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ÖNKORMÁNYZATI HÍrek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Képviselő-testületünk 2016. január 25-én fogadta el önkormányzatunk 2016. évi költségvetését. Költségvetésünk főbb bevételi és kiadási tételeit a következő táblázat mutatja számszerűen:

örkényi takarékszövetkezet

adatok ezer forintban
Megnevezés

Működési célú támogatások ÁH-on
belül
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül

2016

Megnevezés

116 757 Személyi juttatások

0 Munkaadókat terh. járulék és
szocho
Közhatalmi bevételek
83 068 Dologi kiadások
Működési bevételek
31 663 Ellátotak pénzbeni juttatásai
Működési célú átvett pénzeszközök
20 Tartalékok
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
0 Egyéb működési célú kiadások
Előző évi kv-i maradvány igénybevétele 63 859 Beruházások
Finanszírozási bevételek
157 842 Felújítások
0
0 Egyéb felhalmozási célú
kiadások
0
0 Finanszírozási kiadások
Költségvetési bevételek összesen
389 350 Költségvetési kiadások összesen
Halmozódásmentes bevétel
291 457 Halmozódásmentes kiadás

SZERKESZTŐSÉG
IMPRESSZUM: Lap neve: Újlengyeli Új Szó / ISSN: 2062-4719Megjelenési ideje: periódikus havi / Nyomdai
munka: Go Visual Studio Kiadó, Szerkesztőség címe: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69.
Szerkesztő: Fajthné Virág Anita / Terjesztési információk: ingyenes
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2016

76 358
21 153
66 694
7 235
41 317
71 258
14 830
18 330
15 600
97 893
389 350
291 457

Önkormányzatunk bevételi oldala az állami finanszírozásokat illetően nem mutat lényeges eltérést a 2015. évi tényadatokhoz képest. Az önkormányzat adóbevételei, működési
bevételei a tavalyi tény adatokon szerepelnek az idei tervben egy eltéréssel: az étkezési
térítési díjak 5%-al emelt összegben szerepelnek.
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önkormányzati hírek

EMBERI JOGOKÉRT ALAPÍTVÁNY

Kiadásaink: Alapvetően a kiadásokat a 2015. évi tényadatok szintjén terveztük.
Önkormányzatunk társadalmi szerepvállalása a korábbi évekhez hasonló mértékben
került elfogadásra. (ÚDSE: Szüreti bál 200 eFt, Határtalanul program 100 eFt, ÚKE munkaszervezet 300 eFt, Labdarúgó szakosztály felnőtt 3 000 e Ft, „B” csapat 400 eFt, Után
pótlás 759 eFt, Újlengyeli Nyugdíjas Egyesület 200 e Ft, Újlengyeli Polgárőr Egyesület
500 e Ft, Vatya Népe Egyesület 100 eFt, Cziffra György iskola támogatása: 100 eFt, Orvosiügyelet 1 835 eFt, Építéshatóság: 640 eFt, Római Katolikus Templom felújítása: 3 000 eFt.)
Egy
tételt emelnék ki a társadalmi szerepvállalásaink közül: Az Újlengyelért Közalapítvány részére idei évben is újabb 10 000 eFt támogatást terveztünk. (Az alapítvány jelenleg a 2012-ben átadott 20 000 eFt és a 2015ben átadott 10 000 eFt és mindezen pénzeszközök kamatainak köszönhetően
jelenleg mintegy 32 000 eFt fejlesztési forrással rendelkezik. Ez a pénzeszközállomány idei évben az újabb átadott pénzeszközzel 42 millió forintra fog növekedni.)
Az alapítványhoz kihelyezett pénzeszközöket a Kossuth Lajos utcánk felújítása esetén terveztük korábban felhasználni. Időközben ebben an�nyi változás történt, hogy önkormányzatunk ki tudta gazdálkodni a Kossuth L. u. idei évben tervezett felújításának pénzügyi hátterét, így az alapítvány
pénzeszközeihez nem kell hozzányúlnunk, azok egyéb más, ámde csakis Újlengyel területén végrehajtani tervezett infrastrukturális beruházások fedezetét fogják szolgálni.
Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások sorokon a következő terveink szerepelnek: Informatikai eszközök beszerzése mind a hivatal mind az óvodánk
részére. Óvoda épületének klimatizálása. Öltöző szekrények az óvodába. Az általános
iskola és a mellette lévő, 2014-ben vásárolt önkormányzati tulajdonú terület elé és az önkormányzati hivatal és a „régi” takarékszövetkezet-iroda előtti területen egységes parkoló kialakítása. A Kossuth L. utcánk és a Táncsics M. utcánk kereszteződésében zebrakialakítás. Buszmegállók, buszlelépők építése. Ady E. utcánk járdafelújítása. Kossuth
L. utcánk felújításának részeként a vékony rétegű hidegaszfalt-terítés ránk eső része.
Településünk képviselőtestülete 2016. március 24-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-én 8 órai kezdettel Ünnepi Szentmise a Római Katolikus Templomban.
Ezt követően Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal kertjében, majd Ünnepi megemlékezés (melynek helyszíne vagy a kultúrházunk vagy az általános iskola aulája).
2016-ban Falunapunk június 25-én, Búcsúnk augusztus 14-én lesz.
Petrányi Tamás
polgármester
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“SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha családtagja, barátja, ismerőse, hozzátartozója jogait megsértették a pszichiátrián, jelezze
panaszát az alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért
a pszichiátriai kezelésük során.
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”
“PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke “tanulási problémára” vagy “viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól
ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!”

FARSANG
A farsang a vízkereszttől (január 6.) húshagyókeddig, más megfogalmazás szerint a másnapi
hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Hagyományosan a vidám
lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemzik. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag
néphagyományokra épül (lásd: torkos csütörtök). A kereszténység előtti időkből származó
farsangi mulatságokat az „erkölcsös” 16. és 17. században nem eredete, hanem bujaságot
szimbolizáló szokásai miatt tiltották.
A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette,
valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karnevált (riói karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang
legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Farsang
Fajthné Virág Anita
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református EGYHÁZI HÍREK

anyakönyvi események
2015. évi ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!
Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!

SZÜLETTEK:

Számunkra, Reformátusok számára, a 2016.-év az előkészületek éve lesz, mivel 2017.-évben a reformáció 500.-évfordulóját fogjuk ünnepelni. Szeretnénk méltóképpen ünnepelni,
nem csak országos szinten, de helyi szinten is.
Szeretnénk a Gyülekezet és a helyi lakosság felé is az értékeinket felmutatni, valamint a határon túl élő Református Testvéreinkkel is találkozni, közösen ünnepelni. Sok-sok programnak az előkészületeit kell elvégeznünk, sok-sok embert kell mozgósítanunk. Nem a nagy
tömegjelenetekben hiszünk, ezrek és tízezrek felvonultatásában, azok beharangozásában,
hanem sokkal inkább, azokban az eseményekben, rendezvényekben, amelyek az üzenetet
képesek átadni embertől, emberig. Jó dolog ünnepre készülni, jó dolog terveket készíteni,
arra készülni, hogy másokat megajándékozzunk. Jó dolog a szívünket ünneplőbe öltöztetni
és előre tekinteni. Ahhoz, hogy előre tekinthessünk, hogy egyenesen és emelt fővel vállalhassuk céljainkat és terveinket, ahhoz, a múltba is kell nézni. Megkeresni azokat a pontokat,
amelyek kapcsolódási pontok a múlt és a jelen között. Elsődleges múlt számunkra, Jézus
Krisztus kora, a keresztyénség hajnala. Az alap a Szentírás, Isten szava, kijelentése, majd a
Reformáció kora (1517. október 31. Wittenberg), azok a hitbeli felfedezések, amelyek örök
érvényűek, de mégis az egyháztörténelem alatt elvesztek, kiürültek. A reformáció újra felismeri a hitbeli igazságokat, tisztaságot, újra szól az evangélium az embereknek, hiszen a
Szentírás olvashatóvá válik, közkinccsé. Az első nyomtatott könyv a Biblia lesz. Majd Magyarországon 1592-ben Károli Gáspár, Gönci Református Esperes lefordítja Magyar nyelvre
a teljes Szentírást. A Károli Biblia, hatással lesz a magyar nyelvre, kultúrára. A reformáció
értéke, nem csak a református ember számára jelentett változást, de hatással volt a közéletre,
kultúrára, nyelvre, politikára, oktatásra, átölelte a mindennapi életet. A reformáció korától,
el kell mondanunk, hogyan érkeztünk meg a mai világba, milyen utat jártunk be.
Majd a 2017.-évben előre is kell mutatnunk, milyen céljaink vannak, mit szeretnénk a jövőben elérni, milyen változásokra számítunk. Víziókat kell adnunk az emberek elé, olyan
jövőbeni képeket, amelyekről hiszünk, hogy Isten Szentlelke indította el bennünk. Vízió
nélkül nincs élő egyház, mi pedig élő egyházhoz akarunk tartozni. Olyan egyházhoz, amelyben Isten ereje, akarata, nem csak munkálkodott valaha, hanem, ma is munkálkodik, a jövőben is munkálkodni fog. A jelszó tehát az élő egyház. Az élet jelei, az emberek között
végzett munkában van. Nem reklámban, nem kifeszített molinóban, hangzatos szavakban,
teljesíthetetlen ígéretekben, hanem elvégzett munkában. Az egyházban végzett munka, nem
kampány jellegű, mikor fel kell mutatni eseményeket, rendezvényeket, hogy azt hihessék az
emberek, hogy munka folyik. Az élő egyház, hosszú távon gondolkodik, nem rövidtávon.
Várom és várjuk a jövő évet, aktívan várjuk a jövő évet. Isten legyen velünk, Ő legyen a
segítőnk és pásztorunk.
Soli Deo Glória!
Kelemen Norbert
Református Lelkész
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„Szeretettel köszöntelek te édes kicsi csöppség,
Életedet kísérje áldás és egészség!
Szüleidnek te légy a fény, életük aranya,
Mosolyod legyen napjaik csillaga!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mráz Mihály (an: Konczik Andrea)
Kárai Zalán (an: Kovács Krisztina)
Agócs Esztella (an.: Bátori Eszter)
Marschal Vivien (an.: Béki Tünde)
Ordasi Zalán Tamás (an.: Gombai Anikó)
Kerekes Eliza (an.: Szedmák Angéla)
Rizmajer Hanna (an.: Kis Enikő)
Kiszel Petra (sz.: Lisztes Zita)

HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK:
„S idő, állj meg egy pillanatra,
S ti rohanó percek várjatok,
Amíg ők Ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűk lesznek,
Csak addig várjatok!”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Simon Imre Attila 		
Rizmajer Zoltán 		
Hornyák Nándor 		
Foki Krisztián Sándor
Gyerkó Gusztáv Tamás
Bernula Tamás 		
Fajth Endre 			
Bóbis István			
dr. Polefkó Patrik 		
André Zoltán 		
Soltész István 		
Juhász Péter 		
Pávics István 		

és
és
és
és
és
és
és
és
és
és
és
és
és

Zolnai Hajnalka
Kis Enikő
Soós Piroska
Váradi Katalin
Jenei Irén
Harsányi Anita
Virág Anita
Buzás Klaudia
Palkó Katalin
Rizmajer Adrienn
Kölesz Erika
Kakas Bernadett
Joháczi Bernadett
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Anyakönyvi események

LOVASok az úton
Tisztelt újlengyeliek!

MEGHALTAK:
„Nem ezt akartam, nem így akartam,
szerettem volna még élni,
de a halál könyörtelen volt, el kellett menni.
Ha emlegettek köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok, mosolyogjatok,
emlékem így áldás lesz rajtatok.”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Kaldenecker Györgyné sz.: Nagy Erzsébet
Juhász Ilona
Zsidi Györgyné sz.: Félix Piroska
Kaldenecker Józsefné sz.: Pávics Mária
Mladoniczki Józsefné sz.: Farkas Ilona
Fajt József
Komjáti József
Csontos Ferenc
Agárdi Jánosné sz.: Tuskán Erzsébet
Sztahó Istvánné sz.: Fekete Katalin
Hölle Mátyás
Mészáros Mihályné sz.: Hümpfner Mária
Surman Józsefné sz.: Kaldenecker Anna
Komjáti János
Bóni-Tóth István
Bernula Jánosné sz.: Hornyák Gabriella
Tallósi Lajos
Márton Zoltán
Paakkola Eero Kalevi
Svébis Mihályné sz.: Fajth Irén
Kaldenecker Jánosné sz.: Csontos Ilona
Hornyák Győző							

Kedves autós, motoros, terepjárós! Kedves mezőgazdasági géppel közlekedő!
Ha lóval és/vagy lovassal találkozol szembe, jusson eszedbe, hogy a ló ijedős, fél a mellette
elhaladó hangos/zajos járműtől. A KRESZ szerint (is) az autósnak, illetve egyéb gépjárműnek
ilyenkor lassítania kell, vagy ha szükséges akár meg is állni. (KRESZ 32. - Kitérés) Ha 70
km/h sebességgel száguldasz el a ló mellett, a ló megbokrosodik és ijedtében futásnak ered.
A lovas élete ilyenkor veszélyben van! Leeshet úgy a lóról, hogy maradandó, komoly sérülést
(pl.: gerinctörést) szenved. Ilyen esetben TE vagy a felelős és cselekedeted nem csak a lovas
életébe, hanem a sajátodéba is kerülhet! A szándékos veszélyeztetés és az ezt követő cserbenhagyás büntetőjogi kategória és a Btk. 239. §-a értelmében 1-5 évig tartó szabadságvesztéssel
büntethető! Gondolkozz el rajta! Megéri?
Kérünk, figyelj oda, ha a közúton, vagy az erdőben lovat/lovast látsz, mert ilyenkor a KRESZ
értelmében is le kell lassítanod, illetve megállnod. Tisztelettel kérünk, tedd ezt meg emberként
is, lassíts le, vagy állj meg/állj félre pár pillanatra, amíg a ló és lovasa elhalad melletted. És
gondolj arra, hogy a Te gyermeked is ülhetne azon a lovon. Biztos, hogy egy életre tolószékbe
szeretnéd kényszeríteni? Te pedig életed hátralévő részét börtönben tölteni a Kresz megsértése, szándékos veszélyeztetés és cserbenhagyás miatt? Ha lovat és lovast látsz az úton jusson
eszedbe, hogy az emberélet nem játék! Ahogy az is, hogy ilyenkor a saját életeddel is játszol!
Szatmári Szandra

Komjáti Rózsa
anyakönyvvezető

Védőnői hírek

Újszülött:
Farkas Kornélia 2015.12.10. a.n. Tóth Brigitta
Jó egészséget kívánunk az egész családnak.

Ezúton szeretném megköszönni a dabasi Vöröskeresztnek a tartós
élelmiszer csomagokat.
Kovalik Évának és a "Mamin-Baba" csapatnak pedig azt, hogy a "
Jónak lenni jó " Karácsonyi gyűjtés keretében 10 újlengyeli gyermeknek és családjának tették boldogabbá a Karácsonyt.
Köszönjük szépen!
Faragó Sándorné Márti
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óvódai hírek

iskolai hírek

Szeretnék köszönetet mondani
Hidvéginé Surman Veronikának a
karácsonyra ajándékozott mesekönyvekért.

IDŐPONT

Továbbá köszönjük Murár Attilának az
élelmiszeralapanyagokat.

Szóbeszéd tárgya a faluban, utcán, boltban, kocsmában az új vadászati törvény. Ezek során
sok-sok kérdésre választ keres a földtulajdonos.
Így például: mikor, kinek adjak (NE ADJAK) meghatalmazást a vadászati jog gyakorlására?
Van-e érvénytelen meghatalmazás? Visszavonhatom-e az aláírásomat?
Számtalan hasonló kérdés vár válaszra.
Mivel új vadászati ciklust kezdünk a következő 20 évre, ezért essen szó az előző 20 év pénzügyi teljesítéseinek beszámolójáról a földtulajdonosok részére. (Például: bérleti díjakról történő elszámolás)
Ezennel meghívjuk a földtulajdonosokat 2016.február 3.-án (szerdán) 18 órára az Újlengyeli
Művelődési Házba a tájékoztatóra.
Felkérjük a Földtulajdonosi Közösség vezetését, hogy jelenjenek meg és adjanak tájékoztatást
a tagokat érintő kérdésekről.
Ólomi János

FELELŐSÖK

Fajthné Petrányi
Krisztina
osztályfőnökök
8.-os osztályfőnök,
intézményvez, isk.
titkár

5. hét

2016.02.01.

5. hét

2016.02.05.

Farsangi bál 17:00-22:00

6. hét
6. hét

2016.02.08.
2016.02.12.

Szülői értekezlet 17:00
Középfokú iskolákba jelentkezés határnapja

7. hét
8. hét

2016.02.16.
2016.02.25.

Szóbeli meghallgatások kezdőnapja
Kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja

Vaszkó András

2016. MÁRCIUS

Pálinkásné Kovács Márta

MEGHÍVÓ

PROGRAM
2016. FEBRUÁR
Félévi értékezlet (tanítás nélküli munkanap)

9. hét
10. hét
12. hét
12. hét

2016.03.04.
Szóbeli meghallgatások befejező napja
2016.03.11.
Iskolai ünnepély március 15.-e tiszteletére Petrányi József
2016.03.16-17. Módosítás lehetősége a középiskolák
felvételi eljárásában
2016.03.23.
Tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap

Háztartási komposztáló edény
Tisztelt Újlengyeli Lakosok!
Községünkben lehetősége van 200 ingatlantulajdonosnak/-használónak 1 darab 400 literes ECO KING 400 háztartási komposztáló edény térítésmentes
igénybevételére,
melyet
az
Önkormányzati
Hivatalban
munkanapokon 8:00 órától 12:00 óráig, délután 13.00 órától 16:00 óráig tudnak átvenni.
Tekintve,
hogy
a
komposztálóedények
száma
véges,
így
az első
kétszáz
igénylő
jogosult a
térítésmentes átvételre.
Az edény átvételére az ingatlan használója vagy meghatalmazással rendelkező megbízottja az érvényes személyes irataival együtt (személyi igazolvány és lakcímet igazoló kártya) lehet jogosult.
Tájékoztató anyag a komposztálásról letölthető formában megtalálható a
http://www.ujlengyel.hu weboldalon (Letölthető dokumentumok/ Egyebek)
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Petrányi Tamás
polgármester

