kellemes nyári szünetet kívánunk!

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
Június

ÖNKORMÁNYZATI HÍrek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Az elmúlt hetekben önkormányzatunk több pályázatot készített elő, melynek egy része benyújtásra (és a kiíró által befogadásra) került és előkészítés alatt van olyan pályázat, melynek
benyújtás előtt lefolytatott közbeszerzéssel kell rendelkezni.
A pályázatok részletesebben:

Festmény kiállítás
MEGHÍVÓ
2016. június 19-én vasárnap, 18 órára az újlengyeli Művelődési Házba
BUBELÉNYI LÁSZLÓ
festőművész
önálló kiállításának megnyitójára
A kiállítást megnyitja: Petrányi József iskola igazgató
Közreműködnek: Győrffy Gergely hegedű művész
A vendégeket köszönti: Petrányi Tamás polgármester
A kiállítás megtekinthető: 2016. június 20-ától 25-éig 09:00-17:00 óra között
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1.
Kezdem a Kossuth Lajos utcánkkal – mivel a legégetőbb feladatunk az utca aszfaltburkolatának felújítása. Eredeti terveink szerint a fő utcánk egy 5 cm vastag aszfaltburkolatot kap,
melyet megelőzően buszmegállókat és buszlelépőket építünk, és a nem megfelelő helyen lévő
buszlelépő áthelyezésre kerül. Ez a beruházás bruttó 67 564 826 Ft-ba kerül, melyből a tulajdonos Magyar Állam 12 000 000 Ft-ot tervez saját költségvetéséből finanszírozni. Így a projekt
önkormányzatunk költségvetéséből 55 564 826 Ft forrást igényel.
A beruházás fizikai megvalósítása késik a következő okból: időközben kiírásra került a VEKOP-5.3.2-15* számú, Fenntartható közlekedésfejlesztés Pest megyében tárgyú felhívás. Önkormányzatunk „Konzorciumi Együttműködési Megállapodás”-t kötött a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, így a konzorcium vezetőjeként elnyertük a jogot arra, hogy pályázatot nyújtsunk
be a fenti felhívásra. A pályázat május hónapban benyújtásra és a kiíró által befogadásra került.
A támogatási intenzitás 100% és vissza nem térítendő. A projekt tervezett bruttó költsége 292
402 760 Ft. A támogatás elnyerése esetén önkormányzatunk megspórolhatja a korábbiakban
említett 55 564 826 Ft saját forrását (melyet a későbbiek folyamán egyéb önkormányzati fejlesztésekre fordíthatnánk), másrészt egy bővebb műszaki tartalmú fejlesztés valósulna meg.
A pályázatunk elbírálására jogszabály szerint 90 napja van a kiírónak, amely határidő augusztus végén jár le. Amennyiben pályázatunk nem nyer, akkor szeptember hónapban lefolytatott
közbeszerzést követően a korábban tervezett konstrukció szerint a felújítás október hónapban
kezdhető meg. A pályázat elnyerése esetén a bővebb műszaki tartalom miatt a műszaki tervezés
indulhat el, ami az azt követő közbeszerzési eljárással együtt az időigénye miatt a következő
naptári évre tolhatja el a műszaki megvalósítást.
2.
Orvosi rendelőnk külső szigetelése, színezése, megújuló energiaforrások felhasználásával. Önkormányzatunk május 13-án pályázatot nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz a VP-6.7.4.11-16** kódszámú, „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és
alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt pályázat”-ra.
*VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
**VP: Vidékfejlesztési Program

1

önkormányzati hírek

madarak és fák napja

Az igényelt támogatás 12 779 505 Ft, saját erő 4 259 835 Ft, így a tervezett projekt összköltsége 17 039 340 Ft. A támogatás elnyerése esetén az orvosi rendelőnk szigetelést és külső színezést kap, tetejére 4,5 KWp teljesítményű napelem kerül elhelyezésre, a fűtéséhez szükséges víz
melegítését pediglen egy levegő-víz hőszivattyú fogja biztosítani.

Iskolánk a 2015/2016-os tanévben is megrendezte a mára már hagyományossá vált Madarak és fák
napját.
Az idei cél a csévharaszti Buckás sétány 2200 méteres túra keretében megrendezett játékos vetélkedő
volt. A napokig tartó esős idő ellenére mindenki szorgos felkészüléssel és nagy izgalommal várta a
kirándulást. Bár az eső esett, kis csapatunk elindult biciklivel Csévharasztra. Egy órás hosszú és nehéz
tekerés után végre megérkeztünk.
Tanáraink és segítőik 12 állomáson vártak, hogy próbára tegyék tudásunkat. Mindegyik állomás nagyon tetszett, voltak könnyűek, nehezek, viccesek és elgondolkodtatóak is. Mire a 8 csapat végigjárta
az állomásokat, alaposan megéheztünk. Ági néni már finom paprikás krumplival várta a gyereksereget. A finom ebéd után egy barátságos focimeccsel zártuk a kirándulást, ahol mindenki mindenkivel
és ellen játszott.
Végül fáradtan, de élményekkel gazdagodva indultunk haza. Alig vártuk a másnapi eredményhirdetést, csapatunk 3. helyezést ért el, amin kissé meglepődtünk, de nagyon büszkék és boldogok voltunk.
Remélem, iskolánk hosszú ideig megőrzi ezeket a hagyományokat, melyek felejthetetlenek mindan�nyiunk számára.
												
Farkas Zsófia

3.
Általános iskola, Polgármesteri Hivatal, Kultúrház és Dózsa Gy. u. 1.sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok.
Június elején ezen önkormányzati ingatlanok vonatkozásában egy összevont pályázatot nyújtunk be, a KEHOP-5.2.9. -t*** „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” című pályázati felhívásra. A pályázat mindegyik
épület tekintetében részleges nyílászáró cserét, külső szigetelést, színezést tartalmaz. Az általános iskola a többivel ellentétben még napelemekkel is el lesz látva. Jelen konstrukció különlegessége, hogy egy lefolytatott közbeszerzést követően nyújtható be a pályázat. A közbeszerzés
lezárult, a pályázat benyújtása június közepén várható.
4.
2016. június 1-én önkormányzatunk pályázatot nyújtott be (mely azóta befogadásra is
került) „A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C törvény 3. melléklet II. 3. pont c) pont szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímen belüli Belterületi utak, járdák, hidak alcél pályázati kiírásra. A támogatás elnyerése esetén a 2017. évben az Iskolaköz és a Táncsics Mihály utca útburkolatának és járdáinak
felújítása fog megvalósulni. A saját erő mértéke 5 980 360 Ft, a pályázott összeg 15 000 000 Ft,
így a tervezett beruházás összes bruttó költsége 20 980 360 Ft.
Röviden ez volt a benyújtott pályázataink összegzése. Természetesen egy-egy megnyert pályázat esetén a döntés kézhezvétele után részletesen tájékoztatjuk polgárainkat.
Önkormányzatunk nevében ezúton is tisztelettel meghívom Önöket a XXII. Újlengyeli Falunapra. Falunapunk 2016. június 25-én, szombaton kerül megrendezésre – a korábbi évekhez
hasonlóan – az önkormányzat mögötti területen azzal, hogy a Táncsics Mihály utca a szükséges
mértékig és ideig a közforgalom elől el lesz zárva.
*** KEHOP: Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
												Petrányi Tamás

										

		

polgármester

köszönetnyilvánítás
Hűtőgép
Iskolánkban évek óta jól működik az Európai Iskolatej Program. Tanulóink négyszer kapnak egy héten
valamilyen tejterméket. Leginkább tejet, ivójoghurtot és sajtot. Ritkábban kerül az asztalukra puding,
vagy túrórudi (a diákok nagy bánatára). Hetente kétszer szállítják ki a 4 napra szóló termékeket, s ez
olyan feladatot ró ránk, hogy a tárolás, hűtést biztosítanunk kell. Hűtőgépünk kapacitása abban az
esetben nem elégséges, ha a konyha is valamilyen poharas tejterméket ad az étkezőknek. Kollégám,
Monori Feri jelezte ezt a felmerülő problémát. Néhány nappal a jelzés után felkeresett a családbarát
főzőnap egyik szervezője, Juhász András azzal, hogy az idén is az iskolát kívánják támogatni a befolyt
összegből. Kérdése röviden az volt, hogy van-e valamire szükségünk.
A sors a szervezők személyében megoldotta a problémánkat. A sikeresen lebonyolított nap bevételéből
nyáron egy új, megfelelő méretű hűtőgépet kapunk.
Köszönetet mondok a szervezőknek, Juhász Andrásnak, Magony Ferencnek és Sárközi Ákosnak magam és az általános iskola tanulóinak nevében a munkájukért, felajánlásukért.
										
Petrányi József

anyakönyvi események
Házasságot kötöttek: Klemencz Edit és Surman Péter
Cseh Georgina és Rizmajer István
Fajth Evelin és Hirneth István
Meghaltak:

Szolcsánszki Mihály (2016. 05. 05.)
Kassai András (2016. 05. 06.)
Mladoniczki Pálné sz.: Petrányi Borbála (2016. 05. 13.)
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óvodai HÍREK

Falunap

Az Édesanyákat hagyományainkhoz igazodva rövid műsorral köszöntötték a csoportok és ezután közös kirándulásra indultunk, autóbusszal a Fővárosi Állat-és Növénykertbe, ahol ténylegesen az anyukákkal tölthettek egy napot a gyerekek.
Közösen fedezhették fel az állatkert lakóit, figyelhették meg életmódjukat, beszélhették meg tulajdonságaikat, szórakozhattak az állatok játékosságán. Ez a közös élmény (anya és társak együtt) sokáig foglalkoztatta a gyerekeket. Megjelent játékukban, rajzaikban, alkotásaikban. Ez volt a cél, hogy
együtt szerezzenek élményeket, amelyek hozzásegítik őket személyiségük fejlődéséhez.

Újlengyel Község Önkormányzata meghívja Önt és kedves családját

2016. május 13-án, bemutatóval zárult az idei nevelési évben is, a fakultatív keretek között működő
NÉPTÁNC foglalkozás. Nagyon ügyesen mutatták be a lányok az év során tanultakat, szüleiknek,
családjuknak.

A XXII. Újlengyeli Falunapra
2016. június 25.

Az idén is virágokat ajándékozott az óvoda szépítésére Petrányi Józsefné, amit nagyon szépen köszönünk.
Június 3-án tartottuk a nagycsoportosok évzáróval egybekötött Ballagását a Kultúrházban. A csoport zenés táncos műsora nagy sikert aratott, amit majd a Falunapon is be fognak mutatni a gyerekek.
Köszönjük szépen Fajt Zoltánnak a technikai segítséget.

Programok:

Játszóudvarunk új játékkal gazdagodott, ami egy rugós
libikóka. Nagyon fejleszti a gyermekek egyensúlyérzékét, mozgását.
Köszönjük szépen Újlengyel Község Önkormányzatának.
Ki kellett cserélni az egyik udvari kiülőnk tetejét, mert
tönkre ment az évek során.
Pálinkásné Kovács Márta
óvoda vezető

Polgárőr hírek
Köszönjük adójuk 1%-nak felajánlását!
Szeretettel meghívjuk a lakosságot az újlengyeli falunapra, ahol már reggel csevapcsicsi kóstolót tartunk (háromféle húsból álló horvát ételkülönlegesség), délben pedig többféle bográcsos ebéddel várjuk Önöket.
Továbbiakban korlátlan italfogyasztást 2000 Ft-os támogató karszalag vásárlása esetén biztosítunk.
A már megszokott „színvonal” teljesítéséhez idén is szükségünk van vállalkozók, magánszemélyek felajánlásaira, amelyek nélkül saját költségvetésünkből nehéz ezt megteremteni.
Felajánlásaikat bármely polgárőrnél jelezhetik!
Előre is köszönjük!

Helyszín: Művelődési ház udvara

07:00
09:00

Főzőverseny, Borverseny, Darts verseny
Aszfaltrajz-verseny és sportvetélkedő, ugráló-vár, körhinta, arc
festés gyerekeknek, kézműves foglalkozás, festmény (06.20.-25.
9-17 óra között), kézműves  és régiség kiállítás, mászófal az iskola
udvarán.

10:00
10:20
10:30
10:45
12:00
12:00
13:30
14:15
14:30
15:00
15:45
16:30   
17:45   
19:00  
21:00
23:00

Karate bemutató
Óvodások műsora
Hip-hop táncbemutató
Nyugdíjas Klubok előadásai
Eredményhirdetések
Közös ebéd a Művelődési Ház udvarán
Motoros felvonulás
Aranyszamár Színház
Szkander Bajnokság
Csonka András előadása
Szekeres Adrien koncert
Josh műsora
Márió előadása
P-MOBIL zenekar
MAGYAROCK zenekar
BÁL (zenél a Trogär Band)

Minden kedves résztvevőnek jó szórakozást kíván Újlengyel Község Önkormányzata nevében:
Petrányi Tamás
polgármester

Mogyorósi József
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határtalanul program

határtalanul program élménybeszámolók

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdetett Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. Az Újlengyeli Általános Iskola (KLIK 121002) 7. osztályos
diákjai 899.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek a program keretében és 2016. május 23.
és 28. között 6 napos erdélyi kiránduláson vettek részt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint
Támogató, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő jóvoltából a HATÁRTALANUL! program keretében.
Határtalanul! program 2016
A Határtalanul! program keretében idén is ellátogathattak hetedik osztályos diákjaink Erdélybe, Erdővidékre a Kakucsi Általános Iskola hasonló korú diákjaival közösen. A hatnapos kirándulásra 2016.
május 23-a és május 28-a között került sor. A szállás Erdővidék központjában, Baróton volt.
A Határtalanul! program célja, hogy magyarországi diákok a trianoni békében elcsatolt, magyarlakta
területekre látogassanak el és megismerjék az ottani viszonyokat, a helyi magyarság életét és új kapcsolatokat építsenek. Hetedikeseink esetében a program maximálisan elérte célját, hiszen az élményeken túl, új ismereteket szereztek és ismeretségeket kötöttek. Öröm volt látni, hogy diákjaink nem
csak a helyi, baróti gyerekekkel mélyítették el a kapcsolatot, hanem a kakucsi diákokkal is, legalábbis
a megható és könnyes búcsú erről tanúskodott.
Vaszkó András
osztályfőnök

ne lökdössék egymást az autóút mellett vagy a sziklákon, ne tűnjenek el a csoporttól, ne essenek ki
a szálláson az emeleti ablakból stb... És mindez a nap 24 órájában. Az osztályfőnök, Vaszkó András
tanár úr szervezte az egészet: másnap hova megyünk, hányra jöjjön a busz, legyen koszorú és szalag berakva, ajándékok csomagolva, hol eszünk stb..., és minden este lefekvés után beszámolót írt a
napról, amit éjfélig be kellett küldeni a pályázathoz a napi fényképekkel együtt. A felügyelő tanárnő,
Komlósiné Szabó Kinga fektette fáradhatatlanul a gyerekeket. Első este sziszifuszi munkának tűnt,
de utána már belerázódtak a gyerekek, és ki voltak fáradva estére. Minden este 10-kor el lett véve a
telefonjuk és másnap reggel lett kiosztva újra. És nem ellenkeztek, csak első este. Aztán már önként
hozták minden este. Bíró István tanár úr tekintélye tartotta a fegyelmet.
Nem sokat aludtunk, hisz reggel 6-kor ébresztő, este 10-kor pedig takarodó volt és közte folyamatos
programok, melyeket ott a helyszínen nem is volt idő feldolgozni, kell hozzá pár nap vagy hét itthon,
hogy ülepedjen. Mégsem voltunk fáradtak, tele energiával jöttünk haza, ami annak a helynek és azoknak az embereknek is köszönhető.
És persze Pájer Gyurinak, a kiváló helyi kötődésű idegenvezetőnknek, kinek jóvoltából olyan helyekre
is eljutottunk, ahova turistaként nemigen, megismerhettük a helyi emberek életigenlő hozzáállását a
megmaradáshoz, a hagyományokhoz, a gyökerekhez, a múlthoz, melyet a jelenben kell megélni, hogy
jövőt biztosítson.
Odafele menet megálltunk Farkaslakán a Tamási Áron emlékműnél, megkérdeztem a gyerekektől,
hogy tudják-e hol vagyunk, ki volt ez a bácsi s mit csinált. Akkor még vicces butaságokat válaszoltak.
Hazafele ez már nem így volt, egy hét alatt történt velük valami, amit a szülők is láthattak, amikor leszálltak a gyerekek a a buszról. Első nap reggelén bementünk a Baróti iskolába és közös osztályfőnöki
óra volt az ottani 7. osztályos tanulókkal. Akkor még idegenkedve viszonyultak a helyi gyerekekhez.
Ehhez képest utolsó nap megilletődve énekelték a Székely himnuszt és sírva búcsúztak a baróti gyerekektől. Egy hét alatt megért valami a lelkükben. Hisz rádöbbentek, hogy ugyanolyan gyerekek, ugyanúgy öltözködnek, ugyanazt a zenét hallgatják, ugyanúgy magyarul beszélnek és gondolkodnak, mint
ők, és közben utaztunk 700 kilométert otthonról. Lehet, hogy van olyan gyerek, amelyik soha nem jut
el ide s nem érzi át ezt az összetartozás élményt, ezért is nagyon fontos hogy van ez a kirándulás s ha
a kísérőszülőnek nem is volt ingyen, de ők túlnyomó részt állami pénzen el tudnak utazni életükben
legalább egyszer s meg tudják érezni, hogy a gyűlölet helyett a szeretet mennyivel felemelőbb, és a
széthúzás helyett az összetartozás mennyivel hasznosabb.
Az interneten mai napig tartják a kapcsolatot, és ezek a gyerekek hétvégén a Trianoni megemlékezésen
a Nemzeti Összetartozás Napján ott voltak és koszorúztak, pedig hétvége volt, iskolába sem kellett
menni és a telefonjuk sem volt elvéve…
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Gergely Csaba

határtalanul program
iskolai hírek
élménybeszámolók
5. nap:
Elmentünk a székely kapukhoz, és megkerestük melyik a legrégibb és a legfiatalabb kapu. A kapuk
Orbán Balázs sírjához vezettek (ahogy nálunk Széchenyi a legnagyobb magyar, náluk Orbán Balázs
volt a legnagyobb székely.) Kitettünk a sírhoz egy koszorút majd mentünk tovább. A dombról lesétálást megúsztuk egy nadrágszakadással és két elcsúszással.
Ellátogattunk a Sütő családhoz, akik faragással és ezek díszítésével foglalkoztak. Elmesélték családjuk történetét, majd mutattak pár olyan dolgot, amit ők készítettek. Megnéztük az ott lévő templomot,
ami szintén unitárius templom volt.
Hosszú buszozás után megérkeztünk a sóbányába. Csuklós busszal lementünk a mélybe, és még rengeteget lépcsőztünk lefelé. A sóbánya hatalmas volt, és egy barlangra hasonlított, aminek a fala sóból
volt. Itt szabadprogramot kaptunk. Volt itt játszótér, kalandpark, ajándékbolt, meg még volt olyan hely
ahol enni is lehetett.
Kis pihenés után átjöttek a barótiak hozzánk a szállásra. Búcsú bulit tartottunk az udvaron. Lehetett
gyilkosos játékot játszani, zenét hallgatni/táncolni vagy csak egyszerűen beszélgetni a testvérosztál�lyal és még jobban megismerkedni. A buli 22.00-ig tartott. Könnyes búcsút vettünk a barótiaktól. Mindenki sírt, ezután megköszöntük Gyurinak, hogy a túravezetőnk volt. A lányok annyira megszerették,
hogy búcsúölelést is kapott. Ezután elbúcsúztunk a panziónktól is, és kiélveztük az utolsó éjszakánkat
Baróton.
6. nap:
Korán reggel keltünk, hogy időben tudjunk reggelizni majd útra kelni. Mindenki hozta a bőröndjét és
fáradtan felszálltunk a buszra. Gyuri még egyszer feljött a buszra elköszönni mindenkitől. Mindenki
elkezdett sírni. Gyuri megsajnált minket és mindenkit megölelt és puszit adott. Sírva elhagytuk Barótot. Amíg Romániában jártunk, mindenki nézte a szép tájat, amíg lehetett. A határhoz érve egyre
több lett az alföld. Magyarországon megálltunk az első benzinkútnál. Mindenki kiszállt és elégedetten
szagolt bele a „magyar” levegőbe. Újlengyelbe érve mindenki örült és leszálláskor ment megölelni a
szüleit. Sírva búcsúztunk el a kakucsi diákoktól, mert őket is nagyon megszerettük. Elkészítettük az
utolsó csoportképet is.
Ez a kirándulás felejthetetlenné vált mindenki számára és már most irigyeljük a hatodikosokat, hogy
ők jövőre mennek Erdélybe. Már régóta vártuk ezt a kirándulást és nagyon gyorsan eltelt. Úgy érzem
sose fogom ezt a csodálatos hetet elfelejteni. Gyönyörű emlékekkel jöttünk haza és visszamennénk.
2016.05.23-28.
Svébis Flóra, 7. osztály

határtalanul program élménybeszámolók
Határtalan gondolatok
Mottó:
„Ha elindulsz végre, mindig csak keletre tarts, sohasem nyugatnak
S ne félj, hogyha estére kóbor kutyák a sarkadban ugatnak
Nincs oly erő, mely útjába állhatna már hótiszta szavaknak
S nem engedi, hogy kezet nyújtson, ha kell magyar a magyarnak
Arra indulj, hol az „igen” csak igent jelent és hihetsz az embernek
Súlya igazán az adott szónak van és nincs helye „lehet”-nek
Arra indulj, hol a zászlót még tisztelik, és hogy a haza mit jelent
Nem kellett tanulni soha, csak tudják és érzik a szívükben itt bent.” (Ismerős Arcok)
Nem beszámolót szeretnék írni, mert azt megteszik az iskolások, csak pár gondolatot. Május 23. és 28.
között elutazhattam az újlengyeli 7. osztályos gyerekekkel kísérő szülőként Székelyföldre, azon belül
is Erdővidékre. Nem is gondolná az ember szülőként, hogy mekkora felelősség egy tanárnak egy osztálykirándulás, főleg egy ilyen hosszú. Ne mászkáljanak a gyerekek messze a busztól, ha leszállnak,
ne menjenek át a túloldalra,
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ERDÉLY
HATÁRTALANUL PROGRAM!

Sikerült megnyernünk egy pályázatot mellyel eljutottunk egy gyönyörű helyre, Erdélybe amit a kakucsi hetedikes diákokkal osztottunk meg.
Kísérő tanáraink/szülők:
•Vaszkó András
•Bíró István
•Komlósiné Szabó Kinga
•Gergely Csaba
1.nap:
06:30-ra mindenkinek az iskolánál kellett lennie. Már nagyon izgatottak voltunk és még el se indultunk, de már ott akartunk lenni. Egy csoportkép után felszálltunk a buszra. Mindig az időt néztük és
kérdezgettük, hogy mikor vagyunk már ott. Sokszor megálltunk az úton. Csodaszép tájakat láttunk.
Megérkezésünk előtt megnéztük a Medve tavat, amit azért hívnak így, mert alakja felülnézetből egy
medvére hasonlít. 21:30 körül megérkeztünk a szállásunkra, a Derzs panzióba. Nagyon fáradtak voltunk így a fürdés után egyből ágyba bújtunk.
2. nap:
Megismertük a nagyon kedves túravezetőnket, Pájer Györgyöt. Elmentünk a baróti iskolába ahol az
ottani hetedikesekkel egy játék folyamán megismerkedtünk. Átadtuk az ajándékokat nekik majd indultunk tovább. Úton Etelka nénihez megnéztük, hogy régen Gábor Áron hol öntötte ágyúit. Etelka
néninél, akinek egy működő malma volt, volt egy kisebb tó és a házhoz vízesésszerűen jutott el. A
malomnál lisztet is őröltek. Ezután Benedek Elek házát is megnéztük ahol az egyik rokona mesélt róla
és az életéről.
Ebéd után megnéztünk egy református és egy unitárius templomot. Nagyon szépek voltak és sokkal
másabbak , mint a mi templomaink. Megvacsoráztunk egy étteremben ahol minden este kaptuk a finomabbnál finomabb vacsorákat és ebédeket.
3. nap:
Reggel elmentünk Sepsiszentgyörgyre, ahol megnéztük a székely múzeumot. Itt sok érdekes dolgot
láttunk (pl.: Gábor Áron rézágyúját vagy azt, hogy hogyan éltek régen a székely emberek…). Volt a
múzeumnak egy állatkiállításos része, ahol láthattunk medvét vagy kihalt madarakat/állatokat. Kézdivásárhelyen megnéztünk a várost, ami a szépségéről volt híres, beültünk egy cukrászdájába is, ahol
isteni fagyit lehetett kapni. Lehetett kóstolni igazi borvizet, ami ingyen volt. Hozni is lehetett, de sokak
szerint a borvíz meghajtja az embereket így sokan nem ittunk belőle.
Egy kis pihenés után visszamentünk a baróti iskolába ahol egymás ellen fociztunk, kézilabdáztunk, vegyes csapatokban. Mindenki nagyon élvezte. Bemutatták nekünk, hogy kell játszani a szalagos rögbit,
ami ott megszokott sport, mi pedig még nem is hallottunk róla. Sokaknak megtetszett ez a játék, így
beálltak ők is játszani a barótiakkal. Lefekvés előtt pedig tartottunk egy felolvasó estet.
4. nap:
Reggel egy múzeumba látogattunk el, ezután megnéztünk gyógyító hatású kisebb tavakat. Nagy részük ízületi fájdalmak csillapítását segítette, de volt, ami a látást javította. Ezek a vizek hidegek voltak
és bugyborékoltak.
Ekkor nagy sajnálatunkra elkezdett esni az eső. Nagyon rossz volt, mert a büdös barlangba se tudtunk
elmenni a csúszós sár miatt. Az eső ellenére elmentünk a Szent Anna tóhoz, ami talán a kirándulásunk
fénypontja volt. Egy hatalmas és gyönyörű szép tó volt. Nekem ez tetszett a legjobban, hisz egy ilyen
szép tavat nem mindenhol lehet látni. A tavat hegyek vették körbe és még szebb látványt nyújtott. Úton
a mohos tőzegláp felé beszagoltunk egy lyukba, ami a helyiek szerint, ha megcsípi az orrodat, az azt
jelenti, hogy eső lesz. Ez nálunk bevált és mindenkinek megcsípte.
A mohos tőzeglápot egy hatalmas fenyőerdő vette körbe. Pallókon kellett lépkedni, mert alattunk
mocsár volt és elsüllyedtünk volna benne. Voltak benne kisebb tavak, amiket fekete színűek voltak a
tőzegtartalom miatt, emiatt élőlények sem voltak benne. Nagyon izgalmas volt itt menni, de teljesen
eláztunk az eső miatt. A bálványosfürdői várat is meg akartuk nézni, de nagyon fáradtak voltunk, a
csúszó sár miatt pedig veszélyes lett volna.Estefelé a baróti diákok kincskeresést szerveztek a városban. Adtak egy térképet,,meg egy lapot tele kérdésekkel, amikre válaszolni kellett. A játék segítségével
körbejártuk a várost és megtudtunk róla dolgokat. Vegyes csapatok voltak, a csapatkapitányok pedig
barótiak.
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