FALUNAP
2013. június 22.
Zenés ébresztő, Főzőverseny (szabadon választott, kelléket,
nyersanyagot hozni kell), borverseny, arcfestés, kézműves-foglalkozás,
motoros felvonulás.

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Újlengyeli Új Szó
2013. JÚNIUS – SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELŐ HAVA – NAPISTEN HAVA

Helyszínek:
Iskola kézilabdapálya
Magyar Roncskutató Egyesület kiállítása:
•
településünk környékén végzett kutatások alkalmával feltárt, a II. világháborúhoz köthető járművek maradványai
•
egyéb érdekességek (páncélos és repülőgép maradványok)
Iskola tornaterem
Darts-verseny
Táncsics Mihály utca
ugráló vár, körhinta, aszfaltrajz-verseny, sportvetélkedő
Művelődési Ház
Délelőtt: kiállítások (festmény, kézműves, régiség)
22-től: Falunapi bál a Buliszervízzel
Színpad
10-től: Óvodások műsora, HIP-HOP tánccsoport, Gitárszakkörösök, Nyáregyházi Hagyományőrző Szeretetcsoport, Társastánc bemutató, Eredményhirdetések
(sportvetélkedő, aszfaltrajzverseny, főző- és borverseny)
13:30-től: Utánpótlás csapatok éremátadója

Önkormányzati hírek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Elsőként a Sertéstelep ügyével kezdem: 2012 júniusában a Budapest Környéki Törvényszéken a Hunland
Pork Kft. elveszítette az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF)
által hozott, az Egységes Környezethasználati Engedély (EKE) visszavonásának helybenhagyásáról szóló határozata ellen indított pert. A Törvényszék döntésének felülvizsgálatát kérte a Hunland Pork a Kúriától (egykori
Legfelsőbb Bíróság). A Kúrián ez év június 5-én jártunk. A Kúria megtartotta a tárgyalást, melyet követően ítéletet hozott: a Kúria a Budapest Környéki Törvényszék által hozott ítéletet hatályában fenntartotta, és egyben
a felperest (Hunland Pork) kötelezte a perköltségek (mind az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Főfelügyelőség, mind pediglen önkormányzatunk részére történő) megtérítésére. Magyarországon
további jogorvoslat nem lehetséges, így a 2009-ben első fokon kiadott és másod fokon jóváhagyott Egységes
Környezethasználati Engedély, mely 2010. júniusában építési engedély kiadását eredményezte, mára minden
magyar jogorvoslati formát kimerítve, visszavonhatatlanul visszavonásra került.
Az elmúlt negyedévben történt fejlesztések:
• Elkészült a Gyógyszertár épülete. Az épület felújításának (nyílászárók, épületgépészet, belső vakolatok,
külső szigetelés, színezés, festés, szociális rész kialakítás, elektromos és híradástechnikai eszközök) nettó
értéke 5.418.781 Ft. A régi gyógyszertér festés után bérbeadásra került, ezáltal is településünk önkormányzatának bevételeit növelve. A köztemetőben elkészült az új kereszt. A fogorvosi rendelő részleges felújításban
részesült.
• Megtörtént az önkormányzat minden intézményét érintő hírközlés-technikai megújítás.
Köszönetet kell mondanunk Pataky Lászlónak, aki facsemetéket ajándékozott az önkormányzatnak. A csemeték az óvoda kertjében, a takarékszövetkezet régi épülete mögött és a köztemetőben kerültek kiültetésre.

14:30-tól: Csepregi Éva, Buliszervíz, Bokor János, B-Dancer Táncklub, Magyarock, Vatya Népe, Ossian

Rezsidíj csökkentések: Országgyűlésünk elfogadta a rezsidíj csökkentésről szóló törvényt. A törvény értelmében a víz-, csatorna-és hulladékszállítási közszolgálati díjak július 1-től alkalmazott mértéke nem haladhatja
meg a 2012. április 14-én jogszerűen alkalmazott díj 4,2%-al növelt összegének 90%-át. Mindhárom szolgáltatás esetében utólagos számlázás van, így a víz-és csatornadíjak csökkentett mértéke az augusztusi (havi
számlázás), míg a hulladékszállítási díj (negyedéves számlázás) csökkentett mértéke az októberi számlában
jelenik meg először.

Polgárőrség

Idei évben településünk templombúcsúja nem a védőszentünk ünnepét követő, hanem az azt megelőző vasárnap, augusztus 11-én lesz. Ezáltal is az augusztus 20-ával jelzett hosszú hétvége mindannyiunk számára
szabad marad.

Az elmúlt időszakban a kiemelt bűncselekmények kö- Ezúton is köszönetet mondunk mindenkinek, aki teréből egyetlen sem történt településünk közigazgatási vékenységünket akár részvételével, akár anyagiakban
határain belül.
támogatta.
Elérhetőségünk: 06-30-558-75-86
Bankszámlaszámunk:
65500075-31047432-53000004
www.ujlengyel.hu

Falunapunk idei évben június 22-én, szombaton lesz, melyre – önkormányzatunk nevében – ezúton is tisztelettel meghívom Önöket. A falunap programja az újságban közlésre kerül. A falunap alkalmával a Táncsics
Mihály utca Kossuth Lajos és Nyári Pál utcák közti szakasza és az Iskolaköz el lesz zárva járműforgalom elől.
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Petrányi Tamás
polgármester
www.ujlengyel.hu
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IDŐSKORÚAK FELHÍVÁS

Felhívás

DABASI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozása tárgyában

VEZETŐJE
2370 Dabas, Szent István tér 1/B. Levélcím: 2372 Dabas, Pf. 30
Tel.: (29)360-107, BM : 30-477
e-mail: dabasrk@pest.police.hu

Pest Megye Önkormányzata nagyra becsüli a megye lakossága, valamint közösségei által az épített és természetes környezet állapotának megóvásáért, jobbításáért és fejlesztéséért tett erőfeszítéseket, ezért e területen
elért kiemelkedő teljesítmények elismerésére 2008. évtől Pest Megye Környezetvédelméért Díj elnevezéssel
kitüntető díjat alapított.

Kérem, hogy az alábbi jó tanácsokat a saját érdekükben fogadják meg, ezzel elkerülhetik, hogy rossz
szándékú bűnözők áldozatává váljanak:

1. Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése Pest Megye Környezetvédelméért Díjat adományoz
azoknak a:

- Soha ne engedjen be ismeretlen, idegen személyt a lakásába, de még a kertkapun sem, akármilyen indokkal
érkezik!

a) Pest megyében élő magánszemélyeknek, illetve

- Ha ismeretlenek önkormányzati dolgozónak, víz-, gáz- vagy villanyóra leolvasónak adják ki magukat, kérjék
el igazolványukat, és az ingyen hívható telefonszámot felhívva ellenőrizzék le őket a közmű-szolgáltatónál!
Helyi Önkormányzat: 06-29-385-131; Vízművek: 06-29-385-011; Gázművek: 06-40-474-474; Démász: 0640-822-282.

akik/ amelyek Pest megye épített és természetes környezetének megóvása, illetve fejlesztése, a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében magas színvonalú, kiemelkedő értékű és eredményes munkát végeznek,
vagy végeztek, melynek eredménye az adományozást megelőző évben valósult meg.

- Ha rendőrnek mondják magukat az ismeretlenek, hívják a Dabasi Rendőrkapitányság 06-29-360-207-es
telefonszámát! Ha az Ön rokonára hivatkozva pénz hozott, vagy kér az ismeretlen személy, hívják fel azonnal
rokonukat, ellenőrizzék le!

A Díjból 2008. évtől kezdődően évente összesen 4 db kerül kiosztásra:

- Ne vegyék elő megtakarított pénzüket idegenek jelenlétében, mert kifigyelhetik, hogy hol tartják, és valamilyen
trükkel eltulajdoníthatják Önöktől! Lehetőség szerint ne tartsák egy helyen a megtakarított pénzt, hanem kisebb
összegeket helyezzenek el a lakás különböző részein!
- Javasoljuk, hogy nagyobb összegű készpénzüket eleve ne otthon tárolják, hanem valamely pénzintézetben
helyezzék el!
- Boltban, piacon, orvosnál senkinek se meséljen életkörülményeiről, otthon tárolt értékeiről, telefonban
senkinek se adjon információt önmagáról!
- Nyári időszakban arany nyakláncát lehetőleg a ruházata alatt viselje, ne feltűnően a ruházaton kívül hordja,
mert kitéphetik nyakából!
- Közlekedési eszközre történő fel- és leszálláskor ügyeljenek táskáikra! - Csomagjaikat lehetőleg ne bízzák
ismeretlenekre! A vállra akasztható táskát mindig tartsák a testük előtt, vagy szorosan a hónuk alatt, így
észrevétlenül senki sem nyúlhat bele! A kabát zsebében, kosár tetején, a táska külső zsebében soha ne tartsanak
értékeket, mert azt könnyen ellophatják anélkül, hogy észrevennék!
- Amennyiben a lakcímet tartalmazó iratok mellett a lakáskulcsot is ellopják, sürgősen cseréltessenek zárat
otthonukban!
- Soha ne tartsák a bankkártya mellett a PIN kódot! Ha ellopják a bankkártyát, tiltassák azt le a számlavezető
banknál, különben a tolvaj hozzájuthat a pénzhez!
- Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válnának, kérjük, azonnal értesítsék a Dabasi
Rendőrkapitányságot a 06-29-360-207-es számon, illetve az éjjel-nappal ingyenesen hívható 112-es, vagy a
107-es segélyhívó számon.
- Ügyeljenek arra, hogy idegenek előtt ne beszéljenek arról, hogy egyedül élnek! A bejárati ajtóra és a névtáblára
célszerű csak a vezetéknevet kiírni tudományos fokozat (egy doktori cím utalhat esetleg jómódra), és családi
állapotot jelző előtag nélkül (az özvegyi titulusból lehet következtetni arra, hogy valaki egyedül él).
- Ha az utcán veszélyeztetve érzi magát, mielőbb menjen olyan helyre, ahol több ember tartózkodik, vagy
forduljon olyan személyhez, aki egyenruhát visel!
- Ajánlott, hogy lakáskulcsait ne az ajtóban kezdje el keresni, hanem készítse elő, majd az ajtót azonnal zárja
be maga után!
- Az ablakokon lévő redőnyt azon helységekben, melyeket nem használnak, napközben húzzák fel, ezzel is azt
a látszatot keltve, hogy a lakás valamennyi helyiségét lakják. Lehetőség szerint az előkertet műveljék, mert az
elhanyagolt kert látványa is arra enged következtetni, hogy a ház tulajdonosa egyedül élő, gyenge fizikumú,
beteg ember, aki segítségre szorul, aki ez által védtelen célponttá válhat!
Köszönettel: Kocsis István r. alezredes
kapitányságvezető
www.ujlengyel.hu
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b) Pest megyében tevékenykedő közösségeknek (civil szervezeteknek, helyi egyesületeknek stb.)

a) magánszemélyek részére 2 db
b) közösségek számára 2 db
A Díj odaítélését a beérkező javaslatok elbírálásával a Közgyűlés Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága készíti elő.
A Díjat december 4-én, a Megyenap alkalmából rendezett ünnepségen, a Közgyűlés elnöke adja át. A Díjazottak névsorát Pest Megye Önkormányzata Közlönyében teszi közzé.
A Díjjal 1 db oklevél, 1 db emlékplakett és a mindenkori minimálbér 3-szorosának megfelelő mértékű jutalom jár. A Díj pénzügyi fedezetét Pest Megye Önkormányzatának mindenkori éves költségvetése biztosítja.
2. Pest Megye Környezetvédelméért Díj adományozására javaslatot tehetnek:
•
•
•

Pest megyei települési önkormányzatok,
Pest megyében élő magánszemélyek, illetve
Pest megyében tevékenykedő társadalmi szervezetek, civil szervezetek, helyi egyesületek.

3. A javaslattétel feltétele:
A javaslattevő és a javasolt neve, címe, elérhetőségének megadása mellett a javasolt személy, vagy közösség
tevékenységének rövid /néhány A/4 gépelt oldal terjedelmű/ összefoglaló jellegű bemutatása, amely a végzett
környezetvédelmi munka eredményességének, színvonalának, kiemelkedő értékének írásos, esetleg fotódokumentációval kiegészített bemutatására, dokumentálására fókuszál. A bemutatásnak azokat a szempontokat
kell érintenie, amelyek a végzett tevékenység értékét, kiemelkedő színvonalát és eredményességét támasztják
alá.
4. A javaslattétel módja:
A javaslatokat a fenti feltételek szerint írásban Pest Megye Önkormányzatának Hivatala, Igazgatási Irodájához címezve, postai úton lehet benyújtani.
A borítékra kérjük, írják rá:
„Pest Megye Környezetvédelméért Díj”
Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest Pf.: 112
A javaslatok benyújtási határideje: 2010. szeptember 1.
www.ujlengyel.hu
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ISKOLAI HÍREK
Ezután indultunk Miklós várra, ahol egy régi szellemkastélyt néztünk meg. Gyuri az idegenvezetőnk tartott egy kis előadást róla, aztán bementünk megnézni.
Aztán vacsora után ismerkedés a Barótiakkal. Kedden
reggel iskola, utána elmentünk Nagyajtára egy vártemplomot megnézni, ahol nagyon hosszú előadást
tartottak. Ezen a napon szinte csak templomokat né-

zegettünk. Harmadik nap elmentünk Vargyas patak
völgyébe, ami egy felejthetetlen élmény volt számomra. Két barlangot is megnéztünk az egyik az Orbán
Balázs barlang a másik pedig a Lócsűr volt. Visszafelé
pedig bementünk egy mészégetőhöz. Ez egy egész napos program volt.
Sztahó Gábor

FELHÍVÁS
Pest Megye Közgyűlése nagyra becsüli a megyei települések környezetfejlesztési tevékenységét, az épített
és a természetes környezet minőségének javítására és a települések karakterének, építészeti értékeinek
megőrzésére tett erőfeszítéseket.
Fentiek elismerésére 2012-ben is meghirdetésre kerül a
„Kulturált Települési Környezet Díj”
valamint a megyében épülő színvonalas épületek díjazására alapított
„Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja”
című pályázat.

Óvodai hírek
2013. áprilisában megtörtént az általános iskolai be- Nagycsoportosaink 2013. június 22-én szerepelnek
iratkozás, 11 nagycsoportos gyermekünk kezdi meg az újlengyeli Falunapon is.
szeptemberben az általános iskolai tanulmányait.
Az óvoda nyári zárása 2013. július 8 – augusztus 202013. május 2-án köszöntöttük az Édesanyákat. Min- ig tart.
den csoport színes vers-és dalcsokorral kedveskedett Köszönetünket szeretnénk kifejezni az óvoda szülői
az Anyukáknak, a kiscsoportosok egy rövid mesét is közössége és nevelőtestülete nevében Juhász Andráseljátszottak, mert nekik ez volt az évzáró ünnepségük nak és családjának, hogy az Anyák napi kirándulás
is. A köszöntés után autóbuszokra ültünk és a Fővá- teljes autóbusz költségét átvállalta!!!!
rosi Állat-és Növénykertbe kirándultunk közösen.
Igazi anya-gyermek napot tartottunk és sok tartalmas Köszönjük szépen Szekeres Laurának, hogy kifogástalan állapotú játékokat ajándékozott óvodánknak!
élménnyel gazdagodtunk.
Megtörténtek május elején az óvodai beíratások is, je- Köszönjük Kaldenekker Ferencnének a kulcstartókat!
lenleg 14 gyermek jelentkezett a következő nevelési Újból köszönjük szépen Bóbisné Sallai Marikának a
évre.
fellépő szoknyák varrását!
2013. május 10-én Néptánc bemutatóval zárult a tánPálinkásné Kovács Márta
coktatás, amit a szülők is megtekinthettek.
Óvodavezető
A középsősök évzáróműsorára május 31-én került
sor, amit június 7-én 17 órai kezdettel követ a nagycsoportosok évzáró- és ballagási ünnepsége a Kultúrházban.

A részletes pályázati hirdetményeket tartalmazó hatályos rendelet (http://www.pestmegye.hu/palyazatok)
tölthető le
A Közgyűlés a díjakról 2012. október 31-ig dönt, a díjak kiosztására a Megyenap alkalmából 2012 decemberében megrendezésre kerülő ünnepségen kerül sor.
A pályázatokat a rendeletben meghatározott feltételek szerint
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda

Védőnői hírek
Köszöntjük az újszülötteket:
1.Takács Lehel Kadosa
a.n.: Ölvedi Edit
2. Kárai Bendegúz Zoltán
a.n. : Kovács Krisztina

címén, postai úton vagy személyesen lehet benyújtani.

3. Juhász Kinga Arzénia
a.n.: Pelikán Julianna

A borítékra kérjük, írják rá a pályázat megnevezését.

4. Csicsó Eliza
a. n.: Radics Szilvia

„Kulturált Települési Környezet Díj”
vagy

6. Zsemba Vivien
a.n.: Farkas Anita
Jó egészséget kívánunk az egész családnak!
Augusztus 8-án (csütörtök) délelőtt 10 órai kezdettel
a Kultúrházban a Kismama Klub köszönti a szoptató
édesanyákat az Anyatejes Világnap alkalmából. Mindenkit sok szeretettel várunk!
								
Faragó Sándorné

5. Batári Zsófia Mária
a.n.: Batári Mária

„Pest Megye Önkormányzatának Építészeti Nívódíja”

VATYAROCK

A beadási határidő mindkét pályázat esetében 2012. június 30.
Felmerülő kérdéssel, problémával Szabóné Pányi Zsuzsanna megyei főépítészhez lehet fordulni az alábbi elérhetőségeken:
Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Területfejlesztési Koordinációs és Irányítási Iroda (TEKI)
1052 Budapest, Városház u. 7.
Tel: 06-1-233-68-61; Fax: 06-1-233-68-90
Mobil: 06-20-9369-607
E-mail: panyiz@pestmegye.hu
www.ujlengyel.hu
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2013. június 22-én az Újlengyeli Falunapon fegyverkiállítást szervezünk, melyben a Honfoglalás kora előtti
fegyverektől a II. Világháború koráig igyekszünk bemutatni Félix Gábor segítségével minden kor fegyvereit.
Egy rendhagyó programmal is készülünk: a MAGYAROCK zenekarral együtt élő rock zenére tartjuk harci
bemutatónkat, a MAGYAROCK zenekar koncertje közben.
Mindenkit szeretettel várunk a Falunapon a fegyverkiállításon és a bemutatónkon!
„VATYA NÉPE” Hagyományőrző- és Íjász Közhasznú Egyesület

www.ujlengyel.hu
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Iskolai hírek

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (személyes gondoskodást nyujtó ellátás)
Önkormányzatunk, valamint a Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálatai a 2013. évtől Újlengyelben 12 fő részére tud ingyenes személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítani.

katörés) mozgáskorlátozottság, (Ideiglenes gondozást
is lehet igényelni.)
pszichiátriai, valamint szenvedélybeteg személyek részére.

Községünkben jelenleg 2 szakképzett gondozónő látja Mi tartozik az ellátás feladatai közé?
el ezen feladatokat 7 fő részvételével. Ez azt jelenti, bevásárlás,
hogy még 5 fő részére lehet gondozást igényelni.
orvos által rendelt gyógyszerek beszerzése,
gyógyászati segédeszközök használatának
Mit is jelent a házi segítségnyújtás?
megtanítása,
testi higiénia biztosítása (fürdetés, hajmosás,
A házi segítségnyújtás igénybevételét javasoljuk mind szájápolás,
bőrápolás, pelenkázás),
azon személyeknek, akik önmaguk ellátásáról átmeétkeztetéssel
kapcsolatos teendők (ételmelegínetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni. A
tés,
tálalás),
házi segítségnyújtás feladata, hogy a saját otthonában
kapcsolattartás hozzátartozókkal, háziorvosélő személy számára életkorának egészségi, valamint sal,
mentális állapota figyelembe vételével annyi segítséügyintézések (számlák postai befizetése),
get tudjon nyújtani, amennyi az önálló életvitel fenn- mentális segítségnyújtás,
tartásához szükséges.
ágyhoz kötött beteg gondozását ellátó hozzátartozó tehermentesítése, betegellátást segítő techniKi veheti igénybe a gondozást?
azon idős, egyedül élő emberek, akik nem tud- kák megtanítása.
ják otthonukat elhagyni és egy egyszerű bevásárlás is Amennyiben felkeltette érdeklődését vagy bármilyen
gondot okoz számukra,
kérdése van, akkor az Újlengyeli Közös Önkormánykrónikus betegségben szenvedők, akik képte- zati Hivatal szociális előadójánál (Komjáti Rozália)
lenek önmaguk ellátására (pl. agyvérzés miatt kiala- lehet tájékoztatást kérni.
kult ágyhoz kötöttség),
akut sérülésből, balesetből származó (pl. boDON KANYAR 2013 - motoros emléktúra

Két kerékkel Oroszországba
2013. július 14-29.
MEGHÍVÓ
Újhartyán község Német Nemzetiségi Önkormányza- A tervezett műsor:
ta meghívja Önt és hozzátartozóit 2013. június 14-én,
pénteken 18 órára Újhartyán Faluközpont Pinceklub Megemlékező műsor
helységébe a Don kanyar 2013 – motoros emléktúMotorosok beszámolója az útitervről
ra rendezvényére.
Emléktárgyak átadása, átvétele
Dabasi motoros fiatalok a nyár folyamán személyesen
keresik fel a doni emlékhelyeket, a Donyec medencét, Kötetlen beszélgetés
közöttük Novi Dombasz helységet is.
Az utazásról úti film készül, mely az ősz folyamán
Újhartyáni, újlengyeli és kakucsi családoknak – akik- nyilvános élménybeszámolón kerül bemutatásra.
nek hozzátartozói katonaként vettek részt a második
világháború alatt a doni harcokban, vagy Málenykij Igény esetén DVD-n is kiadásra kerül.
Robotra elhurcoltként Novi Dombaszba kerültek – lehetőségük lesz a kegyeleti megemlékezésre.
Információ: Molnár József (Mojó) 06-30/205-7951
donkanyar2013@gmail.com
A rendezvény idejére készítsenek nemzeti színű
szalagra írt üzenetet (pl: Nagyapánk emlékére Lauter Antal 06-70/630-9666
Kaldenekker család Újhartyán), a motoros fiatalok
lauter.antal@gmail.com
személyesen helyezik el a megemlékező szalagot,
koszorút az emlékhelyek területén.
www.ujlengyel.hu
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A 2012-2013-as tanévben Határtalanul pályázaton
megnyert támogatás segítségével 7. osztályosaink
Erdélyben jártak. A pályázat célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek elősegítése, a nemzeti összetartozás megerősítése. Köszönjük Surman
Jánosné osztályfőnöknek az előkészítést és a megvalósítást. Diákjaink leírták élményeiket:
Erdélyi élményeim
Május 26-án (vasárnap) reggel 7 órakor indultunk el.
Az út nagyon hosszú volt.
Elsőnek egy gyorsétteremnél álltunk meg. Sok helyen
megálltunk még. Este 9 óra felé értünk oda. Ekkor
megvacsoráztunk. 10 órakor naplót kellett írni arról a
napról. 11 órakor villanyoltás volt. Ilyenkor már mindenkinek le kellett feküdni, és nem szabadott hangoskodni. Aztán hétfőtől rengeteg helyen voltunk. Reggel
6-kor volt ébresztő, 7- kor reggeli. Ezután már indultunk a baróti iskolába hétfőn és kedden. Ott tanultunk
románul beszélni. Ezután a panzióba mentünk ebédelni és délután még sok helyre. Farkaslakára mentünk
Tamási Áron sírját megkoszorúzni. Voltunk még a
Szent Anna-tónál, viszont a Szent Anna-kápolnát nem
tudtuk megnézni, mert elkezdett esni az eső. Voltunk
református, unitárius és katolikus templomban is. Bibarcfalván megnéztük, hogy készítik a borvizet. A
torjai Büdös-barlanghoz is ellátogattunk, ahova nem
mindenki ment be. Az Orbán Balázs-barlangba az
osztály nagy része bement. Itt nagyon nehéz volt menni, mert sok szikla volt, ami nagyon csúszott, viszont
jó kis túra volt. Az Apor lányok feredőjénél is voltunk,
ahol meglehetett kóstolni a vizet. Benedek Elek házát
is meglátogattuk, ahol a dédunokája mesélt nekünk. A
barótiak nagyon jófejek, a lányokkal elmentünk forrócsokizni is. A panzió előtt volt egy kis park, oda sokszor kimentünk a barótiakhoz. Voltunk még Kézdivásárhelyen, ott is koszorúztunk és sétáltunk. Azután
Sepsiszentgyörgyre mentünk, ahol lehetett vásárolni,
és megbeszéltünk egy időpontot, hogy addigra mindenki érjen oda vissza. De előbb mentünk vissza, mert
ott is esett az eső. A barótiakkal megbeszéltünk egy
foci és kézilabdameccset. Ez péntek reggel volt 8-tól
10-ig. A fiúk kezdték a meccset. Ők megnyerték 9:7re. Azután mi jöttünk a kézilabda meccsel. Mi sajnos
kikaptunk 15:9-re, mert nagyon keményen játszottak.
Péntek este egy búcsú bulit tartottunk a panzió ebédlőjében, ami nagyon jól sikerült. 9-től fél 1-ig buliztunk.
Ennél jobb kirándulás még sosem volt és remélem
megyek még Erdélybe.
Greksa Alexandra
Erdélyi élményeim
Május 26-án (vasárnap) reggel 7-kor indultunk Erdélybe. Már alig vártuk, hogy elinduljunk ugyanis
még nem voltunk ilyen helyen. Az út lassan de nagyon
jól telt. Első megállónk még Magyarországon volt egy
étteremnél. Izgatottan, de átértünk a határon és egyből
sok szép látnivaló volt. Romániában is sokszor megálltunk főleg benzinkutakon. Koszorúzni is megálltunk pl: Tamási Áron sírjánál Farkaslakán. Útközben
www.ujlengyel.hu

a buszon kiselőadásokat tartottunk különböző helységekről, tájakról. A buszon rengeteget nevettünk, de
sok ember aludt is egy kicsit. A legszebb az volt, amikor már Erdővidéken voltunk. Este 9 –fele értünk Barótra ahol meleg vacsorát kaptunk. A 2. napon 6-kor
volt az ébresztő reggeli utána az iskolába mentünk
ahol barátkoztunk és meséltek nekünk Barót helyzetéről. Iskola után elmentünk egy baróti templomba ahol
kiselőadást is hallhattunk. Ezen kívül még két templomba voltunk. Meglátogattuk Gábor Áron ágyúöntödéjét ahol szintén koszorúztunk. Megnéztünk egy
természetes borvízforrást és meg is kóstoltuk… finom
volt. Bibarcfalván bementünk a borvízüzembe ahol
kaptunk ajándékborokat is. Szerintem a legjobb nap
az egész napos túra volt a Vargyas pataknál. Ide szekerekkel mentünk, ami elég rázós volt, de itt megismerkedtünk Gyuri egyik barátjával, Mózessel, aki jó kis
helyekre vitt minket. A Vargyas patak után elmentük
egy olyan helyre ahol mészt készítenek. Nagyon érdekes volt. Voltunk fafaragónál (87 éves bácsi) bútor
festőnél és Etelka néninél a malomba, aki öreg, de nagyon fitt és beszédes. A Vargyas pataknál bementünk
egy nagyon nagy barlangba Orbán Balázs barlangba,
ami 1500 m-es. Az iskolában románt is tanultunk, ami
elég nehéz volt. Rengeteg élmény és emlék ért minket. Voltunk a Mohos lápnál is ahol végig kalauzoltak
minket. Szombat reggel szomorúan indultunk haza, de
boldogok voltunk, hogy ilyen helyen lehettünk. Ös�szefoglalva az volt Erdélyben. Torjai Büdös-barlang,
Apor lányok feredője. Saját véleményem az, hogy
szerényebben, de nyugodtabban élnek mint Magyarországon. (pl: náluk 10-es jegy az 5-ös)
Szabó Dávid
Erdélyi élményeim
2013. május 26-án reggel 6 órakor volt gyülekező az
iskola előtt, 7 órakor pedig indulás Erdélybe. Ezen belül is Barótra, Erdővidékre.
Az út nagyon hosszú volt, ahogy egyre mentük Erdély
szívébe már mindenki nagyon unta. Sokan kérdezték
„mikor érünk már oda”. Egyébként nagyon élveztük
az utat, annak ellenére is, hogy hosszú volt. Több
helyen is megálltunk koszorúzni, pihenni. Ilyen volt
például Farkaslaka, ahol Tamási Áron sírját koszorúztuk meg. Vagy Szováta-fürdőn ahol a Medve-tónál
álltunk meg nézelődni. Ezek mind nagyon szép helyek. Amikor pedig a 15 órás út végén 8 órakor megérkeztünk, az mindenki számára hatalmas megkön�nyebbülés volt. A buszról leszállva mindenki nagyon
izgatott volt. Ahogy bementünk a szállóba a tanárnő
megmondta, hogy kinek melyik szobába kell helyet
foglalnia. Aztán elindultunk berendezkedni, elfoglalni
a szobákat. Ahogy berendezkedtünk utána 9 órakor
rögtön vacsora. A vacsora nagyon finom volt, szerintem mindenkinek ízlett. 10-ig fürdés, fogmosás stb.…
utána 11-kor fekvés. Másnap reggel 6-kor kelés, aztán
7-kor reggeli, utána 8 órakor indulás a baróti iskolába.
Ott Barótról kaptunk előadást. Aztán ismerkedés volt
a baróti gyerekekkel, akik nagyon kedvesek és barátságosak.
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TÁBORI NÁNDOR nekrológ

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Újlengyel Község és az Egyházközség nevében köszönjük Ménich Józsefné Erzsikének a több évtizedes áldozatos munkát, szeretetet és törődést amivel Plébános Úr egész életét és utolsó napjait megkönnyítette. Epres
Jánosné Teréznek az odaadó fáradozását és segítségét, amit a templomi szolgálat alatt nyújtott. Klemencz
Tiborné Anikónak, aki gyors és hathatós intézkedésével megteremtette számunkra, hogy részesei lehettünk
a húsvéti misztériumnak és azóta is áldozatos munkájával segíti egyházközségünket. Köszönjük az Ifjúsági
Énekkarnak, hogy az imádkozáskor Tisztelendő Bácsi által szeretett énekekkel búcsúztak.
Megköszönjük az ízlésesen elkészített hidegtálakat, köszönjük a sok finom süteményt, amiket a temetés utáni
megvendégelésnél fogyaszthattak el. Köszönjük Mindenkinek, aki koszorút, virágot hozott a temetésre, vagy
jelenlétével megtisztelte és elkísérte utolsó útjára Tisztelendő Bácsit!
Végül, de nem utolsó sorban köszönjük Polgármester Úrnak és Újlengyel Község Képviselő-testületének,
hogy Tábori Nándor címzetes Esperes Urat saját halottjának tekintette.
SEGÍTSÜNK AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKON!!!!!
Tisztelt Újlengyeli Lakosok!

forrás: www.gyertyalang.hu

Újlengyel Község Önkormányzata gyűjtést szervez az árvízkárosultak megsegítésére!
Időpontja:
			

2013. június 15. szombat 13 órától – 18 óráig
2013. június 16. vasárnap 13 órától – 18 óráig

A gyűjtés helye:

Polgármesteri Hivatal Tanácsterme

Lehet hozni: tartós élelmiszer, palackozott víz, tisztító- és fertőtlenítő szer
A segítséget előre is köszönjük!
ÍRJON öN IS CIKKET
Ha úgy gondolja, hogy valami kimaradt az előző számból, vagy látott valami érdekeset amit szívesen megosztana a többi lakossal vagy csak van valami mondanivalója keresse a szerkesztőséget az ujlengyel@ujlengyel.
hu e-mail címen.
DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS július 31-től
A felmérések szerint ma Magyarországon mintegy 416 ezer háztartás érintett a digitális átállásban. Nekik át
kell állniuk a digitális adások vételére, ami néhány egyszerű technikai lépéssel megoldható.
Akik kábeles- vagy műholdastelevízió-szolgáltató által vagy interneten keresztül nézik az adásokat, azoknak
nem kell tenniük semmit.
A digitális átállás program első ütemében, július 31-én az ország középső területén 14 megye televíziónézői állnak át a korszerű digitális adások vételére. Az átállásban érintett televíziós csatornák egy inzertcsíkon
beadott, célzott üzenettel folyamatosan figyelmeztetik az analóg műsorok nézőit arra, hogy át kell állniuk a
digitális adások vételére, ellenkező esetben nem tudnak tovább televíziózni.
Az érintetteknek be kell szerezniük egy set-top-boxot, vagy olyan televíziókészüléket kell vásárolniuk, amely
beépített vevőegységgel rendelkezik. A másik lehetőség, hogy az érintettek előfizetnek a lakóhelyükön elérhető kábel- vagy műholdastelevíziós-szolgáltató valamelyik csomagjára, vagy az IPTV-t választják.
Az analóg sugárzás lekapcsolása után a hagyományos szoba- vagy tetőantennával és televízióval csak akkor
lesznek elérhetőek a jelenlegi csatornák, ha a nézők egyszeri költséggel beszereznek egy megfelelő vevőkészüléket, úgynevezett set-top-boxot, amelyet a televíziókészülékhez csatlakoztatnak, vagy ha olyan új tévékészüléket vásárolnak, amely ezt a megfelelő vevőegységet már beépítve tartalmazza.
forrás: www.digitálisátállás.hu
www.ujlengyel.hu
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2013. március 28-án elköltözött az élők sorából Tábori Nándor Újlengyel község plébánosa, címzetes esperes, Pest megye díszpolgára, a Magyar Köztársaság Tiszti Keresztjének kitüntetettje.
Tábori Nándor 1922. május 21-én született Taksonyban a Tagscherer család középső gyermekeként. 1937-ben
a M. KIR. Belügyminiszteri engedéllyel a Tagscherer nevet Táborira változtatták, hogy az akkor már papnak
készülő kisgyermeket ne érje inzultus a neve miatt. Érettségi után a Váci Szemináriumba került. A háború miatt a Szemináriumból kispapként került haza, a szülői házba. A Tábori családot is elérte a „málenkij robot”-ra
való kihurcolás. Kisgyermekes sógornője helyett, önként vállalta a kényszermunkát. 1945. január 3-án indult
a szerelvény a messzi távolba, a bizonytalan jövő felé. Mint annyi társa Ő is a Novi Dombaszi szénbányába
került, embertelen körülmények közé. Szabadidejében oroszul tanult, hogy tudásával társain tudjon segíteni.
A nyelvtudás birtokában bányairodára került, ahol „csalásaival” ember életeket mentett. Az embertelen körülmények között és a politikai nyomás alatt is megőrizte tisztességét, becsületét és hazaszeretetét. Nem tudták
beépíteni a kémhálózatba.
Kispapként a reménytelen világban is megőrizte hitét, imádkozott és imádkoztatott – így tartotta társaiban a
lelket. A fogolytársak ekként emlékeztek, emlékeznek az akkori Tábori Nándorról: „ Nagyon sokan köszönhetjük Neki az életünket. Segített mindig, mindenkin. Minden este elmondtunk egy imát. Minden este elénekeltük
Nándival, hogy Csendes alkony száll a földre és így minden este, ha csak egy kicsit, a mi szívünk is haza szállt
szeretteinkhez.”
1949. november 4-én érkezett haza nagyon nagybetegen. Felépülése után, még visszatért a Szemináriumba,
tanulmányait befejezni. 1951. június 24-én szentelték pappá. Káplánként helyezték ki Jászkarajenőre, onnét
Pécelre, majd Rákóczifalvára. A taksonyi plébánia megüresedésekor szülőfalujába helyezik papnak. Tették
mindezt politikai megfigyelés alatt.
1958. szeptember 1-jén került Újlengyelbe. Az Ő vezetésével fejezték be a templom építését. Segített az
orvosi rendelő felépítésében is, mert mondta, hogy: „Ne csak a léleknek legyen gyógyító háza, hanem a testnek is.” Odaadó lelkülettel segítette a tanyán élő embereket, a faluban segítségre szoruló időseket, vagy csak
egyszerűen a bajba jutott embereket. Nem törekedett soha a földi javak megszerzésére, gyarapítására. Lemondott hitoktatói fizetéséről a szociálisan rászorult gyermekek részére. Szerény nyugdíjából mindig jutott a vak
gyermekek iskolájának és óvodájának is. Nem gyűjtött földi javakat, csak Égi Kincseket.
Megrendült egészségével az utolsó pillanatig szolgálta az Úr Jézust, az Égi Édesanyát, akinek legnagyobb bizalommal helyezte oltalmába Újlengyel községet. Virágvasárnap még megtartotta a két Szentmisét.
Húsvét Szent Ünnepén, Nagycsütörtök délelőttjén, a Papok Napján, olyan csendesen és alázattal, mint ahogyan
élt, elment szavaival élve „Szeretett jó Híveim” közül az Égi Hazába.
Kedves Tisztelendő Bácsi! A Boldog Feltámadás reményében a VISZONTLÁTÁSRA!
„Ha meghalok, ne sírjatok, hanem örüljetek, mert én akkor már a
Boldogságos Égi Anyánk oltalmában leszek.”
(Tábori Nándor)
www.ujlengyel.hu
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