JELES NAPOK: júLiUS - szent jakab hava

Július 2. -Sarlós Boldogasszony napja

Július 22. - Mária Magdolna napja

A római katolikus egyház az áldott állapotban lévő
Máriáról, és Mária Erzsébetnél tett látogatásáról
emlékezik meg. Boldogasszony a várandós édesanyák,
a szegények, a szükségben szenvedők, a betegségben,
fogságban sínylődők pártfogója, a halottak oltalmazója.
A magyar néphagyományban az aratás kezdőnapjaként
tartották számon, akárcsak Péter Pál napját.

Annak a Mária Magdolnának az ünnepe, aki az
evangéliumi történet szerint megtért a bűnös életből.

Július 20. - Illés napja
Illés az Ószövetség egyik legnagyobb prófétája. E
nap táján gyakoriak a viharok.E napon munkatilalom
volt, mert attól tartottak,hogy aki ilyenkor a mezőn
dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig
elveri a jég.

Július 25. - Jakab napja
Szent Jakab az apostolok közül elsőnek szenvedett
vértanúhalált. A búcsújárók, a hajósok, az utasemberek
védőszentje. A néphagyomány szerint Jakab napra le
kell aratni a zabot, mert ami kint marad, az elvész.

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. június / Szent Jakab hava / Áldás hava / Tehéntor hava / Aratás hava

Július 26.- Anna napja
Szent Anna Szűz Mária anyja, akinek alakját főként
középkori legendák örökítették meg. A keddi napot
évszázadok óta neki szentelik, ezért Kedd asszonya
néven is emlegetik.
Kaizler Ágnes

vatyai regős
Egyesületünk az Üllői Dóra majorbanmegrendezett Magyarmódi Sokadalomban egy történelmi élőképet
szervezett 2011.07.09-én. Bemutattuk a magyar történelmet Atillától Trianonig, minden kornak megfelelő
hagyományőrzőkkel, regöléssel és csatajelenekkel. Az előadás majd 2 órás volt, 11 hagyományőrző egyesület
bevonásával a római, hun, tatár, török, egri várvédők, honfoglaláskori íjászok és lovasok, 1848-as labancok
és kurucok, ágyúdörgés és nyílzáűpor és kartácstűz közepette mutatták be népünk történelmét, Keresztes
Nagy Árpi kobozos regölése által kísérve.							
Gergely Csaba
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
formában jóváhagyja, egyúttal megbízza a jegyzőt,
hogy az elfogadott alapító okiratot terjessze fel a
Kivonat a 2011. május 23-ai képviselő-testületi ülés
Magyar Államkincstár illetékes szerve részére. Az
határozataiból:
Általános Iskola, mint költségvetési szerv alapító
73/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
okirata 2011. június 1. napján lép hatályba, de
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezéseit 2011. január 1-től kell alkalmazni.
a dr. Megyeri István háziorvos által előterjesztett és
79/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
a község egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselőegyhangúan elfogadta.
testülete a Napköziotthonos Óvoda nyári zárva-tartási
74/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
idejét a következők szerint határozza meg: az óvodai
nyári szünet 2011. július 11-től augusztus 19-ig tart.
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Faragó Sándorné védőnő által előterjesztett 81/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
és a Védőnői Szolgálat 2010. évi tevékenységéről
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.
a Napköziotthonos Óvoda intézmény létszámkeretét
75/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
egy részmunkaidős: napi 4 órában foglalkoztatott
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dajka álláshellyel bővíti a 2011/2012-es nevelési
a Komjáti Rozália szociális előadó által előterjesztett évtől.
és a község szociális és gyermekvédelmi helyzetéről 85/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő76/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
testülete az örkényi székhelyű Cziffra György
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete zeneművészeti iskolával határozott időre: a
a Boross Lajosné által előterjesztett és az Újlengyeli 2011/2012-es tanévre megállapodást köt az újlengyeli
tagozat működtetésére vonatkozóan. A képviselőNyugdíjasok Baráti Köre 2010. évi működéséről
testület felhatalmazza a polgármestert a vonatkozó
valamint a Bíró Istvánné által előterjesztett és az
megállapodás aláírására.
„Őszikék” Nyugdíjas Klub 2010. évi eseményeiről
szóló beszámolót egyhangúan elfogadta.
87/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
78/2011. (V.23.) számú képviselő-testületi határozat
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vatya Népe Hagyományőrző Egyesület rovásírásos
Újlengyel Községi Önkormányzat Képviselőhelységnévtábla felállítására vonatkozó kérelmének
testülete az Általános Iskolának, mint költségvetési
helyt ad és engedélyezi a tábla felállítását. Egyúttal
szervnek, az államháztartásról szóló 1992. évi
egyetért a tábla által szimbolizált üzenettel, mely
XXXVIII. törvény 90. § (1)-(2) bekezdésében és az
a helyi közösség és a nemzet összetartozásának
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.
(XII. 19.) Korm. rendelet 8/A. §-ban foglaltak szerint üzenetét közvetíti az ott élő – és áthaladó – magyar
elkészített alapító okiratát a jegyző által előterjesztett emberek számára
Önkormányzati hírek
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ÚDSE - labdarúgás
jelenthetnek a következő bajnoki évben. Biztosnak
tűnik Fekete Tamás és Fülöp Lajos visszatérése, akik
a korábbiakban sokat tettek annak érdekében, hogy
csapatunk meghatározó tagja legyen a bajnokságnak.
Nagy örömünkre Cserna Gergő ismét felveszi a
A bajnokság zárást követően került sor az ÚDSE csukáját, ezáltal tovább erősödik a helyi labdarúgókat
tisztújító közgyűlésére, ahol végre hivatalosan is képviselő csapat.
megalakult a labdarúgó szakosztály új vezetősége a Annak érdekében, hogy a csapat a korábbiakban
megszokott színvonalas játékot és a megyei I.
következő tagokkal.
Serfel Péter tiszteletbeli elnök, Kaldenekker József osztályban meghatározó szerepet töltsön be mindent
( NOKI ), Petrányi József, Tóth László ( SZEMI ), megteszünk, de ehhez komoly szükség van a szurkolók
és sportbarátok hathatós támogatására is.
Szolcsánszki Péter, valamint Csernus József.
A 2010/2011-es bajnoki évadot az ÚDSE labdarúgó
csapata a 6. helyen zárta. Ezzel az eredménnyel némi
hiányérzetünk lehet, hiszen az elmúlt egy-két évben
a település labdarúgást szerető lakói ennél talán jobb
eredményre számítottak.

A vezetőség megalakulása óta több alkalommal
tartott megbeszélést a labdarúgó csapat jövőjével
kapcsolatban, hiszen az elmúlt bajnoki évad
végén roppant nehéz anyagi helyzetbe került a
klub. A vezetőség álláspontja egységes volt azzal
kapcsolatban, hogy a következő idényt a csapat a Pest
megyei I. osztályban kezdje meg annak ellenére, hogy
jelenleg az anyagi feltételek nem állnak rendelkezésre,
ugyanakkor egységes volt a vélemény abban is, hogy
a néhány éve megkezdett munkát folytatni kell és az
utánpótlás nevelés területén is tovább kell folytatni a
megkezdett munkát, hogy néhány éven belül megfelelő
utánpótlása legyen a felnőtt labdarúgó csapatnak.
A vezetőségi tagok közül Tóth László egyéb
elfoglaltságai miatt a továbbiakban nem tudja vállalni
a munkát az egyesület vezetőségében, ezért a jövőben
az elnökség öt fővel folytatja tovább a tevékenységét.

2011. július 23-án és 24-én kerül megrendezésre a
már hagyományosnak számító BRÓKER Kupa az
újlengyeli labdarúgó pályán. A tornán az Üllő SE,
az Újhartyán SE, a Hernád SE, valamint az ÚDSE
labdarúgó csapatai vesznek részt. Kérjük szurkolóinkat
és támogatóinkat, hogy részvételükkel is támogassák
egyesületünket.
A következő bajnoki félévre megkezdtük a bérletek
értékesítését is, amelyek 6.000.-forintos egységáron
megvásárolhatók, mely összeget szintén a csapat
működtetésére fordítjuk.
Kérjük a sportot kedvelő lakosokat, hogy a helyi
labdarúgás fenntartása és újabb nagyszerű eredmények
elérése érdekében lehetőségeihez mérten támogassa
egyesületünket, hiszen az Önök eddigi és jövőbeni
segítsége nélkül a jelenlegi – Pest megyében nagyon
sok település által irigyelt – sportélet fenntartása a
településen roppant komoly nehézségekbe ütközik.

A felkészülést 2011. július 12-én kezdte meg a
csapat ahonnan több, a télen igazolt labdarúgó is Köszönjük eddig és jövőbeni segítségüket!
távozott, ugyanakkor 4-5 labdarúgóval is tárgyalásban Hajrá Lengyel !
állunk, akik reményeink szerint komoly erősítést
Tisztelettel: Csernus József (ÚDSE)

védőnői hírek
Június hónapban egy születés volt : Zsíros Liza a.n.
: Zsíros Katalin
A “ Kismama Klub “ 2011. aug. 11.-én (csütörtök)
de. 10 órakor a Kultúrházban tartja rendezvényét.
Ezen a napon köszöntjük a szoptató Édesanyákat.
Mindenkit sok szeretettel várok.
Néhány jótanács a nyári balesetek megelőzéséhez:
- Autózás során a gyermeket korának megfelelő
méretű és helyesen alkalmazott gyermekülésbe
ültessük.

- Kisgyermeket kerékpáron kizárólag gyermekülésben
szállítsunk.
- A súlyos koponyasérülések elkerülése érdekében
csak bukósisakban engedjük biciglizni és
görkorcsolyázni a gyermekeket.
- Vízben soha ne hagyjunk egyedül gyermeket még
pancsolóban sem.
A MENTŐK száma :104 (ingyenes)
Kellemes és balesetmentes nyarat kívánok!
Faragó Sándorné védőnő
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VALLÓ VILÁG
Az újlengyeli római katolikus egyházközség
tagjai szeretettel várnak mindenkit községünk

plébánosának: Tábori Nándornak a gyémántmiséjére:
2011.július 16-a 10 óra.

iskolai hírek
Az általános iskola június 17-én megtartotta
ballagási és tanévzáró ünnepélyét. Elballagtattuk 26
nyolcadikosunkat, értékeltük a tanévet, és 64 tanulónak
adtunk kiváló teljesítményért jutalomkönyvet.
A ballagáson adta át a polgármester úr a községi

díjat a 4-es Farkas Bencének és a 8-os Telepóczki
Renátának 4 ill. 8 évi kiemelkedő munkájáért. A
tanév követelményeit mind a 168 diákunk teljesítette.
Petrányi József

rendőrségi hírek
A község területén alkalmanként megjelennek olyan
személyek, akik az idős emberek jóhiszeműségét
kihasználják. Május hónapban egy biztonság
technikai cég alkalmazottja kívánt 30.000 Ft.-ért
„eladni” egy olyan gázszivárgást jelző készüléket,
amelynek normál kereskedelmi értéke mindössze
pár ezer forint. Az átverés ebben az esetben az, hogy
megjelenésével a gázszolgáltató alkalmazottjának
a benyomását kelti, mivel munkaruhában, egy
kézi készülékkel először megvizsgálja gázóra és a
fogyasztási hely környékét, hogy nincs-e szivárgás.
Ezt követően pedig az ellenőrzésre hivatkozva egy
nyomtatványt kitölt, ami egy megrendelő lap a
gázszivárgást jelző készülékre. De ez a személy nem a
Tigáz ZRt. alkalmazottja, nem kötelező beengedni az
ingatlanra és nem kötelező a készülék megvásárlása
sem.
Egy másik esetben szintén az idősebb generációt
célozzák meg azok a személyek, akik edénykészletet,
illetve más terméket kívánnak értékesíteni
természetesen szintén drágábban, mint a normál
kereskedelmi értéke. Ez nem büntetendő tevékenység,
hogy egy terméket drágábban ad el, mint ahogy az

üzletben meg lehet vásárolni és ezt tudják ők is.
Éppen ezért először valamilyen terméket „ ingyen„
adnak, majd a lakásban egy rögtönzött termék
bemutató keretén belül győzik meg az embert, hogy
vásárolja meg a másik terméket.
Kérem a lakosokat, hogy egészséges bizalmatlansággal
fogadjanak minden olyan idegen személyt, akit az
ingatlanjuk udvarába, vagy a lakásba engednek,
illetve akinek készpénzt adnak.
Június első hetében a község területén üzemelő két
vendéglátóhely ellen történt betöréses lopás. Az
ügyekben a Dabasi Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya folytat nyomozást.
Július első hetében történt kerti kisgépek
eltulajdonítása a Dózsa György utcából. Az egyiket
az ingatlan pincéjéből, a másikat a melléképületből
tulajdonították el az éjszakai órákban. Kérném a
lakosokat, hogy az értéktárgyaik tekintetében a
minimális biztonsági intézkedéseket tegyék meg,
tehát zárt helyen tartsák azokat. Ezekben az ügyekben
jelenleg szintén folyik a nyomozás.
Balázs Gábor
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