jeles napok

December - Karácsony hava
A karácsony a keresztény egyház egyik legnagyobb
ünnepe, a negyedik század óta december 25-én
ünneplik Jézus születését. Ez a nap a téli napforduló,
az ókori hitvilágban a Nap újjászületésének ünnepe
volt. A középkorban karácsonnyal kezdődött az
esztendő.
December 4.- Borbála napja
Szent Borbálát keresztény hitéért megkínozták,
majd lefejezték. A bányászok, a tüzérek, a várak
védőszentje volt.
December 6 - Mikulás napja
Szent Miklós egy szegény ember három lányát a
rabszolgasorstól mentett meg az ablakon bedobott
pénzzel. Innen ered az ablakba kitett csizma.
December 24.- Karácsony vigíliája, Ádám-Éva napja
Karácsony vigíliája más néven böjtje, Ádám-Éva
napja az adventi időszak utolsó napja.
December 25.- Karácsony napja
A hagyományos paraszti életben, a család ünnepe
volt.
Karácsony napján csak annyit jártak, amíg a
templomba mentek és hazajöttek.
Ez a nap munkatilalommal járt. Tilos volt e napon a
kölcsönkérés, kölcsönadás is, mert kivitték volna a
szerencsét.

December 26. – Karácsony másod napja, István
napja
István az egyház első vértanúja, államalapító
királyunk Szent István névadó szentje.
December 27. – János napja
Szent János evangélista ünnepe. E naphoz
kapcsolódott a borszentelés szokása.
A szent bornak mágikus erőt tulajdonítottak, beteg
embert és állatot gyógyítottak vele.
December 28. ¬Aprószentek napja
Aprószentek napja a Krisztusért mártír-halált halt
betlehemi kisdedek emlékünnepe, azoké, akiket
Heródes a gyermek Krisztus keresésekor megöletett.
December 31.- Szilveszter
Szent Szilveszter Pápa ünnepe az újesztendő vigíliája.
Este a templomokban óévi hálaadást tartanak.
Szilveszterkor és újévkor a szokások és hiedelmek
célja az, hogy biztosítsa a következő esztendőre az
emberek egészségét, szerencséjét, az állatállomány
szaporaságát és a termés bőségét.
(Forrás: Tátrai Zsuzsanna –Karácsony Molnár Erika )
					 Kaizler Ágnes
Ezzel a “Jeles Napok” rovatunk egy teljes évet felölelt,
a rovat véget ért. Jövőre új rendszeres rovatot indítunk
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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. december/ Karácsony hava / Álom hava / Tárkányok hava / Istenfia hava

ÖNKORMÁNYZATI összefoglaló 2011
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Minden kormányzat, önkormányzat életében vannak
periodikus időszakok, melynek lezárását követően egy
zárszámadást végeznek (azon céllal, hogy bemutassák
milyen volt a nevezett időszak gazdálkodása, hogyan
teljesültek a bevételek, kiadások, s mindez hogyan áll
párhuzamban az adott vezetés által vállalt célokkal).
Bár most egy év végéhez közeledünk, s nem egy adott
naptári év zárszámadását végezzük, mégis jogosan
merül fel bennünk a kérdés, hogyan is áll Újlengyel
Község Önkormányzata bő egy évvel a választások
után, avagy „vetettünk, de mit is arattunk”? (Dőlt
betűtípussal az egykori ígéreteink szerepelnek, a
könnyebb összehasonlíthatóság végett.)

(2012-es Falunap, 1 mFt összegben) és az ÚDSE
(Bróker Kupa, 1 mFt összegben) is egy-egy pályázatot
nyújtott be. Szintén az említett tengelyen belül az
UDSE pályázott „Környezetvédelmi kampányok
lebonyolítására” (pályázott összeg: 1,5 mFt) és „Civil
szervezetek eszközbeszerzésére” (pályázott összeg: 1
mFt). Az utóbbi négy pályázat még döntéshozatal előtt
áll.

Ösztöndíj: Önkormányzatunk a 2012-es naptári évre
csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez.
Ennek keretében az önkormányzat a Szociális Bizottság
által felállított és a Képviselő Testület által jóváhagyott
rangsor alapján a benyújtott pályázatokból a hét (a
szempontrendszer alapján) legrászorulóbb hallgatót
támogatja.
Első és egyben legfontosabb, nem egy építő, sokkal
Egészségház: Az egészségház belső átalakítása,
inkább akadályozó tevékenységünk: A sertéstelep
felújítása befejeződött. Az épületgépészet (víz,
ügye. Röviden összefoglalva a 2010. évi állapotokhoz
csatorna, fűtés, áramellátás, riasztó) teljesen
képest a kocka megfordult. 2010-ben a Hunland
kicserélődött. A váróterem hasznos alapterülete
Pork Kft-nek másodfokon helyben hagyott egységes
duplája lett. Minden nyílászárót kicseréltettünk.
környezethasználati engedélye volt, melyet az ÚDSE
A háziorvosi szakellátás mellett helyet kapott az
mint felperes bírósági úton támadott. Manapság a
épületben a fizikoterápia és a védőnői szakellátás is
helyzet: az egységes környezethasználati engedély
(utóbbi teljesen elkülönítve, külön váróteremmel). Az
másodfokon vissza van vonva, mely határozatot
épület belseje innentől megfelel az akadálymentesítés
a Hunland Pork Kft. támadott meg bírósági úton.
követelményeinek és az ÁNTSz előírásainak. A
(Tárgyalás: 2012. január 18-án a Pest Megyei
beruházás összköltsége a tervezéstől a használatba
Bíróságon.)
vételi engedély megszerzéséig 12,5 millió forint. A
külső átalakítás két szempont miatt várat magára:
Uniós és Nemzeti támogatások: Jelenleg az ÚDSEPillanatnyi információnk alapján jövő év februárjában
vel mint partnerrel több pályázatunk van benyújtva.
megnyílik a Vidéki Örökség megőrzése jogcímen a
Tanyafejlesztés keretén belül két célterületre
pályázatok benyújtásának lehetősége a Mezőgazdasági
pályáztunk. Hernád, Táborfalva, Tatárszentgyörgy és
és Vidékfejlesztési Hivatalnál. Amennyiben ez így
Vasad önkormányzataival közösen nyújtottunk be a
lesz, akkor szeretnénk a külső átalakításokat ezen
VKSZI-hez pályázatot erő- és munkagépbeszerzés
konstrukció igénybevételével megvalósítani, ezzel
céljából. Nem hivatalos információk alapján ezen
is tehermentesítve önkormányzatunk költségvetését.
pályázat elutasításra került. A másik célterületre
Másik oka pedig: a beruházás pénzeszközszükséglete
(elektromos energiával nem ellátott, lakott külterületi
kigazdálkodható lenne már az idei költségvetésünkből
ingatlanok szigetüzemű, mobil, megújuló energiára
is, viszont az önkormányzatok átalakításának terve
épülő energiatermelő rendszerek beszerzésére)
elbizonytalanít mindenkit a jövőt illetően, így az
önkormányzatunk önállóan pályázott, melyet
országgyűlési képviselőnk, dr. Szűcs Lajos tájékoztatása önkormányzat gazdálkodásának biztonságát csakis egy
bizonyos tartalékkeret fenntartásával lehet garantálni,
alapján meg is nyertünk. Az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengely, Leader pályázatok mely tartalékkeret a számunkra esetlegesen hátrányt
okozó parlamenti döntések hatását időben képes eltolni.
keretében a Térségi kulturális és sport rendezvények,
rendezvénysorozatok célterületre az önkormányzat
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Önkormányzati összefoglaló 2011
Legyen újra igazi ünnep a búcsú, a Falunap:
A könnyebb falat a falunap. Úgy érzem, hogy a
2011. évi falunapunkat - annak összbenyomását
értékelve - nehéz felülmúlni. A fentebb említett
pályázat benyújtására is azért került sor, hogy
mindennek a pénz ne legyen akadálya. A nehezebb
falat a búcsú. Nehezebb, mert nem igazán az
önkormányzaton, nem annak költségvetésén múlik
a búcsú „sikeressége”. A rendszerváltás óta a búcsú
folyamatosan veszített jelentőségéből. Többségünk
már nem hívja meg rokonait, barátait egy ebédre,
s így ki sem jutnak a mutatványosok közé. Igen
sokan már nemhogy vendégeket nem hívnak,
hanem a nyári meleget, esetleges hosszú hétvégét
kihasználva erre az időpontra tervezik családi
kirándulásukat. Év elején, időben feljegyezve
településünk búcsújának időpontját – bizonyára –
többségünk tudja úgy rendezni ügyeit, hogy ezen a
hétvégén településünkön tartózkodjon, s így saját
magunk számára tegyük újra ünneppé a búcsút.
Mindez rajtunk múlik.
Támogatni kell a közösségi sportolást a faluban:
Testületünk, fennállása óta elkötelezett a
tekintetben, hogy a településen fennálló, működő
civil szervezetek, egyesületek, klubok korábban
megszokott szintű támogatását biztosítsa.
Minden egyesület, klub – túl azon, hogy nagy
közösségformáló erővel bír – színesíti településünk
életét, színt visz a szürke hétköznapokba, s olyan
immateriális javakkal gazdagítja közösségünket,
melyet mérni anyagias világunk eszközeivel
nehezen lehet. Számszerűen: Az UDSE labdarúgó
szakosztálya – az elmúlt évek átlagának megfelelő
– 3 mFt, az Őszikék és Barátság Nyugdíjas Klubok
és a Vatya Népe Hagyományőrző és Íjász Egyesület
egyenként 100-100 ezerFt vissza nem térítendő
támogatásban részesült. (Itt kell megjegyezni, hogy
bár 2009- és 2010-ben hasonló szinten realizálódtak
az önkormányzat által nyújtott támogatások, viszont
az utolsó, a Pénzügyi Bizottságban eltöltött évemre
(2006) visszatekintve, az akkor még egyetlen
nyugdíjas klub 300 ezerFt támogatást kapott. Így
joggal van hiányérzete az embernek.) Lényeges
dolog, s úgy érzem, megosztja a lakosságot a
labdarúgó szakosztály, így ezzel kicsit bővebben
foglalkoznék: A labdarúgás Újlengyelben több
év alatt, jelentős társadalmi összefogással és sok
társadalmi munkával, kitartással érte el jelenlegi
szintjét. A felnőtt csapat mellett nevelkedik hat
korosztályban összesen hetven gyermek. Az
említett korosztályos csapatok a saját szintjükön
biztató eredményeket mutatnak. Korábbi testületi
ülések jegyzőkönyveit böngészve 2015-16-ra
várták azt az időt, amikor a jelenlegi tehetségesebb
korosztályok képesek lesznek a felnőtt csapat
gerincét alkotni. Tehát még 3-4 év kell ahhoz,
hogy a felnőtt csapatunk a hasonló szintet helyi
labdarúgókkal is meg tudja tartani. Célként mindig
az állt a mindenkori testület előtt, hogy ezt elérjük.
A labdarúgó szakosztály nyár végén felállt vezetése
(Csernus József elnök, Petrányi József, Szolcsánszki
Péter elnökségi tagok és Serfel Péter tiszteletbeli

elnökségi tag) hűen képviseli ezen igényeket,
ugyanakkor a szakosztály költségszintjének
racionalizálásában, ésszerű degradációjában is
érzi jelen korunk társadalmi-gazdasági elvárásait.
Másrészről, Serfel Péter képviselő úrnak
köszönhetően a Látvány-csapatsport támogatás
keretéből 2 970 ezerFt támogatást nyert az
ÚDSE labdarúgó szakosztálya az utánpótlás
nevelési költségeinek fedezésére (a 2011-2012es labdarúgó szezonra), melynek két-harmadát
az önkormányzat vissza térintendő támogatás
formájában előfinanszírozza. Tehát a szakosztály
fenntarthatósága egyrészt a költségcsökkentés
oldaláról, másrészt az alternatív bevételszerzés
oldaláról biztató jeleket mutat a jövő szempontjából.
Újlengyeli Polgárőr Egyesület: Ez év elején
megkeresett két lelkes polgára településünknek
(Mogyorósi József és Sztahó Csaba), kik
felvetették egy polgárőr egyesület alakításának
tervét. Rendhagyó módon nem pénzeszközigénylési szándékkal jöttek, hanem ellenkezőleg:
Az egyesület megalakítását úgy gondolták, hogy
az önkormányzattól egy erkölcsi támogatást
szeretnének, s a szolgálatokat saját eszközeikkel,
saját költségen tervezik megvalósítani. Itt
megállnék egy szóra: közfeladat ellátását
tervező magánszemélyek úgy kerestek meg
egy önkormányzatot, hogy nem a tenyerüket
mutatták és nem anyagi igényeikkel kezdték a
tárgyalást. Máshol a közösségtől, a közösség
vagyonából mindenki elvenni szeretne, itt
meg úgy szeretnének közfeladatot ellátni, a
közösség érdekében áldozatot vállalni, hogy
vele szemben nincsenek anyagi követeléseik.
Nem közöltem velük, de lelkem mélyén igen
büszke voltam rájuk, ilyen csak Újlengyelben
van. Önkormányzatunk Képviselő Testülete
felajánlotta, hogy az egyesület bejegyzésének
kiadásait fedezi. Személyes véleményem, hogy
az ilyen kezdeményezések mellé oda kell állni,
s amennyiben önkormányzatunk költségvetése
a jövőben is az ideihez hasonló helyzetben lesz,
akkor keresnünk kell a megoldást az egyesület
kiadásaiban történő önkormányzati szerepvállalásra.
Az egyesület tényleges munkavégzésének kezdetét
megelőzően településünk közbiztonsági helyzete
progresszíven romló helyzetet kezdett mutatni.
(Egymás utáni három hétvégén, a külterületünket
is számítva, öt vagyon ellen elkövetett
bűncselekmény történt.) Mindezek után az egyesület
munkavégzésének – és természetesen a rendőrséggel
történő együttműködésüknek – köszönhetően a
bűncselekmények száma drasztikusan csökkent.
Minden egyéb tényezőt mellőzve, egy fontos
dolog, ami igazolja az egyesület működésének
létjogosultságát: Kulima Gábor és Sztahó Norbert
– kiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki –
járőrözésük alkalmával az Arany János utcában
emberi életet mentettek. Mindezeken túl köszönöm
az egyesület minden tagjának, hogy vigyázzák
értékeinket, biztonságunkat és álmainkat.
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Ezen évben önkormányzatunk a Kossuth
Művelődési Központtal együttműködésben
amatőr képzőművészet területén elért eredményeit
elismerve Méhész Györgyöt díjban részesítette.
Gratulálunk Gyuri bácsinak!
Meg kell ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem
a Polgármesteri Hivatal kertjében történt karácsonyi
hangulatkeltő eszközök telepítését: a Karácsonyfa
ötletgazdájának, Kovács Krisztinának, az
Önkormányzat alkalmazottainak; a Betlehemes
istálló ötletgazdájának, Serfelné Gál Krisztinának és
természetesen segítőiknek: a Vatya Népe Egyesület
nőtagjainak.
Végezetül: Mivel jelen kiadványunk véges, s nem
lehetséges minden pontot tüzetesebben kibontani,
így címszavakban említenék egy-két dolgot, ami az
elmúlt időszakban megvalósult (költséghatékonyság
és egyéb indokok végett), viszont terveink nem
minden esetben tartalmazták:
Napközi Otthonos Óvodában: A park
öntözése egy 300 ezerFt-os beruházásnak
köszönhetően a hálózati vízfelhasználás
mellőzésével történik (ezen beruházás
már az idei évben megtérült). A tűzlépcsőkialakítás megkezdődött. Csatornázás történt.
Csoportbővítésnek köszönhetően az óvodánkban
manapság helyet kap minden újlengyeli gyermek,
kinek szülei igényelték az óvodai ellátást.
(Gyermeklétszám az óvodában: 2010. október 1-én
42, 2011. október 1-én 52, 2012 tavaszán 60.)
Tornaterem: fűtésfelújítás.
Általános Iskola: vízelvezetés, játszóudvar
esési területének felújítása, tetőjavítás.
Régi takarékszövetkezeti épület:
fűtésfelújítás.
Művelődési ház melletti konyha épülete:

vakolat-felújítás, külső festés.
Polgármesteri Hivatal: számítógéppark- és
szoftverfejlesztés.
Közvilágítás bővítés: megvalósult a Rákóczi
utca egy részén, folyamatban (várható megvalósítás
2012 első féléve) a Határ utca Ady Endre utcától
délre fekvő része és a Dózsa György utca Határ és
Arany János utcák közti szakaszán.
Szociális háló: Átmeneti segély,
méltányossági közgyógyellátás jogosultsági
határának bővítése. Házi segítségnyújtás
kapacitásbővítése.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.
Lomtalanítás.
Összefoglalóan, önkormányzatunk 2011-ben egy
relatíve sikeres esztendőt tudhat maga mögött.
Meg kell jegyeznünk, hogy az önkormányzat
költségvetése a fentebb említett fejlesztések,
karbantartások, rendezvények, nyújtott támogatások
megvalósítása mellett a pénzmaradvány-szintjét
emelni tudta, s idegen forrás (hitel, kölcsön és
egyéb, hitelviszonyt megtestesítő jogügylet)
igénybevételére nem került sor ezen okból.
Meg kell köszönnöm – a tisztesség kedvéért
név nélkül, mert óhatatlanul sem szeretnék az
igen hosszú listából bárkit is kihagyni – minden
polgárunknak, egyesületünknek, klubunknak és
vállalkozásnak a település idei évéhez történt
(akár anyagi, akár társadalmi munkával történő)
hozzájárulását…és:
MAGAM ÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET
NEVÉBEN MINDEN KEDVES
POLGÁRUNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS KEGYELMEKBEN GAZDAG,
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK
			Petrányi Tamás polgármester

rendőrségi hírek
A környező községek területén (Dabason és
Újhartyánon is), a decemberi hónapban több
lakásbetörés is történt a nappali órákban. Ezekben az
esetekben az elkövetők kihasználták, hogy dolgozni
mentek a lakásban élők és ez idő alatt jutottak be
a lakásba, majd tulajdonítottak el készpénzt és
ékszert. Nem ritkán több százezer forint értékben.
Azt javaslom, hogy otthonukban minimális
készpénzt tartsanak valamint egyéb értéktárgyaikat
lemezkazettában, vagy bútorszéfben tárolják.
Ezeknek a beszerzési ára kb. 5000-15.000 Ft között
van.
A decemberi hónapban egy lopás történt a község
külterületén. December 10.-én szombaton éjszaka
a Nyáregyházára vezető összekötő út melletti
gyümölcsös területéről tulajdonítottak el ismeretlen
elkövetők, számos öntözéshez használt fém
keverőcsapokat, illetve vaslemezeket. Az ügyben a
nyomozás még folyamatban van.

Szeretném felhívni a tisztelt Lakosság figyelmét
arra, hogy az esti órákban közlekedő kerékpárosok,
- többek között - a saját biztonságuk érdekében
használjanak a kerékpáron világítást. A sárga
mellény használata lakott területen kívül kötelező.
Viszont ajánlatos a viselete (saját biztonságuk
érdekében), lakott területen belül is a jól láthatóság
érdekében.
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a
vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek,
mint más jármű esetében: jármű vezetésre alkalmas
állapotban kell lenni (tehát ittasan kerékpározni sem
szabad) és ismerni kell a KRESZ-szabályokat.
Amennyiben a tisztelt Lakosságnak a helyi
közbiztonsággal kapcsolatosan fontos észrevétele
van, akkor azt a következő telefonszámon teheti meg:
0620/ 4896749.
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Balázs Gábor körzeti megbízott

valló világ
„Egy gyermek ajándéka örökké tarthat.
Egyszer egy ember megbüntette a lányát, amiért az eltüntette a drága pénzen vásárolt arany csomagolópapírt.
Amiről az apa nem tudott, az az volt, hogy a lány hosszú órákat azzal töltött, hogy az aranypapírból kivágjon
egy darabot, amivel az apja számára készített ajándékot.
Egy dobozba csomagolta be, és tette a fa alá. Amikor szenteste az apja meglátta az ajándékot,
kibontotta, s látta, hogy a doboz belül üres. Azt mondta a lányának:
Tudod kislányom, az úgy szokás, hogy ha valakinek ajándékot adunk, akkor nem szabad üres dobozt adni.
- De apa - így a lány - hiszen ez a doboz nem üres, tele van csókokkal, amiket én raktam el neked karácsonyra.
Az apa könnyeivel küszködve ölelte át a lányt, bocsánatáért esedezve.
A kislány átölelte apját és sírva bocsátott meg neki. Nem sokkal ezután a kislány meghalt egy balesetben. Az
apa egész életén át az ágy alatt őrizte az arany dobozt. Amikor rosszul érezte magát, mindig kinyitotta a dobozt
és egy elképzelt csókot vett ki belőle .... így emlékezve az ő gyermekére, aki azt odatette...
Mindannyiunknak van ilyen aranydobozunk, amely tele van csókokkal gyermekünktől, családunktól, barátainktól, és Istentől.”
Forrás : http://gondolatok-erikaholland.blogspot.com/2009/02/idezetekaz-aranydoboz.html
													Vas Mária

Óvodai hírek
December 1-én a fogászati hónap
lezárásaként Harmincz Dóra gyakornok
védőnő fogápolási bemutató keretében
tanította óvodásainkat a helyes fogmosásra.
Köszönjük szépen a pontos és lényegre törő
oktatást!
Ezen a napon az Általános Iskolából
érkeztek hozzánk alsó tagozatos, zeneiskolás
lányok, akik egy Karácsonyi koncerttel
kedveskedtek gyermekeinknek. Köszönjük
nekik az élményt és Bíró Oxánának ezt a
lehetőséget!
Következő fontos eseményünk a Mikulás
érkezése volt. Nagyon nagy izgalommal
várták ovisaink a találkozást. Mindhárom
csoportban versekkel, dalokkal köszöntötték
a jóságos „öreget” és válaszoltak kérdéseire.
Nagyon szépen köszönjük a Mikulás / T. B./
hozzáértését!
Óvodánk gyermekei és dolgozói nevében
szeretnék köszönetet mondani a következő
vállalkozóknak, cégeknek és magán
embereknek, akik adományaikkal és

szolgáltatásaikkal segítették óvodánkat:
AndreasAgro Kft. Cégvezetőjének,
Tóth Péternek, aki önkormányzati célok
elősegítésén belül 120000 forintot ajánlott
fel óvodásainknak karácsonyi ajándékokra.
Takács Andrásné Julinak, aki
asztalterítőket, függönyt és a Mikulás-ruhát
varrta meg az óvodánknak.
Magdi virágüzletnek, dekoráció
felajánlásáért.
Sealed Air csomagoló vállalattól, Revák
Andrásnak, aki 1500 db Mikulás csomag
zacskót ajándékozott az óvodának.
Sztahó Csabának, aki egy fenyőfával
segítette az óvodások önfeledt
Karácsonyozását.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!!!
Az óvoda minden dolgozója nevében Békés
Boldog Karácsonyt és Sikeres Új Évet
kívánok mindenkinek!
			Pálinkásné Kovács Márta
meghat. óvodavezető

tüdőszűrés
Helye: Újlengyel Művelődési ház. Időpontok: 2012
január 20. péntek 8.30-13.30 h, jan.23. hétfő 11.20-

17.00, jan.24. kedd 8.30-13.30, jan.25. szerda 11.2017.00. Csak 18 éven felülieknél végzik el a szűrést.
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védőnői hírek
Két újszülött érkezett :
1. Hakucsák Kata
2011.11.23. a.n. Surman Panna
2. Tunner Maja
2011.12.03. a.n. Fazacos Beáta
Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak.

megköszönni Petrányi Tamás Polgármester Úrnak, a
Képviselő Testületnek, a szakembereknek a munkáját
akik megvalósították a minden előírásnak megfelelő,
tágas, gyönyörű Tanácsadót. Külön köszönet Petrányi
József Igazgató Úrnak, aki biztosította a Tanácsadó
ideiglenes otthonát az Általános Iskolában és a
költözködésnél is nagy segítséget nyújtott. Köszönet az
Óvoda Vezetőjének és dolgozóinak, valamint a szülőknek,
akik felajánlásaikkal lehetővé tették a Védőnői Tanácsadó
díszítését.

Dec. 1.-én az óvodásoknak a” Helyes fogápolás” -ról
tartott bemutatót Harmincz Dóra főiskolás védőnő
hallgató. A bemutató nagy sikert aratott.
Itt szeretném felhívni a szülők figyelmét a gyakoribb
fogkefecserére és a legjobb minőségű gyermek Elmex
fogkrém használatára.
Köszönetnyilvánítás: 2011.nov.30.-án átadásra került az
új Egészségügyi Központ, melyben a Védőnői Tanácsadó
is helyet kapott. A gondozottakkal együtt szeretném

Újlengyel lakosságának Nagyon Boldog Karácsonyi
Ünnepeket Kívánok!
				Faragó Sándorné védőnő

újlengyel minden lakosának, minden kedves
olvasónknak áldott, meghitt karácsonyi ünnepeket és szebb jövőben reménykedő boldogabb
új esztendőt kíván az újság szerkesztősége
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