ÚJLENGYELI POLGÁRŐR EGYESÜLET
A polgárőr egyesület telefonszáma: 06 30 558 7586
Minden újlengyeli lakosnak nyugodt, békés ünnepeket
kívánunk!

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2016. December - Karácsony hava - Álom hava

Újlengyeli Polgárőr Egyesület

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeliek!

ÉV VÉGI KÖSZÖNTŐ

Az év végéhez közeledve mindannyian számot vetünk az elmúlt esztendő történéseivel.
Ahogy egyéni életünket átgondoljuk, úgy a szűkebb környezetünk, településünk gondjai és
megoldott problémái, közös sikereink is eszünkbe jutnak. Örömmel tölt el, hogy Újlengyel
idén is sikeres évet zárt, a település fejlődése biztosított és folyamatos volt.
A térség országgyűlési képviselőjeként az új esztendőben is minden lehetőségemmel segíteni
fogom a további előrehaladást és bízom benne, hogy együtt még több jót tudunk tenni
településükért.
Újlengyel minden lakójának áldott, szeretetteljes,
Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag,
Boldog Új Esztendőt kívánok!
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő
Önkormányzati Államtitkár

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Több címszó köré csoportosítva röviden szeretnék beszámolni arról, mi is történt a 2016-os
évben önkormányzatunk, településünk „háza” táján:
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Felújításaink, beruházásaink:
Az Ady Endre utcában járdafelújítást végeztünk. Az érintett járdaszakasz hossza 570 fm, szélessége 1,6 m. Az utca Kossuth Lajos és Árpád utcák közé eső szakaszán az úttest és a kerítés
közötti rész szélességének túl kicsi mérete végett nem volt lehetséges nyílt árok kialakítása
(még a szabványos, 1,6 m szélességű járda vékonyabbra csökkentésével sem). A körbebetonozott és vasráccsal rendelkező árok fajlagos költsége aránytalanul magas terhet rakott volna
közösségünk költségvetésére, így a kisebb terhet jelentő kulé-kavicsos szikkasztó testek mellet
döntöttünk, ami egyébként nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy bárki az ingatlana előtt saját
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a szaloncukor története

önkormányzati hírek

finanszírozással az előbb említett konstrukciót megvalósítsa (többek között ezen okból is vártuk a kivitelezővel karöltve szeptember 21-én és 23-án az érintett ingatlan tulajdonosokat). A
szikkasztó testek is árkok, s miként a nyílt árokban is tilos gépjárművel közlekedni, így a szikkasztó testeken nem csak parkolni, hanem azokra gépjárművel ráhajtani is tilos és rongálásnak
minősül. A beruházás összköltsége nettó 14.430.900 Ft volt. A bruttó költségből az önkormányzatunk által a Magyar Államtól elnyert támogatás 15.000.000 Ft-ot fedezett, a többletet
önkormányzatunk saját forrásból finanszírozta.
A Kossuth Lajos utcánk felújítása: Az utca a Magyar Állam tulajdona, vagyonkezelője a Közútfejlesztési Koordinációs Központ (KKK), üzemeltetője a Magyar Közút Nonprofit Kft (MK).
Több éves tárgyalás-sorozat eredménye ért véget azzal, amikor Önkormányzatunknak meg
tudtuk szerezni a jogot, hogy a felújítást saját költségünkre más tulajdonán elvégezhessük.
Október végére sikerült aláírnunk az MK-val a „Konzorciumi Együttműködési Megállapodást”. A konzorcium vezetője önkormányzatunk lett, így kiírhattuk a közbeszerzést az érintett
munkafolyamatokra. Először kezdem azokat a munkafolyamatokat, amik nem a megállapodás
keretében lettek elvégezve, így a nem is önkormányzatunk költségvetését terhelték. A Magyar
Közút végezte el üzemeltetői teendői közepette a padkák nyesését, az árokprofilozást, az útszéli padkázást. Maradó festékkel az útburkolat festését a hideg időjárás végett már csak 2017-ben
végzik el. A megállapodás keretén belül és önkormányzatunk finanszírozásával valósultak meg
a következő munkafolyamatok: A Darus Fuvar Kft. (alvállalkozóival) végezte a buszmegállók
(2db), buszlelépők építését (4db) és minden meglévő és újonnan épített buszmegálló és -lelépő
hely teljes hosszában (18m) az úttest feléig terjedő szélességben az útalap-mélyítést összesen
tizenegy helyen és a buszforduló alapjának szélesítését. A munkák összértéke nettó 14.174.823
Ft, bruttó 18.002.025 Ft. A Strabag Általános Építő Kft. végezte a buszmegállók melletti alapmélyítést követő, az eredeti szintig terjedő kb. 7 cm-es vastagságú aszfaltterítést AC22-es minőségű aszfalttal. A 4601-es út belterületi szakaszának az útalap szélességével megegyező szélességben és a buszforduló területének egységes aszfaltterítését AC11-es minőségű aszfalttal.
A Strabag Kft. által végzett munkák összértéke nettó 34.014.567 Ft, bruttó 43.198.500 Ft. Így
összességében a Kossuth Lajos utcánk felújítására önkormányzatunk 61.200.525 Ft-ot költött
saját költségvetésből.
Faluház: Ebben az évben önkormányzatunk megvásárolta a Kossuth Lajos utca 120. szám alatti
ingatlant azzal a nem titkolt céllal, hogy a jövőben az ingatlanon „Faluházat” alakítsunk ki.
Ebben az évben az önkormányzat alkalmazottai a porta rendbetételét, tisztítását kezdték el. A
jövő évtől kezdődhet el az ingatlan felújítása, kiegészítő épületekkel történő ellátása; majd a
fogadókapacitás rendelkezésre állása után kezdődhet meg településünk értékeinek gyűjtése.
Pályázataink:
Táncsics Mihály utca, Iskolaköz: Önkormányzatunk járda- és útburkolat felújításra nyert támogatást a Belügyminisztériumtól. A megvalósítás 2017-ben esedékes. Elnyert támogatás:
15.000.000 Ft.
Egyéb pályázataink (Orvosi rendelő külső szigetelés, Általános Iskola, Hivatal és Kultúrház
épületeinek szigetelése) jelenleg döntéshozatalra várnak.
Önkormányzatunk támogatást nyert a jövőben esedékes ASP-bevezetéshez (egységes, integrált
ügyviteli rendszer). Támogatás összege: 6.984.873 Ft.
Önkormányzatunk idei évben is támogatást nyert szociális célú tűzifa beszerzésére összesen
25 erdei m3 mennyiségre.
Polgárőrség:
December 3-án tartotta az Újlengyeli Polgárőr Egyesület immáron hagyományos évzáróját.
Az egyesület megalakulásától egy öt éves ciklus végéhez ért, így a tisztségviselőinek mandátuma is lejárt. Az egyesület saját soraiból a következő öt évre tisztségviselőket választott. Itt
kell megköszönnöm az egyesület leköszönt vezetőségének (elnökének, elnökségi tagjainak,
felügyelő bizottsági tagjainak) és természetesen minden tagjának a több éves munkáját. Külön
név szerint Sztahó Csabának és Mogyorósi Józsefnek köszönöm, hogy egy, a településünk
érdekeinek megfelelő, azt szolgáló egyesületet „építettek fel”, s így a közfeladatok ellátása

A szaloncukor igazi hungarikum, hagyományosan magyar édesipari termék – szemenként selyem- és sztaniolpapírba csomagolt, csokoládébevonatos cukorka –, amelyet a magyar családok a karácsonyfa díszítésére is használnak. Eleinte csak a tehetősebb családok engedhették
meg maguknak a karácsonyfa-állítást, ők a fenyőt a szalonban helyezték el. Innen ered a neve
is.
Báró Podmaniczky Frigyes emlékirataiban leírja, hogy egyik nagynénikéje, egy osztrák hölgy
volt az, aki 1825-ben először állított karácsonyfát Magyarországon. Eleinte gyümölcsöket,
aszalt különlegességeket, mézesbábokat, papírból kivágott ékességeket, süteményeket akasztottak a karácsonyfára. Csak az 1800-as évek végétől terjedt el a szaloncukor-készítés és vele
együtt a karácsonyfa-díszítés.
A cukorka neve a német „salonzuckerl” szóból ered, ezért nem meglepő, hogy Jókai még „szalonczukkedli”-nek nevezte. Kezdetben egyszerű cukorka féleségeket, csokoládé golyócskákat
burkoltak selyempapírba, majd színes sztaniolba.
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Magyarországon kezdetben a szaloncukrot kézzel készítették, de a 19. század végén megjelentek az első fondantkészítő gépek, amelyek a Stühmer Frigyes hamburgi cukrászmester által alapított, első magyar gőzüzemű csokoládégyárában működtek, és gyártották a karácsonyi
édességet a Gerbeaud cukrászda számára.
Igen nagy becsben tartották ezt az édességet Erdélyben és a Felvidéken is, ahová magyar közvetítéssel került. Persze, nem mindenki engedhette meg magának, hogy csillogó cukrászdában
vásároljon szaloncukrot a fára, ezért sokan otthon készítették el a csemegét, melynek receptje
talán még mindig ott lapul valahol nagymamánk fiókjában...			
(forrás: internet)

karácsonyi versek
Szilágyi Domokos: Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.

Juhász Gyula: Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.

Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.

…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

tüdőszűrés

önkormányzati hírek
különösen településünk javára vált. Az új vezetőségnek hasonlóan jó közösségi szolgálatot,
kitartást és erőt kívánok, s egyben kérem a korábbi vezetőséget, hogy a jövőben lehetőségeihez
mérten segítse tovább az egyesület munkáját – hiszen, „minden kézre” szükség van egy ekkora
településen, s csak együtt vagyunk képesek településünk közbiztonságát megőrizni s potenciálisan javítani!
Egyebek:
Önkormányzatunk idei évben is minden pályázónak megadja a Bursa Hungarica ösztöndíjat.
Képviselő-testületünk év közben rendeletet alkotott a „Babakelengye” támogatásról. A támogatás összege 50.000 Ft és a támogatás alanya az a magányszemély lehet, aki gyermekének
születésekor legalább egy éve újlengyeli állandó lakcímmel rendelkezik.

FELHÍVJUK
A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
hogy ÚJLENGYEL községben
2017. január 23-tól
2017. január 25-ig
TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

Falukarácsonyunkat 2016. december 21-én 17 órai kezdettel tartjuk a kultúrházban, melyre
ezúton szeretettel meghívom Önöket!

A vizsgálat ideje naponta:
Hétfőn, január 23-án 11:30-18:30 óráig
Kedden, január 24-én 08:30-13:30 óráig
Szerdán, január 25-én 11:30-18:30 óráig
A tüdőszűrés helye:
ÚJLENGYELI MŰVELŐDÉSI HÁZ
A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!
A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes.
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely
az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken
történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező
nyilatkozat szükséges.
A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes.
Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!
Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az előző évi tüdőszűrő igazolást!
Tüdőgyógyintézet Törökbálint 						

Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

Az önkormányzat ebben az évben még csak előfinanszírozó vagy rulírozó jelleggel sem folyamodott hitelfelvételhez, a fentebb említett fejlesztéseket többségében önerőből, kisebb részben támogatás igénybevételével valósította meg és egész évben kiegyensúlyozott gazdálkodást
folytatott. Az Újlengyelért Közalapítvány vagyonát nem vettük igénybe, így az alapítvány már
30 mFt-tal rendelkezik jövőbéli infrastrukturális fejlesztési elképzeléseink finanszírozására.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden polgárunk, egyesületünk, klubunk és vállalkozásunk egész évi munkájáért, segítségéért.
Végezetül Önkormányzatunk és jómagam nevében minden kedves polgárunknak Kegyelmekben Gazdag, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok!
Petrányi Tamás
polgármester

falukarácsony
		

Újlengyel Község Önkormányzata nevében sok szeretettel meghívjuk
Önt és kedves családját a

2016.12.21-én 16:00 órakor tartandó ünnepi szentmisére/igeliturgiára,
majd az azt követő falukarácsonyi
ünnepségünkre,
melyre 17:00 órakor kerül sor az
újlengyeli Művelődési házban.
Az általános iskolások műsora után
teával és kaláccsal kedveskedünk
vendégeinknek.
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Ünnepeljünk együtt!
Petrányi Tamás
polgármester

Petrányi József
alpolgármester

3

digitális jólét

anyakönyvi hírek

Digitális jólét, avagy az átkozott 29-es körzet

Házasságot kötöttek:
Gattyán Anita és Fekete Zoltán

védőnői hírek
Újszülöttek:
1. Gecser Áron

2016.10.24.

2. Kaldenekker Zsófia 2016.11.22.

a.n.: Papp Vivien
a.n.: Katona Bernadett

Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak.
Faragó Sándorné
védőnő

lakossági tájékoztató
Tisztelt Újlengyeli kút-tulajdonosok!
Egy nyáron életbe lépett törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy bírság megfizetése nélkül kaphassanak fennmaradási engedélyt a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesített vízilétesítmények, így többek között
a legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemelő, nem gazdasági, hanem házi vízigényeket kielégítő kutak. A bírságmentes kútlegalizálás a
polgármesteri hivatalban kezdeményezhető 2018. december 31-ig egy formanyomtatvány kitöltésével és a
következő dokumentumok csatolásával:
A vízjogi fennmaradási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
- 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapot
- amennyiben az építtető és az ingatlan tulajdonosa eltérő, úgy az ingatlan használati jogának igazolását
- térképmásolat a tervbe vett létesítmény és a meglevő vízi-létesítmények feltüntetésével
- részletes helyszínrajzot M=1:10 000, 1:4000 vagy 1:2000 méretarányban, a tervbe vett létesítmény, a meglévő vízi-létesítmények és vízgazdálkodási magassági adatok feltüntetésével.
- a kút részlettervét, a vízgazdálkodási és a létesítményre vonatkozó műszaki paraméterek feltüntetésével.

A „29-es körzet” ezen szavak hallatára mindannyiunknak ugyanazok a szavak jutnak az eszünkbe: drága és lassú. Sajnálatos módon az ország egykori legkorszerűbb telekommunikációs hálózata, az ADSL technológia korlátati rendkívüli hátrányt jelentenek a térségben élők számára.
Pár héttel ezelőtt volt szerencsénk részt venni a UPC által szervezett rendezvényen, ahol beszámoltak a térségben várható informatikai fejlesztésekről. Jó hír, hogy lesz! Monorra, Monorierdőre még 2016-ban Nagykátára 2017 elején a beköszönt a digitális jólét. A rossz hír az, hogy
Újlengyelben erre még várni kell.
Magyarország kormánya 2017 tavaszán több milliárdos keretösszegű pályázatot jelentet meg
Pest megye internet hálózatának korszerűsítésre. Ezen támogatás reményeink szerint katalizátorként fog hatni az Újlengyel méretű, csak és kizárólag UPC analóg szolgáltatással rendelkező
települések gyors optikai internet hálózatának kiépülésére.
Pár szóban az egyéb szolgáltatókról. Településünk 2 éve megkereste a „X” szolgáltatót: „Köszönettel vettük „X” KÁBEL szolgáltatásaink iránti érdeklődését. Jelenleg nincs információink
arról, hogy mikor lesznek elérhetőek kábeles szolgáltatásaink (kábel tv, internet, telefon) az Ön
címén. Hálózatunk folyamatos bővítés alatt áll, amennyiben kiépítésre kerül sor lakókörnyezetében, szórólapokat fognak kapni”. A 2016-os évben megkerestük „Y” szolgáltatót: „A területileg illetékes mérnökség válasza megérkezett, tájékoztatásuk alapján 2016 szeptember végére
várható a hálózatfejlesztés Újlengyelben. Pontosabb információval még nem rendelkezünk,
kérjük, egy későbbi időpontban ismételje meg levelét, hogy részletesebb tájékoztatást tudjunk
adni”. Ekkor már kezdtünk reménykedni, majd miután szeptemberben sem történt semmi, újra
megkerestük a szolgáltatót. „Köszönjük türelmét! Illetékes mérnökségünk továbbra sem tud
tájékoztatással szolgálni az optikai hálózat bevezetésének időpontjáról. Ha a fejlesztésre sor
kerül, Társaságunk értesítni fogja az érintett ügyfeleket. Türelmét és megértését köszönjük”.
2016 tavaszán megkeresett minket a szomszédos településeken optikai hálózatot kiépítő, magánkézben lévő szolgáltató. Sajnos ezen szolgáltatónak nem sikerült az áramszolgáltatóval
kedvező szerződési feltételeket kötni. A szolgáltató vállalta volna az új oszlopok telepítését, ezt
azonban hosszas vita után képviselő-testületünk a falu látképének és a lakosok nyugalmának
megőrzése végett elutasította.
Vasárnappal megkezdődött az adventi időszak. Az advent szó jelentése várakozás-eljövetel.
A digitális jólétre vágyóknak karácsony után sem fog véget érni az advent.
Mit tehet az, aki gyorsabb internetezési lehetőségre vágyik? Jelenleg a mobil szolgáltatók kínálatában megtalálhatók úgynevezett „Home” internet csomagok, melyek képesek a ma Újlengyelben elérhető szolgáltatásnál 5-ször gyorsabb internet sebességet biztosítani kiváló rendelkezésre állás mellett. Munkámból adódóan számomra is ezen lehetőség jelenti a „digitális
jólétet”.

A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 5000.- Ft
Tekintettel a nyitva álló időre (2 év!) nem kell kapkodnia senkinek, célszerű mindenekelőtt annak utánanézni,
hogy mikor létesítették a kutat és kértek-e illetve kaptak-e rá engedélyt; ezután azt indokolt megnézni, hogy
milyen célra használják és milyen paraméterei vannak a kútnak, csak ezek után érdemes továbblépni az ügyben.
Részletesebb tájékoztatást jövő év tavasszal adunk, de addig is a hivatalban bárki személyesen érdeklődhet.
			
						
Tisztelettel:
											
dr. Szabó Tibor
											
jegyző
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Az újlengyeli képviselő-testület elkötelezett híve a település fejlődésének, fejlesztésének, ezért
maximálisan partneri kapcsolatra törekszünk az új, korszerű szolgáltatást biztosító szolgáltatókkal.
Egyelőre még csak pislákol a „fény” Újlengyelben, de reméljük hamarosan településünk is
felkerül a digitális jólét térképére.
Serfel Péter

7

általános
iskolai
iskolai
hírekhírek
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönet az 5 éves munkásságért

Az Újlengyeli Általános Iskolát támogatták:

2011-ben kezdődött a toborzás, melynek eredményeképpen, nagy érdeklődéssel megalakult az
új polgárőrség Újlengyelben. Azelőtt is voltak ezirányú próbálkozások több kevesebb sikerrel.
Ezt örömmel vették a helyiek és sokan tagként elkezdték az önkéntes szolgálatokat.

Szolcsánszki Péter
Gáspár Krisztián
Klemencz Mártonné
Majer Györgyné
Hornyákné Vécsei Veronika
ifj. Kalteneker György
Dr. Takács Balázs és Takácsné Ölvedi Edit
Koncz Imre

2012-ben az Elnök úr megálmodta és megvalósította saját és néhàny lelkes tag támogatásával,
hogy a Falunapon is megjelenjen a polgárőrség, ahol megvendégelték a làtogatókat. Ez azóta
hagyomány lett mindenki nagy örömére, ezzel is népszerűsítve az egyesületet.
Én kèsőbb kerültem csak a képbe. 2013-ban hívott fel Sztahó Csaba az Újlengyeli Polgàrőr
Egyesület elnöke, hogy segítenèk-e a polgárőrségnek megírni egy pàlyàzati anyagot, mely alapján az Orszàgos Polgàrőr Szövetség tàmogatàst nyújt. Azóta dolgoztunk együtt ès èvről-évre
sikeresen adtuk be ezt a kèrelmet, ezzel is hozzájárulva a polgárőrség sikeres működésèhez. Ez
a közös munka idén sajnos véget ér.

Köszönettel:
Petrányi József
intézményvezető

Bátorkodom magam és közösségünk nevében megköszönni Csabinak az elnökként eltöltött
5 évet, mely alatt egy jól működő, stabil egyesület jött létre. Sok sikert kívánok a jövőben is
Neked!
											
											

2017. január
ütemterv
1. hét

2. hét

3. hét

5. hét

köszönet

2017.01.03.

2017.01.09.

Óvodai hírek

A téli szünet utáni első tanítási
nap
Tanulók fizikai állapotának
(5-8. osztály) és edzettségének
vizsgálatának időpontja

Bíró István

2017.01.20.

I. félév vége

2017.01.21.

Központi írásbeli felvételi vizs- Vaszkó András
gák a 9. évfolyamra
jelentkezőknek

2017.01.30.

Félévi értekezlet (tanítás nélküli
munkanap)

Az utóbbi időszakban támogatták óvodánkat: Telepóczkiné Frank Ida, Halengárné Takács Melinda, Varga Zsolt és Varga Judit.
Segítségüket nagyon szépen köszönjük!
Az elmúlt időszakban több kulturális programon is részt vettek óvodásaink. Egy nagyon színvonalas bábelőadás és egy zenés gyermek műsor színesítette mindennapjainkat.
Délutánonként, fakultatív jelleggel és heti rendszerességgel, bábos mesekuckó, gyermek jóga
és néptánc foglalkozás gazdagítja a résztvevő gyermekeket és szülőket.
December 6-án nagy szeretettel és izgalommal vártuk a Mikulás érkezését.
Nagycsoportosaink az adventi készülődés keretében
2016. december 18-án, a negyedik gyertya meggyújtásakor
szerepelnek a falu adventi koszorújánál,
a Polgármesteri Hivatal kertjében.
			
Az óvoda minden dolgozója nevében boldog, békés ünnepeket
kívánok az Újlengyeli Új Szó minden kedves olvasójának!
Pálinkásné Kovács Márta
Óvodavezető
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Fajthné Virág Anita
képviselő
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