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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Az Újlengyeli Általános Iskolát a 2013-2014-es tanév I. félévében az alábbi személyek támogatták
munkájukkal, felajánlásukkal, amelyért magam és az iskola tanulói nevében ezúton mondok köszönetet.
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Petrányi József

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Tisztelt újlengyeli lakosok!
Kis községünknek lehetősége adódik arra, hogy kiadjon egy könyvet, mely Újlengyel történetét öleli
fel.
Ezúton hívjuk fel figyelmüket és kérjük segítségüket abban, ha bármilyen régi fénykép, kézirat vagy
egyéb dokumentum birtokában vannak, azt szíveskedjenek önkormányzatunkhoz eljuttatni, vagy a
megadott telefonszámon felvenni velünk a kapcsolatot.
Természetesen minden beérkezett dokumentumot elektronikusan rögzítünk, majd a tulajdonosának
visszaszolgáltatjuk.
Tel: 29/600 510
E-mail: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Zsiros Alexandra

Tisztelt lakosaink!
Újlengyel Község Önkormányzata értesíti Önöket, hogy községünk honlapján egy „eladó, bérbeadó
helyi ingatlanok” hirdetőoldal lesz elérhető. Amennyiben valaki szeretne ezzel kapcsolatos hirdetést
megjelentetni, abban az esetben várjuk megkeresését, a lentebb megadott elérhetőségeken.
Továbbá egy helyi termékeket bemutató részt is szeretnék a weboldalon belül megjelentetni, melynek
célja, hogy a helyi termelőknek lehetősége legyen a bemutatkozásra. Eme „Virtuális Kirakodó-tér”
teljesen ingyenes lesz.
Ezzel kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
E-mail cím: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu
Telefon: 29/600-510
Személyesen: Újlengyel Község Önkormányzat, 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69.
Virág Anita

TAI-CHI ÉS CHI-KUNG

Dr. Pálhalmi János módszerével Tai Chi és Chi
Kung tanfolyam indul az Újlengyeli közösségi Bővebb információ:
házban szerda esténként 6 órától a Vatya Népe http://www.clf.hu/tai-chi/
Egyesület szervezésében.
http://www.gerincmester.com/taichi/
http://www.gerincmester.com/chikung/
A tanfolyam célja: közelebb hozni az emberekhez
a gerincfizioterápia és a Tai Chi egészségmegőrzőDr. Pálhalmi János
erőfejlesztő alkalmazásait.
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Képviselő-testületünk február 17-én elfogadta önkormányzatunk 2014. évi költségvetését. Költségvetésünk
lényeges bevételei és kiadásai a következő két táblázatban találhatók:

						
					

BEVÉTELEK
ezer Forintban

Hatósági jogkörhöz kapcs.bevétel								
Intézményi egyéb sajátos bevétel								
Kamatbevétel										
ÁFA bevétel											
Működésre nyújtott kölcsön visszatér:							
Intézményi működési bevételek:								
Helyi adók											
Átengedett központi adók									
Sajátos működési bevétek:									
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:							
ÖNK általános működésének támogatása							
ÖNK:köznevelési feladatinak támogatása							
ÖNK.szociális feladatinak támogatása							
ÖNK.kultúrális feladatinak támogatása							
KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSOK						
Költségvetési támogatás:									
OEP Finanszírozás:										
Pályázati támogatás-Falunap								
Pályázati támogatás-Óvoda épület felújítás						
Pályázati támogatás-Vízmű épület felújítás						
Pályázati támogatás-TÁMOP								
PUSZTAVACS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖS HIV. működési támogatása		
Működési célú támogatásértékű bevétel:							
Hitelfelvétel											
Előző évi szabad pénzmaradvány								
Bevételek összesen:										
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70
21 084
300
3 128
9 897
34 479
2 840
39 687
42 527
2 400
52 404
35 802
3 827
1 960
298
94 291
2 982
2 000
33 940
4 854
64 388
6 604
114 768
38 794
15 668
342 926

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
						
					

MEZŐGAZDASÁG

KIADÁSOK
ezer Forintban

Felhalmozási kiadások									
Személyi juttatások-teljes munkaidős							
Személyi juttatások-részmunkaidős							
Személyi juttatások- Mb.díjasok								
Személyi juttatások összesen:								
Munkaadókat terhelő járulékok								
Dologi kiadások										
Átadott pénzeszközök									
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Kötelezettségek-hiteltörlesztések								
Tartalék											
Kiadások összesen:										

62 356
73 836
5 609
3 842
83 287
21 979
97 451
11 044
6 754
50 579
9 477
342 926

Önkormányzatunk által elnyert támogatások:
Az első egy rendezvény pályázat, melynek segítségével a 2014. évi falunapunkat tudjuk finanszírozni.
Ez egy 100%-os támogatási intenzitású 2 millió Ft összeget kitevő támogatás.
Két KEOP- os elnyert pályázatunk van, melyekről bővebben az előző számunkban említést tettem
(épületenergetikai fejlesztések megújuló energiafelhasználással kombinálva az Óvoda és a Vízmű
épületén). Mindkét pályázatnál a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek (az Óvoda épületénél
a közbeszerzési eljárás lezárulta után ) és a projektindítás megtörtént. Az óvoda épületénél a talajszondák elhelyezése március harmadik hetében kezdődik.
Még egy említésre méltó elnyert pályázatunk van: a TÁMOP 5.3.11. Elnéptelenedő települések romló
társadalmi, gazdasági folyamatainak megfordítása címet viselő pályázati felhívás alapján elnyert támogatási összegünk 99 987 ezer Ft-os , 100%-os támogatási intenzitású vissza nem térítendő, részben
európai uniós finanszírozású támogatás. Jelen támogatás 10%-a fordítható fejlesztésre (közpark-felújítás és szolgálati lakás felújítás). A támogatás további költséghelyei: projektmenedzser, szakmai vezető,
hálózati kapcsolattartó, programszervező, akciócsoport-vezetők, öntevékenykör vezető és végezetül
pénzügyi vezető munkabérének vagy megbízási díjának teljes költsége; belföldi és külföldi tanulmányutak költsége; kulturális és közbeszerzési szakértő, könyvvizsgáló megbízási díja; terembérlet,
posta- és telefonköltség, egyéb anyagköltség; önkéntes és közösségi programok rendezési költsége;
környezeti hatásvizsgálat, marketingterv, kulturális terv, egészségterv, üzleti terv, komplex településfejlesztési terv, kompetencia és mobilitás térkép elkészítésének költségei.
Előző év végén Országgyűlésünk döntött az adósságkonszolidáció második üteméről. Az első ütemben
a konszolidációnak nevesítetten nem volt része a vízi közmű társulatoktól átvett hitel. A második ütem
az önkormányzatok átvett hiteleit érintette, így taxatíve nem volt kizárva a vízi közmű társulatoktól
átvett hitel. A törvénytervezet szövegét megismerve az Újlengyeli Víziközmű Társulat 2013. december 18-án döntött az elszámolási eljárásának befejezéséről és a követeléseinek, kötelezettségeinek az
önkormányzat számára történő átadásáról.

5. Nyilatkozat arról, hogy kérelemben a kérelmező által feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
II. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a földhivatal által feltüntetendő tartalmi elemek:
1. A földhivatal bélyegzője.
2. A kérelem érkezési ideje.
3. Iktatószám.
4. Mellékelt okiratok száma.
5. Annak megállapítása, hogy a nyilvántartásba vétel megtörtént.
6. Az ügyintéző aláírása.
Dr. Szabó Tibor jegyző

Tisztelt lakosság!

RENDŐRSÉGI HÍREK

Az idei év első két hónapjában újból megjelentek
olyan személyek a község területén, akik az
idősebb lakosokat környékezik meg, első hallásra kecsegtető ajánlattal vagy egyéb hivatalos
ügyintézésnek látszó történettel. A céljuk az,
hogy beengedjék őket az udvarba, lakásba, majd
valamilyen készpénzes tranzakciót bonyolítsanak le. Számos esetben váltatnak fel pénzt vagy
szándékosan nagy címlettel fizetnek azért, hogy
megfigyelhessék, hogy honnan veszik elő a pénzt. Kérem a Lakosokat, hogy egészséges bizalmatlansággal fogadják az idegen személyeket.

a külterületi földutakon elhajtottak vele. Mint
utóbb kiderült, az útjuk Dánszentmiklós, Pilis, Tápióbicske külterületein vezetett egészen
Jászfelsőszentgyörgyig. A lopástól számított harmadik napon a Dabasi Rendőrkapitányság nyomozói információi alapján és a sérttet kapcsolatai
révén sikerült behatárolni az elkövetőket. A házkutatások során előkerült – már szétszerelt állapotban – az eltulajdonított traktor. Három személy lett a Dabasi Rendőrkapitányságra előállítva,
akik részletes beismerő vallomást tettek. Ezúton
is szeretném megköszönni a polgárőrök munkáját
és a helyi vadászmesternek a segítségét, aki biztosította a terepjáróját a külterületi földutakra.

A helyi illetve a környékbeli szórakozóhelyek esetében gyakori a lopások száma. A szórakozóhelyek látogatása során fokozottan ügyeljenek értéktárgyaikra – pénztárca mobiltelefon –, mert van,
aki kihasználja a kínálkozó lopási lehetőséget.

Szeretném felhívni a tisztelt Lakosság figyelmét
arra, hogy az esti órákban közlekedő kerékpárosok a saját biztonságuk érdekében használjanak a kerékpáron világítást. A sárga mellény használata lakott területen kívül kötelező.

Az
elmúlt
hetekben
több
vagyonel- Amennyiben a közbiztonsággal kapcsolatban valleni bűncselekmény is történt. Két al- amilyen jelzésük, vagy észrevételük van, akkor a
kalommal
az
éjszakai
órákban következő számon tudnak elérni: 0620/489-67-49
láncfűrészt,
gázolajat
tulajdonítottak
el.
A februári hónap utolsó péntekének éjszakáján
Balázs Gábor
ismeretlen elkövetők egy traktort tulajdonítotkörzeti megbízott
tak el, a település szélén fekvő ingatlan udvarából. Az elkövetők többen érkeztek egy terepjáróval, majd a traktort az udvarból kitolták és

ADÓ 1%
Kérjük támogassa adója 1%-ával a helyi civil szervezeteket:
- Újlengyeli Diáksport Egyesület adószám: 18662010-1-13
- VATYA NÉPE Hagyományőrző és Íjász Közhasznú Egyesületet. Adószámuk: 18030772-1-13.
-Újlengyeli Polgárőr Egyesület. Adószámuk:18280702-1-13
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Gergely Csaba

MEZŐGAZDASÁG

TISZTELT FÖLDHASZNÁLÓK!
A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról
vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet alapján
minden földművesnek minősülő természetes személyek,
mezőgazdasági termelőszervezetek, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezetnek
minősülő szervezetek és
mezőgazdasági üzemközpontnak
nyilvántartásba vételi kérelmet kell benyújtania a kérelmező mezőgazdasági üzemközpontja, vagy a lakóhelye,
illetve a székhelye fekvése szerint illetékes földhivatalhoz.
A REGISZTRÁCIÓ INGYENES !
A KÉRELEM NYOMTATVÁNY LETÖLTHETŐ A www.foldhivatal.hu weblapról illetve a földművesként
való nyilvántartásba vételi kérelem tartalma jelen tájékoztató után is megtalálható.
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény szerint
Földműves: Magyarországon nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár,
aki e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját kockázatára
folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy az árbevétel azért maradt
el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, vagy
b) a legalább 25%-ban tulajdonában álló, Magyarországon bejegyzett mezőgazdasági termelőszervezet olyan
tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-, erdőgazdasági és az azokat kiegészítő
tevékenységet személyes közreműködésként végzi;
Újlengyel, 2014. március 3.
								
1. melléklet a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelethez
Földművesként való nyilvántartásbavétel iránti kérelem tartalma
I. A kérelem benyújtására szolgáló nyomtatványon a kérelmező által megadandó tartalmi elemek:
1. A kérelmező
a) természetes személyazonosító adatai,
b) személyi azonosítója,
c) állampolgársága,
d) lakóhelye.
2. A kérelmező nevére kiállított, a mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettségekről szóló 504/2013.
(XII. 29.) Korm. rendeletben (Kr.) meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú képzettség esetén
a képzettséget igazoló okirat megnevezése és az okirat számának megjelölése, illetve a külföldi bizonyítványok
és oklevelek elismeréséért felelős hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány ügyiratszáma, amely tanúsítja,
hogy külföldön megszerzett szakképesítés a Kr.-ben meghatározott valamely szakképesítésnek megfelel.
3. A 2. pont szerinti képzettség hiányában a kérelmező nyilatkozata arról, hogy megfelel a mező-, és
erdőgazdasági hasznosítású földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (Földforgalmi tv.) 5. § 7. pont
a) vagy b) alpontjában foglalt feltételeknek.
4. A mezőgazdasági üzemközpontnak minősülő gazdasági-, lakó-, vagy irodaépülettel beépített ingatlan, vagy
tanya (a továbbiakban együtt: ingatlan) adatai (település, fekvés, helyrajzi szám), az ingatlanon fennálló jogosultság (tulajdonjog, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, használati jog), valamint a jogosultság megszerzésének kezdő időpontjának (év, hó, nap) megjelölése.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Az önkormányzatunk képviselő-testülete mindezzel párhuzamban döntött az említett követelések és
kötelezettségek átvételéről. Az átvett kötelezettség: 122 mFt. Átvett követelések: 25 mFt lakáskasszamegtakarítás, 11 mFt lakossági hozzájárulás-követelés. A lakáskassza-megtakarítás 2013 év végéig
megérkezett, a konszolidáció részét pediglen a 2013.12.31-én fennálló kötelezettség (97 mFt) csökkentve a vele szemben fennálló követeléssel (11 mFt) képezi. Így összességében 86 mFt- ot vállalt
át az állam önkormányzatunktól. A fennmaradó 11 mFt-os összeget a 2014. május 30-ig fizetendő
lakossági hozzájárulások (a havi 1000 Ft-ok) és a – valószínűleg a véletlen folytán – elmaradt fizetésikötelezettség teljesítések adják. A társulatnak mindezen elmaradások behajtására nem volt lehetősége,
viszont most az önkormányzatnak a lehetősége megvan arra, hogy ezeket az elmaradásokat adók módjára behajtsa, így az önkormányzati adóhatóság kötelessége lesz a nem fizetőkkel szembeni közösségi
igények maradéktalan teljesítése.
Tájékoztatást szeretnék nyújtani önkormányzatunk legújabban (és egyben minden fórumon) megnyert bírósági eljárásával kapcsolatban:
2007 környékén településünkön ingatlant vásárolt egy egyébként igen rosszindulatú és felettébb
beilleszkedni nem vágyó család (biztosan többen hallottak róluk: Antyipenkó Balázs és felmenői).
Ennek az önnön magukat igazságügyi szakértőknek valló családnak a tagjai a velük szomszédos tehenészeti teleppel kapcsolatban minden lehetséges fórumon feljelentéseket eszközöltek. Így volt ez
önkormányzatunknál is, ahol megfelelő, a településünk polgárai melletti kiállással találkozhattak első
fokon nálam mint polgármesternél, másod fokon a képviselő-testületünknél. Mivel az (egyébként
„pesti”) család nem ért el helyi szinten semmit, beperelte az önkormányzatot. Ez a bírósági peres
eljárás a sertéstelep- ügyünkkel párhuzamosan, ráadásul ugyanannál a bírónál zajlott. A törvényszék
az önkormányzatunknak adott igazat. Ezek után a tisztelt panaszos a Kúriához fordult. A Kúria 2014
februárjában hozott határozatával a törvényszék ítéletét helyben hagyta. Így ezen peres eljárást is
önkormányzatunk megnyerte. Azóta a család Újlengyelben állandó lakcímre bejelentett tagja is kijelentkezett településünkről. Az önkormányzat képviseletét ezen eljárásban dr. Szabó Tibor jegyző úr
látta el. Sikeréhez ezúton is gratulálok!
Petrányi Tamás
polgármester

MEGHÍVÓ
Településünk képviselőtestülete 2014. március 27-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a Művelődési
házban Falugyűlést tart, melyre ezúton is tisztelettel meghívom minden polgárunkat.
Újlengyel Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a település polgárait az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre!
MÁRCIUS 15
8:00 Ünnepi Szentmise
8:45 Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal kertjében
9:00 Ünnepi megemlékezés a MagyaRock zenekar közreműködésével

8

3

-8 -

-3-

Petrányi Tamás
polgármester

VÉDŐNŐI HÍREK
Újszülöttek neve:
1. Szabados Olivér			
2. Majer Lénárt			
3. Gergely Szép Villő 		
4. Juhász Hanna Barbara

sz.i.: 2013.12.12.
sz.i. : 2014.02.13. 		
sz.i. : 2014.02.14.
sz.i.: 2014.02.27.

EGYHÁZI HÍREK

a.n.: Guba Szabina
a.n.: Vilczkó Beáta
a.n.: Dr. Szép Andrea
a.n. Pelikán Julianna

Főtisztelendő Tábori Nándor atya síremlékére: Kérjük Kedves Hívek anyagi hozzájárulását, hogy
méltó síremléket tudjunk felállítani. Köszönöm eddigi adományaikat, Isten fizesse meg!
Nagy Nándor
plébános

Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak!
A Kismama Klub 2014.05.09.-én (péntek) tartja Anyák Napi rendezvényét,
10 órai kezdettel, a szokott helyen a Temető utcai Parkban. Rossz idő esetén a Művelődési Házban.
Mindenkit sok szeretettel várok.
Értesítem a gondozottakat, hogy hétfőn és csütörtökön Hernádon helyettesítek.

7.
Szóbeli meghallgatások befejező napja
14.
Iskolai ünnepély március 15-e tiszteletére		
17-18. Módosítási lehetőség a középiskolák			
felvételi eljárásában

Újlengyeli Napok : Kedd - Szerda - Péntek
Tanácsadás : Kedd 9 órától - 15 óráig

ISKOLAI ÜTEMTERV MÁRCIUS
•
•

Faragó Sándorné
védőnő

SZÉKELYFÖLDI KIRÁNDULÁS ÚDSE
SZÉKELYFÖLD KIRÁNDULÁS - ZETELAKA
Gyerekbarát szállással és programokkal!
Időpont: 2014. június 25-30. (szerda - hétfő)
Részvételi díj felnőtt: 40.000 Ft/fő, Gyerek (2-14
év): 38.000 Ft/fő
Kisgyermek (0-2 év): ingyenes
mely az utazást, az 5 éjszaka szállásdíjat, valamint az 5 vacsorát és 5 reggelit tartalmazza

kápolna, Budvár kilátó, délután szabadprogram
Zetelakán.
Jelentkezési díj: 10.000 Ft/fő, melyet a jelentkezéskor kell átadni, legkésőbb március 20-ig.
A 2. részletet (10.000 Ft) 04.15-ig, a 3. részletet
(10.000 Ft) 05.15-ig, a 4. részletet az indulásig
kell rendezni. (A belépőjegyeket mindenki egyénileg fizeti.)
Szervező: Újlengyeli Diáksport Egyesület

Szállás: Küküllő Panzió, Zetelaka (http://www.
kukullo-panzio.fw.hu)
Program:
•szerda: megérkezés 17 óra körül Zetelakára,
szállásfoglalás, majd vacsora, szabadprogram.
•csütörtök: Parajdi sóbánya (nemrég bővítették
a látogatható részt, sokat fejlesztettek az elmúlt
5 évben), Szováta Medve-tó (fürdéssel), itt ebéd,
majd délután visszafelé Korond, ahol lehet ajándékokat vásárolni.
•péntek: Ivó (vadaspark, népi mesterségek), túra
a Madarasi-Hargitára, délután pisztrángozás, ill.
egyéb helyi program Zetelakán, Zeteváralján
(27-én kezdődik a Zetelaki Napok)
•szombat:Zetelaki-víztározó, Gyilkos-tó, Békás
szoros
•vasárnap: délelőtt Székelyudvarhely: Fő tér és
látnivalói, Haáz Rezső múzeum, Jézus Szíve-

Jelentkezési határidő: március 20., foglalás 42
főig megy!
Jelentkezni Máthé Márknál (70/622-7853;
mark@hungarikumbolt.hu ) lehet.

Vaszkó András,Balogh Diána
Surman Jánosné
Petrányi József
intézményvezető

ÓVODAI HÍREK
Köszönetnyilvánítások:
Nagyon szépen köszönjük az AndreasAgro Skandináv Zrt.-nek, hogy az előző évekhez hasonlóan az
elmúlt Karácsonyon is 120 000 forinttal támogatta óvodánkat, amiből minden csoport karácsonyfája
alá kerültek játékok!!!!!
Köszönjük szépen Polgármester Úrnak a fenyőfát, a Takarékszövetkezet dolgozóinak a szaloncukrot,
Svébisné Kulima Szilviának a fejlesztő szobánkba ajándékozott szőnyeget és végül, de nem utolsósorban Fekete Erikának és családjának a kifogástalan minőségű játékokat. KÖSZÖNJÜK!
Az óvoda fontosabb eseményei a nevelési év további részében:
Értesítem a leendő óvodások szüleit, hogy az óvodai beíratás 2014. április 22-25-ig, minden nap reggel
8 órától délután 16 óráig lesz az óvodában. A beíratásra hozzák el gyermeküket, a gyermek Születési
anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját és lakcímkártyáját.
Rendhagyó Anyák napi megemlékezésünket és kirándulásunkat 2014. május 12-én, hétfőn tartjuk.
A nagycsoportosok Évzáróval összekötött ballagása 2014. június 6-án, pénteken 17 órakor kerül megrendezésre a Művelődési Házban.
Pálinkásné Kovács Márta
Óvodavezető

ELŐADÁS
„Félni csak…kinek is lehet?” című legújabb nagysikerű könyve megjelenésének alkalmából tart
előadást dr. Bunyevácz Zsuzsa március 21-én pénteken 18 órai kezdettel az Újlengyeli Művelődési
Házban a VATYA NÉPE Egyesület szervezésében. Az írónő első 3 könyve után: „A szent Grál
keresése”, „A szent Grál üzenete” és „A z Új Világrend tízparancsolata, avagy a Szent Grál elrablása” oknyomozó riporteri megközelítésben múltunk és történelmünk titkait feszegeti aktuálpolitikai
szemszögből. Az előadás ingyenes, a helyszínen hozzájárulásokat elfogadunk.
Gergely Csaba
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EGYHÁZI HÍREK
Nagyböjt egyfajta lelkitükör, számvetés
életünkről. Az év utolsó estéjéhez hasonlítanám,
amikor visszanézünk elkövetett cselekedeteinkre. De az utolsó számvetésre is emlékeztet,
halálunk pillanatában. Talán ezt is lehetne mondani: Boldog Nagyböjtöt! „Amikor böjtöltök,
ne legyetek szomorúak, mint a képmutatók…”
Még a végén megdi-csérnek érte. A keresztény
ember élete nem örömtiprás. Azzal, hogy lemon- dunk önmagunkról, kicsinyes dolgainkról,
bizonyos javakról, adakozunk. Nagyböjt a lelki
értékek idejére hív fel bennünket. Mi az, amit
nem Istentől kaptál? Hogyan adjuk vissza Istennek felajánlásban, amit Tőle kaptunk? Ha kitessékeljük életünkből a sok fölösleges beszédet,
akkor kezdjük meghallani, hogy Ő szól hozzánk
a csendes hangján, lelkünkben. Mert ha csak önmagad szereted, 10, vagy 20 %-ot hagysz Istennek, a többi te vagy, szíved kapuja nincs nyitva az
Úr előtt. Az összes lakatot ki kell nyitnod, belső
életváltozásoddal, hogy szíved kapui őszintén
megnyíljanak a kegyelem előtt! Milyen jó így, ha
belülről megtér valaki, úgy, hogy mint bűnöst saját magát is Isten szemével lássa és szeresse. Vagy
beengeded Jézust életedbe, vagy játszod tovább a
megszokott dolgokat, de azok nem őszinték. Az
igazság és kegyelem Jézus Szentséges Szívéből
áradnak ki. Hogyan állsz az isten- és emberszeretettel? Az imádsággal? Vagy ledarálod napjaidat
és egyre távolabb állsz családodtól is? Önmegtagadásaink nyomán találunk rá azokra a lelki
értékekre, amelyek boldoggá teszik nagyböjtünket. Mert nem az a boldog, aki pazarolja, vagy
habzsolja a boldogságot, hanem az, aki ad.

TÖRTÉNELMI VITÉZI REND

Isten nem feledkezik meg rólunk. Mindig küld
jó atyákat, szenteket, akik nevelnek minket.
Ilyen volt Boldog II. János Pál pápa is. Tehát
ne féljetek! Tárjátok ki szíveteket Isten felé!
Mások majd követik ezt. Tárjátok ki szíveteket
Isten felé! Csak az tud igazán természetfölötti
módon lélegezni, aki megtér, belülről megváltozik. Bűnös vagyok? Igen bűnös! De Jézusom,
Te vagy az én Jegyesem! Minden ember hivatásában, munkája mellett, valamint a családban
ott van Jézus, aki segíteni akar! Csak észre kell
venni. Ennek legjobb módja ha magunkat háttérbe szorítjuk, és fölfedezzük a másik emberben
Krisztust. Tedd meg ezt a fölfedezést még ma!
Az ég madarai minden gondoskodást megkapnak Istentől. Urunk azt szeretné, hogy mi az ég
angyalai legyünk majdan, az ő társaságukban
lehessünk az áldottak között. Ehhez kicsinynek
kell a földön lenni. Kapaszkodjunk Krisztus
keresztjébe!
Ez a nagyböjti idő legyen a szívbéli hamvazkodás ideje, és készítsen fel minket a kegyelmek
befogadására! Amen.
Kedves Híveknek kegyelemteljes, allelujás Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
Nagy Nándor
Plébános

Akik szentségi házasságot kötöttek templomunkban, és idén ünneplik az egyházközség hagyományainak megfelelően is házasságkötésük évfordulóját 15, 25, 40. évf. azok jelentkezzenek nálam, ha idén a templomban szeretnék megünnepelni. Azok is jelentkezhetnek, akik
elszármaztak településünkről, vagy akik csak itt szeretnék ezt megünnepelni.
Elsőáldozás június 1-én lesz, Mennybemenetel Ünnepén, reggel 8 órakor.

Nagy Nándor
plébános

A Vitézi Rend története

augusztus 21.-én elsőként avatott vitézt, vitéz
József Ágost tábornagy, királyi herceget, hogy
választás céljából hívja össze a nyugaton élő
vitézeket, A Vitézi Rend törvényhozó testületének, a Vitézi Széknek megválasztását követően
a Rend újra megkezdte tevékenységét. A Vitézi Rendet 1962-ben felvették a nemzetközi
lovagrendek sorába a következő hivatalos elnevezéssel: The Knightly Order of Vitéz (A Vitézek Lovagrendje) Jogforrásul illetve legfőbb
védnökéül a magyar Szent Koronát ismerte el.
A Vitézi Szék 2003. február 4.-én tartott ülésén meghozott határozatával visszatért a Rend
eredeti – vitéz nagybányai Horthy Miklós által megteremtett – szervezeti állapothoz, mely
szerint a Rend vezetője a főkapitány és ezzel egyidejűleg a legfőbb elöljárói tisztséget
megszüntette. A Vitézi Szék 1983 szeptember
17.-én – a Vitézi Rend eredeti jellegének megtartása mellett- nemzetvédelmi tagozatot létesített. Ebbe a tagozatba kívánta felvenni mind
a hazánkban, mind a külföldön élő magyarság
kiváló, a nemzet szempontjából értékes személyiségeket, akik a Rendért is értékes szellemi
munkát végeztek.
Keressük azokat a Rendtársakat vagy leszármazottaikat, kik magukban hordják elődeik hagyományait, tisztelettel gondolnak rájuk s annak
fennmaradásáért tenni akarnak.
Jelentkezni lehet: nemzetes Gyimesi András
VRNT, Közép Magyarország Kelet Törzsszék
területi hadnagynál.
drótposta: andras.ffi@gmail.com vagy
06 20 8011937 telefonszámon.
További ismeretszerzés: www.vitezirend.co.hu
világhálós oldalon.
Gergely Csaba

A Vitézi Rend gondolata az ezeréves múlt alapjára épült, gyökerei visszanyúlnak nemzeti
fejlődésünk legrégibb korszakaiba.
Szent István, II.Endre és IV. Béla igen sok érdemes harcost emelt vitézi rangra. Az Árpádok
alatt hatalmas fejlődésen ment keresztül a hadirendszer és ezzel párhuzamosan a vitézi osztály is. Róbert Károly 1326-ban ötven vitézzel
megalapította a SZENTGYÖRGY lovagrendet,
Zsigmond király 1408 – ban alapította a magyar vitézségen alapuló, második rendet, a magyar SÁRKÁNY rendet. A székelység, a szabad
hajdúk, a jászok, és a kunok hősi magatartásuk
alapján különleges kiváltságban részesültek.
A VITÉZI REND életre hívása is a magyar történelem alakulásának természetes folytatása.
Az első világháború ismét időszerűvé tette
a vitézi magatartás jutalmazását, ezért vitéz
nagybányai Horthy Miklós kormányzó (19201944) a hősi magatartás erényére emlékeztetve, a VITÉZI REND (VR,) megalapításával
újjáélesztette a hagyományokat. Olyan egyéneket avattak vitézzé, akik a harctereken és a
nemzeti felkelések alatt példaadó, személyes
bátorsággal állták meg helyüket, magas kitüntetésben részesültek vagy önfeláldozó bátorsággal párosult kiváló nemzet-szolgálatban tűntek
ki. Az igénylőket vitézi telekkel is jutalmazta.
Társadalmi állásra és rangra való tekintet nélkül
a Vitézi Rend tagjai lehettek mindazok, akik az
előírt feltételekkel rendelkeztek. A követelmények, a jogok és kötelességek egyenlőek voltak,
a rend tagjai egyforma jelvényt viseltek és ezáltal a Vitézi Rend nemes értelemben demokratikus jelleget is nyert. A Vitézi Rend kerete, a vitézi cím, az avatás és a vitézi telekadományozás,
valamint a várományosi jog a régi lovagrendek
hű másaként felelevenítette azok hagyományait
is.
A szovjet megszállást követően a Vitézi Rend
Magyarországon nem működhetett, tevékenységét 1945-ben a kommunista kormány
betiltotta. A győztes hatalmak Horthy Miklóst
tanúként hallgatták ki a nürnbergi perben, vádat azonban ellene nem emeltek, Sztálin sem.
A Vitézi Rend emigrációban élt tovább. Horthy
1957 februárban bekövetkezett halála után a Vitézi Rend nyugaton élő tagjai felkérték az 1921
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