Rendőrségi hírek
Tisztelt Lakosság!

nehéz vaslemezt tesznek, a vevő a mázsán azt látja,
megfelel a súly. A fűtési szezon közepén ébred rá,
hogy átverték, elfogyott az egész télre szánt tüzelő.

A község külterületén lévő tanyáin a közbiztonság jónak mondható, de minden évben megjelennek olyan
személyek, akik állatot, takarmányt vagy egyéb dolgot kívánnak eltulajdonítani onnan. Az októberi hónap végén az egyik lakatlan tanyának a tetőzetéről
tulajdonított el ismeretlen elkövető 600 db. tetőcserepet. Ezt követően egy másik szintén lakatlan tanyát
sikerült feltörnie, ahonnan egy sparheltet tulajdonított
el és a tetőn több helyen a cserepeket feltolta, feltehetőleg a tető faanyagának a szemrevételezése céljából.

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. Az esti órákban közlekedő kerékpárosok – többek között –, a saját biztonságuk érdeMásnapi visszatérésekor, viszont már a Dabasi Ren- kében használjanak a kerékpáron világítást. A sárga
dőrkapitányságra lett előállítva, ahol részletes, beis- mellény használata lakott területen kívül kötelező,
merő vallomást tett mindkét lopással kapcsolatban. viszont ajánlatos a viselete (saját biztonságuk érdekéAz elkövetőtől az eltulajdonított tárgyak le lettek fog- ben) lakott területen belül is a jól láthatóság érdekélalva, így a sértettek értékei megtérültek.
ben.
Fűtési szezon révén a tűzifával trükköző csalókra hív- Amennyiben a közbiztonsággal kapcsolatban valaminám fel a figyelmet. Az egyik módszerük, hogy a le- lyen jelzésük, vagy észrevételük van, akkor a követpakolásnál az első adag fát még rendesen, sorban rak- kező számon tudnak elérni: 0620/489-67-49
ják a kosárba, majd ennek alapján számolják el a többi
kosarat, csakhogy akkor már összevissza hajigálják a Balázs Gábor
hasábokat, így feleannyi súlyú fától lesz teli a kosár. körzeti megbízott
Van, hogy két kosárral dolgoznak, az egyik aljára egy

Köszönet nyilvánítás
Az Újlengyeli lakópark lakói közös megbeszélés és főbérlőnk iránt. Végtelenül segítőkész toleráns és nem
az Újlengyeli újság segítségével, szeretnék köszö- utolsó sorban nagyon kedves.
netüket és hálájukat kifejezni Komjáthi Jakab bácsi Köszönjük Jakab bácsi!!!

Művelődési ház programja 2013 szeptember - december
2013. december 5. csütörtök 10,00:		

Kismama Klub Mikulás

2013. december 8. vasárnap 13,00 – 17,00: Adventi kiállítás és vásár
						

(Adventi koszorúk, karácsonyi díszek, édesség,

						

lekvár, kerámia, méz, horgolt ékszerek, hűtő mágnes,

						

csuhé karácsonyi díszek, dekopázs üvegek-dobozok,

						

matyó és kalocsai hímzéses ruhák, *

						

„karácsony textilből”

						

Baba-mama Kuckó

2013. december 20. péntek 17,00		

Falukarácsony

2014. február: 					

Általános Iskola jelmezbál

						

Batyusbál
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.
www.ujlengyel.hu
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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Újlengyeli Új Szó
2013. DECEMBER – KARÁCSONY HAVA – TÉLELŐ – ÁLOM HAVA

Önkormányzati hírek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Ismét egy esztendő végéhez közeledünk, s szeretném röviden összefoglalni mi történt önkormányzatunknál az
elmúlt időszakban.
Az esztendő a köztemetőnkben található ravatalozóépület belső felújításával és külső festésével kezdődött.
Következő fejlesztésünk a gyógyszertár épületének kialakítása volt. Ezzel a lépéssel immáron egy telken helyezkedik el (a fogorvosi ellátáson kívül) minden helyben nyújtott egészségügyi szolgáltatás. Megvalósult egy
hírközlés-technikai fejlesztés (internetalapú telefon és fax) az önkormányzati hivatalban, intézményeinknél
és a közmű szolgáltatónál. Felújításokat hajtottunk végre a fogorvosi rendelőben is. A temetőben lévő kereszt
majdnem teljes egészében megújult.
A közelmúltban több benyújtott pályázatunkról kaptunk támogató határozatot. A KEOP 5.5.0 épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrásokkal kombinálva jogcímre benyújtott mindkét pályázatunk nyert. A
kisebbik bekerülési értékű a vízmű épületének felújítása (szigetelés, nyílászáró csere). Az elszámolható összeg
5 710 348 Ft, melynek 85%-a vissza nem térítendő támogatás. A nagyobbik beruházásunk az óvoda épületének
felújítása (szigetelés, régebbi nyílászárók cseréje, fűtésnél hőleadó testek bővítése, 4 db 100m mély talajszondára épülő hőszolgáltatás, napelemekre épülő elektromos energia előállítás). Az elszámolható összeg 39 929
551 Ft, szintén 85%-os vissza nem térítendő támogatástartalommal. Mindkét beruházás kivitelezése 2014. év
márciusát követően várható.
Másik konstrukcióban támogatást nyertünk a 2014. évi falunapunk rendezésére. Az elnyert összeg 2 000 000
Ft. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek 100%-a.
Benyújtott, ámde még el nem bírált pályázataink: Idei évben is pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium által kiírt „Közbiztonság növelése” konstrukcióra. Másik benyújtott pályázatunk a „TÁMOP 5.3.11-13/2
Elnéptelenedő települések romló társadalmi gazdasági folyamatainak megfordítása” nevet viseli. Mindkét pályázat esetében a döntés közlését várjuk.
Önkormányzatunk a közelmúltban megvásárolta a Kossuth L. u. 76. szám alatti ingatlanokat (két egymás
mögött elhelyezkedő, külön álló ingatlan). Az utcafronti ingatlant 3 000 000 Ft a hátulsót pediglen 1 000 000
Ft vételár fejében. Jelenleg az ingatlan felújítására építési engedélyezési terv készül, melyre épülve pályázatot
terveztünk benyújtani. A kiszemelt jogcím (Vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztése pályázat) a megnyílását követő nap 12 órai időponttal forráskimerülésre hivatkozva felfüggesztésre
került. Természetesen az eddig benyújtott pályázatok valamelyikének kiesése esetén várható a további benyújtási lehetőség megnyílása, így a tervezést és a pályázatkészítést folytatjuk. Az ingatlannal a távlati célok
(megfelelő támogatás elnyerése esetén) könyvtár, helyi értéktár, civil iroda és garázs építése.
Társadalmi szervezeteink támogatása, pénzeszközátadások: Önkormányzatunk az idei évben is az előző évekhez hasonlóan több civil szervezet működési célú kiadásaiban nyújtott támogatást (Újlengyeli Diáksport Egyesület, 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) és az Ország Közepe Többcélú Önkormányzati Társulást.
Bursa Hungarica ösztöndíj: Képviselőtestületünk határozata alapján önkormányzatunk a következő évben 11
fő „A” típusú pályázót havonta 5 000 Ft-tal támogat.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden polgárunk, egyesületünk, klubunk és vállalkozásunk egész évi
munkájáért, segítségéért. Különösen köszönöm az önkormányzat dolgozóinak és a nyugdíjas klub tagjainak
www.ujlengyel.hu
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Önkormányzati hírek

Tájékoztató a helyben megalakuló földbizottságról

az Adventi Koszorú készítését és a Községháza díszítését. Végezetül az Önkormányzat és jómagam nevében
minden kedves polgárunknak Kegyelmekben Gazdag, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új
Esztendőt kívánok!

A helyi földbizottság az értékelés során több elővásárlásra jogosultat is támogathat.

Petrányi Tamás, polgármester

Ha a helyi földbizottság sem az elővásárlásra jogosulttal, sem pedig az adás-vétel szerinti vevővel nem támogatja a földvásárlást, akkor a mezőgazdasági igazgatási szerv ezt a döntést tudomásul veszi.

Nyugdíjasok Baráti Köre
				
„Ahogy fogy, fogy a jövendő,
									egyre inkább drágább lesz a múlt.”
											
(Babits Mihály)
30 évről röviden
Megjelent az újságunkban: a Nyugdíjasok Baráti Köre megszüntette működését. Talán ennél egy kicsivel többet érdemel, hiszen 30 év szinte egy fél emberöltő.
Miért is döntöttünk így? Bizony elszálltak az évek felettünk! Elfáradtunk. Ez idő alatt azonban nem tétlenkedtünk. Sok mindent csináltunk, amiről falunk lakossága is elismerően beszélt. Mi pedig örültünk, hogy tehettük
és bírtuk.

Hozhat olyan döntést is, amelyben egyiket sem támogatja. Ebben az esetben állást kell foglalnia abban, hogy
az adás-vételi szerződés szerinti vevővel támogatja-e a földvásárlást.

Ha lejár a 15 nap és nincs döntés, akkor a mezőgazdasági igazgatási szerv egy alkalommal, újabb 15 napos
határidő kitűzésével újra kéri az állásfoglalás meghozatalára. Ha ez is lejár és nem születik állásfoglalás, akkor
a mezőgazdasági igazgatási szerv az adás-vételi szerződés jóváhagyását meg fogja tagadni.
Tugyi Endre László

Óvodai hírek
A szülők kérésére újra indult óvodánkban a tavalyi nevelési évben megkezdett gyermek jóga, és a néptánc oktatás is. Ezek a foglalkozások heti rendszerességgel ismétlődnek a jelentkező gyermekeknek.
Újdonságként vezettük be a nagycsoportosoknál a hitoktatást, amelyre 23 tanköteles korú gyermekünk szülei
tartottak igényt. Klemencz Tiborné Anikó tartja heti egy alkalommal a játékos hittan foglalkozásokat.
Logopédusunk az idei év elején is felmérte a fejlesztésre szoruló gyermekeket és heti egy alkalommal 5 órában
foglalkozik a gyerekekkel.

Boross Lajosné – Pannika, a kezdetektől vezette, irányította a Klub életét. Összetartotta, eggyé kovácsolta a tagságot. Először férjével együtt szerveztek, intéztek mindent. Lajos volt a kirándulások irányítója.
Forintra, kilométerre alaposan megtervezett mindent. Főleg a látnivalókat, figyelemmel arra, hogy sok ember
talán soha nem jutott volna el hazánk legszebb tájaira, nem láthatta meg a híres templomokat, épületeket,
múzeumokat, nevezetességeket. Maradandó élményt nyújtott, melyek emlékét örökké őrizzük. Sok helyen
jártunk: Szécsénytől Szegedit, Soprontól Debrecenig. Mindig vidám volt a társaság. Örültünk egymásnak, az
együttlétnek, a sok szép látnivalónak. Az élményeket sokáig felidéztük. Miután Lajos elment a „minden élők
útján”, Pannika egyedül folytatta a munkát, de mi is besegítettünk.

Az idei évben is több alkalommal lesz zenés műsor óvodánkban és bábszínházat is tervezünk tavaszra is. Színvonalasan mutatkozott be a „vándor bábszínház”, tetszett a gyerekeknek az első előadás.

Részt vettünk a falunk életében társadalmi munkával, ünnepélyeken műsorral szerepeltünk. Ápoltuk a barátságot a szomszéd klubokkal. Eljártunk Nyugdíjas Találkozókra az országban sok helyre, ahol műsorral is
felléptünk. Bérletünk volt több évig a Kecskeméti Katona József színházba. Kiállításokkal is felhívtuk a figyelmet falunk értékeire. Régi használati eszközök a mezőgazdaságban, lakásokban, konyhákban. Tősgyökeres
családokról családfák készültek. Volt Szentképkiállítás, kézimunka gyűjtemény, régi pénzek bemutatója. A
klubélet hirdette, hogy az idős kort is lehet értelmesen, kulturáltan megélni. Voltak meghitt megemlékezések
az ünnepekről: Karácsony, Anyák napja, Március 15., Október 6. Megtartottuk a névnapokat is. Mindig vidám,
gyakran zenés, táncos is Kollár István közreműködésével. Régebben nagy bálokat is rendeztünk, legtöbbször a
Gyóni barátainkkal. Mókás összejöveteleink között emlékezetes az álarcosbál, batyus bál, farsangolás, Mikulásnap. Üdülni is el-el jártunk. Hajdúszoboszlón egyszer 32-en voltunk.

Szeretném megköszönni Juhász András családjának és Szűrös Zoltán családjának az óvodának ajándékozott
játékokat, Földvárszki Gáborné Katinak a rajzolásra alkalmas papírt, Kaltenekker Györgynek a Törpés kartonokat, Bicskei Beáta családjának a retket, és Fajt Józsefnek a kerítés rendbehozatalában történő segítségét!!!!!!!!!!!!!
Pálinkásné Kovács Márta
Óvodavezető

A templom kertjében állítottunk egy művészien megmunkált Kopjafát. Varga László fafaragó művész remeke.
Hirdeti emlékként, volt egyszer egy Nyugdíjas Klub, ami 30 évig működött.

JÁTÉK CSERE-BERE ÉS KÖNYV BÖRZE A
VATYA NÉPE Hagyományőrző Egyesület szervezésében a tavaly első ízben megrendezett játék és
könyvbörze ismét megrendezésre kerül a Művelődési
Házban 2013. december 8-án. 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.

Minden rendezvény sok-sok előkészülettel, munkával járt. Mindezekre most jó visszaemlékezni. Öröm tölti el
szívünket, hogy mindezeket véghezvittük, s részesei lehettünk. Idős napjainkra az emlékezés maradt. Jó volt,
szép volt. Eddig bírtuk, erőnk megfogyatkozott. A munkásságunkról 8 kötetnyi Krónika tanúskodik.
Köszönetet mondunk Pannikának, a Klub vezetőjének, hogy 30 éven át türelmes volt hozzánk, szeretett bennünket. Ezt a nem éppen könnyű feladatot csak az tudja végigcsinálni aki szereti a faluját, a benne élő munkás
embereket, értékeli a múlt emlékeit, hagyományait.
Nem utolsó sorban köszönjük az Önkormányzatnak az évenkénti anyagi támogatást, s minden dolgozójának a
segítséget a rendezvényeinken, a kéziratok sokszorosításában, minden egyéb feladatnál.
Az élet azonban megy tovább. Ideje átadni a helyünket a fiatalabbaknak. Kívánjuk, sok szép élményben legyen
részük az új klubban. Működjenek sikeresen, ápolják a hagyományokat. Sok erőt, egészséget a munkához!
				
www.ujlengyel.hu

A Nyugdíjasok Baráti Köre volt Klubtagjai
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A Vatya Népe Íjász Egyesület bemutatót tartott óvodásainknak 2013. november 22-én, amikor is megismertették gyermekeinkkel az ősi magyar hangszereket, fegyvereket, harcművészetet, az ősi öltözeteket és íjász
bemutatót is tartottak, ahol mindenki kipróbálhatta az íjászatot. Nagyon nagy élmény volt gyermekeinknek,
köszönjük szépen a lehetőséget! Tavasszal visszavárjuk a lelkes tagokat, ha ezzel hagyományt teremthetünk.
Elkészült az óvoda kerítésének újrafestése. Köszönjük szépen!!!!!

Vatyai regős

A Kati bolt felajánlásának köszönhetően a játék és
könyv felajánlások mellé alapvető élelmiszereket idén
is tudunk tenni az ajándékcsomagokba. Ugyan csak a
Kati boltnak köszönhetően a börze alatt üdítő, meleg
tea és aprósütemény idén is ingyen fogyasztható majd.

www.ujlengyel.hu

A tavalyi börze eredményeként sok újlengyeli rászoruló családnak tudtunk ajándék és élelmiszer csomagot küldeni. Reméljük idén többen eljönnek így többeknek fogunk tudni segíteni.
A börzére 2013. december 8-án kerül sor az újlengyeli Művelődési Házban tartandó Karácsonyi Vásár
keretein belül. Mindenkit szeretettel várunk megunt
játékaival és könyveivel, szívében szeretettel.
TÁNCHÁZ Egyesületünk pályázatot nyújtott be
Táncház szerevezésére. Nyertes pályázat esetén 2014.
január és augusztus között legkevesebb 8 alkalommal
élő zenekaros táncház kerül megrendezésre a Művelődési Házban belépődíj nélkül.
								
		
Gergely Csaba
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Tájékoztató a helyben megalakuló földbizottságról
Magyarország kormánya 2013. június 21.-i ülésnapján fogadta el az új földtörvényt, mely a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szól. (a Magyar Közlöny 111.számában, 2013.évi CXXIII. törvény néven megtalálható)
Újlengyel birtokszerkezetét legjobban a helyben lakó gazdálkodók ismerik. A törvény célja az, hogy a helyi
földművesek jövőjüket befolyásolni tudják, akár vétójogukkal is élhessenek a közösségüket hátrányosan érintő
föld adás-vételek, esetleges spekulációk kapcsán. Ennek eszköze lesz a soraikból megválasztott helyi földbizottság, melynek munkája 2014. március 01-jén fog kezdődni.
Ez a törvény az 1§ (1) bekezdésében a mező-és erdőgazdasági hasznosítású föld tulajdonjogának megszerzésére, a földön haszonélvezeti jog alapítására, a föld használatára, a szerzési korlátozások ellenőrzésére, és a helyi
földbizottságra vonatkozó rendelkezéseket állapítja meg.
Tájékoztatómban a törvénynek a helyi földbizottságra vonatkozó részeit emelném ki, mely választ ad arra,
hogy mi az a földbizottság, milyen céllal alakul, hányan és kik lehetnek a megválasztott tagok, mi lesz a feladata.
A törvény 68.§ VI. fejezete
(1) A települési önkormányzat közigazgatási területén földet használó földművesek, mezőgazdasági termelőszervezetek, más természetes és jogi személyek településenként helyi gazdálkodói közösséget alkotnak.
(2) A helyi gazdálkodói közösség képviseleti szerve a közösség tagjai által megválasztott helyi földbizottság. A helyi földbizottság a település közigazgatási területéhez tartozó földek mértékének arányában legalább
3, legfeljebb 9 főből áll.
(3) A helyi földbizottság a település közigazgatási területén a törvény hatálya alá tartozó földek tulajdonjogának forgalmát a birtokviszonyok átláthatósága, a spekulatív földszerzések megelőzése, az üzemszerű művelés alatt álló élet-és versenyképes, egységes birtoktagot képző földbirtok kialakítása és megőrzése, a helyi
gazdálkodói közösség érdekeinek érvényesítése érdekében feladatának gyakorlásával befolyásolja. ( a
feladatairól a törvény 24. és 25.§-ban olvashatunk)
(4) A földbizottság tagja saját vagy hozzátartozója ügyével összefüggő eljárásban nem vehet részt.
(5) A földbizottság nyilatkozata ellen sem felszólalásnak, sem panasznak, sem más jogorvoslatnak nincs helye.
(6) A helyi földbizottság tagjairól a mezőgazdasági igazgatási szerv, nyilvántartást vezet.
A helyi földbizottság feladata akkor kezdődik, amikor a mezőgazdasági igazgatási szerv az adás-vételhez
tartozó okiratok és az általa készített jegyzék másolatának megküldésével megkeresi a helyi bizottságot, állásfoglalásának beszerzése céljából. A munka elvégzésére a bizottságnak 15 nap áll rendelkezésre.
A helyi földbizottság az adás-vételi szerződést a köztudomású tények és legjobb ismeretei alapján, különösen
a következő szempontok szerint értékeli:
-

-

az adás-vételi szerződés alkalmas-e tulajdonszerzési korlátozás megkerülésére
megállapítható-e, hogy a felek már a törvény hatályba lépése előtt megállapodtak a tulajdonjog átruházásában, de az adás-vételi szerződést csak a jelen eljárás keretében léptetnék egyikük nyilatkozatával, vagy harmadik személy jognyilatkozatával hatályba
az adás-vételi szerződés jóváhagyása esetén a vevő, illetve a jegyzék szerinti egy vagy több elővásárlásra jogosult alkalmas-e a szerződésben már rögzített követelmények betartására
nyilatkozatában vállalja-e, hogy a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga használja a vásárlást követő minimum 5 évig és azt más célra nem használja.
a pályakezdő gazdálkodónak az előbbieken túl kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 1 éven belül a
föld helye szerinti településen állandó bejelentett lakosként életvitelszerűen fog tartózkodni, vagy 1
éven belül üzemközpontot létesít, vagy mező-erdőgazdálkodási tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet folytat.
elnyer-e olyan jogi helyzetet, amelynek révén a jövőben az elővásárlási jogát visszaélésszerűen gya
korolhatja, vagy
indokolható gazdasági szükséglet nélkül, felhalmozási célból szerezné meg a föld tulajdonjogát.
a vételár a föld forgalmi értékével arányban áll-e, s ha nem, az aránytalansággal a vevő elővásárlásra
jogosultat tartott távol az elővásárlási jogának gyakorlásától.

A helyi földbizottság az értékelést köteles azonos szempontok szerint elvégezni, a jegyzékben szereplő összes
elővásárlásra jogosult és az adás-vételi szerződés szerinti vevő vonatkozásában.
www.ujlengyel.hu
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Katolikus Egyház hírei
Az Újlengyeli Római Katolikus Egyház hírei:

Valamint várom szokás szerint a Kedves Híveket,
szentgyónási lehetőség lesz ezeken az estéken. GyónTisztelettel köszönöm Kedves Híveknek az egyházi tatások: az esti 5 órás misék előtt fél órával, valamint
hozzájárulást, valamint az adományokat. Ebből tud- misék után. Ezek alapján a Szentcsalád- ájtatosság
juk templomunkat fönntartani.
programja:
Ezenkívül minden lelkészt csak a saját egyházközsége dec. 4. től 6-ig: szerda, csüt. péntek a következő utcák
tartja el.
fogadják be a Szent Családot: 4-én Telep, 5-én Ady
Endre utca, 6-án Temető utca.
A plébánia belső renoválása is szépen sikerült.
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket de- dec. 11-től 13.-ig: szerda, csüt. péntek a következő utcember 8-án vasárnap a 11órai szentmisére. A hatodi- cák: 11-én Nyári Pál utca, 12-én Petőfi utca, 13- án
kos hittanos gyermekek műsorral készülnek, és Szent Rákóczi utca.
Miklós, az ajándékozó szent, hozzánk is ellátogat!
dec. 18- 20-ig, szerda, csüt. valamint pénteki napoFelhívást tettünk közzé bérmálásra. Több évet vesz kon a következő utcák végeznek felajánlást: 18- án
szerdán a Kossuth Lajos utca templomtól felfelé, 19igénybe ez a felkészülés. Feltételek:
én csütörtökön a Kossuth Lajos utca templomtól lefeBetöltött 16 év, vasárnapi szentmisék látogatása, és a lé. 20- án az Akácfa utca.
felkészítő oktatásokra való járás. Első ilyen alkalom
dec. 14- én, szombaton reggel 9 órakor lesz a temp- Ezen alkalmakkor katekézis, rövid hitoktatás, bibliaólomban. Sok hiányzás nem teszi lehetővé a bérmálko- ra lesz a szentmisékben. Misék előtt és misék után,
zást. Fontos a megfelelő bérmaszülő megválasztása. ahogyan hirdettük gyónási lehetőség. Ilyenkor érdeHitét gyakorló, római katolikus,templomba járó, meg- mes jönni, mert karácsony előtt zsúfolt lesz a program.
bérmált, ha házas, egyházi házasságban élő ember le- Első csütörtökönként imaóra lesz papi hivatásokért
het csak bérmaszülő. Kérem, a bérmaszülőket jelöljék misék előtt 35 perccel.
ki minél előbb.
Minden hó 13- án Rosa Mystica imaóra mise előtt 35
bérmálkozás 2-3 évente van, vagy 5 évente, csak ak- perccel.
kor,ha teljesülnek a feltételek a Váci Egyházmegye
előírásai szerint. Aki meg lett keresztelve és elsőáldo- Első péntekenként Jézus- Szíve litániát végzünk a
zó volt, az bérmálkozhat. Valamint ha szentmiséken szentmise előtt.
részt vett és itt volt az oktatásokon, feladatokat vállalt
December 15-én vasárnap délután 3 órától ilaz egyházközségben, a szentmiséken.
letve hétfőn és kedden délután fél5-től hittanosok inMost, ugyancsak dec. 14-én tea- bált tartunk a hit- dulnak Betlehemes beköszöntővel a községünkben,
tanos gyermekek részére a Kultúrházban. Mindenkit áldott, békés ünnepeket kívánva. Aki szívesen fogadvárunk szeretettel, Kedves Szülőket is. Sütemény és ná őket, kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, és a
üdítő felajánlást elfogadunk.
gyermekek örömmel ellátogatnak otthonukba.
Régi hagyományunkat, a Szentcsalád- ájtatosságot
(kilenced) is folytatjuk karácsony előtt, advent idején.
Három héten át, szerda, csütörtök, péntek este a du. 5
órai misék után lesz közvetlenül a kb. félórás imaóra.
Különböző utcák végeznek felajánlásokat az imában.

Advent, legyen a várakozás megszentelt ideje, hogy
az Úr Jézus lelkünkben is megszülessék, erre készítgetjük magunkat, hogy elmondhassuk majd egymásnak: Békés, áldott karácsonyi ünnepeket!

Polgárőrség hírei
Tisztelt lakosság!

kokban ez a szám is a Rendőrségen csörög.

Örömmel tapasztaljuk hogy egyre többen fordulnak
hozzánk közrenddel kapcsolatos észrevételekkel,gyanús gépjárművek és személyek megjelenésekor. Fontos hogy a lakosság ne csak a Polgárőröktől várja el az
éberséget hisz mi is szabadidőnkben látunk el szolgálatot,munkába járás előtt-után hanem önök is figyeljenek környezetükre például gyanús autók rendszámának felírása,idős személyeknél idegenek jelennek
meg,házalók jelenléte stb. Ilyenkor haladéktalanul
értesítsük a Rendőrséget vagy Polgárőr ismerősünket.

Többen is kértek segítséget lakodalmak alkalmával a
házaik őrzésére melyben továbbra is szívesen segédkeztünk. Egyre többet látunk el nappali készenléti
szolgálatot telefon ügyelettel várva az esetleges bejelentéseket.

Szolgálat teljesítéskor többnyire éjszaka a 06 30-5587-586-os számon vagyunk elérhetőek,egyéb időszawww.ujlengyel.hu

Ezúton köszönjük meg azon lakosok segítségét is
akik anyagilag segítik a működésünket. Közelmúltban egy vállalkozó anyagi segítségével lecserélhettük
a technikai felszereléseinket. Előírásnak megfelelő
figyelmeztető fényjelzéseket és tájékoztató fényhidat vásároltunk. Köszönjük.”Továbbra is a lakosságért,egymásért”
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Ősvallásunk

Nyáregyházi Református Egyházközösség
ÁLDÁS BÉKESSÉG!
A Nyáregyházi Református Egyház nevében és az
Újlengyelben élő Református Testvérek nevében, szeretettel köszöntök minden kedves olvasót. Szeretném
helyreigazítani az előző cikket, mely megjelent ebben
az újságban. Sokan értek el kritikájukkal, miszerint a
templom melynek tornyát építjük, az nem csak református tulajdonban van, hanem ugyan úgy evangélikusban is. Természetesen a torony melyet építünk és a
templom is református – evangélikus tulajdonban van
és marad. A cikket, melyet írtam, a saját gyülekezetünk
nevében és felhatalmazásával írtam a készülő feladatokról és munkákról, az evangélikus fél erre nem kért
és nem hatalmazott fel. A személyes beszélgetések
kapcsán azonban ez az elvárás jelentkezett irányomba, tehát a jövőben hangsúlyozni fogom, hogy itt minden közös tulajdonban van, remélem a munka is közös
erőbedobással, anyagi áldozatvállalással fog történni.
Mindezeken túl nézve, az alapozási munkák elkészültek, a szerelő beton a helyére került, a közművek kiállásai is készen vannak, valamint a lépcső is elkészült.
Várjuk mindkét felekezet egyházi pályázatainak pozitív elbírálását, valamint az Újlengyeli Önkormányzat
pozitív döntését a 2014.-évi költségvetési tárgyalások
után. Újlengyelben a Polgármester Urat kerestük meg
ketten, Krámer György Evangélikus Esperes Úrral,
hogy elmondjuk kérésünket és megkértük, hogy azt
tolmácsolja a Képviselő Testület felé.

ezt jelenti, sokkal inkább a szeretet ünnepét, valami
családi találkozó, fenyőfás, ajándékozós, nosztalgiás
gyermekkori élményét. Élményt, ami sohasem az, sohasem olyan, mint gyermekkorban volt. A szeretet ünnepe, nem az Isteni szeretetről szól, sokkal inkább az
emberiről, ami egy szóváltástól is kipukkan és elvész.
Apró konfliktusok is a nagy-nagy készülődést tönkre
tehetik. Az advent, a karácsony Jézus Krisztus befogadására készít fel. Az advent készülődés, építkezés, egy
út, mely minden évben változik, nem azonos az élőző
évivel, itt nincsenek panelek, melyekből építkezni lehet, más minden évben az út mely az Isten élményhez vezet. A karácsony Isten élmény, Istentapasztalás
kell, legyen, nem liturgia, mely minden évben ugyan
az, mert kiüresedik, tartalmat veszít, hangulattá válik.
Hangulat elérhető karácsonyi zenével, fenyőfa illattal,
bejgli ízzel. A hívő embernek kevés az illat, a hangulat, az íz, neki az Élő Istennel kell találkoznia, Őt kell
feléreznie, megértenie, megélnie. Áldott karácsonyt
szoktunk kívánni, az Isten által megáldott karácsonyt.
Az Ő áldása oda érkezik, ahol szükség van rá, ahol
kérik, ahol várják, ahol felkészülnek rá. A felkészülés
a szívben zajlik, a tettekben ismerszik meg. Legyen a
Ti adventi utatok is rendkívüli, érjen célba, legyen Isten élményetek ezen a karácsonyon, kedves olvasók.
Higgyétek, hogy a karácsony az életetek megújulása
lehet, a lelki, szellemi szabadságotok kezdete. Készüljetek rá, várjatok rá, tegyetek érte.

Soli Deo Gloria!
A cikk megjelenésekor már adventi időben leszünk.
Az advent a várakozást jelenti, a készülődést, az Is- Áldás, békesség! Kelemen Norbert
tennel való találkozás csodálatos élményének lehe- Református Lelkész
tőségét. Az emberek nagytöbbségének persze nem

UDSE közgyűlés
Tisztelt Sportbarátok!

13-án, pénteken 18 órai kezdettel tartja közgyűlését,
melyre minden sportbarátot tisztelettel várunk. A közAz Újlengyeli Diáksport Egyesület 2013. december gyűlés helye a Községháza Nagyterme.

Ősvallásunk
„Aki hanyagolja a múltat, hanyagoltatik a jövendő által!”
Talán kevesen tudják, hogy a magyar nép ősi
vallásának alapjai nem sokban különböznek az 1000ben felvett keresztény vallással. A mi ősi kereszténységünk is egyistenhívő vallás volt. Nem bálványokat
és nem több Istent imádtunk, mint a korabeli pogány
népek, hanem az Egy Istenben hittünk.
Ennek egyik legszebb példája a székely-magyar rovásírás GY betűjele. Az énlakai unitárius templom
fakazettás mennyezetén lévő „EGY AZ ISTEN” feliratból kiderül, hogy az Egy, Egyetlen Istent egy GY
betűvel jelölték. Az ősi rovásírás gyakran csak a mássalhangzókat jelölte, elhagyván a magánhangzókat
mellőle, hisz egybeolvasásukkor amúgy is értelmet
kapott a szó. A „GY” betűt így EGY-nek olvasták, ezzel a jellel jelölve az egyetlen Istent. Ezek után már
nem is meglepő, hogy a GY jele a rovásírásban a ketwww.ujlengyel.hu

tős kereszt, amely keresztény államiságunk jelképe a
címerben a mai napig. Ennek jele rovásírásos helységnévtábla ként díszíti községünket.
A Szent Koronás Magyar címer a legszebb térbeli
világmodellek egyike. Az árpád-sávok, mint a négy
szent folyó, a világot mozgásban tartó erő; Szent Koronánk felülnézete, mint napkereszt; a kettős kereszt,
mint égig érő fa (életfa) és az egy Istenség jelképe,
valamint a hármas halom, melyek a világmindenség
jellemző alkotóelemei.
Ünnepeink sem tértek el nagymértékben a kereszténység ünnepeitől. December 25-én a magyarok istenének a születését ünnepeltük, méghozzá a kerecsen
sólymok nap felé röptetésének ceremóniájával. Ezért
a kerecsen szóból ered Karácsony szavunk, hisz Jézus Krisztus születését is december 25-én ünnepeljük.
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Most is van egy magyar vonatkozású szent elfogadási
kérelme Rómában Lékai bíboros úr jóvoltából. Boldog Özséb az egyetlen magyar alapítású egyházi rend,
a Pálos rend alapítója volt. A Pálosok tovább vitték az
ősi magyar hitvilágot a Szeretet vallást, rovásírással
írtak még az 1700-as években is. Az avatás posztulátora: Árva Vince atya azóta elhunyt.

A világ szívcsakrája az Önök országában, a Pilisben
található. Ez a spirituális megújhodás már megindult
Önöknél!”
XIV. DALAI LÁMA üzenete a magyarokhoz 2006.
10. 11-én:
„ Magyarok! Bár népük nagy múltra tekint vissza, a
szabadság és a demokrácia terén még fiatalnak számítanak. A lehetőség mindazonáltal eljött az Önök számára, hogy kibontakoztassák képességeiket és megmutassák a világnak szellemüket, kezdeményező
képességüket. Ehhez azonban az önbizalom elengedhetetlen. Éppen ezért akármilyen nehéz is, bármilyen
akadállyal, nehézséggel néznek szembe, nem szabad,
hogy elveszítsék a reményt és az elhivatottságukat.
Bizakodónak kell maradniuk! Egy tibeti mondás úgy
tartja: 9 kudarc 9 próbálkozást jelent. Biztos vagyok
abban, hogy egy ilyen nagy múltú nemzet fényes jövő
előtt áll. Kérem, dolgozzanak továbbra is keményen,
és távlatokban gondolkodjanak! Tartsák szem előtt
azokat a nemes célokat, amelyek a közös érdekeket
szolgálják. Az emberek sokszor - és ez a politikusokra
különösen igaz - elvesznek az apró részletekben. Ez
nem helyes.

Amikor kivonták a Kárpát-medencét a Szent Korona
oltalma alól, mindig csökkent a területe. Kevesen tudják, hogy Mátyás alatt, amikor a Szent Korona nem
volt az országban és Mátyás még nem volt megkoronázva vele, az ország területe lecsökkent szinte a mai
csonka Magyarország területére. Ő azonban 80.000
magyar arany koronáért (ami több éves költségvetés
volt akkoriban) visszavásárolta azt III. Frigyestől, és
az ország és a nép újra nagy lett Mátyás vezetése alatt.
A Szent Korona tan a világ második alkotmánya az
izlandi után, és példát mutat toleranciából, hazaszeretetből. Lényege, hogy a Szent Korona a legfelsőbb
méltóság, még a legfőbb uralkodó is alá van rendelve.
Övé a Kárpát-medence minden vagyona és népe, így
bármikor visszahívhatja igazságtalan vagy zsarnok
uralkodóját. Ebben viszont a világon egyetlen, hisz
csak az Árpád-ház volt hajlandó saját maga ellen, viGondolkodjanak távlatokban! Ez az én tanácsom. Köszont a hazája üdvére törvényt hozni.
szönöm.”
Ne féljünk büszkén hordani, viselni ősi és keresztény A stigmákat viselő PIO ATYA üzenete: „Magyarorjelképeinket, bármennyire gyalázzák manapság őket, szág egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy
hisz ezek több ezer éves energiát hordoznak és köz- gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár
vetítenek. Máig hűek vagyunk ősi Szeretet vallásunk még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben
alapelveihez, hisz a szeretet erejével bármit elérhe- lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy
tünk. Miközben vérünkkel védtük meg Európát a po- boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetgánytól, tatártól, töröktől, bölcsője voltunk az alkot- nek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyamányos szabadságnak s a vallási türelemnek.
roknak és bizony helyes lenne erősebben kérniük hatA NEPÁLI PAPOK 2005-ben kijelentették, hogy min- hatós oltalmát országukra!”
dennap imádkoznak a Földért. „Most vajúdik a Föld,
Neki pedig hinnünk kell, hisz a fiatal pap Karol Joés a Kárpát-medencében szüli a jövőt.”
zef Wojtila-nak megjósolta, hogy pápa lesz, és lám,
A nepáli Fehér Királyi Kolostor vezetője magyaror- Isten kegyelméből megboldogult II. János Pál pápa az
szági tartózkodása idején így szólt a magyarokhoz: egyik legjobb egyházi vezető lett.
„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen
büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi Isten áldása minden magyar emberre
biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spiri- Gergely Csaba
tuális megújhodása az Önök országából fog elindulni.

UDSE Mikulás kereső túra
Időpont: 2013. december 14. (szombat)

ahol az üzemlátogatás mellett a Mikulást is keresni
fogjuk. Aki először megtalálja, ajándékcsomagot nyer
Találkozás: Polgármesteri Hivatal előtt 8:30-kor. Ér- (Mikulás keresés részleteit csak a résztvevők ismerkezés: sötétedés előtt
hetik meg)! Érdemes bakancsban, vízálló kabátban
jönni, némi túlélő felszereléssel, s mindenki hozzon
Táv: 6-8 évesek számára is valószínűleg teljesíthető
magával szendvicset is. A várható létszám felmérése
Mindenkit szeretettel várunk, aki szeretne egy kicsit miatt kérjük, jelezzétek részvételetek a mark@bakanmozogni a friss levegőn az ünnepek előtt, s beszél- csosok.hu címen, vagy a 70 622 78 53 (Máthé Márk)
getni egy jót. A napot Újlengyel körüli kis körtúrán telefonszámon. ÚDSE
szeretnénk eltölteni, útba ejtve több gazdaságot is,

www.ujlengyel.hu
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Ősvallásunk
Hisz Napóleon, amikor Bécs városához érkezett,
megkérdezte tanácsadóját, mit tegyen a magyarokkal,
hisz ez nagyon nagy és büszke nép. Tanácsadója azt
mondta: „Vedd el a nép múltját, s elveszed a jövőjét!”
Tudták ezt jól a Habsburgok is, ezért kitalálták, a finnugor elméletet. Azért minden magyar érzi, hogy jóval közelebb áll a lelkéhez Atilla a hun, mint egy finn
halász. Az évezredek alatt a génjeinkbe kódolódott
származás tudatot nem lehet csak úgy kiirtani onnan.
Manapság újra lehet keresztelni Atilla névre, ahogy
számunkra ez természetes. Remélem egyre többen
élnek vele. Azért ne feledjük: az egész világ HUNgáriának hív minket, csak mi nem akarjuk elhinni magunkról.

hosszú kabátot (kaftán). Amíg Európa tógában, saruban, csizmában, bocskorban járt, addig mi behoztuk a
háromnegyedes sarkos cipőt. Sőt még az alsó fehérnemű is általunk kerül a világnak erre a részére. Gondoljuk csak meg, ma Skóciában, ha valaki igazán korhűen akar a skót népviseletbe felöltözni, akkor nem vesz
alsónadrágot a kockás szoknya alá.
Az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is mi honosítottuk meg a világnak ezen a részén.
A mi tömeges megjelenésünkkor találkozott ezekkel a
dolgokkal először a magát fejlettként és minket barbár
népként beállító nyugati civilizáció.
Hogy milyen fejlett és kiforrott kultúrát hoztunk magunkkal, az is bizonyítja, hogy nyelvünk nem volt hajlandó belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba! Az Ómagyar Mária-siralom szövegét mi még a
mai napig értjük, hiszen szókincsét mind a mai napig
használjuk. Shakespeare drámáit a művelt angol már
csak szótár segítségével képes elolvasni, mivel annyit
változott nyelvük az elmúlt 440 év során. A miénk
megtartotta nyelvtanát és szókincsét.

Ősi mivoltunk bizonyítékai a népdalaink is, melyek
pentaton skálájúak, ami a legősibb hangsor. Fennmaradt minden magyar, és valaha volt magyar tájegységen (a vadon élő tulipánok hazája Közép-Ázsia, a
Tien-san és a Pamír-Altáj hegység), olyan egyszerű
formában és alkalmazásban, mint amilyet a tulipán
motívum elemeiben és felépítésében is tapasztalhatunk. A Magyar Zenetudományi Intézet által regisztrált 200000 magyar népdalból 100000 már megjelent Keresztény szellemiségünket mutatja az is, hogy honnyomtatásban is. A 80 milliós Németországban össze- foglalás előtti ellenségeinket befogadtuk népünkbe,
oltalmat nyújtva nekik a tatár elől.
sen 6000 (!) népdalt tudtak összegyűjteni.
A Kárpát-medencébe magunkkal hoztuk az ősi ha- Azt tudnunk kell, hogy amikor megérkeztünk a Kárgyományokat, az egyistenhívőséget, ősök tiszteletét, pát-medencébe, nagyon nem volt mindegy melyik
a királyi család szentségét, a nemzet és család fogal- vallást vesszük fel. Hisz akkor viaskodott egymással
mának törvényességét, a morális és erkölcsi rendet. a nyugati, vagyis római katolikus és a keleti, vagyis
E hagyományok, megelőzve a bibliai időket, ott szü- görög katolikus egyház, Róma és Bizánc. Nem hiába
lettek az ősi Sumérban és páratlanok voltak a maguk küldte el (vagy vissza) nekünk a pápa a Szent Koronemében. Relikviáink között találjuk a mezopotámiai nát, ezzel is ösztökélve minket a katolikus hit felvéteeredetű napot, holdat, griffet, életfát, turult stb., ame- lére. Egyes elméletek és ötvös elemzők szerint a Szent
lyek nemzeti és családi címereiket díszítik mind a mai Korona a 7. században készült avar technológiával.
Történelmi tény, hogy Nagy Károly, amikor leigázta
napig.
az avarokat, 15-20 szekér kincset vitt ki a Kárpát meA 895-ös III. Honfoglalás idején, mintegy 500.000 dencéből hadi zsákmányként, vagyis az avar kincstámagyar érkezik a Kárpát-medencébe, és ha összeha- rat. Ebből alapozta meg Nagy Károly a birodalmát,
sonlítjuk ezt a számot a mai összmagyarság népességi vagyis ebből lett Nagy Károly „nagy”. Egyes elméleadataival (16.000.000), akkor láthatjuk, hogy mi 1100 tek szerint ezt keresték kalandozásaik során a német
év alatt 30-szorosára növeltük a magyarság lélekszá- alföldön portyázó magyarok, kik imába is foglaltattak
mát. A mai Franciaország területén például a IX. szá- annak idején: „A magyarok nyilaitól ments meg Uram
zadban 7.000.000 ember élt, ma viszont mindössze minket”. Lehet hogy az avaroktól elrabolt kincsek kö58.000.000-an élnek ott. Ez alig 8,5-szeres növeke- zött volt a mi Szent Koronánk is, hisz egy korabeli
dést jelent.
festményen Nagy Károly fején egy felülnézetből a fejMegérkezésünkkor csak a „művelt“ világ 1-2%-a volt tetőn keresztpántos (ami a székely-magyar rovásírás F
írástudó: a papok. A magyar nép szinte minden tagja betűjele és a Föld, Világ szimbóluma) korona van. A
tudott rovásírni és olvasni, még a csordás is, aki botjá- Szent Korona pedig az egyetlen ilyen korona a földön.
ra rótta fel a zárszámadást.
Nagy Károlyt koronájával a fején temették el. Majd
Európa nem ismerte a magyarok bejövetele előtt a hús 200 évvel később III. Ottó császár, Nagy Károly késői
megfőzésének módját. Nem ismerték a villát és a ka- utóda, aki személyesen II. Szilveszter pápától részenalat. Kézzel és késsel ették a sütött húst. Behoztuk a sült keresztény neveltetésben, kivétette a sírból a kosajátos fűszerezési technikánkat, a darabolást, a fűsze- ronát. Érdekes, hogy pont II. Szilveszter pápa küldte
rekkel való összefőzést. Az édes, sós, savanyú, keserű vissza Szent Istvánnak a Szent Koronát, amit István
ízek mellé mi hoztuk az erős ízt ételeinkben. Cey-Bert királyunk fel is ajánlott Szűz Máriának, oltalmába
Róbert Gyula által összeállított „Hunok és magyarok ajánlva a Kárpát medencét. Sokasodott is a magyar
konyhája” receptgyűjteményben már találhatunk pör- nép 1000 éven keresztül, meg is őrizte országa terüleköltet üstöny név alatt és gulyást áldos néven.
tét. Az Árpád-ház a mai napig az a család, amelyik a
legtöbb szentet adta a világnak.
Behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (kazak), a
www.ujlengyel.hu
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Ősvallásunk
Érdemes és érdekes itt megjegyezni, hogy december
25-e nem csak Jézus és a fény születésének ünnepe,
hanem Nimród születésének ünnepe is. Nimródról
Kézai Simon krónikájában, a Gesta Hungarorumban
olvashatunk. Kézai elmondja, hogy a vízözön után
kétszázegy évvel az óriás Nimród egész nemzetségével hozzáfogott a bábeli torony építéséhez. A nyelvzavar után Evilát földjére költözött, és ott felesége, Enéh
(magyarul: Ünő - szarvasünő, ősanya, csodaszarvas)
két ikerfiút szült neki, HUNORT és MAGORT. Ettől
a két fiútól és a szolgálatukban álló vitézektől származtak a hunok és a magyarok. A Bábeli zűrzavarról
egyébként más népek mondái is szólnak, amelyeket
Kézai nem ismerhetett. Nimród családfáját így írja le
a Biblia: Noénak volt három fia: Hám, Jáfet és Sém.
Hám fiának, Kúsnak (kusiták - sumérok) volt egy
Nimród nevű fia. Továbbá asszír feljegyzések szerint
Nimródnak ikerfiai voltak, kik közül az egyiket Magornak hívták. A Nimrud legendát legjobban az ókori
sumér-akkád Gilgames eposz foglalja egybe. Elgondolkodtató, hogy a közelmúltbeli iraki háborúban, az
iraki Nemzeti Múzeumban 1-2 napig szabad rablás
folyhatott, amikor is a Gilgames eposz agyagtáblái
darabjaira törtek.

szimbólum érdekessége, hogy ugyanez az ábra található az ókor legnagyobb „metropoliszának”, UR
városának királyi trónusa alatt i.e. 4. évezredben. Ez
a város viszont a Tigris és az Eufrátesz torkolatában
található hatalmas sumér város volt. A vakolat a 70-es
években mállott le, az akkori vezetés levakartatott a
14 oroszlánból 13-at, egy félig maradt meg, de így is
egyértelmű az egyezőség. Beszélni és megnézni sem
volt szabad, hisz a finnugor elméletet valló történészek nem tudtak mit kezdeni e ténnyel. Több jelképet
is tartalmaz az ábrázolás. Az oroszlán bordáin a hármas halmot, mely államiságunk jelképe. Az oroszlán
farkán és testén végighúzódó pontok a Vénusz (Nimród) csillagképet adják. A mögötte húzódó életfa dőlésszöge pedig a Föld 19,5 fokos dőlésszögét mutatja,
ugyanúgy, mint a Szent Koronán a kereszt. Az oroszlán combján a palmettát láthatjuk, amely a Távol- Keleten a datolyapálma virágának ábrázolása. Akkor
volt jólét és bő év Mezopotámiában, ha a datolyapálma virágzása dús volt. A palmetta egyébként a hunok
leszármazottainak, Csaba népének székely kapuin ma
is díszítő motívum. Az esztergomi (Ister-Gam) szentély oroszlánjai az ősi pártus-hun-avar-magyar hagyomány fontos részei. Az Árpád-házi királyok írásaiban
megtalálható az „inter-leones”, azaz „az oroszlánok
Luitbrandt cremonai püspök 910-ben írja, miután a között” megszólítás. Az Ister-Gami oroszlán rekonstmagyarokkal egy éven át állandó érintkezésben volt: ruálása egyébként folyamatban van és remélhetőleg
„gens hungarorum videlicet christiana...” azaz „a ma- megtekinthető majd az esztergomi királyi vár szentégyar nemzet nyilvánvalóan keresztény”. (910-ben !!!) lyében
A magyar nép ősi hitében mindmáig él (főként vidé- Ha már ennyire a múltba kalandoztunk Krisztus előtt
ken) az ősapa - Turul és az ősanya, Enéh, ünő - Szarvas 4.000-ig, akkor menjünk még egy kicsit, beszéljünk a
iránti tisztelet. Ezért viselt Attila és Árpád is TURULT tatárlakai agyagkorongról is. Az ősmagyar rovásírás
a címerében. A TUR-UL szókapcsolat bárily megle- legrégebbi emléke a 6500 éves újkőkori tatárlakai lepő, sumerul jelentéssel bír, azt jelenti hogy: Fény-Fia. let, amelyet 1961-ben találtak egy férfi csontjait rejtő
Ezért röptettük a Kerecsen sólymot (szkíta turult) a erdélyi sírban. A lelet rendkívüli jelentőségű, bizofény felé. Ezért volt kizárólagosan az uralkodó család nyítja a korai kárpát-medencei írásbeliséget, mivel
címerállata. Ezt legszebben a Rakamazon talált turul helyi anyagból készült. Másrészt három betű az ősábrázolás szemlélteti
magyar rovásírásból felismerhető, ezek a Z, Ny és Gy.
A Turul csőrében életfát tart és karmaiban két kis tu- Nagyon fontos, hogy pont az Ny és Gy jelek maradtak
rult. Ez az ősi uralkodói vérvonalra, az Álmos legen- fenn a korongon, mert más népek írásaiban ezekre a
dára utal, melyben Emesét álmában termékenyítette hangokra nem volt betű. A rovás jelentése Badiny Jós
meg a turulmadár, s szülte fiait, kik vezették népüket Ferenc szerint: „Tur-dis (Tordos, Tengri) oltalmazóaz őshaza bőséget adó földjére. Itt párhuzamot fedez- ja. A minden titkot ismerő Nagyasszony. Vigyázó két
hetünk fel Jézus urunk szeplőtlen fogantatása („Fo- szeme óvjon Napatyánk fényében!”. Ez azért érdekes,
gantaték Szentlélektől, Születék Szűz Máriától”) és mert a föníciaiaknak tulajdonítják az írás feltalálását
3500 évvel ez előttről. Na most a tatárlakai agyagkonépünk eredetmondája között.
rong bizonyítottan 3000 évvel korábbi. Ezzel tényleg
Az ősi szkíta hun-avar-magyar vallás célja: létünk fel- nem tudnak mit kezdeni a hivatalból finn-ugor elméemelése Istenhez a Szeretet Egy törvényén keresztül. letet erőltető történészek, hogy mit keres egy 6500 évAz ősvallásunk lényegét részletesen leírja Ipolyi Ar- vel ezelőtti rovás jeleket tartalmazó lelet a Kárpát-medencében.
nold.
Szkíta, sumér mivoltunkat hordozzák Kis-Ázsia (Szíria és Palesztina) területén megtalálható helységek
nevei is. Ott a mai napig megtalálható Arad városa,
Maros folyó, Bükk völgy, Pilis hegység, Ister-Gam
(Esztergom) helység. Az esztergomi Árpád-házi királyi vár szentélyének boltozatán található Ister-Gami oroszlán ábrázolás is ennek a tudatosságát hivatott
ábrázolni. A vakolat lemállása után felszínre került
www.ujlengyel.hu

Nem ez az első egyértelmű bizonyíték népünkkel kapcsolatban, ami nem kerül nyilvánosság elé, ill. nem
kerül nemzetközileg elfogadásra.
Attila nevét például azért írjuk a magyar fonetikával
ellentétes módon két t-vel és egy l-el, mert a kiegyezés után a Habsburgok módszeresen elvették több
ezer éves kultúránkat és történelmünket.
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