BROKER KUPA

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Helyszín: Újlengyeli focipálya
Július 29-30. –Utánpótlás (U9-U11), felnőtt mérkőzések
július 29. szombati program:		
14:00
U9 és U11-es csapatok mérkőzései
16:00 Pilis- Úri					
18:00 Újlengyel- Újhartyán
		
július 30. vasárnapi program:
14:00 U9 és U11-es csapatok mérkőzései
16:00 Mérkőzés a 3. helyért
18:00 Döntő mérkőzés

KÖSZÖNET NYILVÁNÍTÁS
Az Újlengyeli falunap keretében megrendezett Veterán Motor kiállítás támogatói:
Újlengyel Község Önkormányzata
Surman József, Váradi János, Szolcsánszki Péter, Virág György, Csiló Zoltán, Id. Hornyák
Miklós, Id. Hornyák Miklósné, Kulima István, Szilágyi Géza, Czegle György, Gecser Tibor,
Komjáti István, Fajt Zoltán, Mikael Ahlfors, Id.Rizmajer Zoltán, Bernula Béla, Tomona Richárd, Tomona Norbert, Sztahó Gábor, Id. Surman László, Ifj. Surman László, Fajt István, Mladoniczki Mihály, Surman Bau KFT, Batuska Sándor, Miloszerni Lászlóné, Kalteneker György,
Far-Lau KFT, Adravecz Emil, Satya Trade KFT, Földvárszki Gábor, Földvárszki Csaba, Sinka
KFT, Klemencz A+A KFT, Birizdó KFT, Kárai Lajosné, Kemenczeiné Kati, Fekete Sándor,
Fekete Sándorné, Rizmajer Zoltánné, Rizmajerné Kiss Enikő, Farkas István, Farkas Istvánné,
Hornyák Miklósné, Id.Petrányi József, Lauter Dávid, Hídvégi László, Fajt József, Farkas Dia,
Vasvári Ádám
Veterán motor kiállítás szervezői:
Czegle György, Földvárszki Gábor, Hornyák Miklós, Fajt Zoltán, Vasvári Ádám
Köszönetet szeretnénk mondani minden motoros nevében a rendezvény és a motoros felvonulás lebonyolításáért az Újlengyeli Önkormányzatnak, Balázs Gábor körzeti megbízottnak, és az
Újlengyeli Polgárőrségnek.
Hornyák Miklós
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Május hónapban megkezdődött a községháza, kultúrház és az általános iskola épületeinek külső szigetelése, színezése. A felújítások finanszírozási hátterét az önkormányzat által elnyert
támogatás (KEHOP-5.2.9 „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió
települési önkormányzatai számára”) 85%-ban biztosítja, melyhez önkormányzatunk 15 % sajáterőt biztosít. A beruházás összértéke nettó 51,9 m Ft. Az általános iskola épületére a pályázat
keretein belül egy hálózatra tápláló napelemes rendszer is felszerelésre kerül. A kultúrház és
községháza szigetelése, színezése már június hónapban elkészült.
A falunapunkon néhány lelkes fiatal próba alá is vetette a színezést. A próba folyamán kiderült,
hogy – amennyiben az immár 40 cm széles ablakpárkányt utcapadnak használjuk és cipőnket a
színezésen mozgatjuk; petárdáinkat mindenáron egy épület falán vetjük próba alá – semmiben
nem különbözik a színezés rongálás-állósága bármelyik lakóépületen elhelyezett színezéstől, s
éppen úgy megrongálódik. Következésképpen: közösségi épületeink külső megjelenése akkor
tud kulturált állapotban megmaradni, ha mindannyian közös erővel védjük, s nem pediglen
rongáljuk. Halkan teszem hozzá, hogy – véleményem szerint – minden polgárunk szemében
evidencia, hogy a hasonló károk okozását közösségi tulajdonban lévő ingatlanainkon a kárt
okozónak meg kell térítenie közösségünk számára.
A közelmúltban elkészült településközpontunk koncepció terve. A tervek megtalálhatók településünk honlapján (www.ujlengyel.hu). A tervezési terület: Iskola köz, Táncsics Mihály utca és a
községháza, általános iskola közötti terület. A terv tartalma: koncepcionálisan meghatározza a
tervezési terület jövőbeli fejlesztési irányait (árok, járda, úttest nyomvonala, parkolók tervezett
kialakítási
helyei, zöldfelület és fásítás pozícionálása). A koncepciónak megfelelően megkez		
dődött az érintett terület szakági tervezése, mely tervek alapján – várhatóan – október hónapban kivitelezésre kerül a Táncsics Mihály utca és Iskola köz egyik oldalán futó járda felújítása
(helyenként áthelyezése), a közösségi tulajdonban lévő épületeink mellett elhelyezendő parkolók kialakítása, s a legvégén a két utcaszakasz egységesen 5+1 cm vastagságban történő AC11
minőségű aszfalttal történő lefedése. Az érintett fejlesztések finanszírozása: 15 m Ft támogatást
nyertünk még 2016-ban az érintett utcák járdáinak felújítására, a fennmaradó pénzeszköz szükségletet részben önkormányzatunk költségvetéséből, részben az Újlengyelért Közalapítványnál
a korábbi években - önkormányzatunk által - elhelyezett pénzeszközökből biztosítjuk.
Ezen utóbbi munkafolyamat említésével át is térek egy másik pályázatunkra: Önkormányzatunk
ez év elején pályázatot nyújtott be a „ PM_ONKORMUT_2016” kódszámú „Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása” című pályázati felhívásra. Időközben értesítést kaptunk a Nemzetgazdasági
Minisztériumtól, hogy támogatási kérelmünk pozitív elbírálást kapott. A támogatott útfelújítás
a következő utcaszakaszokat érinti: Ady Endre utca teljes hossza, Rákóczi utca 1. házszámtól a 17. házszámig, Akácfa utcának a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől a Dánszentmiklós
irányba eső következő útkereszteződésig. A megítélt támogatás: 52 m Ft, melyhez a szükséges
önerőt önkormányzatunk saját forrásból biztosítja.
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önkormányzati hírek
Az előbb említett két különböző forrásból támogatott fejlesztések kivitelezését egymással összhangban tervezi önkormányzatunk megvalósítani, hiszen minden útburkolat ugyanazon minőségű alapanyag felhasználásával lesz kivitelezve, s így az együtt történő kivitelezés a munkafolyamat végzését biztosító eszközök egyszeri szállításával megoldható, s ennélfogva jelentősen
költségcsökkentő.
Önkormányzatunk megvásárolta a Kossuth L. u. 15/B alatti ingatlant 15 m Ft vételárral. Az
ingatlant a továbbiakban bérbeadással hasznosítjuk. A Dózsa Gy. u. 1. szám alatti ingatlanunk
teltsége indokolta a következő ingatlan vásárlását. Ezen bérbeadásból származó jövedelem is
hozzá fog járulni fejlesztéseink saját erőszükségletének fedezéséhez.
Korábbi kiadványunkban tájékoztattam polgárainkat arról, hogy településünk támogatást nyert
35 m Ft értékben sportlétesítmény fejlesztésére. A támogatás tartalma egy nagy méretű labdarúgópálya kialakítása lesz. A helyszín a mostani pályától D-DNy-i irányban elhelyezkedő
terület. Önkormányzatunk három ingatlant vásárol abból a célból, hogy a mostani és a majdan
kialakításra kerülő pályák között egy közösségi térként (potenciálisan parkolóként) funkcionáló terület megmaradhasson. Jelenleg a három terület megosztása zajlik a földhivatalnál, melyet
követően történik az adás-vétel megkötése az érintett ingatlantulajdonosokkal egyenként 1,6 m
Ft értékben. Az érintett területek átlagosan 18 m szélességűek és változó hosszúságúak.
A tényleges kivitelezés 2018. december 31. határidővel fog megvalósulni.
Második ütemként önkormányzatunk pályázatott nyújtott be a Belügyminisztériumhoz lelátó
építésére az „Önkormányzati feladat ellátást szolgáló fejlesztések támogatására”. A pályázott
összeg: 20 m Ft.
„Csikókereszteződés”: Előzmények: 2016-ban – mikor településünk önkormányzata úgy
döntött, hogy jelentős anyagi terhet vállal a Kossuth Lajos utcánk felújítási teendőiben – olyan
ígéretünk volt, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 12-13 m Ft erejéig be tud szállni a felújítás
finanszírozásába. Október elején tárgyalni hívtak a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei
Igazgatóságának központjába. A tárgyalás elején kiderült, hogy az ígért 12-13 m Ft nem áll
rendelkezésükre.
Ekkor felajánlottam, hogy önkormányzatunk állja teljes egészében a felújítás költségeit, viszont
cserébe azt kértem a közútkezelőtől, hogy az idei évben a 4601-es út „Sárga Csikó” (4606) és
a 405-ös főút közötti szakaszát a közútkezelő saját erőből ugyanúgy lássa el egy új aszfaltburkolattal. (Azt látni kell, hogy egy arányos és vállalható ellentételezést kell kérni, hiszen annak megvalósítására van lehetőség). Ekkor a megyei igazgató (Magyari László) és a dabasi mérnökség vezetője (Rasztik Róbert) minderre szóbeli ígéretet tettek. Az ígéretnek megfelelően
már az év első felében az említett aszfaltburkolat-terítés megvalósult. A két évben felújított
burkolatok festését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vállalta. Az őszi tárgyalásunk közepette
vetődött fel a 4601-es és 4606-os számú összekötő utak kereszteződésénél lévő forgalmi rend
(elsőbbségi viszonyok) elavultsága.
Időközben egy internetes közösségi oldalon egy szavazást indítottunk az érintett útkereszteződés
forgalmi rendjének megváltoztatását illetően. A nem reprezentatív szavazás végeredménye: a
szavazók 2/3-a a jelenlegi viszonyok fenntartása mellett tette le a voksát. A szavazás melletti
hozzászólásokat sokan – a hozzászólások használatával kapcsolatos kérést félreértelmezve –
indoklásokra, véleménynyilvánításra használták. A hozzáfűzött vélemények döntően a „megszokásra” alapoztak. A véleménynyilvánítás mellé egy bejegyzésben megfogalmaztam az ezzel
kapcsolatos döntési mechanizmust.

lovas polgárőr tagozat

" ... lóvá tesz az ember, s emberré a ló."

Írta ezt Jókai az 1800-as évek elején egy műcímben. A cikkünk címének apropója, hogy Újlengyelben is egyre közelebb érnek a lovak hozzánk emberekhez. Hiszen az eddigi általános minimális mezőgazdasági használat mellett, ma már nap mint nap látunk a polgárőr egyesületünk
mellényében lovagló lovasokat akár a közelmúltban megrendezett falunapunkon is.
A jelenlét pontos célját, Oskó Tamás a polgárőr egyesület lovas tagozatának vezetője foglalta
össze számunkra: Az Újlengyeli Polgárőr Egyesület több éves aktív múltja igen erős lokálpatrióta tagokkal biztosítja a településen belül működő bűnmegelőzési szolgálatot. A bűnmegelőzési szolgálat azonban a külterületeken is fontos, hiszen sok esetben az itt elkövetett bűncselekmények vonzzák közel a településünkhöz az elkövetőket.
Az Újlengyeli Polgárőr Egyesület az elmúlt éveben döntött taggyűlésén a lovas tagozat megalapításáról. A tagozat alapító tagjai - Tunner-Zsíros Helga, Mogyorósi József, Tunner István,
Fekete Zoltán, Simon Imre - komoly felkészülési tematika szerinti képzésre szánták magukat,
hiszen az országos szövetség akkreditálása volt a cél! Az elméleti vizsgákat - kihasználva a
téli holt szezont - január végére maradéktalanul teljesítette a tagozat, azaz az egyesület "járőr"
fokozattal ellátott lovas polgárőreivé váltunk. Az Országos Polgárőr Szövetség szabályzata
szerint azonban 2017. július hó 15. napjáig gyakorlati vizsga keretein belül is igazolni kell az
egyesületnek, hogy a lovas polgárőrök, a "Járőr" pozícióban ellátott, rendezvénybiztosítási feladatok ellátására alkalmasak.
Örömmel jelentem, ezt megtette az egyesület, tehát az elmúlt év előkészületei sikerrel jártak,
az Újlengyeli Polgárőr Egyesület az Országos Lovaspolgárőrség tagja! Gyakorlatilag jelen pillanatban ez azt takarja, hogy a járőrszolgálaton kívül, a különböző országos rendezvényeken
való részvétel Újlengyel számára biztosított!
Magam részéről örülök, hogy a 21. század rohanásában ilyen stabil kis közösség tud alakulni
a "jószág" szeretetén, a lokálpatriotizmus mezsgyéjén alakulva! Itt hozzá tenném, hogy ez a
közösség egyáltalán nem zárt és kirekesztő, várjuk közösségünkbe a hasonló gondolkodású
újlengyelieket!
Megtaláltok minket a Gidrán Majorban..., -- és a lovak a komoly járőrözés közben is megállnak egy kis simogatásért... de, psszt.. :)

Tisztelt Polgáraink!
A „Véleménynyilvánítás” margójára.
Fontosnak tartom leírni – s bízom benne, hogy sikerül úgy fogalmaznom, hogy a véleményét
senkinek ne befolyásoljam – hogy a véleménynyilvánítás tárgyát képező döntés mechanizmusa
hogyan épül fel. Mindez azért fontos, nehogy úgy értelmezzük a véleménynyilvánítást, mint egy
eredményes ügydöntő népszavazást, amely utóbbi az éppen aktuális országgyűlésre kötelező
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öregdiák találkozó

önkormányzati hírek

A megnyitót közös ebéd követte, amelyet Lojzi bácsi unokája, Tamás követett el, mindenki legnagyobb örömére. A desszertről a „lányok” gondoskodtak, vagy maguk sütötték, vagy rendelték, mint a két évfordulós tortát. A jól megérdemelt étkezés után elindult a szokásos történetmesélés, az adomázás, amelyet jó volt hallgatni, s elgondolkodni azon, hogy az ember nem is fogta
fel igazán, hogy milyen jelentős, egyben nagyszerű rendezvényen vesz részt. Szerencsére, azért
a végére megfogalmazódott az a gondolat is, hogy talán nem utoljára jöttek össze ünnepelni.
Mi csak azt kívánhatjuk, hogy így legyen. Jó erőt, s egészséget kívánok a magam és az Újlengyeli Általános Iskola minden dolgozója és tanulója nevében az elődeinknek!
Ui.: A ballagáson, a most elballagó 8. osztályos tanulóknak hasonló jókat kívántam, azt, hogy
éljék meg, amit az 1957-ben elballagók és ballagtatók.
1956/57-ben végzett öregdiákok 60 éves találkozóján megjelentek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zadunajszki János
Zsiros János
Rizmajer Jánosné (Kiss Ilona)
Ekrik Pálné ( Hornyák Ilona)
Rizmajer Józsefné (Lipót Ilona)
Tóth Pálné ( Pávics Ilona)
Kovács Jánosné (Ménich Teréz)
Juricskay Lászlóné (Kemenczei Júlia) - a találkozók szervezője, akire jóban-rosszban
lehetett és lehet számítani
Kaldenekker Istvánné (Herman Mária)
Raffay Béla és felesége
Galbács Jánosné
Kováts Alajos
Petrányi József

											

Petrányi József

jellegű iránymutatásnak számít.
A forgalomirányítás az országos közutakon az azt üzemeltető Magyar Közút Nonprofit Zrt.
(MK) joga és kötelezettsége. Az MK részére bárki bármikor tehet bármire javaslatot, amit aztán
– amennyiben a javaslatot arra érdemlegesnek ítéli – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő
döntési mechanizmusának aláveti.
Természetesen, hogy településünk milyen javaslattal él (vagy egyáltalán él-e), képviselő-testületünk fogja eldönteni. A döntéshez több, s a döntést minél átfogóbban alátámasztó szempontot
kell figyelembe venni (pl.: megszokás – változtatás ellentéte, véleménynyilvánítás eredménye,
környezetvédelmi szempontok, forgalomszámlálás, …)
Tehát, kérek mindenkit, hogy a véleménynyilvánítást egy több lábon álló döntés egyik lábának,
alapjának tekintsük:
- mellyel mi is segíteni tudjuk képviselő-testületünk munkáját, döntését,
- mellyel kifejezhetjük, a jövőbeli döntés társadalmi megalapozottságát.
Ezen utóbbi okból fontos, hogy minél többen szavazzunk, hiszen annál jobban reprezentálja a
végeredmény közösségünk elvárását!
Köszönettel: Petrányi Tamás polgármester
Képviselő- testületünk egy rendkívüli ülés keretében foglalkozott azzal, hogy milyen javaslattal éljen a döntésre jogosult Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé. A véleménynyilvánítás eredményét, az objektív forgalomszámlálási eredményt, a környezetvédelmi szempontokat, a várható
országos és megyei közlekedés-fejlesztési tervek hatásait, a rendőrség és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Dabasi Üzemmérnökségének a vezetője által megfogalmazottakat figyelembe véve
(melyek közül a véleménynyilvánításon kívül minden szempont a forgalmi rend jelenlegi állapotának elavultságát tükrözi és a változtatás szükségességét erősíti) úgy döntött, hogy a változtatás javaslatával él azzal, hogy a szóban elmondott közlekedésbiztonsági és forgalomirányító
eszközök mind alkalmazva lesznek településünk legfontosabb útkereszteződésében. (Pl.: a település kezdete tábla átkerül a kereszteződés elé a 405-ös út irányába: így a kereszteződésben
a korábbiakkal ellentétben a megengedett legnagyobb sebesség 50 km/h lesz. A kereszteződés
két irányból STOP táblás kereszteződés lesz, melyek előtt erre figyelmeztető jelzőtábla és azt
megelőzően pedig egy egyéb veszélyt jelző tábla kerül kihelyezésre. A burkolat festése a várható teendőket jól láthatóan és a táblákkal szinkronban fogja „biztosítani” a kereszteződést. A
kereszteződésbe nagyobb sebességgel érkezőket lassításra keresztirányú – a burkolatból kiemelkedő – burkolati jelek fogják ösztönözni.)
A megkeresésünket követően a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2017. július 4-én kelt levelében
tájékoztatta önkormányzatunkat arról, hogy az érintett módosítást megvizsgálta és úgy döntött,
hogy az érintett kereszteződés elsőbbségi viszonyait 2017. augusztus 1-ig a jogszabály által
részére, mint az útkezelő részére biztosított jogkör alapján megváltoztatja.
Petrányi Tamás
polgármester

önkormányzati hírek
Lakossági elektronikai gyűjtés időpontja: 2017. szeptember 23.
Lomtalanítás: szeptember 30.
További részletes információ később várható.
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református egyházi hírek
			

Együtt lenni jó!
Református családi nap a Gidrán majorban

Házasságkötés:
Gecser Adrienn és Petrikovits Ferenc János
Pál Katalin Éva és Cserna Gergő

Haláleset:
Katona Tiborné sz.: Ponokai Terézia
Danyis József
Komjáthi Jakab

1915. 12. 20. - 2017. 05. 04.
1958. 05. 28. - 2017. 05. 06.
1940. 09. 11. - 2017. 05. 20.

05.21.
05.25.
06.10.
06.12.
06.12.

a.n. : Turcsányi Edina
a.n .: Székely Vivien
a.n. : Kaldenekker Zsuzsanna
a.n. : Dancsi Angéla
a.n. : Hercz Etelka

A Nyáregyházi Református Egyház Presbitériuma

öregdiák találkozó

60 éves jubileum

Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak.
A Kismama Klub aug. 03-án (csütörtök) tartja következő Rendezvényét.
Helyszín : Újlengyeli Kultúrház 10 óra.
Az Anyatejes Világnap alkalmából köszöntjük a szoptató édesanyákat.
Minden kismamát sok szeretettel várok!
Faragó Sándorné Márti
védőnő

ÓVODAI hírek
Szeretném megköszönni Bóbisné Marikának, hogy jelmezek varrásával támogatta az óvodát, Petrányi József igazgató úrnak, hogy az elmúlt időszakban, segítségével, változatosabbak lettek az óvodások uzsonnái és az óvodai Ballagásra biztosította a hangtechnikai
eszközöket.
Az óvoda 2017. július 17 – 2017. augusztus 21-ig zárva tart.
2017. augusztus 23-án, szerdán 17 órakor a leendő óvodások szüleinek tartunk tájékoztatást
az óvodakezdésről. Minden érintettet szeretettel várunk.
Mindenkinek jó pihenést, élményeben gazdag feltöltődést kívánok!
Pálinkásné Kovács Márta
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Védőnői hírek
1. Sztahó Valéria
2. Prohászka Norina
3. Surman Ádám
4. Gavló Nimród
5. Gáspár Erik

Szeretettel hívunk és várunk minden újlengyeli lakost az augusztus 19-én, szombaton, a Reformáció kezdetének 500. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő családi napunkra a
Gidrán majorba (Kőrösi út 2/A).
A családi nap célja, hogy az újlengyeli, nyáregyházi és felsőnyáregyházi családok, kicsik és
nagyok megismerhessék egymást és együtt tölthessenek egy vidám napot a szabadban.
Az egész napos rendezvényünk 10:00-kor kezdődik és sötéte-désig tart. A beszélgetésben, közös játékban és fociban elfáradó vendégeinket bográcsban főtt gulyásleves és palacsinta várja
majd a déli órákban.

Örömteli eseménynek adott otthont június 10-én Kováts Alajos nyugalmazott iskolaigazgató
kertje. Az 1957-ben elballagott osztály diákjai és egykori tanárai gyülekeztek a 60. évforduló
alkalmából. – 60 év, van olyan embertársunk, s nem is kevés, akinek ennyi év nem is jut az
életből –
Egykori osztályfőnök, igazgató és egyben házigazdaként Lojzi bácsi köszöntötte a megjelenteket, leszögezve, hogy ez lesz az utolsó találkozás. Az osztály fele meg is jelent, s láthatóan
jó testi és lelki egészségnek örvendenek, bár az is lehet, hogy a találkozás ténye, az együttlét
öröme mozgósított olyan rejtett tartalékokat, amelyek visszasegítették őket az időben, és egy
napra visszafiatalodtak végzős diákokká.
A tanárokat, a házigazda mellett, későbbi osztályfőnökük, Rózsika néni és a Raffay házaspár,
Béla bácsi és Éva néni képviselte. Láthatóan a találkozás őket is örömmel töltötte el. Rózsika
néni beszédét nem szerette volna a meghatódás irányába elvinni, de az elmúlt években oly sok
jelenlévőt ért már valamilyen tragédia, hogy ezt nem lehetett elkerülni.
Végsősorban a megszokott idézetek azt erősítették bennünk, hogy az idővel jól kell sáfárkodni,
meg kell becsülni minden apró örömöt. Béla bácsi zárta a megnyitót s folytatta a pozitív szemléletű gondolatok sorát, igaz, a jókedv indoklása igen sajátságosra sikeredet, hiszen azt mondta,
hogy addig jó, amíg fáj valamink.
Számomra a legmegfogóbb élmény az volt, hogy az egykori tanár-diák viszony az évek során
baráti kapcsolattá vált, eltűnt az a néhány év, ami egykor elválasztotta őket egymástól.

óvodavezető

7

határtalanul program

általános iskolai hírek
A kenyér napja

Erdővidéki kirándulás
Kedves Olvasóink!
Most beszámolunk Önöknek az Erdővidéken átélt élményeinkről.
Első napunk 14 órás utazással telt, amelyet több megállóval szakítottunk meg. Kedvenc megállónk a Medve-tó volt. Végül 22 óra körül
megérkeztünk a baróti szállásunkra.
Másnap reggel a Gál Mózes iskolába mentünk, ahol a baróti gyerekekkel együtt tanultunk. Ellátogattunk egy unitárius templomvárba, ahol egy fantasztikus
lelkész, Fekete Levente, fantasztikus előadását hallgathattuk meg. A nap utolsó állomásai Benedek Elek háza és Etelka néni vízimalma volt.
A szerdai napon egy izgalmas, élménydús lovas szekerezés következett Gyurival, a mi fergeteges idegenvezetőnkkel. A Vargyas patak mentén két barlangot is szerencsénk volt bejárni.
Az Orbán Balázs-barlang legsötétebb bugyraiba is lemerészkedtünk. A napot egy igen ízletes
vacsorával zártuk.
Csütörtökön első úticélunk a Mohos-láp volt. Ezután a Szent Anna-tóhoz mentünk, ahol fenséges kürtöskalácsot árultak. Utolsó két állomásunk a Büdös barlang és az Apor lányok feredője,
mely helyeken borzasztó kénszag terjengett a levegőben.
Pénteki napunkat a Nyergestetőn lezajló koszorúzással kezdtük. Kézdivásárhelyen múzeumot
látogattunk és várost néztünk. Csernátonban Haszman Pali bácsi mesélt a régi időkről. Az utolsó állomás Sepsiszentgyörgyön volt, ahol szabadon járhattuk a várost.
Végül keserves búcsút vettünk szeretett vezetőnktől, Gyuritól.
Szombaton egész napunkat utazással töltöttük. Este 8-kor megérkeztünk otthonunkba, Újlengyelbe.
Összegzésként csak azt mondhatjuk: felejthetetlen élmény volt,mindannyian többek lettünk és
bármelyik nap visszamennénk!
					

Arláth Dóra, Félix Ditta, Szabó Réka, Buzás-Kaizler András

köszönetnyilvánítás
Akik az utóbbi időben az iskolát támogatták:
Ifj. Kalteneker György
Ordasiné Gombai Mónika
Kaldeneker György
Kemenczei László
Segítő anyukák és apukák ( a Madarak és fák napi programhoz)
Gecser Adrienn
Klemencz Mártonné
Szolcsánszki Péter
Serfel Norbert
Köszönjük támogatásukat.

2017. május 10-én a Madarak és fák napja mellett a Kenyér napját is megtartották az Újlengyeli
Általános Iskola pedagógusai és diákjai.
Az esemény három szálon futott.Két üstben gulyáslevest főztünk, kemencében kenyeret sütöttünk, és szintén kemencében pogácsát sütöttünk. Alsó tagozatosaink megismerhették és élőben
láthatták a kenyérkészítés munkafázisait, maguk nyújtották,szaggatták és tették tepsibe a pogácsának való tésztát, és bekapcsolódhattak a gulyásleves főzésébe is. Mire elkészült az ebéd,
a felsősök is megérkeztek az akadályversenyről. Fantasztikus látvány volt, ahogy 189 gyerek
egyszerre ebédel.
Óriási szervezést, elő- és utómunkálatokat igényelt ennek a programnak a megvalósítása. Soksok ember áldozatos munkájának és összefogásának a gyümölcse volt ez a nap. A gyerekek
nagyon jól érezték magukat, új élményekkel gazdagodtak, és még tanítás sem volt! Az alábbi
felsorolásban pedig következzenek azok, akiknek hálával és köszönettel tartozom.
- Petrányi Tamás polgármester úrnak,aki lehetővé tette számunkra, hogy használjuk a kemencéket.
- Petrányi József igazgató úrnak, aki támogatott, segített, és nem utolsósorban az anyagi hátteret biztosította.
- Kaldeneker Györgynek, újlengyeli gyökerekkel bíró közismert séfnek, aki Kárász Zoltánnal a
gulyáslevest főzte mindenki nagy örömére. Hihetetlen ízélményben volt részünk.
- Schneider Zsolt és Gál Csaba pékmestereknek,akik a Tradicipó Kft-től vállalkoztak arra, hogy
kovásszal dagasztott, kemencében sült krumplis cipókat készítsenek nekünk úgy 20-30 darabot
a gulyás mellé. A friss meleg kenyér illata semmihez sem fogható.
- Majer Istvánné Györgyinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy a pogácsatészta a konyhán legyen
bedagasztva.
- A konyhás lányoknak, akik 14 kg lisztből dagasztották be a tésztát.
- Kemenczei Lászlónak, aki a kemencék felfűtését vállalta profi módon.
- Alsó tagozatos kollégáimnak, akik a szülők és a gyerekek segítségével nagyon nagyon sok
mindent gyűjtöttek össze a főzéshez és a sütéshez. Legyen szó alapanyagról, vagy kellékről. Pl.
dagasztóteknő, amit Edit tanító néni hozott.
- Gecserné Anikónak, Magony Marikának, Monori Ferinek, Gáspárné Kölesz Ildikónak, akik
az elő- és utómunkálatokban nagyon sokat segítettek.
- Baranyi Józsefnek és Varga Viktornak, akik a padok, asztalok elrendezésében segítettek.
- A Sinka ABC-nek, ezen belül is Editnek, akivel nagyon jó együttműködni.
- Gecserné Marikának, aki kellékeket biztosított számunkra.
- Surman Istvánnak, Sztahó Gábornak, Csontosné Rizmayer Mariannak, az Ordasi családnak,
akik venyigét és tűzifát ajánlottak fel.
- A szülőknek, akik délelőtt azon fáradoztak, hogy időben elkészüljön az ebéd.
Név szerint: Farkasné Zsiros Annamária , Zsírosné Kulima Judit, Komjátiné Schmitter Mónika, Szabó Csilla, Czinkosné Labancz Krisztina, Gazdag Ágnes, Farkas Szilvia, Máthé-Kovács
Edina, Fényes Katalin, Dr. Szép Andrea, Árendás család.
Csak remélni tudom, hogy nem hagytam ki senkit. Ha mégis, nem szándékosan.
Jövőre Veletek ugyanitt!
Újlengyel, 2017. június 26.

Petrányi József
intézményvezető
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Surman Jánosné, Marika tanító néni
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