RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
November végén két járműlopás is történt a községben. Az egyik egy lezárt állapotban lévő kerékpár,
melyet a nappali órákban tulajdonítottak el az utcáról.
A másik esetben egy udvarban tartott működésképtelen robogót loptak el ismeretlen tettesek az éjszakai
órákban. Mindkét eset tekintetében a nyomozás még
jelenleg is tart.
Jelentősebb esemény is történt a községben. December elején, az esti órákban jelent meg három férfi, akik
jelentős kézpénzt tulajdonított el egy idős hölgytől. Az
idős hölgy korábbi „ismerősi” köréből órákon belül
több személyt is előállítottak a dabasi Rendőrkapitányság nyomozói, akiket gyanúsítottként hallgattak
ki. Ebben az ügyben is folyik még a nyomozás.
Az elmúlt hetekben kezdődött a községben olyan eset,
amelynek során a hajnali órákban a házakhoz szállított pékárúkat tulajdonították el. Az elkövetőt a második lopást követően tetten értem és vele szemben
a megfelelő szankció alkalmazásával eljártam. Azóta
nem fordult elő hasonló cselekmény.
A téli időszakhoz közeledve gyakrabban fordulnak elő

falopások, kisebb-nagyobb mennyiségben. A 405-ös
számú út és a község közötti önkormányzati tulajdonú
erdőből tulajdonítottak el 5-6 szál nyárfát, valamint a
Kőrösi út mellett a Pusztavacsi határhoz közelebb eső
résznél a már kitermelt és őrizetlenül tárolt akácfából
loptak el nagyobb mennyiséget.
Végezetül még két dologra szeretném felhívni a tisztelt Lakosság figyelmét. Elsőként a szórakozóhelyek
látogatása során kérem fokozottan ügyeljenek értéktárgyaikra - pénztárca mobiltelefon -, mert van, aki
kihasználja a kínálkozó lopási lehetőséget. Másodsorban a téli időjárásra való tekintettel kérem a tisztelt
Lakosságot, hogy óvatosabban közlekedjenek az eddig megszokottnál.
Amennyiben a közbiztonsággal kapcsolatban valamilyen jelzésük, vagy észrevételük van, akkor a következő számon tudnak elérni: 0620/489-67-49
Balázs Gábor
körzeti megbízott

HONFOGLALÁS
HONFOGLALÁS Rock színmű
2013.január 26-án előadjuk Dabason a Diego
Sportcsarnokban a 2011-es újlengyeli Falunapon sikerrel bemutatott rock színművet. A darabot színi és
zenei rendező is igazgatja és profi színpad-, hang- és
fénytechnikával, lézer show látványelemekkel lesz
gazdagítva. Az újlengyeli MAGYAROCK zenekar
fogja játszani a P-Mobil “Honfoglalás” című lemezét
és mi a számok között párbeszédes színmű formájában jeleneteket fogunk előadni valós történelmünkről

és a hazatérés részleteiről. Az előkészületek és a próbák javában folynak, melyről készült képanyag megtekinthető az egyesület honlapján: www.vatyanepe.
ujlengyel.hu illetve közösségi portálján. Szeretnénk,
hogy Újlengyelből majd külön busz vigye az érdeklődőket az előadásra.
VATYA NÉPE Egyesület

ÓVODAI HÍREK
Óvodai Hírek
Óvodánkban, a szülők kérésére 2012. 10. 26-tól néptánc oktatás indult, ami nagyon tetszik a gyermekeknek. Hetente egy alkalommal tart foglalkozást az oktató, amin megismerteti a gyerekekkel a különböző
tájegységek népi gyermekjátékait és a néptánc alaplépéseit.
Október végén a régi kazánjaink helyett új gázkazánt
szereltetett be a Fenntartó, köszönjük szépen!
November 28-án, már hagyománnyá váló Karácsonyi-koncerttel örvendeztette meg óvodásainkat az
újlengyeli zeneiskolások egy bátor, kis csapata. Köszönjük szépen Bíró Oxánának, hogy felkészítette növendékeit és lehetővé tette gyermekeinknek ezt a szép
élményt!
December 4-én érkezett hozzánk a Mikulás. Minden
csoport nagy izgalommal, szeretettel, versekkel és dalokkal várta a jóságos öreget.

Köszönjük szépen Gergely Csabának és családjának
a nagyobb mennyiségű almát és az udvari játékokat,
Halengárné Takács Melindának a madáretetőt és madáreleséget, Répásiné Poór Gabriellának az almát,
Takarékszövetkezet dolgozóinak a szaloncukrot, és
Cserhalmi Jánosné Erzsikének a játékokat!
Az óvoda minden gyermeke és dolgozója nevében
kívánok mindenkinek békés, boldog Karácsonyt és
eredményekben gazdag Új Esztendőt!
Pálinkásné Kovács Márta
Óvodavezető
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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2012. december/ KARÁCSONY HAVA – TÉLELŐ – ÁLOM HAVA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Ismét egy naptári év lezárásához közeledünk, s illik
ilyenkor az eltelt évben történt eseményeket, az önkormányzatunkat és településünket érintő fontosabb
történéseket összefoglalni, s egy kitekintést felvillantani a jövőt illetően.
Először kezdeném a „sertéstelep” ügyével, mely vis�sza-visszatérő eleme híradásainknak: A 2012-es esztendő egy több szakaszból álló tárgyalássorozatból
állt a Budapest Környéki Törvényszéken. A per tárgya
az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Főfelügyelőség határozata (mely határozattal az Egységes Környezethasználati Engedélyt vis�szavonó, elsőfokú határozatot hagyta helyben). A pert
a Hunland Pork Kft. 2012. június 26-án elveszítette.
Utolsó esélyét is kihasználva szeptember 24-én a
Kúriához (egykori Legfelsőbb Bíróság) fordult rendkívüli jogorvoslatért. A Kúria jelen esetben a következő döntési lehetőségekkel élhet: Először azt dönti
el, hogy a kérést egyáltalán befogadja-e (dönthet úgy
is, hogy nem fogadja be, ekkor vége van, nyertünk).
Amennyiben a Kúria befogadja, akkor a rendelkezésére álló iratokból tárgyalás nélkül dönt. Ennek kimenetele már kettős. Egyelőre információnk még arról
sincs, hogy a Kúria vajon befogadta-e a jogorvoslati
kérelmet. Természetesen változás, vagy újabb információ esetén tájékoztatjuk a lakosságot.
2012-ben megvalósult önkormányzati fejlesztések:
Az évünk a Művelődési Ház belső felújításával kezdődött. Májusban valósítottuk meg 90 %-os állami
támogatással a Tanyafejlesztés programon belül a
„Villany nélküli tanyák energiaellátása célterület”-re
benyújtott pályázatunkhoz kapcsolódó eszközbeszerzéseket. Azóta a pályázat pénzügyi elszámolása is
megtörtént, a beruházás saját erős előfinanszírozása
után a hozzá kapcsolódó állami forrás önkormányzatunk részére kiutalásra került. Idei évben rendeződött
jogilag a szennyvizes-nyarasunk helyzete. Ez egy két
éves procedúra volt. 2 hektár területen az önkormányzat az eredeti állapot helyreállítására volt kötelezve,
ezt tavalyi évben megvalósítottuk, s a fölhivatalnál
el is fogadtattuk. Idei évben a művelési ágváltoztatás
engedélyeztetése és kivitelezése történt. A bakhátak
kialakítása tavasszal megtörtént. Az eltelepített csemeték eredésébe hiba csúszott be, melyet a kivitelező
tavasszal rendezni fog. Megtörtént a belterületi utak
alá-fölérendelése is 18 db „Elsőbbségadás kötelező”

tábla kihelyezésével.
A nyár az intézményeinké volt. Az óvodában elkészült
a tűzlépcső, a kert két udvari játékkal gazdagodott. A
konyhánk tisztasági festésben részesült. Az iskolában
felújításra került a régi kazánház. Az új szárny festésre
történő előkészítése alatt kiderült, hogy a nagy fesztávú aulatető oldalirányban elmozdította a koszorút,
így azonnali beavatkozás vált szükségesé. Statikus
tervező szolgáltatásainak igénybevétele mellett az
aula megerősítésre került, az iskolakezdésig elkészültek a festési és burkolási munkálatok is. Mindezeket
a buszmegállók részleges felújítása és festése követte.
A fűtési szezon elején kiderült, hogy az óvoda három
ÉTI-25-ös gázkazánjából kettő teljesen, egy pediglen
részlegesen nem felel meg a fűtés hőenergia szükségletének biztosítására. Felújításuk gazdaságtalan. Ezt
követően a három kazán selejtezésre került. Egy új
kondenzációs, 65 kW-os kazán került beépítésre, a
megfelelő kéménnyel. Mindemellett külön fűtési körökre lett választva az óvoda alsó- és felső szintje és
a konyha.
Ősszel történt meg a temetőparkoló kialakítása és a
Határ utca és Arany János utca déli végeit összekötő
útszakasz alapozása és mart aszfaltos kiékelése. Terveink között szerepelt a Rákóczi utca belterületi, aszfalttal nem burkolt szakaszának mart aszfalttal történő kiékelése is, ez a beruházó tájékoztatása alapján a
mart aszfalt jelenlegi hiánya végett elmaradt. Közvilágítás bővítésről is döntött a képviselőtestületünk: A
temető utcában a temető és az Ady Endre utca közötti
szakaszon hálózatbővítés fog történni, és a parkoló
és a temető sarkán egy lámpatest kerül felhelyezésre.
Az Ady Endre utca és a Temető utca sarkán lámpatest
felhelyezés, az Akácfa utcában a Petőfi Sándor utcai
kereszteződéstől a külterület irányába két darab lámpatest felhelyezése várható. A kivitelezési munkák
megrendelése megtörtént, a kivitelezés a DÉMÁSZ
alvállalkozóin múlik.
Pályázataink: Tavasszal pályázatot nyújtottunk be a
Belügyminisztérium által kiírt „Közbiztonság növelése” jogcímre. A pályázatban térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a hozzá szükséges központ kialakítására igényeltünk a 12 millió Ft-os beruházás mellé 10
millió Ft vissza nem térítendő támogatást. A benyújtott pályázatokról a mai napig döntés nem született. A
falunapunk az idei évben részben elnyert támogatás
(480 ezer Ft) terhére került megrendezésre.
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Az Újlengyeli Diáksport Egyesület több pályázatot
is nyert, melyből kettőt az önkormányzattal együttműködésben már megvalósított. Az egyik pályázat
egy rendezvény (~500 eFt), a Bróker-kupa volt, a
másik pályázatból pediglen eszközvásárlás (fűnyíró
kistraktor 2 159 eFt értékben) történt. A kistraktor
az egyesület tulajdona, viszont az önkormányzat érdekeit szolgálja. Az egyesületnek még egy nyertes
rendezvénypályázata van, melynek megvalósítása a
jövő évben várható (1,4 millóFt). Idei év novemberében a KEOP 5.5.0 pályázati konstrukció várható
kiírásának társadalmi egyeztetése történt. Jelenleg
arra készülünk, hogy a pályázat tényleges kiírásakor
„rajtra készek” legyünk. Az ehhez szükséges pályázat megírásának előfeltételét jelentő energia-auditálást elindítottuk óvodánknál, egészségügyi központunk épületénél és a vízmű épületénél.
Bursa Hungarica ösztöndíj: Képviselőtestületünk
határozata alapján önkormányzatunk a következő
évben 9 fő „A” típusú pályázót havonta 5 000 Ft-tal
támogat.
Társadalmi szervezeteink támogatása, pénzeszközátadások: Önkormányzatunk az idei évben is az előző évekhez hasonlóan több civil szervezet működési
célú kiadásaiban nyújtott támogatást (Újlengyeli Diáksport Egyesület, Barátság Nyugdíjasklub, Őszikék
Nyugdíjasklub, Vatya Népe Hagyományőrző és Íjász
Egyesület, Újlengyeli Polgárőr Egyesület), mindezeken kívül támogattuk a révfülöpi tábor Alapítványát,
az újhartyáni orvosi ügyeletet (melyet közösen tartunk fenn Újhartyán, Inárcs és Kakucs önkormányzataival), az Ország Közepe Többcélú Önkormányzati Társulást és a Dabasi Rendőrkapitányságot.
Szükséges megemlítenünk önkormányzatunk gazdálkodását is érintőlegesen, mielőtt a jövő évről, s
az azt érintő változásokról írnék. Önkormányzatunk
az idei évben is a 2011. évben elindított növekedési
pályát követte. A 2011. évet 4 600 ezer Ft szabadon
felhasználható pénzmaradvánnyal kezdtük, mely év
végére 19 063 ezer Ft-ra növekedett. Idei évben ez
az összeg tovább növekedett, olyannyira, hogy december 5-én az önkormányzat lekötött betétállománya meghaladta a 48 millió forintot. Önkormányzatunk rulírozó hitelkeretét idei év tavaszán már nem
újítottuk meg, mert nem volt rá szükség. A fennálló
hiteleinket a szerződések szerint rendben törlesztettük. Mindezek alapján látható, hogy önkormányzatunk az év végén olyan gazdasági helyzetben lehetne, hogy nagy nyugalommal várhatnánk a következő
esztendő(ke)t. A feltételes mód nem hiábavaló! Viszont ki kell mondanunk, hogy a jogszabályi környezet az önkormányzatok háza táján olyan fordulatot
vettek, ami a jövőnket bizonyos mértékig kiszámíthatatlanná teszi. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy
mindezekkel kicsit tüzetesebben foglalkozzak, tehát
a jövő évet illető változások településünk életében:
Fontosak a dátumok, mert most (december 8.), mikor
az újságot írom, sok minden előtt állunk, de mikorra
megjelenik, több dolog le fog zárulni.
Két jogszabály párhuzamos alkotásának (Köznevelési törvény és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény) következménye, hogy az általános
iskolai nevelés, oktatás 2013. január 1-től kikerül
az önkormányzatok feladatai közül, s átkerül állami
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feladatellátásba. Sehol nem lesz az önkormányzatoknak fenntartói joga és kötelezettsége. Ez esetünkben annyit jelent, hogy a vagyon (tehát az ingatlan)
önkormányzati tulajdonban marad; így a kapcsolódó felújítások, beruházások az önkormányzatunk
feladata lesz, viszont a működtetését, irányítását a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi
Tankerülete fogja közvetlenül ellátni. Azt gondolom,
sehol nem örülhet annak egy település, hogy elveszíti döntési jogosultságát általános iskolája felett. Ez
nálunk különösen így van. Még egy dolgot meg kell
említenünk, hogy nem csak ez a veszteség éri településünket, hanem az iskola „elvételének” a hozzá kapcsolódó eddig átengedett adók és a normatív finanszírozás elvonásának egyenlege önkormányzatunkat
illetően évente -38 millió Ft. Az iskola átadás-átvétele december 12-én lesz (tehát az újság megjelenésekor már túl leszünk ezen az időponton).
Közös Önkormányzati Hivatal: Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 2013. január 1-én
hatályba lépő, vonatkozó rendelkezéseinek értelmében a 2000 fő lakosságszámot el nem érő települések
önkormányzatainak önálló polgármesteri hivatalai
megszűnnek. November 13-án Pusztavacs Község
képviselőtestületével közösen megtartott testületi ülésen határoztunk a két település részvételével
2013. január 1-től megalakítandó „Újlengyeli Közös
Önkormányzati Hivatal” megalakításáról. Miként a
név is mutatja, a hivatal székhely települése Újlengyel lesz, annak költségvetése az újlengyeli önkormányzat költségvetésébe épül be. Itt kel megállni,
s néhány tévhitet eloszlatni. Többen keverik ezt a
közös hivatal-létrehozást az egykori tanácsrendszerrel. Esetünkben arról van szó, hogy a két település
önállósága ugyanígy megmarad. Az önkormányzatok költségvetése ugyanúgy elkülönül, mint eddig. A
döntéshozó szerv (képviselőtestület, polgármester)
ugyanúgy, változatlan formában megmarad. A hivatal nem más, mint az önkormányzatok végrehajtó
szerve, s ez a végrehajtó szerv kerül közös fenntartás alá. Valójában tényleges változás az elmúlt szűk
két évhez képest nem lesz, ugyanis – bár eddig nem
kimondottan – a két hivatal gyakorlatilag így működik. Másrészt így révbe ért a képviselőtestület azon
tevékenysége, mely az elmúlt két évben a hivatal
eszközellátottságának folyamatos fejlesztésére irányult. Így vált képessé településünk hivatala arra,
hogy egy ilyen együttműködésben a székhely település elé támasztott feladatoknak maradéktalanul
meg tudjon felelni. Tehát, összességében a Közös
Hivatal felállása okán változást észrevennünk nem
szabad, viszont – és ezzel elérkeztünk a következő
kérdéskörhöz – ami változás lesz (és ez minden települést érint – függetlenül annak hivatalától) az a
járások felállítása. Lesznek bizonyos ügyek, melyek
elintézési helye a járásokhoz kerül át. Hogy melyik
ügyek, ügycsoportok ezek konkrétan, mindezekről
későbbiek folyamán tájékoztatást adunk. Ma (december 8-án) a járásokról annyit lehet tudni, hogy
január 1-től fel fog állni, a járási hivatal Dabas Város
én lesz, de a járási hivatal vezetőjének kilétét csak
tippelni lehet, így természetesen azt sem lehet tudni,
kik fognak ott dolgozni.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Tisztelt sportszeretők!
Ezúton is szeretném megköszönni az egész éves biztatást, kitartást a csapataink mellett! Sok más csapatnál
(nálunk lényegesen nagyobb településeknél, ill. városokban nagy a tanácstalanság, forráshiány, rendezetlenség,
stb.) nem kiszámítható a jövő (természetesen sportról van szó)!
Ellenben nálunk kimondottan a stabilitás, rendezettség az, amit magunkénak vallunk! A tavaszt (hosszú idő
után) úgy kezdjük, hogy “jelentős” összeg köszön vissza a számlánkról!
A felnőtt csapatunknál tervezünk erősítéseket (az ésszerűség határain belül)! Viszont,ami a fiatal újlengyeli
tehetségek beépítését illeti, azt kell mondanom, hogy várnunk kell egy-két évet , mire folyamatos lehet a “felhozatal”!
Az őszt (felnőtt) a negyedik helyen zártuk (16 csapatból) 7 győzelem,5 döntetlen,3 vereség,28 lőtt,21 kapott
gól és 26 ponttal! Pályaválasztóként:6 győzelem,2 döntetlen, vereség nélkül!
A tavaszi tervek is pozitív szemléletűek, hiszen megvalósulni látszik egy eredményjelző beszerzése Szabados
Antal SZ.B.TRANS KFT,illetve Kaldenecker Ferenc felajánlásából!
Itt szeretném kiemelni mindazok támogatását, akik anyagi, tárgyi vagy dologi juttatásban részesítették a klubot! Örvendetes tény, hogy a nehéz időkkel dacolván mégis jelentős támogatóink tábora !
Név szerint: Akác tanya, Arláth József, Batuska Sándor, Bernula Attila, Birizdó Imre, Cserna Ferenc, Csőke
György, Duhaj Sándor, Erdei Szalonka Vadásztársaság, Erdei Pál, Gecser Pál, Gecser Pálné, Hornyák György,
Hornyák Krisztián, Hornyák Mihály, Hölle Mátyás, Inter-VM, Kemencei Csaba, Kiss Karolina, Kiszel Pál,
Klemenc Antal, Klemencz Virág, Kollár Mihály, Kollár Zoltán, Komjáti István, Kölesz Zoltán, Kulima István,
Lauterné Farkas Zsuzsa, Lengyel Pékség, id. Majer György, ifj. Majer György, Márton Zoltán, Mladonicki Mihály, Molnár Imre, Murár Attila, Olgi Cukrászda, Örkényi Takarék Szövetkezet, Petrányi Renáta, Rizmajer Pál,
Rizmajer Zoltán, Serfel Ferenc, Sinka KFT, Surman Gergely, Surman József, Surman Pál, Sztaho Csaba, Sztaho Gábor, Sztaho Imre, Talata Ágnes, id. Telepóczki János, Trenkwalder Kft., Tomona Richárd, Újlengyel Község Önkormányzata, Váradi János, Vargáné Katalin, Velikovszki Attila, Virág György, Zsolnai Márti. TAO-s
támogatók: Bro-Ker-Bét Kft. Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft. EPRES TRANS Kft. J&S Speed Kft.
Végezetül, de ahogy mondani szokták, egyáltalán nem utolsó sorban, szeretném megköszönni mindazoknak
a lányoknak, barátnőknek, asszonyoknak a “hathatós háttér munkáját”, akik megértéssel, türelemmel és dologi munkával segítették , és segíteni fogják az újlengyeli csapataink meneteléseit, ezzel is veretessé téve az
Ú.D.S.E hírnevét a megyei sportbarátok igen népes táborában!
Kívánok mindehhez jó egészséget és stabilitást!
Kívánok mindenkinek Meghitt, Békés Karácsonyt és Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt!
Tisztelettel: Surman István.

ISKOLAI HÍREK
A 9. alkalommal megrendezett Kossuth Zsuzsa kupán iskolánk csapata 1. helyezést ért el, immar 2. alkalommal. A csoportkör megnyerése után a döntőben Dabas-Sári ellen fölényesen (4-0) nyertek. A győztes csapat
tagjai : Dávid Bálint csk, Duchaj Vince, Fajka Ákos, Gelbmann Bence, Rácz Viktor, Félix Krisztián, Krizsán
Bence, Petrányi József, Szabó Dávid és Sztahó Gábor . Felkészitő tanár Bíró István

TUDTA-E ÖN, HOGY
Hungarikum a szaloncukor

díszítés magyar sajátosság, csak nálunk szokás sztaniol- és selyempapírba csomagolt édességet akasztani a
Ugyan a karácsonyfa állítása német eredetű szokás, fenyőfa ágaira.
a fenyő szaloncukorral való díszítése hungarikumnak Az édesség elnevezése arra utal, hogy kezdetben csak
számít. A rojtos szélű selyempapírba és sztaniolba a tehetősebbek engedhették meg maguknak nagy
csomagolt édesség Magyarországon kívül csak ott ta- karácsonyfa állítását, a fenyő helye pedig a szalonban
lálható meg ahol magyarok élnek.
volt. Ugyanakkor tartalmát tekintve mindegy, mit heEleinte gyümölcsöket, aszalványokat, mézeskalács- lyezünk a papírba, a csomagolástól egyedi e kedves,
figurákat akasztottak Magyarországon a karácsony- ehető díszítőelem.
fára, csak a XIX. század második felétől vált szokássá Kaizler Ágnes
a fenyőfát szaloncukorral ékesíteni, igaz, e hagyomány
mind a mai napig fennmaradt. A szaloncukorral való forrás: internet
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UDSE
Kedves egykori és mostani ÚDSE tagok!
Lassan egy emberöltő telt el, hogy elindult egy túramozgalom Újlengyelben, édesapám, Máthé Sándor kezdeményezésére. Igen, a kezdetek immár 25 évre nyúlnak vissza, amikor elkezdődtek a szervezett gyalogtúrák. Biztosan sokan emlékeztek, hogy az első időkben először inkább szűkebb környezetünket barangoltuk
be, ellátogattunk a Vajkóhoz, Pusztatemplomhoz, átgyalogoltunk Pusztavacsra, bejártuk a környező vidéket.
Szervezett kereteket a mozgalom 1989-ben ér el, amikor létrejött az ÚDSK (Újlengyeli Diáksport Kör), majd
1993-ban átalakult Újlengyeli Diáksport Egyesületté, s ettől kezdve önálló szervezetként élte életét, turisztikai
és asztalitenisz szakosztállyal, s később a 2000-es évek derekán a labdarúgó szakosztállyal, mely azóta már
meghatározó részévé vált az egyesületnek. Az elmúlt 25 évben Kelettől Nyugatig bebarangoltuk Közép-Európa szinte minden szegletét.
A kis múltidézés után szeretnénk meghívni egy beszélgetős gyalogtúrára Pusztavacsra (kicsit visszaemlékezve
a kezdetekre is) minden egykori és jelenlegi ÚDSE tagot, ill. mindazokat, akik az Ünnepek előtt kedvet kaptak
egy kis testmozgáshoz!
Találkozás: Újlengyel, Polgármesteri Hivatal – 2012.12.22., 8 óra (Ha 21-én világvége lesz, a túra elmarad!)
Útvonal: Újlengyelből erdei mellékutakon az Ország Közepe Jeltoronyhoz megyünk, majd Pusztavacs körforgalomnál fog várni egy autóbusz, mely délután hazahozza a csoportot.
Javasolt felszerelés: Túrabakancs, vízálló dzseki, réteges öltözet, szendvicsek, meleg ital.
Természetesen a részvétel ingyenes!
Reméljük, minél többen találkozunk!
A szokásos 3 napos téli kirándulásunk átalakul. Idén már nem lesz, helyette 2013. májusában szervezünk egy
többnapos belföldi kirándulást, olyan helyszínre és programokkal, hogy az egész család, a gyerekek számára is
egy tartalmas és érdekes kikapcsolódást tudjon nyújtani.
Áldott Békés Ünnepeket kíván az ÚDSE elnöksége nevében:
Máthé Márk
SZEMELVÉNYEK AZ ÚDSE KIRÁNDULÁSAIBÓL
(Ha valaki ráismer magára és tudja hol készült a kép, írja meg a mathemark76@gmail.hu címre)

Városházának egyik szintjén lesz, de a járási hivatal
vezetőjének kilétét csak tippelni lehet, így természetesen azt sem lehet tudni, kik fognak ott dolgozni.
Hitelátvállalás: Nemrégiben felröppentek a hírek, miszerint a központi költségvetés átvállalja az 5000 fő
alatti önkormányzatok teljes hitelállományát. Ez azóta – december 5-én – jogszabályi formát is öltött. A
teljes hitelállomány a jogszabályban már nem a teljes, hanem bizonyos kivételeket meghatározott a jogalkotó. Másrészt a jogszabályban az is helyet kapott,
hogy az egyes adóság elemekhez kapcsolódó óvadék
és/vagy egyéb bankszámla követelés összegét december 28-án át kell utalni az állam részére. Ez esetünkben – jelenlegi értelmezésünk szerint – annyit jelent,
hogy az úthitelünkből a fennálló részt átvállalja, a
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kezességvállalási hitelünket messze nem biztos, de lehetséges, hogy
átvállalja az állam. A Víziközmű Társulat hitele – ha
már át is került volna az önkormányzathoz - nem kerül átvállalásra (törvényben nevesített kivétel). És a
lényeg, bankszámla követelésünk (melynek összege december 5-én a 48 millió forintot meghaladta, s
a jogszabály jelenlegi kétértelmű szövegezése, mely
alapján az óvadék definícióját kétértelművé teszi) december 12-ei záró állományát december 28-án – valószínűsíthetően – át kell utalnunk az állam részére.
Jelenleg azon dolgozunk, hogy az említett pénzeszközeinkből minél többet meg tudjunk őrizni önkormányzatunk, településünk számára. December 7-én Képviselő-testületünk úgy döntött, hogy 20 millió forintot
átad az Újlengyelért Közalapítványnak. Ez az összeg
már biztosan nálunk marad, a későbbiekben az Alapítvány infrastrukturális beruházások finanszírozására
használhatja fel. A fennmaradó összeg megőrzésének
módján jelenleg is dolgozunk.
Közműadó, hulladéklerakási járulék: Két adófajta bevezetését is törvénybe iktatta az országgyűlés.
A közműveket üzemeltető cégek lettek az alanyai a
közműadónak. Előzetes számítások már kitértek arra
vonatkozólag, hogy ez mennyivel drágítja meg a vízés csatornaüzemeltetés fajlagos önköltségét, viszont
a végleges álláspont csak december második felére
várható. (Maga az önköltség-növekedés egyébként
országosan nagy szórást mutat. A sűrűn lakott területeken pl.: Budapest csak 5-10 Ft/m3. A falusi jellegű,
szórtabban elhelyezkedő ingatlanokkal jellemezhető területeken sokkal magasabb: 60-80 Ft/m3 közművenként.) Ígéret van rá, hogy ezeket a drasztikus
különbségeket kompenzálni fogják, mert a vesztesek

ezen a téren is a kistelepülések. A hulladékgazdálkodásban tevékenykedő cégek alanyai a hulladéklerakási járuléknak. A járulék összege 2013-ban: 3.000.-Ft/
tonna, mely összeg évente 3.000.-Ft/tonnával növekszik egészen, míg el nem éri a 12.000.-Ft/tonna értéket. Ez esetünkben 15 %-os önköltség-növekedést
jelent 2013-ban.
Temetőüzemeltetés: Előző kiadványukban tájékoztattam a lakosságot, hogy a temetőüzemeltetésre korábban megkötött szerződést közös megegyezéssel az év
végére szólóan felbontottuk. Az üzemeltetéssel 2013.
január 1-jei kezdettel határozott idejű, 5 éves időtartamra az Elohim Kft-t bízta meg a Képviselő-testület.
A társaság jelenlegi tagjai a korábban, a Gyertyaláng
néven már nyújtottak kegyeleti szolgáltatást Újlengyelben. Az ügyvezető igazgatót arra kértem, pár
sorban mutatkozzanak be a település számára. (bemutatkozó levelük az jelen újságban megtalálható). Temetőnkben a Ravatalozó belső felújítása január elején
várható.
Helyi piac: Több polgárunk jelezte, hogy örülne egy
bizonyos időközönként, szervezett formában megtartott helyi termelői piac létrehozásának. Várhatóan a
jövő év tavaszától az Önkormányzat helyet biztosít
ennek a szerveződésnek. Kérem azokat a termelőket,
eladókat, akik szívesen árusítanának, hogy nevüket,
elérhetőségüket s az árusítani tervezett termékek körét jutassák el a polgármesteri hivatalba, vagy küldjék
el elektronikusan az ujlengyel@ujlengyel.hu e-mail
címre.
Végezetül összefoglalva a 2012. évünk egészen Szent
Miklós napjáig nyugalomban, kiszámítható körülmények közepette telt. A következő hónapok az átalakulás idejét jelentik az önkormányzatok életében. Célunk, hogy amit elértünk, azt megőrizzük településünk
számára, s természetesen az átalakulások után is azon
leszünk, hogy az önkormányzat a lehető legjobban
szolgálja településünk polgárainak közös érdekeit.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden polgárunk, egyesületünk, klubunk és vállalkozásunk
egész évi munkájáért, segítségéért, s az Önkormányzat és jómagam nevében minden kedves polgárunknak Kegyelmekben Gazdag, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok.
Petrányi Tamás, polgármester

JÁTÉKBÖRZE
JÁTÉK CSERE-BERE ÉS KÖNYV BÖRZE
A VATYA NÉPE Hagyományőrző Egyesület szervezésében játék és könyvbörze kerül megrendezésre a
Művelődési Házban 2012. december 15-én. A gyerekek elcserélhetik megunt játékaikat, illetve – ami
a lényeg – felajánlhatják az újlengyeli rászoruló gyerekek, családok számára, hogy a Karácsony fénye
hozzájuk is beragyoghasson. A felnőttek ez idő alatt
megunt könyveiket cserélhetik el egymás közt, illetve
ajánlhatják fel.
A Kati bolt felajánlásának köszönhetően a játék és
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könyv felajánlások mellé élelmiszereket is tudunk
tenni az ajándékcsomagokba. Ugyan csak a Kati boltnak köszönhetően a börze alatt üdítő, meleg tea és aprósütemény is ingyen fogyasztható.
A börzére 2012. december 15-én kerül sor 13 és 17
óra között az újlengyeli Művelődési Házban. Mindenkit szeretettel várunk megunt játékaival és könyveivel, szívében szeretettel.
								
		
Gergely Csaba
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TÁJÉKOZTATÁS

ADVENT

Tisztelt Lakosság!

Adventi belső láng
A házon mászó műmikulás, az ablakban világító ablakdísz, lila és rózsaszínű gyertya a koszorún. Minden
megvan. Az is megvan, mire gondoljunk, mit érezzünk, miközben ablakot pucolunk, fát díszítünk, készülünk.
Megpróbáltam átélni, nem csak beszélni róla. Meggyújtottam a gyertyát, a lángját szívembe képzeltem és
elküldtem rokonaimnak, szeretteimnek, ismerőseimnek. Odaképzeltem őket és szívükben meggyújtottam a
lángomat. Csak pár perc magányra van szükség és értelmet kap az adventi gyertyaláng. Gondolatunknak teremtő ereje van, próbáljuk ki. Érdekes meglátni, hogy kinek a szívében ég a láng és kiében nem. A sajátunkról
se felejtkezzünk meg.
Gergely Csaba

A Képviselő-testület döntése nyomán 2013. január 1-től az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató Kft (2351 Alsónémedi, Nap u. 2.) látja el az újlengyeli köztemető üzemeltetését, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Az ELOHIM Kft 2005 szeptemberében alakult, de ezt megelőzően a Kft tagjai közel 10 éve foglalkoztak
már temetkezési szolgáltatás nyújtásával. 2005-ben személyes okok miatt döntöttünk úgy, hogy az előző cég
kötelékéből kiválva saját kegyeleti szolgáltató céget alapítunk. Az induláskor lakóhelyünkön, Alsónémedin
kezdtük el a szolgáltatás nyújtását. Az eltelt hét év folyamatos munkával és fejlődéssel telt. Jelen pillanatban
8 temető üzemeltetését végezzük és 13 környező településen látunk el kegyeleti szolgáltatást.
Cégünk családi vállalkozásként működik. Munkánk során törekszünk arra, hogy az általunk üzemeltetett temetők állapota és a temetkezési szolgáltatásunk minősége a lehető legjobb legyen, mindezt párosítva azzal,
hogy a lakosság eltérő igényeit ki tudjuk elégíteni. Árainkat igyekeztünk úgy kialakítani, hogy mind a magasabb elvárásoknak mind a szerényebb lehetőségeknek egyaránt megfeleljünk.
Vállalkozásunk 15 személyt alkalmaz. Gépjárműparkunk részét képezi 3 db Opel Vivaro szállító gépjármű
(hőszigetelt), 1 db Mercedes Benz szertartást lebonyolító díszautó és 1 db platós billencses, temetői hulladék
szállításra használt Mazda tehergépkocsi. A temetők üzemeltetéséhez rendelkezünk a szükséges eszközökkel,
a jogszabályok által előírt végzettséggel.
Célunk, hogy az újlengyeli lakosok helyben meg tudják oldani családtagjaik temetésének összes ügyintézését
a lehető legnagyobb megelégedéssel. Ennek érdekében irodát nyitunk Újlengyelben a Kossuth Lajos utca 74.
sz. alatt Klemencz Mártonné Marika virágüzleténél ( telefon: 06/30-393-1040).
Kérdéseiket, észrevételeiket az alábbi telefonszámon tehetik fel: 06/30-6789-278, 06/30-2364-884. Interneten
megtalálhatók vagyunk a www.elohimkft.hu oldalon. Email címünk: elohim@monornet.hu.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További felvilágosítás érdekében állunk szíves rendelkezésükre a fenti
elérhetőségeken.
								
Zoltán Miklós
									
ügyvezető

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJA
2012. december 13. (csütörtök) 10.00 - Kismama Klub - Mikulás ünnepség
december 15. (szombat) 13.00 – 17.00 játékbörze
december 21. (péntek)
17.00 Falukarácsony – Művelődési Ház
Az Újlengyel Községi Önkormányzat mindenkit szeretettel vár a karácsonyi ünnepségre.

KARACSUN
Karacsun – Téli Napforduló
Közeleg a Téli Napforduló ünnepe. Az ünnep, amely a keleti pusztai népeknél, így őseinknél is, a legkiemelkedőbb örömnap lehetett. A kínai krónikák, már a hunok esetében is feljegyezték a sötétség fordulójának megünneplését. A turáni népek hitvilágában ez a nap a megújulást az újjászületést is jelképezte. A sötétség átfordulását (kara- sötétség, sötét, fekete) a világosságba (csun, csúny forduló, fordulás): kara csun (azaz karácsony)
ünnepe, amikor a „kerecsen” sólymokat röptették a Nap, a világosság felé, a Fény ismét győzedelmeskedik a
sötétség felett! Ezt a küzdelmet segítették őseink, akárhol is voltak a Világban, mikor a Napforduló éjszakáján
tüzeket gyújtottak.
Naptüzek lobogó lángja mellett figyelték az ég-bolton kirajzolódó, évezredek óta minden évben ismétlődő
kozmikus misztérium játékot. A Nap csak gyengén, sápadtan világít már, kora délután lebukik a látóhatár
mögé. Beköszönt az év leghosszabb éjszakája. A Nap mintha nem akarna felemelkedni soha többé! A hideg és
a hosszan tartó sötétség belemar a szívekbe, eluralkodik a kétség. A megkísértés éjszakája ez. Minden halott, a
természet legmélyebb álmát alussza.
Őseink tisztelték a Nagy Anyatermészetet, és legnagyobb ünnepeik nem kitalált istenekhez, hanem a természet
nagy eseményeihez kapcsolódott. A tél első harmadának vége felé járva tudták, ilyenkor az alvilágba merülvén
a Nap küzd a sötétség erőivel! A fény erősítését, szertüzek gyújtásával segítették szimbolikusan és ezzel melengették saját lelküket és reményüket is. Reggel aztán, megpillantva a fény első sugarait, tudták a Napisten,
vagy Nap Atya ismét legyőzte a hatalmas sötétséget. A fény, az élet, a világosság, a szeretet győzött, hisz így
van rendje a világnak. A nappalok lassan ugyan, de hosszabbodnak a természet elindult a Kikelet, az újjáéledés
felé, beköszöntött a csillagászati újév.
Gergely Csaba

POLGÁRŐRSÉG
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kívánunk az Újlengyeli lakosságnak!Ezúton is köszönjük a
lakosság részéről befizetett támogatásokat! Megköszönnénk a Polgárőrség tagjainak az egész éves fáradságos,önkéntes munkáját mellyel erősítették községünk közbiztonságát.
Elérhetőségünk továbbra is 0630 558 75 86 hívjanak bizalommal!

2013. január 23 – 29-ig tüdőszűrés
Helye: Művelődési Ház
Időpont: január 23. (szerda)
11.20 – 17.00
január 24. (csütörtök) 8.30 – 13.30
január 25. (péntek)
8.30 – 13.30
január 28. (hétfő)
11.20 – 17.00
január 29. (kedd)
8.30 – 13.30
A tüdőszűrés ajánlott. Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást
hozza magával!
2013. február 1. (péntek) Általános Iskola jelmezbál – Művelődési Ház
február 9. (szombat) Batyus bál, asztalfoglalás: Gecser Pálnénál

Két Újszülött érkezett:

VÉDŐNŐI HÍREK

1. Kaldenekker Zsolt
09.27.
2. Hugyecz Eszter Barbara 10.20.
Gratulálunk , és jó egészséget kívánunk az egész családnak.
A Kismama Klub Télapó napi ünnepségét 2012. dec. 13.-án
( csütörtök) de. 10 órától tartja a Kulturházban.
Mindenkit sok szeretettel várunk.
Faragó Sándorné védőnő
A Polgármester Urat is sok szeretettel várjuk a rendezvényre.
Üdv.: Márti
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