JELES NAPOK: júniUS - szent iván hava

napforduló ünnepe, a szertartásos tűzgyújtás egyik
jeles napja.

Június 8. - Medárd napja: Közismert időjárásjósló
nap. A közhiedelem úgy tartja, hogy ha ezen a napon
esik az eső, akkor negyven napig esni fog, ellenkező
esetben pedig ugyanennyi ideig szárazság lesz.

Szent Iván-napi tűzgyújtás és tűzugrás: A Szent Ivánnapi tűzgyújtáshoz különböző hiedelmek fűződtek.
Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd
a köd, a jégeső és a dögvész ellen és elősegíti a jó
termést.

Június 10. - Margit napja: A vértanú Szent Margit
ünnepe. A retek-, a káposzta-, a len vetés ideje.
Június 13. - Páduai Szent Antal napja: Páduai Szent
Antal ünnepe. Ferences lévén, kultuszát a ferencesek
terjesztették. Magyarország újkori templomaiban
szinte elmaradhatatlan a szobra előtte a pénzgyűjtő
persellyel.
Június 24. - Szent Iván napja: Keresztelő Szent János
az utolsó próféta és Jézus előfutára, ő kereszteli
meg Jézust. Az ő személye kapcsolja össze az
Újszövetséget az Ószövetséggel. Szent Iván a nyári

Június 29. - Péter-Pál napja: Szent Péter és Szent
Pál apostolok voltak, akik feltehetően ezen a napon
szenvedtek vértanúhalált. Elsősorban Szent Péter
apostol ünnepe, akit a halászok patrónusaként
tiszteltek. A magyar nyelvterületen általában úgy
tartották, hogy a búza töve ezen a napon megszakad,
kezdődhet az aratás.
					Kaizler Ágnes

Falunap 2011. június 4.
Derült napra ébredt Újlengyel! Bár történelmünk
során ez a nap sötét felhőket vont megcsonkított
hazánk fölé. Az időjárás kegyeibe fogadta a nagy
igyekezettel készülő falunk apraját-nagyját. Már
kora reggeltől sok ember készülődött a színpadi
szereplésekre, Őket megelőzve a bográcsok és
kemence mellett szorgoskodó mesterszakácsok által
készített ételek sokat sejtető illatfelhőibe rakodtak ki
az árusok.
Tíz órakor a Polgármester Úr nyitotta meg a
falunapot.
A színpadon egymást követték a különböző
műsorok. Az óvodások kezdtek a „jövő nemzedéke”,
majd Őket követték az iskolások. A délelőttöt a
Nyugdíjasok Baráti Köre, az Őszikék Nyugdíjas
Klub, valamint a Nyáregyházi Nyugdíjas Klub
fellépéseivel zártuk.
Következett a közös ebéd, ennyien talán sohasem
vettek rész a finomságok elfogyasztásában.
Rengeteg munkába került az ételek elkészítése, de
kivétel nélkül mindenki úgy érezte, hogy ez igazán
megérte. Bízom benne, hogy ezzel mások is egyet
értenek.
Itt köszönném meg a szervezőknek és rendezőknek

a fáradságos és idegeket sem kímélő munkáját.
Egy órakor vonultak fel a veterán motorosok nem
lehetett tudni, hogy ki a veterán, a motor, vagy aki a
motoron ül. Megtörtént fél kettőkor a megemlékezés
és a koszorúzás a Trianoni diktátumra emlékezve.
Ezen a napon 91 évvel ezelőtt döntöttek így
HAZÁNK sorsáról. Ezt követte Oszvald Marika fél
háromkor. Fergeteges siker volt! Telitalálat volt a
művésznő meghívása. Szórakoztató zenét játszott
egy fiatalokból álló együttes. Délután négy órakor
következett egy olyan műsor, amit minden ember
dobogó szívvel várt, hiszen kevés olyan család volt
ahonnan nem lett volna szereplő. Ez volt az a Rock
színmű ami nagyon ütősre sikerült. Külön köszönet
a helybeli Barantások csapatán kívül, a környező
falvakból érkező íjászoknak és hagyományőrzőknek.
Szeretném még megjegyezni, hogy nem csak
helyszínen lévő nézők élvezték a műsort, hanem a
környező kertekben is tökéletes szórakozást nyújtott
a MagyaRock Zenekar. Ami még felemelő volt, hogy
személyes jelenlétével tisztelt meg minket Suszter
Lóránt. Óriási siker volt. A napot egy jól sikerült
falunapi bál zárta! Itt volt az élő példa, hogy ha
valamit nagyon akarunk nagy-nagy összefogással
meg is valósíthatunk, mert együtt minden könnyebb.
					

Bíró Istvánné

Újlengyeli Honfoglalás a dabas tv-ben
Az Újlengyeli Falunapon bemutatott Honfoglalás
Rockszínműről készült tv felvétel a következő
időpontokban látható majd a Dabas Tv adásán:

06.14. kedd 19.45
06.15. szerda 19.45
06.19. vasárnap 16.00
					Gergely Csaba
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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. június / Szent Iván hava / Napisten hava / Gödölyetor hava / Eper hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Néhány rendelet, melyek betartása mindannyiunk
érdeke a tulajdon védelme érdekében:

(árusítás, építési- szerelési munka stb. céljára)

a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységről

Újlengyel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi
környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok
rendjéről, valamint a település tisztaságáról

történő használata esetén a használattal érintett
ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK terület közvetlen környezetét a használó
3/1997. (III.13.) számú rendelete
köteles tisztán tartani.

6.§. A közterület – ideértve a rajtuk levő nyílt
árkokat és ezek műtárgyait is – szervezett,

5. §. Csapadékvíz-elvezetés

rendszeres tisztántartásáról és az ott keletkezett
települési szilárd hulladékkal összefüggő

(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni
az ingatlana előtt a gyalogos útszakasznak és
zöldterületnek a tisztántartásáról, kaszálásáról,
a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

tevékenység ellátásáról a települési
önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik.
7.§. (1) A tulajdonos köteles gondoskodni
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda
hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg

(2) Járműbejárók átereszeinek építése, jó karbanés tisztántartása minden esetben az ingatlan
használójának kötelessége.

ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő teljes terület); továbbá

(3) Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról,
hogy az épület tetőzetéről lefolyó esővíz, hólé az
ingatlanára visszavezetésére kerüljön, és onnan
korlátozás nélkül az árokba, vízfolyásba elfolyhasson.

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztántartásáról, különös tekintettel az egészségre káros gyomnövények
irtására (parlagfű, vadkender)

(4) Eldugulás okozására alkalmas anyagot a
vízelvezető árokba helyezni tilos.

(2) Az országos közutak belterületi
szakaszainak tisztántartása az utakról szóló

(5) A meglévő, üzemen kívül helyezett
szikkasztókban csak csapadékvizet lehet
elszivárogtatni.

jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelően történik.
(3) A szórakozó-, vendéglátó- és árusító helyek,
üzletek előtti járdaszakaszt a nyitva
tartás ideje alatt – ettől eltérő megállapodás
kivételével – a használó köteles tisztán

Egyúttal köszönetet szeretnénk mondani
mindazoknak, akik önzetlenül segítették a tűzoltók
munkáját, szivattyúztak és homokzsákokat pakoltak.

tartani és a hulladékot eltávolítani.
(4) A közterület rendeltetéstől eltérő célra
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“MÁr nem májusi eső volt” - újlengyel, június 6.
Június 6-án, a délutáni órákban Újlengyel községet
jégeső kísérte felhőszakadás érte el. Az itt élő
felnőttek, idősek közül sokan mondják, hogy
ilyen mértékű esőre, ami a falut érte, szinte nem is
emlékszenek.

érhetünk el.

A homokos talajszerkezet jelentős mennyiségű vizet
magába fogadott. Ám, a szinte extrém intenzitású
eső következtében kialakult vízáradat az utcákon
hömpölyögve, utat törve magának az útjába kerülő
mélyebb helyekre zúdult. Így, a sok helyen meglévő
árkok pillanatok alatt történt megtelte után hasonló
gyorsasággal öntötte el némely ház alagsorát,
mélyépítésű pincéjét, garázsát. A bajt tetézte, hogy a
vihar idején a faluban áramkimaradás állt be.

, A helyiség újbóli birtokba vétele megkövetel
egy alapos tisztítást, fertőtlenítést. Ha a vízkárból
kifolyólag gázkészülék, elektromos berendezés
károsodott, azt az újbóli beüzemelés előtt indokolt
szakemberrel átvizsgáltatni.

, Az ilyen alagsori helyiségekben lévő elektromos
kapcsolók, csatlakozók elhelyezését célszerű lehet
a várható vízvonal fölé helyezni. Segítség lehet egy
merülő-szivattyú is.

, Egy ilyen káresemény jelentős anyagi veszteséget
okozhat. Ennek enyhítését teszi lehetővé egy
kellő körültekintéssel megkötött vagyonbiztosítási
szerződés.

Az ilyen mértékű esőzéssel szemben nagyon nehéz
védekezni. A következőkben néhány fontosabb
gondolatot ajánlok a figyelmükbe a jövőben
esetlegesen bekövetkezhető, hasonló esemény
kármegelőzése, kárenyhítése érdekében.
, A lakóházak, gazdasági épületek körül szabad
vízelfolyást indokolt biztosítani. Lehetőleg
olyan irányba ( pl. kert ), ahol további kritikus
veszélyeztetést nem jelent.
, Az utcákon lévő szikkasztó, vízelvezető árkokat
megfelelő módon rendben, tisztán kell tartani.
Ahol nincs ilyen, ott célszerű megépíteni. ( Ennek
kivitelezése homokos talajon nem túl fáradságos,
de szakszerű munkát igénylő feladat. A munka
megkezdése előtt célszerű egyeztetni a Polgármesteri
Hivatalban a hatályos rendelkezéseket illetően.)
, Ha az épületben alagsor ( garázs, pince, stb. )
van, és fennáll a külső vízbetörés veszélye, akkor
a helyi vízkárelhárítás érdekében célszerű néhány
homokzsák készenlétben tartása. ( Időnyerés céljából
akár megtöltve is lehet, de huzamosabb időn át
nem érdemes így tárolni, a zsák tönkre megy. A
homokzsákos védekezésnél a zsákot laza szerkezetű
homokkal 1/3-ig töltve úgy fektetjük a folyásirány
terelése céljából, hogy a zsák száját alá hajtva, azokat
a folyás iránnyal szemben, szorosan egymás mellé
rakjuk, tömörítjük. Több sorban is elhelyezhetők,
ekkor kötésbe kell rakni, ahogyan falazáskor a téglát
szokták. A védendő oldalra a zsákok mögé, alá,
ha fóliát terítünk, akkor hatékonyabb védekezést

A vihar ideje alatt (csak Újlengyelből!) 16 bejelentés
érkezett a Dabasi Tűzoltóság ügyeletére. A tűzoltók
a rendelkezésükre álló erőkkel, eszközökkel
a helyszínen, és a szomszédos településeken
is erőt megfeszítve dolgoztak a javak mentése
érdekében. Fontos tudni, hogy közvetlen életveszély,
katasztrófaveszély nem lévén, egy ilyen időjárási
helyzetben is, az ingatlan tulajdonosának,
használójának az elsődleges feladata a mentés, a
kárenyhítés, valamint fontos a tűzoltók munkájának
segítése is. Többen, a Tűzoltóságra tett bejelentésük
mellett, a tűzoltókra nem várva hozzá láttak a
szükséges munkálatokhoz. Ez nagy segítség volt,
hiszen ezáltal lehetővé vált, hogy a szakszerű, gyors
beavatkozás elsődlegesen ott történjen meg, ahol
jelentősebb a baj.
A bekövetkezett esemény egyúttal példát
mutatott arra, hogy Újlengyel lakói, vállalkozói
egy emberként, önzetlenül fogtak össze egymás
megsegítése érdekében. Ugyanakkor ez az esemény
rávilágított arra, hogy a Újlengyelben is szükséges,
indokolt egy gyors, hatékony kárenyhítésre kész helyi
szervezésű beavatkozó polgári védelmi szervezet léte,
felkészítése.
Dabas, 2011. június 8.
Mihályi Sándor
a Dabasi Polgári Védelmi Iroda vezetője

VALLÓ VILÁG
Csíksomlyó a korai csíki települések közül való. Elsõ
írásos említése 1333-1334-es évekbõl származik.
Somlyó nevét a közeli hegyrõl kapta. Csíksomlyó
Csíkszereda része, központjátol mintegy három
kilométerre, észak-kelet irányába található. 1444-ben
IV. Jenõ pápa az újjáépítendõ, de még el nem készült
templom javára adakozóknak búcsút engedélyezett.
A késõbbi búcsújárás kezdete a templomban
található csodatevõ szobornak köszönhetõ. Mária

adott erõt és bátorságot a hitüket védõ gyergyói és
csíki székelyeknek, hogy 1567 pünkösd szombatján
gyözelmet arathassanak a protestáns hitet erõltetõ
János Zsigmond seregei felett. Napjainkban a
csíksomlyói pünkösdi búcsú egyre az összmagyarság
ünnepévé vált, vallási hovatartozásra való tekintet
nélkül. A Csíksomlyói búcsú idén június 11-én van.
			forrás: www.csiksomlyo.uw.hu

ÓVODAI HÍREK
Ezúton is szeretném megköszönni a gyerekek
nevében is az Újlengyeli takarékszövetkezetnek
a pénzbeni támogatást. Ebben az évben
mozgásfejlesztő játékokat fogunk belőle vásárolni.
A 2010/11-es nevelési évet május 27-én a
kiscsoportosok Nyílt nap keretében, hangulatos,
esztétikai
élményt
adó
évzáró
műsorral,
s a Szülőkkel közös játékkal, énekléssel,
mondókázással, majd kézművességgel zárták.
Mivel gyermeknap is volt, a vendéglátás sem maradt el.
Nagyon szép, élménydús, az egész éves kiemelkedő
pedagógiai munka méltó lezárása volt ez a délelőtt.
A nagy-középső csoportosok a sok éves
hagyományt ápolva, a kultúrotthonban mutatták be
Évzáró műsorukat. Ebben az évben a népi

szokásokra épülő Lakodalmas játékot mutattak be.
Ezen a délutánon is beigazolódott, hogy ha
a népi hagyományokra építünk, abban nem
csalatkozunk, a siker biztosan nem marad el.
Ezt követte az iskolába menők megható
búcsúzása az óvodai élettől, a ballagás.
Nekik
június
3-án,
ünnepélyes
keretek
között zárult a 2010/11-es nevelési év.
Köszönet az óvoda minden dolgozójának,
hogy
ilyen
eredményes
évet
zárhattunk.
„Vár a játék, kirándulás, Hegyek, völgyek, sátorozás,
Kacaj, öröm, víg ujjongás, Jöhet hát a nagy nyaralás!”
								
Máthé Sándorné

iskolai hírek
Iskolai elsősegélynyújtó csapatunk a körzeti verseny
megnyerése után a megyei döntőben 7. helyezést ért
el. A budapesti versenyen tanulóink ízelítőt kaptak
a valós egészségügyi életből, ami azért is fontos
volt számukra, mert négyen az egészségügyben
képzelik el jövőjüket, szeptembertől ilyen irányú
tanulmányokat folytatnak. Csapat tagjai: Csák Petra,
Fehér Zoltán, Mogyorósi Fanni, Szente Tamara,
Telepóczki Renáta.
Köszönet jár a felkészítőknek a lelkiismeretes
munkájukért:Faragó Sándorné, Ekrik Pál, Csontos
Ferenc.
Csecsemőgondozó csapatunk a körzeti versenyen 3.
helyezést ért el. Csapat tagjai: Leskó Mónika, Molnár

Andrea, Telepóczki Zsuzsanna.
Felkészítőjük: Faragó Sándorné.
Május 14-én tartott elektronikai gyűjtés során
a lakosok 10 tonna hulladékot hoztak be a
gyűjtőhelyre. Az akció sikere is igazolja azt, hogy
ősszel egy újabb napot kell biztosítanunk a veszélyes
hulladékok szervezett keretek közti leadására. Ezzel
is hozzájárulunk településünk tisztaságához, és ahhoz
is, hogy a környezettudatos élet a mindennapjaink
részévé váljon.
A hat csapatos Dános kupán 98-99-es fiaink 2. helyen
végeztek a házigazdák mögött. Ugyanitt felsős
lányaink 4. helyezést értek el.
Petrányi József

álláshírdetés
Az
Újlengyeli
Napköziotthonos
Óvoda:
óvodapedagógus, 8 órás dajka, 4 órás dajka állást
hirdet. Részletes tudnivalók a www.kszk.gov.hu
oldalon érhetők el.
			 Máthé Sándorné óvodavezető
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Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönetet nyilvánítunk mindenkinek, aki támogatásával, munkájával, szereplésével hozzájárult a
Falu napi rendezvényünk szervezéséhez, lebonyolításához.
Önkormányzat dolgozói, Bérpótló juttatásban részesülő lányok, Szülői munkaközösség tagjai, Őszikék
Nyugdíjas Klub, Barátság Nyugdíjas Klub, Nyáregyháza Hagyományőrző Szeretet Csoport, „Vatya Népe”
Hagyományőrző és Ijász Egyesület tagjai és Vatya Kölykei, Áldos Egyesület tagjai, Ősrege Egyesület tagjai,
Horka Íjászai, Rizmajer Ildikó és gitárosai, Iskolás tánccsoportok, Iskolai karatésok, Óvodai csoport, Kaizler
Ágnes, Majer Istvánné, Telepóczki Pál és családja, Vas Ferencné és családja, Duchaj Sándor, Bro-Ker-Bét
Kft., Sinka Kft., Sylver Együttes, MagyaRock Zenekar, Kölesz Mihályné, Köleszné Lampert Andrea, Csikó
Vendéglő, Batuska Sándor, Gecser Anikó, Sztachó Kludia, Surman Ivett, Majer Györgyné (Majerné Vilczkó
Beáta) ,Sztanyóné Majer Bernadett, Klemencz Mártonné, Takarékszövetkezet, Hornyák Miklós és a Motorosok, Dabasi Rendőrkapitányság, Rizmajer Zoltán és családja, Kiállítás készítői (Fekete Erika , Hornyák Evelin,
Bicskei Ferenc, Méhész György és Fajt József), Zsűrik tagjai, Kollár Zenekar és végül Kaldenecker János. és
mindenkinek aki emelte a Falunap színvonalát jelenlétével, hozzáállásával, türelmével és munkájával.
Újlengyel Képviselőtestülete

KIHÍVÁS NAPJA - fut a falu eredmények

2011. május 18-án este 6 órai kezdettel a
„Kihívás Napja” alkalmából községünkben
megrendezésre került a „Fut a falu”. A
Kossuth Lajos utca végén a buszfordulónál
gyülekeztek a résztvevők. Gyerekek és
felnőttek egyaránt megmérettették magukat.
37 fő indult a rajtról. Korosztályokra bontva
a beérkezés sorrendjében:
0 – 14 éves korig:
Lányok: Gergely-Szép Kincső, Fajt Maja,
Mogyorósi Sára, Félix Nikol, Molnár Andrea,
Majer Petra, Marschall Dia, Szilágyi Antónia
Fiúk: Krizsán Bence,
Mogyorósi Dávid,
Szabó Dávid, Majer András, Sztahó Gábor,
Szalontai Marcell, Félix Nándor, Sztahó
Roland, Erős Bálint, Csiló Roland, Hornyák
Miklós
14 – 35 éves korig:
Lányok: Hornyákné Dobos Erzsébet,

Csernavölgyi Zsófia
Fiúk: Svébis Tamás, Mata Attila, Gecser
Zsolt, Bicskei Ádám, Tugyi Richárd, Dobos
Dénes
35 éves kor felett:
Lányok: Némethné Kucsera Olga, Szalontainé
Hornyák Melinda, Telepóczkiné Ittes Edina,
Félixné Faragó Krisztina, Kaizler Ágnes
Férfiak: Agárdi János, Kemenczei László,
Máthé Márk, Gergely Csaba
Köszönet illeti a Sárga Csikó Vendéglő
tulajdonosait, kik zsíros kenyérrel és
megfelelő üdítővel várták a résztvevőket.
Gecserné Marika

hírdetés

Ez itt az Ön hírdetésének a helye:
A4-es oldal: méretű hírdetés: 8.000,- Ft
A5-ös oldal méretű hírdetés: 4.000,- Ft
A6-os oldal méretű hírdetés: 2.000,- Ft
Ennek fele méretű hírdetés: 1.000,- Ft
40 szóig 500,- Ft/ hírdetés
20 szóig: 250 Ft/hírdetés

védőnői hírek
- kötszer

Május hónapban születés nem volt.

- steril géz
- ragtapasz

Tanácsok Házipatika összeállításához gyermekekkel
való utazásnál.
Utazási kellékek : - lázmérő
- csipesz ( kullancs kiszedéséhez )

- Kálcium tb. allergiára
- Fenistil gél, Panthenol spray (
rovarcsípés, csalánkiütés, napégés esetén )
- Autan spray rovarcsípés kivédésére

- olló (sebellátáshoz )
-láz -és fájdalomcsillapító
- Betadin sebfertőtlenítő
- vízhatlan sebtapasz

Mindenkinek kellemes, balesetmentes nyaralást
kívánok!
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Faragó Sándorné védőnő

