JELES NAPOK: ÁPRILIS - SZENT GYÖRGY HAVA
emlékünepe a húsvét előtti ún. virágvasárnap.
A szentelt pálmát zivatar, villámcsapás, tűz és
különféle varázslás ellen használták. A szentelt
pálmát nálunk a barka helyettesíti. A szentelt
barkát felhasználták rontás ellen, gyógyításra is.
Nagyhét
A nagyböjt utolsó hete, amely virágvasárnaptól
húsvétvasárnapig tart. A nagyhét jeles napjai:
nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat.
» Nagycsütörtök
Nagycsötürtökön megszűnik a harangozás: ,,a harangok
rómába mennek”, s legközelebb nagyszombaton
szólalnak meg újra.
» Nagypéntek
Jézus kereszthalálának emléknapja, a legnagyobb böjt
és gyász ideje.
» Nagyszombat
A tavasz, a természet megújhodása az embert is
környezete meg megtisztitására készteti. Jellegzetes
szertartás a tűzszentelés, vallásos szertartás a
feltámadási körmenet.
» Húsvétvasárnap
Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, e
napon ünnepli Krisztus feltámadását. Húsvétvasárnap
és -hétfőn a böjti tilalom után már ismét lehetett
táncolni, bálokat rendezni. Húsvéttal megkezdődött a
lakodalmak tavaszi időszaka.
» Húsvéthétfő - Locsolás
A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit
az alapja a húsvéti locsolásnak is.
Ennek a háznak udvarában,
Szép kis bimbót láttam. / Vizet hoztam a tövére,
Szálljon áldás a fejére! / Szabad-e locsónyi?
Kaizler Ágnes

Április 1.
» Április bolondja/ Május szamara,/ Fölnézett
a toronyba,/ Megnézte, hogy hány óra: /
Féltizenkettő, /Bolond, mind a kettő!
Április 24.-Szent György napja
» Sárkányölő Szent György ünnepe, aki
évszázadokon át a lovagok, lovas katonák,
fegyverkovácsok, szíjjártók, vándorlegények
és utóbb a cserkészek patrónusa volt. Az igazi
tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól
számítja. A magyar nyelvterületen általánosan
elterjedt hiedelem szerint a Szent György nap
előtti mennydörgés a bő termés előjele.
Április 25.-Márk napja
» Márk evangélista ünnepe, jellegzetes szokás a
búzaszentelés.
Nagyböjt, Húsvét
» A nagyböjt a keresztény egyházban a húsvéti
előkészület ideje, böjtöléssel, egyházi és népi
ájtatosságok végzésével. A húsvét mozgóünnep,
melynek időpontját 325-ben a niceai zsinat a
tavaszi napéjegyenlőséget követő holdtölte utáni
első vasárnapban állapította meg, így a húsvét
március 22-e és április 25-e közötti időre eshet.
» Böjt idején tilos volt a lakodalom, bálok,
mindenféle zenés, hangos mulatság. Böjtben
gyóntak, áldoztak, a haragosok igyekeztek
kibékülni. A nagyböjti bűnbánati időben a
lányok és menyecskék egyszerűbb, sötétebb
színű ruhákat viseltek. A nagyböjtben a hívő
katolikusok húst, zsíros ételeket nem ettek,
olajjal, vajjal főztek.
Virágvasárnap - Barkaszentelés
» Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának

CIVIL EGYESÜLETEK HÍREI
ÚDSE: Személyi jövedelem adójuk 1%-ával kérjük
támogassák a helyi civil szervezeteket és a történelmi
egyházakat.
Újlengyeli DiákSport Egyesület: 18662010-1-13

Vatyai Regős: Újraindulnak április 18-tól a szabadtéri
baranta edzések a focipályán minden hétfőn 17-19
óráig. Az edzés díja 700,- Ft/alkalom. Egyesületi
tagoknak és gyermekeiknek ingyenes.
Gergely Csaba
Máthé Márk

TUDTA-E ÖN… AZ ÁRPÁDHÁZRÓL
» Az Árpád ház az a család, amelyik legtöbb
szentet adta a világnak. Szám szerint 9 szentje és
5 boldoggá avatott tagja van az Árpád háznak.
» Árpádtól kezdve 400 éven át, államalapítástól
kezdve 300 éven át voltak urai a magyar
népnek. Európa legerősebb és legbefolyásosabb

országává emelve a Magyart.
» Árpád édesapja Álmos a Turul nemzetségtől
származtatta magát Attilán át vissza Nimródig,
ki Noé dédunokája volt. A Turul dinasztia
családfáját krónikásaink írják le és vezetik le név
szerint.
Gergely Csaba
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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. április / Szent György hava / Szelek hava / Báránytor hava / Rügyezés hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő testület március hónapban egy alkalommal
ült össze. Az ülés megnyitása után a polgármester
tájékoztatta a testületet arról, hogy sor került a több
önkormányzat által üzemeltetett orvosi ügyelet
kérdésének megvitatására, melynek eredményeként
az orvosi ügyelet belső ellenőrzéséről illetve ennek
keretében az ügyelet pénzügyi átvizsgálásáról
döntöttek.
A képviselő testület határozatot hozott az
önkormányzati újság nyomdában történő előállításáról,
az újság nyomdai költsége 23Ft/db+áfa, így tájékoztató
kiadványunk formai színvonalát emelhetjük.
A napirendi pontok között szerepelt az önkormányzat
honlapjának megvitatása. A honlapra felkerülnek az
önkormányzat által üzemeltetett intézmények adatai,
illetve bemutatása, valamint a havi tájékoztató kiadvány
anyaga is. A honlap struktúrájának véglegesítésére
még további egyeztetések folynak.
További napirendi pont volt, a Nemzeti Konzultációs
Testület kérése, melyben az önkormányzatokat
véleményezésre kérte fel az újAlkotmányról.Aképviselő
testület tagjai egybehangzóan nyilatkoztak arról, hogy
meg kell maradnia az önálló döntési jogkörrel és
pénzügyi gazdálkodással bíró önkormányzatoknak,
azonban az alapfokú intézmények fenntartásának
finanszírozása állami feladat.
2011. március 21-én került sor a falugyűlésre, melynek
időpontjáról előzetesen az újságban tájékoztattuk
a község lakosait. Köszönjük a részvételt minden
megjelentnek.
A falugyűlést Petrányi Tamás polgármester nyitotta
meg, majd a 2010-es év gazdálkodásáról Cserna Ferenc
tartott beszámolót. A beszámolóban kiemelte az elmúlt
évek beruházásait is és rávilágított arra, hogy a normatív
finanszírozások és a központi támogatások közel sem
fedezik a község működéséhez szükséges összegeket,
ezeket saját bevételekből kell előteremteni. A 2010-es
évben két fontos beruházás volt folyamatban, az egyik
az ivóvíz minőség javító program, mely egy KEOP
beruházás keretében, 85%-os állami támogatással

valósult meg, uniós beruházásként, a másik a
Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház felújítása,
mely MVH-s támogatottságú beruházás volt.
A 2010-es év utolsó negyedévéről és a 2011-es év
terveiről Petrányi Tamás polgármester beszélt. A
polgármester megköszönte köztisztviselők munkáját,
mely hozzájárult ahhoz, hogy a 2010. október 11én történt átadás-átvétel a jogszabályi feltételeknek
mindenben megfelelően ment végbe. A 2010-es év
elfogadott költségvetésének egyetlen módosítása
a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének
megújítása volt. A polgármester megerősítette, hogy
az önkormányzat gazdálkodása továbbra is stabil.
Petrányi Tamás polgármester elmondta azt is, hogy
az iparűzési adót továbbra sem kívánjuk bevezetni. A
gépjárműadó egy állami központi adó, ami át lett adva
az önkormányzatoknak.
A polgármester elmondta továbbá, a képviselő testület
által jóváhagyott fejlesztési terveket, mely szerint az
idei év fejlesztési tervei között szerepel az óvodánál
- hiánypótló jelleggel - egy tűzlépcső kialakítása,
mivel a felső szinten csak egy menekülési útvonal
van. Az egészségügyi centrumnak talán a belső
átalakítására lesz idén pénzügyi keret. Mind az óvoda
tűzlépcsőjének, mind az egészségügyi centrumnak a
tervezése jelenleg folyamatban van.
Ezen kívül folyik a lehetőségek vizsgálata arról, hogy
Széchenyi program pályázati lehetőségeit megcélozva,
a község intézményeiben miként lehetne igénybe venni
akár a termálvíz kapacitást, akár egyéb más megújuló
energiákat. Amennyiben község pénzügyi lehetőségei
engedik, még az idei évben sor kerülhet a Kultúrház
belső felújítására, festésére.
A polgármester Úr elmondta továbbá, hogy 2011.
elején megalakult az Újlengyeli Polgárőr Egyesület,
amelynek cégbírósági bejegyzése folyamatban van. A
polgárőrök bejegyzés után kezdik meg munkájukat.
A polgármester Úr felhívta a lakosság figyelmét
arra, hogy a településen lévő sok kóbor kutya miatt
már többször kellett gyepmesteri szolgáltatást
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igénybe venni, amely jelentős összeget emészt fel a
költségvetésből. Egyúttal, felkérte a lakosokat a kutyák
megfelelő, zárt helyen tartására.
Petrányi Tamás beszédében kitért a sertéstelep ügyére
is. Tájékoztatta a község polgárait arról, hogy a múlt
év vége felé majdnem ki lett adva első fokon az építési
engedély. Időközben azonban sikerült elérni, hogy az
első fokú zöldhatóság az egységes környezethasználati
engedélyt visszavonta. A Hunland Pork Kft. február
11-én ezt a visszavonó határozatot megfellebbezte, és
elég sok területet benyújtott hígtrágya kihelyezésre.
Jelenleg másodfokon van az ügy, mert a hígtrágya
kihelyezésekről szóló befogadó nyilatkozatokat
visszavonták, így bízunk abban, hogy Újlengyel
számára pozitív eredmény fog születni és másodfokon
is megerősítik az egységes környezethasználati
engedélyt visszavonó határozatot, tehát építési
engedély nem lesz kiadható.
A falugyűlésen is tájékoztatást kapott a lakosság arról,
hogy Polgármesteri Hivatal vezetésében változás
történt, dr. Szabó Tibor jegyző Úr látja el január eleje
óta a jegyzői feladatokat.
Dr. Szabó Tibor elmondta, hogy Pusztavacs Község
Önkormányzata jegyzőjeként érkezett kérés hozzá
Újlengyel község jegyzői feladatainak ellátására.

A pusztavacsi vezetés jóváhagyásával, elfogadta
a felkérést, amely ideiglenes megbízott jegyzői
feladatokra vonatkozik, jelen pillanatban hat hónapi
időtartamra.
A jegyző Úr elmondta, hogy a közigazgatásban
közel tíz éve dolgozik, 2003. január 1-jétől látja el
Pusztavacs Község Önkormányzat jegyzői feladatait.
Hitvallása az, hogy a törvényesség betartásánál
nagyon fontos a helyi érdekek figyelembevétele és a
rugalmasság alkalmazása. Elmondta továbbá, hogy
eddigi tapasztalatai szerint, Újlengyel település a
törvényesség szempontjából vizsgálva egy kimagaslóan
jó helyzetű település. Egy nagyon törvénytisztelő és
kiváló adottságú község. A jegyző Úr megköszönte a
szót és sok kitartást kívánt a község vezetésének.
Mindezek után Petrányi Tamás polgármester kiemelte
hogy a Képviselő-testület külön választotta a
falugyűlést és a közmeghallgatást és 2011. szeptember
12-ére tervez közmeghallgatást tartani.
A falugyűlésről szóló beszámoló kapcsán a polgármester
és a képviselő testület nevében szeretném elmondani ,
hogy minden javaslatot és észrevételt várunk a község
lakosaitól annak érdekében, hogy egy úton haladva,
együtt építsük Újlengyel jövőjét.
Sztanyóné Majer Bernadett

TAVASZI HADJÁRAT EMLÉKCSATA BESZÁMOLÓ
A tavaszi hadjárat élménye
Április 4-én a 7. osztály Tápióbicskére utazott. Az
iskola elől indultunk busszal.
A buszon mindenki beszélgetett, nevetett és néztük a
csodás tájat mielőtt elhaladtunk. Mikor megérkeztünk
a csata helyszínére sok ismerőssel találkoztunk.
Árusok árulták kézzel készített tárgyaikat. Nagyon
szépek voltak. Barangoltunk még az árusok között,
majd visszamentünk a helyszínre és leültünk a fűbe.
Elkezdődött a csata. Felsorakoztak a huszárok és
egy hangosbemondó mindent közvetített. Dörrentek
az ágyúk, dobogtak a lovak kardoztak a huszárok.
Felgyújtották a szénakazlakat, mindenhol csak füstöt
láttunk. Dörögtek az ágyúk az osztrák és a magyar

oldalon is. Ropogtak a puskák, harcoltak a hídért.
A csata változatos volt, egyszer a magyarok, majd
az ellenség volt fölényben. Egyszer annyira közel
harcoltak hozzánk, hogy olyan érzésem volt, mintha
én is a csata egyik részvevője lennék. Teljesen olyan
volt, mintha igazi csata lenne. A kardok, huszárok,
ágyúk, puskák mind azt az érzést kelltették. Sajnos a
jelenetet le kellett rövidíteni, mert vihar készülődött.
Mikor vége lett a harcnak a huszárok körbejártak és a
nézők hangos tapssal köszönték meg fáradozásaikat.
Hazafelé is busszal mentünk.
Nekem az tetszett legjobban, hogy olyan volt mintha
az igazi hadjáratba csöppentünk volna.
Molnár Andrea 7.o. tanuló

ÓVODAI HÍREK
ÓVODAI BEÍRATÁS
jegyzője adja ki/ akkor ennek igazolását.
Május 03- május 6-ig, 8 – 16 óráig
Április 21-én, csütörtökön Nyílt Napot szervezünk a
A beíratáshoz hozza magával :
Nagycsoportos gyermekek és Szüleik részére a Föld
- gyermekét
napja alkalmából.
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
Séta a falunk határában, remélve, hogy csak a
- a gyermek TAJ kártyáját
- 3 vagy több kiskorú gyermeket nevelő családnál az szép esztétikus környezetben gyönyörködhetünk,
erről szóló „Hatósági Igazolást”/ az Államkincstártól szeméthegyek nélkül.
Május 2-a Anyák napi kirándulás az ünnepi
kapták/
köszöntés
után. Uticélunk: Budakeszi Vadaspark
Ha
a
család
jogosult
Rendszeres
Máthé Sándorné
gyermekvédelmi kedvezményre, / a település
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VALLÓ V ILÁG
A Nagyböjt a Húsvét előtti negyven napos felkészülési
időszakot jelenti, amely a Hamvazószerdával veszi
kezdetét a keresztény egyházi naptárak szerint. Ez a
negyven nap Jézus Krisztus böjtölését, szenvedését és
kereszthalálát hivatott megidézni. Az ókorban minden
évben csak ezen a napon kereszteltek
A negyven napos böjt lényege a lelki megtisztulás, a
péntekenkénti böjt kiterjesztése az egész időszakra,
felkészülés a keresztények legnagyobb ünnepére, a
húsvétra. Különböző szertartásokkal találkozhatunk
ilyenkor az Egyházban.
Hamvazószerdán, a Nagyböjt időszakának kezdetén
a római katolikus szentmiséken a pap megáldja a
hamut. Az előző évben megszentelt és elégetett barka
hamujából a pap keresztet rajzol a hívők homlokára- ez
gyakorlatilag a porból lettünk, porrá leszünk folyamatát
kívánja leképezni. Azaz: a hamu által megtisztulnak a
hívők, de ugyanúgy tudatja- mindannyian halandók
vagyunk.

A böjt szerves része az étkezési tilalom is. Az Egyház
csupán Hamvazószerdára és Nagypéntekre ír elő
szigorú böjtöt, ez is abból áll, hogy a 18 és 60 év közötti
korosztály csak háromszor étkezhet naponta, de csak
egyszer lakhat jól. Kivételt képeznek a súlyosan beteg
illetve fogyatékos emberek.
A keresztények ebben a bűnbánó időszaknak is
nevezett 40 napos periódusban Jézus Krisztus
feltámadását várják, Húsvét szent ünnepére készülnek
fel. Kiengesztelődéssel és lemondással bizonyítják,
hogy felkészültek az új kezdetre.
A felkészülés, a vívódás, a küzdés saját démonainkkal,
végül a megbékélés- mind-mind ismerősek lehetnek
számunkra. A Nagyböjt időszaka abban segíthet,
hogy kicsit lassítsunk, szálljunk magunkba és vegyük
„leltárba” értékeinket, gyengeségeinket ahhoz, hogy
újult erővel emelkedhessünk fel.
Forrás: www.katolikus.hu
Vas Mária

GAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE
Tisztelt Gazdálkodók! Az idei évben is elérkezett
a TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS és az ehhez
kapcsolódó támogatások beadási ideje. A területalapú
támogatást az idei évben is az MVH elektronikus
felületén számítógépen lehet beadni. A 2011 évben
nem lesz új jelszó, mindenki keresse meg a tavaly
előtti jelszavát ( 2009 év áprilisában kiosztott
borítékok) és ezzel kell jönni támogatást igényelni.
Aki elvesztette a 2009-es jelszavát annak van
lehetőség új jelszót igényelni a G946 nyomtatványon.
A támogatás igénylő időszak április 11.-én kezdődik,
határidő pedig 2011 május 15. A támogatási kérelmet

határidő után még 25 napig lehet szankcióval
beadni minden nap 1%-os támogatás csökkenéssel.
Módosításra is van lehetőség 2011. 05. 31.-ig
szankció mentessen ill. 2011.06.09.-ig szankcióval.
Újlengyelben minden héten kedden (08:00
– 16:00 óráig) lehet a támogatási kérelmet beadni a
Polgármesteri Hivatalban.
Az igényléskor mindenki hozza magával az
általa használt területek pontos adatait (helyrajzi
szám, terület nagyság) ill. tudni kell, hogy milyen
növénnyel van bevetve.
Laczkó Tamás /Kamarai Tanácsadó/

ISKOLAI HÍREK
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 2011.
február 11-én megrendezett farsangi karneválunk
sikeres megrendezéséhez tett felajánlásokért, az alábbi
családoknak:
Bernula Attila és családja / Csiló Pál és családja /
Félix Csaba és családja / Gergely Csaba és családja
/ Majer György és családja / Serfel Péter és családja
/ Szolcsánszki Péter és családja / Sztahó Gábor és
családja
Újlengyeli Diák Önkormányzat
2011. április 19-én, kedden délután 13 órától 17
óráig gyűjtik össze az általános iskolás tanulók a
településünkön fellelhető, hasznosítható hulladékot
(papír, vas, akkumulátor, kivéve
elektronikai
hulladékok, amelynek lakossági gyűjtésére 2011.

május 14-én, szombaton 8 órától 13 óráig kerül sor az
Önkormányzat melletti gyűjtőszigeteknél).
A papír leadására a művelődési ház udvarán, a vas
leadására a régi tüzéptelepen lesz lehetőség.
A 7-8. osztályos csapatunk a dabasi Kistérségi és
Testvérvárosi Történelmi Vetélkedőn 4. helyezést ért el
(17 csapat közül). A verseny nemzetközi volt, ugyanis
Kárpátaljáról és a Vajdaságból is érkeztek csapatok.
Csapatunk tagjai: Csernavölgyi Zsófia, Leskó Mónika,
Röck Imre, Szincsák Kitti. Felkészítő tanár: Vaszkó
András
Petrányi József
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