat. Aztán láss csodát, lett több
mint 10 játék, lett egy „Népi Játékok” sarok, mely az egész Búcsú fénypontja volt.
És nem hatalmas pénzekből, hanem akaratból és az összefogás erejéből. Jó volt látni,
hogy gyerek s felnőtt egyaránt önfeledten

játszik. Apa letette a szalmabálára a sört s
felszállt a gólyalábra, hogy megmutathassa gyermekének, hogyan is kell ezt. Reméljük, bővül még a játékpark s reméljük,
több közösségi rendezvényt színesít majd a
falunkban. Köszönjük a gyerekek és a falu
nevében. Sok ilyen önzetlen kezdeményező emberre van szükség.
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