Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

JELES NAPOK: MÁJUS - Pünkösd hava
Május 1.
A májusfa, májfa a természet újjászületésének
szimbóluma és szerelmi ajándék is lehet. A magyar
nyelvterületen általában május elsejére virradóra,
néhol pönkösdkor állították.
Május 4.-Flórián napja
Flórián a tűzoltók és tűzzel dolgozók védőszentje.
Május 12.-Pongrác, 13.-Szervác, 14.-Bonifác
Pongrác, Szervác és Bonifác ókeresztény vértanúk
voltak, akik hitükért haltak meg. Az uborkát, babot,
paradicsomot többnyire a fagyosszentek után ültették.
Május 16.-Nepomuki Szent János napja
A gyónási titkot megörző cseh vértanú ünnepe,

akinek a szobra többnyire vizek közelében áll. A
hajósok, vízimolnárok védőszentje volt. Tiszteletére
valóságos vízi körmeneteket rendeztek.
Május 25.-Orbán napja
Orbán a szőlőtermesztők, kádárok, kocsmárosok
patrónusa. A néphagyomány a fagyosszentek
közé sorolja. Az Orbán-napi hideg a szőlőnek árt
leginkább.
Áldozócsütörtök
Jézus mennybemenetelének ünnepe, a húsvét utáni
negyvenedik nap.
Kaizler Ágnes

felhívás, értesítés, tájékoztatás
Cross motor, Quad - Március utolsó heteiben és
azóta folyamatosan, több helyi lakos jelezte, hogy
a külterületi dűlő utakon, főként hétvégén számos
cross motoros és quados, zavarja meg a nyugalmukat.
Kérem a hétvégi motorozókat, hogy óvják meg az
Önkormányzat által kezelt és rendben tartott dűlő
utak állapotát. Legyenek tekintettel a közvetlen az
utak mellett, a tanyákon élő emberekre. Ezek a nagy
teljesítményű quadok és motorok erős hanghatása nem
csak őket, hanem az ott élő házi-, és haszonállatokra
is zavaró hatással vannak. Szeretném felhívni azon
szülők figyelmét, akiknek a gyermekei a közúton
közlekednek, a fenti járművekkel. Azt hiszem nem
szükséges részletezni, hogy a gyermekek milyen sok
veszélynek vannak kitéve ( itt nem csak arra gondolok,
hogy rendőrrel találkoznak).

Kóbor kutyák - A község területén alkalmanként
megjelennek kóbor kutyák, és zavarják a lakosság
biztonság érzetét. A helyes eljárás ilyenkor sintérrel
elvitetni a kutyákat, nem pedig különböző mérgeket,
vagy fagyállót a közterületre kitenni az állatok
számára, mivel azt a lakó környezetben élő más
háziállat, például a szomszéd kutyája is megeheti, ami
állatkínzásnak minősül.
Kéményseprés - A Magyar Kémény Kft. dolgozói, az
51/1999.(XII.25) BM rendelettel módosított 27/1996.
(X.30.) BM rendelet 3-7.§-a értelmében előírt kötelező
kéményseprő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó
feladatokat - a települési önkormányzat közigazgatási
határain belül - 2011.május 17- 2011. június 30. közt
látják el. A társaság alkalmazásában álló dolgozók
névre szóló, arcképes kitűzőkkel rendelkeznek.

nyárváró gyereknap
2011. május 28-án a Győrfi Tanyán (2724 Újlengyel, árusok, ének-tánc, miközben finom gulyások
Dánosi dűlő 18.) Nyárváró gyereknapi rendezvény főnek. Gyere el, lásd el önmagad, érezd jól magad.
lesz. Gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, Bővebben: www.bio-elet.hu/programok
íjászat, előadások, kulturális programok, kézműves
Győrfi János

vatyai regős
Május 14-ére Az Egyesület meghívást kapott a honfoglalás kori történelmi élőképet tartunk: jurta
Pusztavacsi Falunapra. Harci bemutatót fogunk állítás, íjásztatás, botoztatás, karikásoztatás, harci és
tartani az újhartyáni Horka Íjászaival és a dabasi Áldos íjász bemutató, ismertető előadás stb…
Egyesülettel közösen 12.45-kor. Pusztavacs szívesen Június 4-én 16 órától Újlengyel Falunap
lát minden újlengyelit a falunapon. Este Kökény Attila HONFOGLALÁS
Rockszínmű
bemutató.
és Kerozin koncert.
Az Egyesület a Falunapon koszorút helyez el a
Május 20-án a North Patrol Motoros kopjafánál, mivel aznap a Nemzeti Összetartozás
fesztiválon Újhartyánon harci bemutatót tartunk. Napja: Trianon.emléknap.
Május 28-án a Győrfi tanyán tartunk íjászatot és Június 10-13-ig részt veszünk a Csíksomlyói
harci bemutatót a falu Gyermeknapján.
Búcsún Székelyföldön.
Május 29-én a Monori Városi napon egész napos 					Gergely Csaba
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ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. május / Pünkösd hava / Ígéret hava / Borjútor hava / Virágzó élet hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Újlengyel képviselő testület áprilisban két ülést
tartott, április 6-án és április 18-án.

céljainknak alárendelten, a szükséges változtatásokat
elvégezni.

Az áprils 6-ai ülés egyik fontos napirendi pontja
a 2010-2014-es választási ciklusra vonatkozó
gazdasági program elfogadása volt, amely az
alábbiakat tartalmazza:

IV.)

Adópolitika célkitűzései

Önkormányzatunk adópolitikájának továbbra is
tükröznie kell a vállalkozás- és emberbarát mivoltát.
A lakosság terheinek növelése helyett keresni kell az
önkormányzat egyéb bevételszerzésének lehetőségét.
Hosszú távon mérlegelendő a lomtalanítás
finanszírozására a helyi adók közül a kommunális
adó racionalizálása.

Az egyes pontokon belüli sorrendiség prioritási
sorrendet jelent. A teljesítések minden esetben
csakis az önkormányzat költségvetésének (mind
operatív mind stratégiai időtávú) biztonságát nem
veszélyeztető források fedezetére eszközölhetők. (A V.)
Egyes közszolgáltatások biztosítására,
program megvalósításának alapfeltétele a biztonságos színvonalának javítására vonatkozó elképzelések
gazdálkodás, melyet a program megvalósítása nem
Fejleszteni kell az önkormányzat által nyújtott
veszélyeztethet.)
közszolgáltatások eszközellátottságát. A
I.)
Fejlesztési elképzelések
közszolgáltatások szűkített önköltségét – az
önkormányzat hosszú távú likviditásának biztosítása
Egészségügyi centrum kialakítása. Kultúrház belső
érdekében - az alkalmazott hatósági árakhoz kell
felújítása. Megfontolásra érdemes a Kossuth Lajos
közelíteni.
utca útburkolatának javítása – lehetőségeinkhez
képest akár részben önkormányzati szerepvállalással. Az április 6-ai ülésen a polgármester tájékoztatta
Mérlegelés kérdését alkotja az árok- és járdaépítés
a Képviselő-testületet, hogy április l-jétől a
szakaszos megvalósítása.
REMONDIS-Oköt Kft. Felügyelő Bizottságában
II.)

tagsági jogviszonyt kapott.

Munkahelyteremtés feltételeinek elősegítése

Munkahelyteremtés, településfejlesztés és adópolitika
szervesen összefügg. Az önkormányzat jelenlegi
gazdasági helyzete nem teszi lehetővé a munkahelyteremtő beruházások közvetlen - a költségvetés
terhére történő - támogatását. Településünk helyi
adottságainak kihasználásával a közigazgatási
területünkre termelő vállalkozások csábítása
jelentheti egyik pillérét a munkahelyteremtésnek.
III.)

Településfejlesztési politika

Jelenlegi település-szerkezetünk a település
lakosságszám-növeléséhez megfelelő, középtávon
is elegendő belterületi ingatlannal rendelkezik.
Településfejlesztésünknek a termelő vállalkozások
megtelepedését kell elősegíteni. Ezen okból felül
kell vizsgálni a településrendezési tervünket és a

A következő testületi ülés április 18-án volt, melyen
megjelent Bartuszek Csaba r. őrnagy Úr a Dabasi
Rendőrkapitányság részéről.
Bartuszek Csaba r. őrnagy elmondta, hogy
Kapitánysági szinten kiemelkedő Újlengyelben a
közbiztonság, amelyhez véleménye szerint Balázs
Gábor r. főtörzsőrmester lelkiismeretes munkája is
hozzájárult egyben megköszönte a támogatást, amit a
munkájához nyújt az önkormányzat.
A képviselő testület részéről térfigyelő kamerák
elhelyezésének kérdése is felvetődött, hiszen a
rendőrség részéről is mindig jön egy olyan jelzés,
hogy azzal talán megelőzési céllal többet tehetnénk
a közbiztonság érdekében. A polgármester elmondta,
hogy ezzel kapcsolatban felvette Újhartyán község
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polgármesterével a kapcsolatot, hogy a két falu
közösen üzemeltethetné a megfigyelő rendszert.
Bartuszek Csaba r. őrnagy elmondása szerint az
üzemeltetéssel az a gond, hogy azt csak rendőr
nézheti vagy közterület felügyelő. Amikor működnek
a kamerák állandó megfigyelés kell, ezért célszerű
együttműködni más önkormányzatokkal.
A tavalyi évről szóló beszámolóban örömmel
olvastuk, hogy sem halálos, sem súlyos
sérüléssel járó közlekedési baleset nem volt. A
balesetek megelőzése érdekében az iskola előtt
gyalogátkelőhely kialakításának lehetőségéről is szó
esett, de sajnos ez nem olyan egyszerű, nem elég az
engedélyeztetés, oda kell terelni a járdát, meg kell
világítani, tehát komoly építkezéssel jár, így további
tárgyalások szükséges a jövőbeni megvalósításához.

évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját
egyhangúan elfogadta.
További napirendi pont volt a Polgármesteri Hivatal
hatósági munkájáról, az elmúlt év tapasztalatairól
szóló beszámoló.
Dr. Szabó Tibor megbízott jegyző többek közt
elmondta, hogy a hivatal adottságai, mint
személyileg, mint dologilag megfelelőek arra,
hogy jó hatósági munka és önkormányzati testületi,
bizottsági közreműködés legyen. A hivatal felépítése,
úgy, mint a két pénzügyes, két adóügyes -akik közül
egyik félállású -, egy szociális és gyámügyes és
egy adminisztrátor, teljes mértékben szükséges és
elégséges. A technikai feltételek adottak, a hivatal be
tudja tölteni a funkcióját..

Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról szóló
a Dabasi Rendőrkapitányságnak a Bartuszek Csaba
beszámolót elfogadta.
r. őrnagy úr által előterjesztetett és a település 2010.
Sztanyóné Majer Bernadett

tájékoztató a sertéstelepről
feltételek (hígtrágya-kihelyezés megoldottsága)
még fennállnak-e. A hatósági eljárás lezárásaként
a szakhatóság az egységes környezethasználati
engedélyt 2011. január 11-én visszavonta. A
A sertéstelep építési engedélyéhez alapvető
Hunland Pork Kft. fellebbezéssel élt. A másodfokú
követelmény az egységes környezethasználati
engedély megléte. A Hunland Pork Kft. 2009. május szakhatóság 2011. április 5–én hozott határozatában
18-án kapott első fokon egységes környezethasználati az egységes környezethasználati engedélyt
engedélyt, melyet (az UDSE fellebbezését követően) visszavonó határozatot helyben hagyta.
Közigazgatási úton ezennel vége van a sertéstelepa másodfokú szakhatóság 2009. szeptember 2-án
ügynek. Amennyiben ezen utolsó határozatot a
helyben hagyott.
Hunland Pork Kft. bírósági úton nem támadja meg,
2010. december 14-én az első fokú szakhatóság
akkor a sertéstelep nem kaphat építési engedélyt, s az
környezetvédelmi hatósági eljárást indított annak
ügy lezártnak tekinthető.		
felderítésére, hogy az engedélyezéskor fennálló
					Petrányi Tamás
Az Újhartyán 0111/4 hrsz. alatti ingatlanon építeni
tervezett 20.000 férőhelyes sertéstelep építési
engedélyezési eljárásával kapcsolatban.

ÓVODAI HÍREK
csemegével megetettük majd a kis kecskéket, a
Kirándulás az anyukákkal a gyermekekért…
Mint minden évben, idén is a most már hagyománnyá csíkos kis vaddisznókat, a muflonokat, a farkasokat,
vált kirándulással folytattuk az Anyák napját. a mosómacikat és a dühös bölényt is meglátogattuk.
Természetesen a gyermekek izgatottan készültek az A lusta medvéket felébresztettük, és még a Mikulás
édesanyák köszöntésére, hiszen ajándékkal és műsorral szarvasait is láttuk, amint épp szabadságukat töltötték.
A bátrabbak a kilátóba is felmerészkedtek, ahonnan
vártuk ezt a napot.
A kiscsoportosok és a nagycsoportosok szívből jövő csodás látvány tárult elénk.
Anyák napi köszöntő műsora után kissé nehézkesen Kis pihenés és jégkrémezés után a fáradhatatlan
ment az indulás, de szerencsésen folytatódott utunk a gyermekek még bírták szusszal, így az erdei játszóteret
Budakeszi Vadaspark irányába, az időjárás is kedvezett is birtokba vettük.
Hazafelé a buszon ki-ki fáradtan, esetleg anyukája
nekünk és ragyogóan kisütött a nap.
A budai dombok, a hegyek, a táj szépsége, maga az út egy ölében álomba szenderülve pihente ki ezt a kirándulást,
élményt jelentett mind a kisebbek, mind a nagyobbak és talán arról álmodott, hogy milyen mesés volt apával,
számára. De ezután következett csak az igazi élmény. anyával kirándulni.
A Vadasparkban a vadon élő állatokat, majd a háztáji
Farkas Marietta
állatokat is megcsodálhattuk. A kis őzikéket zoo
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VALLÓ VILÁG
„Hadd legyünk mink is…”
Május 1-én, az Isteni Irgalmasság Vasárnapján
milliók szeme fordult Róma felé. Nem csak a
keresztények, más világvallások hívői, hanem
minden jó szándékú ember együtt ünnepelte az
emberi nagyság s kicsinység tökéletesnek mondható
megtestesítőjének, II János Pálnak, a Boldogok
sorába való beemelését.
II. János Pálban a világ magára ismert.
„Nem csak a Vatikán világában volt jelen, hanem
kilépett onnét. Elsőként, egészen különleges módon.
A világ összes színpadára „fellépett”.De azt is
megcsinálta, hogy lelépett a színpadról. Az utcára
ment az egyszerű emberek közé, és ott megtalálta
a kapcsolatot, ugyan úgy a nagy világvallásokkal,
a politika, a kultúra, az élet szinte minden
szegmensének képviselőjével.”
Különleges egyszerűséggel tudta megszólítani a
fiatalokat, átérezni problémáikat és reményeiket.

Két sikertelen merénylet következményeit és
utolsó éveiben előre haladott betegségének fizikai
megpróbáltatásait kellett elszenvednie, amelyben az
idős kor és a betegség méltó viselésében nyújthat
követendő példát.
Senki sem hiheti, hogy a maga erejéből sikerült idáig
jutnia: mindig és mindenütt Krisztust hirdette, aki az
ember egyedüli üdvözítője””Egészen a Tied!”szólt
jelmondata- az Isteni Gondviselésbe és Máriába
vetett hite, hívők millióinak imája kísérte napi
küzdelmei során! Hisz annál nagyobb a kísértés,
minél több múlik rajt!
Mert minden nap meg kell térni ahhoz, hogy szenté
válhassunk! Hiszen nekünk sem más a célunk, mint
„had legyünk mink is tiszták, hősök, szentek…”
A hősök, szentek már most is vannak közöttünk:
imádkozzunk értük!
					Vas Mária

iskolai hírek
Az Országos Gokart Bajnokság Maxterino
géposztályában a gyöngyösi versenyen iskolánk 3.
osztályos tanulója Urbin György egy 6. és egy 7.
helyezést ért el.
A körzeti Föld napi versenyen Dabas Sáriban, 7.
osztályos csapatunk 1. helyezést ért el. A csapat
tagjai: Leskó Mónika, Molnár Andrea, Röck Imre,
Szincsák Kitti.
Felkészítő tanár: Berecz Jánosné, versenyeztető tanár:
Balogh Diána
Az április 19-ei hasznosanyag gyűjtési napon iskolánk
tanulói hathatós szülői közreműködéssel több mint 7
tonna vasat, és 5 tonna papírt gyűjtöttek.
Május 14-én szombaton térítésmentes lakossági
gyűjtésre kerül sor. Mindennemű elektronikai

hulladékot le lehet adni a polgármesteri hivatal
melletti gyűjtőszigeteknél.
A leadható elektronikai hulladékok részletes listája a
hirdetőkön elhelyezett plakátokon megtekinthető.
Ezzel párhuzamosan az általános iskolában műanyag
és alumínium palackot, dobozt lehet leadni.
Május 16-án hétfőn, 18 órakor tartjuk a leendő első
osztályosaink szülei részére a tájékoztató szülői
értekezletet.
Színházlátogatások: felső tagozatosaink a
Vígszínházban a Tévedések vígjátékát tekintették
meg, alsósaink a Pesti Színházban a Dzsungel könyve
című előadáson vettek részt.
				Petrányi József

álláshírdetés

Az Újlengyeli Általános Iskola iskolatitkári állást
hirdet. Részletes tudnivalók a www.kszk.gov.hu

oldalon érhetők el.

védőnői hírek

Petrányi József iskola igazgató

Felhívnám a szülők figyelmét a BABE A Kismama Klub nevében szeretném megköszönni
gyermeknaptejre, amely 50 faktoros. Magas védelmet Sinka Károlyné boltvezetőnek az „Anyák Napi”
nyújt az UVA és UVB sugarak ellen. Védik a babák rendezvényünkhöz nyújtott támogatást.
és a gyermekek érzékeny bőrét a napégéstől és a
Faragó Sándorné védőnő
napsugárzás ártalmaitól. Illóanyag és tartósítószerIMPRESSZUM: Lap neve: Újlengyeli Új Szó / ISSN: 2062-4719
mentes, vízálló.
Megjelenési ideje: periódikus havi / Nyomdai munka: In-Cart Kft.
12 és 16 óra között óvja gyermekét a közvetlen Kiadó, Szerkesztőség címe: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69.
napsugárzástól.
Szerkesztő: Gergely Csaba / Terjesztési információk: ingyenes
2011. április hónapban születés nem volt.
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falunap újlengyel
2011. június 04. művelődési ház

Június 03-04. 9 – 17 óra		

Méhész György, Hornyák Evelin és Fajth József

					újlengyeli amatőr festők kiállítása
					Régiség kiállítás Bicskei Ferenc gyűjteményéből
Június 04.

7 óra 		Zenés ébresztő

		7 óra			Főzőverseny
					
					

elkészítendő étel: pörkölt (marha, borjú, birka, kecske,
őz), az alapanyagot hozni kell!

					Jelentkezés 05. 27-ig Gecser Pálnénál
		 9,00 óra		

Borversenyre a borok leadása

					Aszfaltrajz-verseny, arcfestés, veterán motorkiállítás,
					

kézműves foglalkozás: hűtő mágnes és matrica készítés,

					

pólófestés (a pólót hozni kell), palacsinta sütés

9,00 -10 óra

Játékos sportvetélkedő gyerekeknek

		 10 óra 		Óvodások műsora
		 10,10 óra 		

Nyugdíjasok Baráti Körének műsora

		 10,30 óra		

HIP-HOP Tánccsoport bemutatója

		 10,50 óra		

Őszikék Nyugdíjas Klub összeállítása

		 11,10 óra 		

Karate bemutató

		 11,30 óra 		

Általános Iskola Gitárszakköröseinek összeállítása

		 11,40 óra 		

Eredményhirdetések

		 12,00 óra 		

Közös ebéd a Kultúrház udvarán

		13,00 – 14 óra

Motoros felvonulás

		 14,30 óra		

Vendégművészünk: Oszvald Marika

		 15,00 óra 		

SPREADING FORMATION koncertje

		 16,00 óra 		

HONFOGLALÁS - Rockszínmű

		 17,30 óra		

MAGYAROCK koncert

		 18,30 óra		

DOGS koncert

		 21 óra 			

FALUNAPI BÁL
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HONFOGLALÁS ROCKSZÍNMŰ
ÚJLENGYEL FALUNAP 2011.06.04. 16.00
2011.június 4-én az újlengyeli Falunap alkalmából egy rock színmű bemutató látható a VATYA
NÉPE Hagyományőrző- és Íjász Egyesület szervezésében. Az újlengyeli MAGYAROCK zenekar fogja játszani a P-Mobil 1978-as „Honfoglalás” című lemezét és a hagyományőrzők a számok között párbeszédes színmű formájában jeleneteket fognak előadni valós történelmünkről és a hazatérés részleteiről.
A roxínmű 1 rock zenekar: a Magyarock; 4 hagyományőrző egyesület: Vatya Népe (Újlengyel),
Horka Íjászai (Újhartyán), Áldos Egyesület (Dabas), Ősi Rege (Inárcs); a barantás gyerekek: a
Vatya Kölykei (Újlengyel) és az Őszikék Nyugdíjas Klub (Újlengyel) közreműködésével jött lére.
Az előadást harci jelenetek és íjász bemutatók teszik látványossá. Ezek cselekménye elkülönül a mű cselekményétől, hisz sokszor a műben szövetséges szereplők mutatnak be párbajt egymás ellen. Ezeket az egyesületek
önként mutatják be. A Vatya Népe előad egy harci jelenetet éles kardokkal, szablyákkal, pajzzsal, kopjával és kelevézzel, a Vatya Kölykei botot forgatnak és botvívást mutatnak be, a Vatya Népe és a Horka Íjászai közös íjászbemutatója, az Ősi Rege önálló íjászbemutatója és az Áldos Egyesület táltos dobolása és regölése látható a műben.
Az előadás szabadtéri színpadon látható az újlengyeli Falunapon 2011.június 4-én. A színpad előtt
le lesz választva még egy színpadnyi terület, ahol a harci és íjász bemutatók játszódnak. A terület a célok mögött vesszőfogó hálóval van biztosítva, illetve kordonnal van lezárva a nézők elől.
Az előadás a látvány és zenei elemeken kívül igyekszik megismertetni az emberekkel népünk igaz történelmét és felébreszteni bennük az egészséges nemzettudatot.
Mindenkit szeretettel várunk.
								VATYA NÉPE Hagyományőrző és Íjász Egyesület

KIHÍVÁS NAPJA - 2011.MÁJUS 18
Futafalu – Futóverseny indul a buszfordulótól egy sörre vagy üdítőre. Regisztráció 17.30-kor a
18 órakor. Cél a Sárga Csikó, ahol minden lihegő buszfordulóban. A sportrendezvényre a részvétel
érkezőt vendégül látnak egy zsíros deszkára és kortól és nemtől független, illetve ingyenes.

vállalkozók figyelmébe
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület
által szervezett: Mikrovállalkozások létrehozására és
fejlesztésére kiírt Pályázati Tájékoztató Fórumra
kerül sor a Művelődési Házban 2011. május 19. 17:00
órai kezdettel. A fórumon résztvevők tájékoztatást
kapnak a 33/2011 (IV. 28) Vidékfejlesztési

Minisztérium által kiadott rendeletben megfogalmazott
támogatás
igénybevételének
feltételeiről,
a
támogatási összeg nagyságáról, a támogatás igénylés
folyamáról. Szeretettel várnak minden érdeklődőt!
Somogyi Béla FHVE elnök

EBOLTÁS
Ebek veszettség elleni kötelező összevezetéses oltása:
2011. 05. 20-án (péntek) 13 - 17 óra között
Pótoltás: 2011. 05. 28-án (szombat) 9 – 12 óra között
Helye: Kultúrház udvarában.

Az eb oltás kötelező, elmulasztása szabálysértést
képez. A kötelező eb oltást a 41/1997. (V. 28.) FVM
rendelet, valamint a 20/2001. (III. 9.) FVM rendelet
szabályozza.
			
dr.Varga László állatorvos
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