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Tisztelt újlengyeli lakosok!

Természetesen minden beérkezett dokumentumot
elektronikusan rögzítünk, majd a tulajdonosának vis�Ezúton hívjuk fel figyelmüket és kérjük segítségüket szaszolgáltatjuk.
abban, ha bármilyen régi fénykép, kézirat vagy egyéb
dokumentum birtokában vannak községünk történel- Tel:29/600-510
mével kapcsolatban, azt szíveskedjenek önkormány- E-mail: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu
zatunkhoz eljuttatni, vagy a megadott telefonszámon
felvenni velünk a kapcsolatot.

Tisztelt lakosaink!

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
SZEPTEMBER – SZENT MIHÁLY – ŐSZELŐ – FÖLDANYA HAVA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Újlengyel Község Önkormányzata értesíti Önöket, hogy községünk honlapján egy „eladó, bérbeadó helyi ingatlanok” hirdetőoldal elérhető. Amennyiben valaki szeretni ezzel kapcsolatos
hirdetést megjelentetni, abban az esetben várjuk megkeresését, a lentebb megadott elérhetőségeken.
Továbbá egy helyi termékeket bemutató részt is szeretnénk a weboldalon belül megjelentetni,
melynek célja, hogy a helyi termelőknek lehetősége legyen a bemutatkozására. Eme „Virtuális
Kirakodó- tér” teljesen ingyenes lesz.
Ezzel kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel: 29/600-510
E-mail: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu vagy személyesen Újlengyel Község Önkormányzatánál a 2724 Újlengyel Kossuth Lajos u. 69. alatt.
Zsiros Alexandra

FELHÍVÁS
Tisztelt gazdálkodók!
"Zöldkönyves" tanfolyam szervezését megkezdtem Újlengyelben, de az indítás feltétele az, hogy minimum
25 fő írásban ezen igényét jelezze a polgármesteri hivatalban Virág Anitánál. (név, cím, telefon, kamarai regisztrációs szám, ha van akkor email is) Ha összejön az elinduláshoz szükséges létszám, elindul a tanfolyam.
Tugyi Endre László

ÚJSZÜLÖTTEINK

ADVENTI VÁSÁR

Pávics Barnabás
2014.09.26.
a.n.: Joháczi Bernadett

December 6-án 13:00 órától
az újlengyeli Művelődési Házban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
a szebbnél szebb egyedi karácsonyi díszekkel és
kiegészítőkkel.
Adventi koszorúk, karácsonyi díszek, édesség,
lekvár, kerámia, méz, horgolt ékszerek, egyedi kézzel díszített üvegek és dobozok, hímzett
ruhák.

Szeretettel közsöntelek te édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaink csillaga!
Faragó Sándorné védőnő
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Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
„Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát!” Utolsó kiadványunkban ígértem, hogy a helyhatósági választások
előtt összefoglalom a lezáródó ciklus eseményeit, történéseit és a következő ciklus margójára egy programot
vázolok. Véleményem szerint a kettő szervesen összefügg, hiszen – megválasztásom esetén a már megkezdett munka folytatódik, s az eddig elért eredmények megtartása vagy elindított folyamatok folytatása evidens
programösszetevő.
A négy éve közölt programpontok, s azok megvalósulása:
1.
Sertéstelep: A másodfokon is kiadott egységes környezethasználati engedély (EKE) visszavonásra került, majd ezzel kapcsolatban a Kúriáig bezárólag minden hazai jogorvoslati fórumon vesztes lett a Hunland
Pork Kft. Az EKE nélkül építési engedélyt a sertéstelep nem kaphat. Ez a felhő immáron két éve eltűnt településünk felől.
2.
Uniós, nemzeti pályázatok: Az elmúlt ciklusban megtöbbszöröztük az önkormányzat által beadott és
elnyert pályázatok számát is (mindezek mellé társultak civil szervezet által benyújtott és az önkormányzat részvételével megvalósult pályázatok). Csak címszavakban: Tanyafejlesztés (10 db szigetüzemű napelemes rendszer). Falunap rendezése pályázaton elnyert összegből (2012. 13. és 14-ben is). KEOP 5.5.0 Épületenergetikai
fejlesztés megújuló energiával kombinálva jogcímen két pályázatunk is nyert: a Vízmű és az Óvoda épülete
részesült felújításban, épület-energetikai fejlesztésben (nyílászáró csere, szigetelés) és az Óvoda épületénél
megjelentek a megújuló energiaforrások (geotermikus energia és napenergia). TÁMOP 5.3.11. Elnéptelenedő
települések romló társadalmi- gazdasági folyamatainak megfordítása jogcímen egy kombinált támogatást hoztunk el településünkre (rendezvények, közparkok játékbeszerzése, szolgálati lakásfelújítás, bér- és bérjellegü
költségek támogatása, településünk jövőbeli irányvonalát deklaráló tervek elkészítésének költségei).
3.
Helyi vállalkozások preferálása: Azt gondolom minden közösség alapvető és elemi érdeke a „hazai”
termék/szolgáltatás vásárlása/igénybevétele. Ahogy országunk érdeke a belső fogyasztás belső termék-előállításra, szolgáltatásnyújtásra történő átállítása, ugyanolyan érdeke kisebb közösségünknek is a helyben elérhető
javak, szolgáltatások preferálása. Érdekünk, hiszen közvetett hatása több ponton is kapcsolódik, és pozitív
hatással van önkormányzatunkra és településünkre egyaránt. Önkormányzatunknak, mint fogyasztónak mindezekre példát kell mutatni. A közvetett okokból csak egyet kiragadva: a helyi vállalkozó (boltos, iparos) döntő
részt helyi munkaerőt alkalmaz, helyi adóit Újlengyelben fizeti. Így a helyitől történő vásárlás alkalmával helyi
munkahely megőrzését és/vagy kialakítását generáljuk (ilyen módon a munkahelyteremtés egyik közvetett potenciális eszköze a helyi termék, szolgáltatás preferálása). A „minden rosszban van valami jó és a minden jóban
van valami rossz” szemlélet oltárán hozzá kell tennünk: önkormányzatunk pénzkiadásaival el kell számolni,
így az önkormányzat partnere csakis olyan vállalkozás lehet, aki az ÁFA-tv. előírásainak megfelelő számla
kiállítására jogosult, ergo bejelentett vállalkozói tevékenységet folytat.
4.
Buszos utazások szervezése, testvér-települési kapcsolatok: Mindkettő elindult, viszont „gyermekcipőben” jár. Hiszen, konkrét testvértelepülési kapcsolat akkor létesíthető, ha azt meg tudjuk tölteni tartalommal
is (ez mögött azt is értem, hogy finanszírozása nagyobb fájdalmak nélkül megoldható). Jelenleg a TÁMOP-os
pályázatunk keretet nyújt több belföldi és külföldi utazás lebonyolítására. Mindezek településünknek a 100%os támogatási intenzitás végett nem jelentenek többletkiadást.
5.
Játszótér, kamaszpark: Két közparkunkban a közelmúltban letelepített eszközök finanszírozása a TÁMOP-os pályázat terhére történt. Az Akácfa utca mellett található közparkban a kamasz és idősebb korosztály
számára is használható sporteszközöket helyeztünk ki.
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6.
Bursa Hungarica Ösztöndíj: 2012-es évtől kezdődően önkormányzatunk csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz. 2012-ben 7 főt támogattunk, 2013-ban és 2014-ben pediglen már minden jelentkezőt. Ez várható a továbbiakban is.
7.
Egészségház: 2011-ben az egykori orvosi rendelőt és szolgálati lakást átalakítottuk. Az épületben a váróterem kibővült, a női és férfi vizesblokk mellett kialakításra került egy vizesblokk a mozgásukban korlátozott
emberek számára is. Helyet kapott az épületben a fizikoterápia és a védőnői szakszolgálat is. Az épületet belülről teljes egészében felújítottuk. 2013-ban a gyógyszertár épülete is ki lett alakítva, így a fogorvosi ellátáson
kívül minden helyben nyújtott egészségügyi szolgáltatás egy helyre került.
8.
Településgondnokság (lomtalanítás, járdafelújítás, buszmegállók kijavítása, járdasziget-kialakítás,
belterületi utak alá- fölé-rendelése): Itt találkozunk olyan pontokkal, amelyek nem teljesültek. Járdasziget-kialakítás a főutcánk részeként, annak felújításával egy menetben nyerné el értelmét. A fő utcánk az egyetlen
közutunk, mely állami tulajdonban van. Több kiadványunkban is tettem említést a felújításával kapcsolatban
tett lépéseinket illetően. Túl azon, hogy minden lobbi erőnket be kell vetni, már anyagi hozzájárulást is felajánlottunk (2012 decembere óta 20 mFt erre a célra át lett adva az Újlengyelért Közalapítványnak). Járdafelújítás:
a következő önkormányzati ciklus egyik fő teendőjének tartom a programszerű (a lehetőségeket és a járdáink
állapotát figyelembe vevő) felújítást. Lomtalanítást 2011. óta minden évben szerveztünk. A hulladékgazdálkodásunk programszerűvé (hasznosítható hulladékgyűjtést követően egy lomtalanítással végződik) vált. A belterületi utak alá- fölé-rendelését 2012-ben megoldottuk.
9.
”Legyen igazi ünnep a búcsú, a falunap”: Konkretizálnunk kell a két ünnep mögött rejlő önkormányzati szerepvállalást. A falunap önkormányzati területen, önkormányzati szervezésben és önkormányzat általi finanszírozással megvalósított rendezvény. A búcsú önkormányzati területen, minimálisan önkormányzati
szervezéssel, és nulla önkormányzati finanszírozással megvalósuló rendezvény. Más önkormányzatok ezen
rendezvényből bevételre tesznek szert. Így volt ezzel önkormányzatunk is egészen 2012-ig, amikortól ugyanis
az önkormányzat lemondott a területhasználatért korábban beszedett díjakról, ezáltal is segítendő a rendezvény
megtartását. Búcsúnk megmentésének zálogát (a mutatványosok gondolkodását és a nemrégiben interneten
történő szavazás eredményét megismerve – lévén a kettő tökéletesen egybevág) a Sári búcsútól eltérő időpontban történő időpont meghatározásában látom. A falunapunk sikerességét pediglen nem az én tisztem megítélni.
Úgy gondolom, sokan vagyunk, akik össze tudjuk hasonlítani a korábbi években megrendezett falunapi programokkal.
10.
Közösségi sportolás támogatása: Az önkormányzat közösségi sportolás támogatására fordított kerete
minden évben meghaladta a ciklust megelőző évek kiadásait. Bár külön pénzügyi támogatásban nem részesült,
de több sportág támogatása is megvalósult olyan módon, hogy a tornaterem teltsége esetén a kultúrházban is
helyet biztosítottunk és biztosítunk több sportág művelésére, s a hozzá kapcsolódó bérleti díjakat is minimálisra szállítottuk le. A sportágválasztás diverzifikálása végett eszközöket is beszereztünk, bár sajnálatos módon
az eszközökre a beszerzés előtt mutatkozó igény meglehetősen látensnek bizonyult (pl.: ping-pong). Itt kell
megemlítenünk, hogy Serfel Péter képviselőnek igen sokat köszönhet az ÚDSE labdarúgó szakosztálya. Az ő
jóvoltából minden évben több millió forintos (évente 3 és 11 M Ft közötti összeg) „állami” támogatás került
az egyesülethez utánpótlás nevelésre és fejlesztésre (öntözőrendszer, és jelenleg megvalósulásra váró öltöző
felújítás) is egyaránt.
11.
Hirdetőtáblák, faluújság, honlap: A hirdetőtáblák elkészültek. A faluújság már 2010-ben megjelent,
azóta háromhavi vagy havi rendszerességgel megjelenik. A szerkesztését korábban Gergely Csaba és Nyitrai
János végezték, kiknek külön köszönet jár ezért a társadalmi és önkéntes szerepvállalásért. A honlapunk mellett
a település rendelkezik közösségi oldal regisztrációval is, mindkettő az önkormányzat kezelésében van.
Összességében ezeket a programpontokat lehetett nevesítetten kiválogatni a négy évvel ezelőtti választási
programunkból. Nem lenne teljes a beszámoló, ha csakis az „ígéretek” szempontjából vizsgálnánk a ciklus
eredményeit, ugyanis több olyan fejlesztés is történt az elmúlt négy évben, melyet nem terveztünk, viszont
településünk érdekének tudhatjuk azok megvalósulását. Szintén címszavakban:
Óvoda: fúrt kút, tűzlépcső, előtető csatornázás, kazáncsere, a közelmúltban a pályázaton elnyert támogatás
felhasználásával megvalósult (korábban már említett) felújításon kívül tetőhéjazat csere, padkaépítés.

DIABÉTESZ SAROK
Szénhidrátok
A különböző szénhidrátokat nem érdemes úgy kizárni
az étrendből, mint a cukrot. Egyrészt azért, mert az
nagyon nehéz lenne, másrészt pedig nem is javasolt
felhagyni teljes mértékben vele. A szakemberek többsége egyet ért abban, hogy a szénhidrátokra valamilyen szinten szüksége van a szervezetnek, ezért ha
minimális szinten is, de fogyasztani kellene. A szénhidrát szegény étrend jó választás cukorbetegeknek,
mert túlságosan megemeli a vércukorszintet. Hypoglikémia, vagyis túlságosan alacsony vércukorszint
esetén érdemes szénhidrátot fogyasztani, mert segít
gyorsan felvinni a vércukorszintet.
Telített zsírok
A zsírok közül elsősorban a telített zsírok okozzák a
problémát. Attól függően, hogy milyen zsírokat fogyasztunk, változhat a vércukorszintre gyakorolt hatása. A vércukorszint mindenképpen emelkedni fog, de
nem mindegy, hogy milyen gyorsan és milyen mértékben. Minél nagyobb egy étel telített zsírsav tartalma
annál nagyobb változást idéz elő a vércukorszintben.
Koffein
A koffein nagyobb mennyiségben jellemzően a
kávéban található meg. Kisebb mennyiségben teákban
is jelen van, de az nincs akkora hatással a szervezetre.

Megyeriné T. Mária

ÓVODAI HÍREK
Az új nevelési évet 47 beíratott gyermekkel
kezdtük meg, amelyből 22 nagy-középső csoportos és 25 kis-középső csoportos. Már első
nap megkezdődött az új ovisok befogadása és
ez még mindig tart, ugyanis a szülőkkel egyetértésben fokozatosan, a kicsik igényeit figyelembe véve ismerkedhetnek a gyerekek az
óvodai légkörrel, közösséggel.
Szeretném megköszönni Vécsei Veronikának
az óvodának ajándékozott mesekönyveket és

játékokat, Halengárné Takács Melindának az
ágyhuzatok és függönyök varrásában nyújtott
segítségét, Bóbisné Sallai Marikának a zászlók varrását és Fajt Józsefnek a lakatos munkákat.
Pálinkásné Kovács Márta
óvodavezető

A NYÁRI SZÜNETEM
Jól telt a nyaram. Júliusban hittan táborban
voltam Anikó nénivel Harkányban. Öt napos
volt. Táborban sokat kirándultunk. Pécsen
is jártunk, ott van egy nagy ló, az alatt fényképezkedtünk. A Bazilikát is megnéztük,
kívülről körüljártuk és belülről és megcsodáltuk. Pénteken a harkányi strandra mentünk.
Siklóson is jártunk, ahol megnéztük a várat.
Kirándultunk Máriagyűdön, ahol túráztunk a
Tenkes hegyen és bementünk az ottani tem-
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Előfordul még az energiaitalokban is, de a fogyasztása
cukorbetegeknek nagyon nem ajánlott, mert tele van
cukorral. A kávé, még ha alternatív cukorhelyettesítőt
is keverünk bele, vagy egyszerűen cukor nélkül isszuk,
akkor is hatással lehet a vércukorszintre. Egyéntől
függ, hogy mennyire emeli meg a vércukorszintet,
lehet ez egészen apró változás, és lehet nagyobb is.
Érdemes mindenkinek megnéznie, hogy milyen hatással van rá a kávé, és annak függvényében mennyiséget
választania.
Alkohol
Az alkohol nem csak a cukorbetegeknek rossz választás, hanem mindenkinek. Hosszú távon mindenki szervezetét képes tönkretenni a nagy mennyiségben fogyasztott alkohol. Cukorbetegeknél pedig már rövid
távú hatásai is vannak: megemeli a vércukorszintet.
Ha éhgyomorra fogyasztjuk az alkoholt, akkor a hatása sokkal nagyobb lesz, mint ha előtte fogyasztottunk volna valamit. A másik fontos dolog, hogy ne
keverjük gyümölcslevekkel, mert ebben az esetben a
fruktóz csak még tovább ront a helyzeten.

plomba is. Kellemes emlékeket őrzök a táborról.
Július végén anyáékkal Siófokon nyaraltam.
Ott nyolc napig voltunk. Egyik nap áthajóztunk Balatonfüredre. Az út egy óráig tartott.
Onnan Tihanyba hajókáztunk. Ott is sok látnivaló volt. A Balaton mindig is a kedvencem
marad.
Surman Dóra Zsófia
7. osztályos tanuló
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Az Úr házában való időtöltés, az Úr napjának tiszteletben tartása. Nem elég csak hinni, nem elég otthon az ágy
mellett imádkozgatni, mert már az Ószövetségben helyeket jelölt ki Isten a vele való találkozásra. Nyitottak
templomaink, jó lenne nekünk is mindig együtt lenni.
Őszinte tisztelettel és nagyrabecsüléssel, kívánom Isten békéjét, szeretetét és az Ő felfedezését,
Szeretettel András atya
Az Úr házában való időtöltés,
az Úr napjának tiszteletben
Őszinte tisztelettel és nagytartása. Nem elég csak hinni,
rabecsüléssel, kívánom Isten
nem elég otthon az ágy mel- békéjét, szeretetét és az Ő fellett imádkozgatni, mert már az
fedezését, Szeretettel András
Ószövetségben helyeket jelölt
atya
ki Isten a vele való találkozásra. Nyitottak templomaink, jó
lenne nekünk is mindig együtt
lenni.

Önkormányzati hivatal: számítógéppark cseréje, szoftveres fejlesztések, hírközlés technikai fejlesztések, napelemes energiatermelés.
Iskola: tornaterem fűtésfelújítása, aula felújítás (statikai problémák megszüntetése), számítógéppark csere.
Köztemető: ravatalozó belső felújítása, ajtócseréje, külső festése, temetőkereszt cseréje, kerítésfestés, parkoló
kialakítás.
Fogorvosi rendelő: belső felújítás.
Kultúrház: belső felújítás, konyha épületének vakolat felújítása, és külső festése.
Szolgálati lakás: nyílászáró csere.
Egyéb beruházások: ingatlanvásárlás, közvilágítás bővítés több ponton, nem burkolt belterületi útszakaszok
mart aszfaltos kiékelése, termálvizes kút ideiglenes lezárása (a korábbi állapot a vízügyi igazgatóság által környezetszennyezőnek lett minősítve, így a helyes megoldás az ideiglenes lezárás, mely lehetővé teszi a későbbi
hasznosítást is).
Egyéb változások önkormányzatunk/településünk életében:
Több olyan átalakítást is meg kellett élni a ciklus folyamán, melyek maximum irányvonalukban voltak sejthetők 2010-ben, viszont konkrét hatásuk nem volt előre jelezhető. 2013. január 1-től átalakították az önkormányzatok finanszírozását, felálltak a járások, közös önkormányzati hivatal felállítása jogszabály által deklaráltan, általános iskola fenntartásának állami kézbe vétele. Két alkalommal részesültünk (2012. és 2013.
végén) állami adósságkonszolidációban. Azt gondolom, a vonatkozó kiadványokban részletesen beszámoltam
ezekről a változásokról. Itt összefoglalóan csak annyit említenék, hogy nagy átalakítások összevont egyenlege
településünket hátrányosan érintette. Gazdálkodásunk eredménye pozitívabb szaldót mutatna az átalakítások
nélkül. Az átalakításokban elérhető előnyöket igyekeztünk maximálisan kihasználni településünk számára. Az
adósságkonszolidáció folyamán lett kifizetve a belterületi útjaink aszfaltozása és a csatorna beruházás (ezen
utóbbi mindig nem 100 %-ban).
Említést kell tennem önkormányzatunk adópolitikájáról és a gazdasági alapjairól. Jelenleg (és még bizonytalan
ideig) településünk a be nem vezetett iparűzési adóból fakadó előnyök kihasználásából megél és bizonyos szinten fejlődőképes. Naivitás lenne azt gondolnunk, hogy ez időtlen ideig így marad. Felelős településvezetésnek
gondolkodnia kell az „özönvíz” utáni életről is. Képviselő-testületünk lépéseket is tett ez ügyben. Az elmúlt
négy évben kettő esetben már meg is történt, egy esetben pediglen elindult a településrendezési eszközeink
módosítása. Ez az első lépés azon az úton, amely termelő és munkahelyet kínáló beruházások elindításának
lehetőségét megteremti.
Terv szinten a következő ciklusról
•
Alapvetés, hogy az önkormányzat által jelenleg nyújtott közszolgáltatások köre nem szűkülhet, s színvonala nem csökkenhet (úgy vélem, mindezekre csakis előre nem látható, a gazdálkodást ellehetetlenítő külső
tényezők változása esetén szabad gondolni településünk mindenkori vezetésének).
•
Mindenkor készen kell állnunk a potenciálisan a településre hozható reális pályázatokon elnyerhető
pénzeszközök megszerzésére (különösen a hozzá tartozó saját erő előteremtésére és a pályázatok megírására).
•
A ciklusban el kell indulnia (elsődlegesen a tervezés, döntéshozatal szintjén, másodlagosan a megvalósítás szintjén) több infrastrukturális fejlesztésnek (árok és/vagy járda).
•
Az önkormányzat által nyújtott közszolgáltatások körén kívül több olyan tényezőt is fontosnak tartok,
melyekből engednünk nem szabad, s a mindenkori településvezetésnek mindent meg kell tenni a megtartás és/
vagy fejlesztés érdekében. A teljesség igénye nélkül:

SÜSSÜNK-FŐZZÜNK
Rakott karfiol

Hozzávalók:
1 fej karfiol,1/2 kg csirke vagy pulyka darálthús,1 nagy fej hagyma,1 paprika,1 paradicsom,só, bors,
pirospaprika,zsírszegény tejföl vagy joghurt
Elkészítés:
A karfiolt fém párolóedényben, sós gõzben megpárolom, majd a felét egy kiolajozott jénai edénybe terítem,
villával rusztikusra töröm. Közben, amíg a karfiol párolódik, a nagy fej hagymát apróra vágom, olajon megdinsztelem, rádobom a húst, és a paprika, valamint a paradicsom, némi pirospaprika társaságában puhára fõzöm.
Hagyhatjuk kicsit bõvebb szaftra, hogy a karfiolt is átjárja, ne legyen száraz. Amikor elkészül, ráterítem a
karfiolra, egyenletesen elosztom rajta. Jöhet a karfiol másik fele, végül pedig a tejföl vagy joghurt. Mehet a
sütõbe, 180 fokon szerintem 15-20 perc alatt szép pirosra sül. Elvetemültek megszórhatják zabkorpával a tetejét, mintha morzsás karfiol lenne, de ne ámítsuk magunkat, csak olyan lesz, mintha...
Megyeriné T. Mária

DIABÉTESZ SAROK
A vércukorszint befolyásolása
Alapvetően a legfontosabb befolyásoló tényezők valóban: a táplálkozás, gyógyszeres kezelés, és a rendszeres
mozgás. De ezek mellett vannak olyan tényezők, amelyek ugyan kisebb hatással vannak a vércukorszintre,
mint az előbb felsoroltak, mégis fontos, hogy figyelembe vegyük őket. Igaz, hogy 22 féle tényezőre, szinte
lehetetlen figyelni a hétköznapokban, azért mégis jó, ha van tudomásunk arról, hogy egy-egy dolog mekkora
és milyen befolyással van a vércukorszintre.
Bár a 22 tényező így is soknak tűnik, ez nem feltétlenül a teljes lista. A vannak olyan tényezők, amelyek egyesekre hatással vannak, míg másokra nem, éppen ezért akadhat még néhány dolog, amit csak kitapasztalás, és
vércukorszint ellenőrzés útján lehet észrevenni. A lista pedig már csak azért is bővülhet, mert a szakemberek
egyre több kutatást végeznek a vércukorszinttel és a cukorbetegséggel kapcsolatban. A vércukorszintet befolyásoló tényezőket 5 csoportra oszthatjuk: élelmiszerek, gyógyszerek, fizikai aktivitás, biológiai tényezők és
környezeti tényezők. Ezeket fogjuk közelebbről is megnézni a következő oldalakon és a cikk folytatásában.
Vércukorszintet befolyásoló élelmiszerek!
Cukor:
Természetesen a legelső helyen a cukor áll, amiből cukorbetegeknek nem lenne szabad fogyasztania semennyit. Alternatív cukorhelyettesítőkre van szükség, és azokból sem sokra. A fruktózzal is vigyázni kell, és korlátozott mennyiségben fogyasztani.

o
Közbiztonság: túl azon, hogy helyi körzeti megbízottunk van, működik a polgárőrség (tagjainak önkéntes civil szerepvállalásáért ezúton is köszönet jár), településünk minden tagjának meg kell tennie a tőle telhető
és elvárható teendőket (figyelemfelhívás, bejelentés), önkormányzatunknak a hátteret biztosítani kell mind
anyagilag, mind szervezésben, mind erkölcsileg.
o
Civil szervezetek, civil rendezvények támogatása: Civil szervezeteink (ÚDSE, Nyugdíjas Klub Egyesület, Vatya Népe Egyesület, Újlengyeli Polgárőr Egyesület) tevékenysége településünk immateriális javainak
gazdagítását tevékenységük területén kifejezetten szolgálja. Mint olyan, az általuk végzett munka értéke nem
vagy nehezen számszerűsíthető. Ugyanakkor tevékenységük hiánya mindannyiunk számára érezhető/értékelhető lenne. Mindig közösségekben is gondolkodunk és nem csak egyénekben, ezért „településünk nevében”
önkormányzatunknak kell ellátni ezen a téren is a háttérszerepet.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Támogatáson ne mindig a közvetlen pénzügyi támogatást értsük. Már az is könnyíti, segíti a civil szervezetek
létét, amennyiben valamely szervezet valamely önkormányzati ingatlant bizonyos célra ingyenesen használhatja; de természetesen eddig sem csak ilyen támogatásban gondolkodtunk és ez így lesz ezután is.
Terveink potenciális korlátai (kockázatok)
•
Minden evilági jószágnak ára van, így a legfőbb determináló tényező a pénzeszközök megléte (hiánya).
Jelenleg is hallani az állami költségvetéssel kapcsolatban „megszorítások” terveiről és a nagy állami rendszerek további átalakításának tervéről. Mindezek hatással lesznek önkormányzatunkra is, viszont konkrétumok
hiányában ezen hatás meg sem becsülhető.
•
Korábban említettem településünk egyik „erényét” az iparűzési adó vonatkozásában. Ezen lehetőség
fennállásának ideje nem becsülhető, a körülmények bármikor változhatnak, ha a jogszabályi környezetet megváltoztatják.
•
Az adósságkonszolidációról egy menetben (egyébként igen logikusan és helytállóan) jogszabály által korlátozva lett az önkormányzatok hitelfelvételének lehetősége. Innentől megszűnt az a lehetőség, hogy
„fejlesszünk hitelből, majd az utókor kifizeti”. Tehát minden fejlesztési tervünk akkor realizálható, ha annak
forrását már megteremtettük, vagy a kivitelezéssel egy menetben meg tudjuk teremteni. Itt hozzá kell tennünk: képviselő-testületünk az elmúlt ciklusban ilyen elvek mentén gazdálkodott az első perctől kezdve, mikor
még híre sem volt adósságkonszolidációnak és/vagy hitelfelvételi korlátnak. A meglévő hiteleket a törlesztési
ütemezésnek megfelelően törlesztettük. Támogatást megelőlegező hitelt a támogatás megérkezése előtt már
törlesztettük. Egyéb, a gazdálkodást kockázatossá tévő hosszú távú kötelezettséget a lejárat előtt évekkel (pl.:
világítótestek bérleti szerződése) rendeztük.
„ Biztonságot nyújtó tényezők”
Az elmúlt ciklusban – túl azon, hogy a korábban felsorolt fejlesztéseket megvalósítottuk – önkormányzatunk
gazdálkodását a takarékosság és a felhalmozás jellemezte, ami a fentebb említett kockázatok egy részének
kivédését is szolgálja. Az önkormányzat ingatlanaiból értékesítés nem történt. Azok értéke a felújításokkal,
fejlesztésekkel növekedett. További növekedés egy ingatlan vásárlásnak és egy másik ingatlan vásárlási szándékának (amely 2015. 03. 20-án lesz realizálva) köszönhető. Eme két ingatlan nem önkormányzati alapfeladathoz kötődik, tehát a jövőben bármilyen gazdasági kényszer esetén likvid pénzeszközzé tehető. További
takarékossági tényező az Újlengyelért Közalapítványnak átadott 20 M Ft. Végül még egy beszédes számadat:
az önkormányzat bankszámláinak összegyenleg-változása. 2010-ben – amikor átvettük az önkormányzat vezetését (2010.10.04.): 11,6 M Ft volt, a mai napon (a cikk írásakor 2014.10.02-án): 42,3 M Ft. Tehát az adott záró
pénzeszközállomány majdnem négyszeresére növekedett.
Összességében – ami szerintem látható, és a továbbiakban is vállalható – a változó körülményekhez településünk vezetése továbbra is megfelelően alkalmazkodni fog, s a település számára minden lehetséges és elérhető
forrást megszerez. Az előteremtett források felhasználását pediglen a felálló képviselő-testület döntéseinek
megfelelően a település javára fordítjuk (amennyiben lehetséges és a majdani képviselő-testület ebben partnert
lesz, a fentebbi, tervszinten meghatározott célok mentén).
Végezetül jómagam és a leköszönő képviselő-testület tagjainak nevében is minden polgárunknak köszönöm
a korábban részünkre megszavazott bizalmat. Bízom benne, hogy négy év távlatából úgy ítélhető meg, hogy
éltünk és nem visszaéltünk a bizalommal.
Még egy köszönetnek kell helyet biztosítanunk: az elmúlt ciklus eredményei, fejlesztései, rendezvényei nem
jöttek volna létre Önök nélkül. Mindezért a helytállásért köszönetünket fejezzük ki Önök, minden helyi civil
szerveződésünk, és minden helyi vállalkozásunk felé. Együtt éljük, együtt működtetjük és csak együtt vagyunk
képesek fejleszteni ezt a takaros kis települést. Köszönöm!
Egy bekezdést engedjenek még meg a közelgő választásokról. Túl azon, hogy településünk életében ez a választás (ha fogalmazhatok úgy) a kínálati oldalról nem a demokrácia tündöklésének fényes oldalát vetíti előre
– fontosnak érzem, és arra kérem Önöket, hogy mindannyian menjünk el szavazni. Minden jelöltnek fontos azt
tudni, és érezni, hogy a település polgárai mennyire állnak mögötte, mennyire számítanak munkájára. Mindezt
szavazatunkkal tudjuk megmutatni.
Találkozzunk a szavazóurnáknál 2014. október 12-én!
Köszönettel és tisztelettel: Petrányi Tamás polgármesterjelölt

EGYHÁZI HÍREK
Próbálom Isten legnagyobb tulajdonságát saját életemben is tapasztalni, az irgalmat. A kegyelem
edényét. Azt, amit nekem is nem
csak befogadni, abban részesülni,
hanem azt embertársammal szembe gyakorolni. Nem könnyű Isten
irgalmára bízni magunkat, mert
felfoghatatlan mélységről van szó.
Azonban meg kell próbálnunk!
„Akár milyen nagy is a bűnünk,
Jézus elfelejti, erre különleges
képessége van” – mondta Ferenc
pápa. „Elfelejti, megcsókol, átölel, és csak ennyit mond: „Én

sem ítéllek el. Menj, de többé ne
vétkezzél!” Az Úr soha nem fárad
bele, hogy megbocsásson nekünk:
soha! Mi vagyunk azok, akik belefáradunk abba, hogy bocsánatot
kérjünk tőle. Ennek a fáradhatatlan
irgalomnak közvetitője, hirdetője,
apostola Szent Fausztina nővér,
akinek ereklyéét őrizhetjük, aki
településünk lakója lett. Az Isten
nem elégszik meg azzal, hogy mi
hiszünk, arra vágyok , hogy bízzunk is Benne. Ezért adja az Irgalom képét, amelynek ez a felirata”
„Jézusom bízom Benned!

Reményt keltő szavak. Új horizont elé állítja az ember. Jézus elébe megy az embernek, ránéz, végtelen szeretetét hozza neki, megvilágítja útjukat. Jézus ezt hozza az emberiség tudomására: „A bűnösök ne féljenek hozzám
közeledni! Az irgalom lángjai égetnek engem, ki akarom árasztani a lelkekre!
Azt akarom, hogy a papok hirdessék nagy irgalmamat a bűnös lelkek iránt! Ezzel a tudattal kell éljünka településünkön, hogy van esélyünk a szebb, jobb , békésebb életre. Nekünk, nektek is megadta az Úr az utolsó
lehetőséget az életre. Maga Jézus mondja, utolsó mentőövként adja, második eljövetele előtt. „Tudd meg, hogy
némely lélek csak az utolsó pillanatban mondott imádságodnak köszönheti örök üdvösségét. Ismered irgalmam
egész mélységét, meríts hát belőle magadnak, de főleg a szegény bűnösöknek. Előbb semmisül meg a föld s az
ég, mintsem irgalmam ne fogna át egy bízó lelket.” (Fausztina Nővér Naplója) Lesz utolsó pillanat? Eszünkbe
jut irgalomért esedezni? Ha nem gyakoroljuk, ha nem élünk ebben, higyan fog eszünkbe jutni az utolsó pillanatokban? Gyere kezd el, még nem késő!
Az Úr megadta a kegyelmet, hogy többen jelen lehettünk az ereklye átvételénél, igy egy ben küldetést is kaptunk.
E nagy szent , akinek otthont adtunk, aki nyáregyházi lakcímmel
rendelkezik, arra kapott küldetést, hogy megismertesse a veletek az
Úr Jézus akaratát, szelídségét, irgalmát. Ezért kérte az Úr Jézus a
halála órájának tiszteletét: ,,Valahányszor hallod, hogy hármat üt az
óra,(mi minden nap három órakor harangozunk, hogy el ne feledd,
érted is meghalt Krisztus) merülj el teljesen irgalmasságomban,
dicsőítsd és magasztald; hívd le az egész világra hatalmam, főleg
a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg
teljesen a lelkek számára.'' (Napló 1572)
Az Isten irgalma erősebb mint a nép bűnei (Dives in misericordia
20). ''Nem tudom megbüntetni, még ha a legnagyobb bűnös is lenne,
azt, aki irgalmamra hivatkozik, hanem felmentem őt mérhetetlen és
kifürkészhetetlen irgalmamban.'' (Napló 1146)
Ez a szelíd biztatás azonban figyelmeztet is. Válaszolni kell rá. Az iménti idézet így folytatódik: ,,Mielőtt
eljövök mint igazságos Bíró, előbb szélesre kitárom irgalmam kapuját. Aki nem akar az irgalom kapuján átmenni, annak igazságosságom kapuján kell áthaladnia.'' (Napló 1146)
Ezekben a csodálatos kegyelmekben volt részünk Krakkóban és itthon a vasárnapi ünnepélyes ereklye átadási
szentmisén. Sikerült megérezni abból valamit, amit még talán nem is sejtünk, hogy mekkora kegyelemben
részesített minket, a településünket az Úr.
Kérem az Úr kegyelmét, hogy éljünk egymással békében, az Úr irgalmában és merjünk az Úrral találkozni.
Jézus mondja, bátorság, ne féljetek. A kereszténység, a kultúra, a hagyomány nem csak külsőségek sokasága,
elsősorban nem külsőségek, ott belül dőlnek el. Legyünk nyitottak ott belül, hogy az Úr megnyilvánulása bennünk tapasztalható legyen. Jézus néhány apró feltételhez köti.
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ÁLDÁS BÉKESSÉG
A Felsőnyáregyházi Református temető rendbe lett
hozva és egy séta kör lett kialakítva, ahol táblák lettek
elhelyezve, jelezvén azokat a sírokat, akik a településünk életében is kiemelkedő szerepet játszottak. A
Gyülekezet utazásait vettem sorba, két Görögországi
utazásunk volt, először az északi részt jártuk be megmászva az Olimpos egyik csúcsát a hóhatár fölött,
3000m-felett, majd másodszor is megmásztunk egy
újabb csúcsot ezen a hegyen, de tovább utaztunk egészen Athénig. Volt két Olaszországi utazásunk, Velencén, Assisin, Rómán keresztül Nápolyig, majd másodszor egészen Szicíliáig, Palermóig utaztunk. Voltunk
Montenegróban, Budván 10-napot, Voltunk Horvátországban egy másik utazás során 10-napot Omisban. Voltunk Kétszer Erdélyben, kétszer Kárpátalján
a Testvér Gyülekezetünknél, Mezőváriban. Voltunk
Felvidéken Gömörben, nemzetközi cserkésztalálkozón egy hetet. Szó esett a templomkertünk bekerítéséről, urnafal készítésről, ami régi vágya volt közösségünknek. 1998-2002-között egy missziót folytattunk
a Tiszai nagy árvizek miatt, Svájcban a lelkipásztor
10-esetben járt, onnan teherautóval ruha szállítmányt
hozott a Friesenbergi Testvérgyülekezettől, majd vagy
a ruhát, vagy a pénzt vittük tovább Mezőváriba, ahol
1998-ban 300-házat és 2000.-évben még több házat
pusztított az árvíz. A lelkipásztor az USA-ban járt,
ott igét hirdetett, majd az ottani adományokból melyet elhozott 1200-embernek készült Kárpátalján ágy,
vittünk Magyarországról ágybetétet, ágyhuzatot, lepedőt, párnahuzatot. Akkor ott 1200-ember tudott az
almásládákról ágyba feküdni. A beszámolók sorában
a Felsőnyáregyházi Gyülekezetrészről készült 4-per-

ÁLDÁS BÉKESSÉG

ces zenés kisfilmet néztük meg, amelyen alkalmak,
emberek elevenedtek meg és a templomépítés 25.éves évfordulóján készült fotókat láthattuk. A gyermekmunkáról következett egy zenés 3-perces zenés
kisfilm, majd a vízitúrák világa elevenedett meg. Sokat dolgoztak a fiatalok azért, hogy a Gyülekezetnek
11-db saját négyszemélyes indián és túra kenuja legyen, evezőkkel, mentőmellényekkel, egyéb felszerelésekkel. A Nyáregyházi templomunk felújítási
munkáiról nézhettünk egy zenés kisfilmet, amely igazán nagy jelentőségű volt kis közösségünk életében.
Végezetül az Újlengyeli toronyépítésről néztünk meg
egy zenés kisfilmet. Áldásmondás után a Gyülekezeti
házban volt a vendég fogadás, hidegtálakkal, rétessel,
süteményekkel. Az emberek boldogok voltak, beszélgettek, régi emlékeket idéztek fel. A fiatalok itt a
Gyülekezeti házban adták át ajándékukat a Lelkipásztornak, köszönetként a velük töltött sok-sok emlékért.
A világképünk, gyülekezeti, elektronikus újság, külön
számát adták át, melyben sokan fejezték ki hálájukat
és szeretetüket. Minden áldás, melyet Isten adott az
elmúlt húsz évben, számba nem vehettük csak foghíjasan, de minden sikerért Istené legyen a dicsőség.
Soli Deo Gloria.

Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!
A Református Gyülekezet hálaadó Istentiszteletet
tartott 2014. 09. 21.-én 9.00-órakor, az Igét Gulyás
László Református Lelkipásztor hirdette. Az igehirdetés után a köszöntések között Takaró András Délpesti Református Esperes köszöntötte a Gyülekezetet és
annak Lelkipásztorát, Kelemen Norbert Református
Lelkészt. Az Esperes megemlékezett a Gyülekezet
20-évvel ezelőtti állapotáról, az azóta szemmel látható
eredményekről, méltatta a közösség és a pásztor hűséges, áldozatos munkáját. Nyáregyháza Polgármestere,
Mészáros Sándor is átadta ünnepi jókívánságait,

a település köszöntését. A Gyülekezet Gondnoka Pércsi László és a Gyülekezet Jogi Tanácsadója a Presbitérium nevében adott hálát az Úr Istennek, valamint
köszönetet mondtak a Lelkipásztornak a 20-éve tartó
hűséges szolgálatáért. A Gyülekezet ajándékaként egy
új szolgálati ruhát (palástot) kapott a Lelkipásztor, valamint repülő jegyeket a Pál Apostol Missziós utazás
finanszírozásaként. Az Istentisztelet második felében
beszámoló következett az elmúlt húsz esztendőről.
A beszámoló képi része, projektorral lett kivetítve a
templom belső falára, valamint zenés kisfilmek is helyet kaptak a beszámolóban.

Az eltelt húsz év presbitériumainak fotói voltak láthatóak, a hűséges szolgatársak, azok, akik az egyház
ügyét tovább vitték. A gyülekezeti házunkról láthattunk ezután fotókat, a kezdetektől napjainkig. Igazán
nagy eredmény volt átköltözni, a régi, pici, húsz fő
befogadására alkalmas gyülekezeti házból, a mai, korszerű, tágas, szép gyülekezeti otthonba. Sok munka,
sok-sok adakozás kellett mindehhez. A gyermekmunkáról beszéltem ezután, kiemelve, hogy milyen fontos volt 18-éven keresztül Szemők Mariann munkája
ezen a téren. Isten megáldotta a munkát a gyermekek
között, mára már, presbiterekké váltak némelyek,
ezek közül a gyerekek közül. Ifjúsági munka következett a beszámolóban, milyen nagy értéke van ma,
egy ilyen méretű településen annak, hogy fiatalok értelmes elfoglaltságot találnak magunknak az Egyház
keretein belül. Rendszeres filmklubok, kirándulások,
nyaralások, barlangászat, vízitúra, mind-mind értékes,
közösséget építő program. A Ceglédi Molnár Mária
Gyermekotthonban végzett rendszeres munkát említettem meg, amely munka a testi és szellemi fogyatékos gyermekek között zajlik évek óta. Fizikális munka, a konyhán, a mosodában, varrodában, vagy éppen
gyermekek sétáltatása tolókocsiban. A Gyülekezetből
rendszeresen 6-8-fő érkezik ide, hogy kéthavonta segítséget nyújtson. Ilyenkor, sok-sok zsák gyermek-

ruhával érkezünk, amelyet adományként hozunk. A
Lelkipásztor missziós utazása következett, amelyről
három perces kisfilm került levetítésre, amely, egy
teljes film előzeteseként készült. Érdekesség, hogy a
film főszereplője Zámbori Soma színművész is jelen
volt az alkalmon. Az utazás vitorlás hajóval, 2013ban Máltáról, Szicílián keresztül, az Olasz csizma
megkerülésével zajlott, Pál Apostol nyomában. 2014.
10. 08.-án az utazás Athénban folytatódik a forgatási helyszínek bejárásával, Korintus, Efézus, Patmosz,
Számosz, Rodosz érintésével. A beszámolóban helyet
kapott a Nyári Keresztyén Ifjúsági Alapítvány munkájának a bemutatása, amely alapítvány azért jött létre Kelemenné Rigó Zsuzsanna adományából, hogy a
Gyülekezet munkáját támogassa. Megemlítésre került
2013. 12. 29.-én egy 150- idős embert étkeztető program, fiatalok nyári táborozását támogató program és
egyéb más feladatok, amelyeket az alapítvány végez.
A gyülekezet, közel hatvan éve végzi fáradhatatlanul
a Pótharaszti Romtemplomnál a szabadtéri Istentiszteleteket, minden év júniusának utolsó szombatján.
Úrvacsorás Istentisztelet után meleg vacsorát adunk
és terített asztalt, a kiérkezőknek.

honlapján, cikkeiben és fotótárában: http://refnyaregyhaza.fw.hu
Kelemen Norbert református lelkész

EGYHÁZI HÍREK
Nyáregyháza, amelyet Isten, dicső nagy szentjének lakhelyül választott! Szent Fausztina nővér csontereklyéje templomunkban!
Szent ez a hely, mert Isten maga tapasztalható, érezhető és jobban megismerhető. Az ateisták isten nemlétéről szóló érveik kártyavárként omlanak össze, ha találkoznak Isten valóságával, melyet életükkel fednek fel
előttünk a Katolikus Egyház szentjei. Ezek közé tartozik Szent Fausztina nővért, aki az Egyház történelmének
nagy misztikusaként, rendkívül kifejező jele Isten létezésének. Csak a rosszakaratú emberek, akik „ az igazságot elnyomják igazságtalansággal” (Rom 1, 18) vonják kétségbe vagy utasítják el az ilyen világos jeleket. Ilyen
jel között éljük ezután életünket.
Bárki is legyen, hivő vagy hitetlek, keresztény vagy
sem, mindenki most is és majdan, mindnyájan az Úr
elé kerülünk. Krisztus Urunk egy hatalmas ígérettel
áll Fausztina elé. Egy lehetőséget tár az emberiség elé,
amely utolsó mentőövként szolgál az emberiségnek.
Az Ő irgalmában való bizalom, annak elfogadása és
gyakorlása. Isten figyelmeztet, alázattal és szeliden
közeledik. Ki mennyire nyitott, annyira képes Isten
kegyelmeit befogadni. Isten szándéka szerint a kegyelem edényét tárja fel a csodálatos szentje által. Az
érzéketlen, az érdektelen emberiséget akarja megmenteni. Meg akar óvni, mint egy szerető atya vagy anya,

hogy jó, szép és boldog életünk legyen. Látjuk, halljuk és talán mi magunk is aktív részesei vagyunk sokszor a problémáknak, szerencsétlenségeknek. A zsoltáros irja, hogy az Úr pihentében is megáldja , azt akit
szeret. Sokszor hiábavaló az a sok rohanás, munkák
sorozata eredménytelenül. Ilyenkor kell feltegye az
ember saját magának a kérdést. Ki van az első helyen
az életemben. Ha Isten , akkor a szerint fogok élni, ha
nem Ő, akkor próbálom minél közelebb hozni az első
helyhez. !
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