fiatal művészek alkotásait várják
Változatos megyéink az Európai Unióban címmel a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felügyelete
alá tartozó kormányhivatalok és a Hungarofest
Nonprofit Kft. közös művészeti pályázatot hirdetnek
fiatal képzőművészek, alkotók számára. A pályázatra
olyan művészeti alkotásokat várnak, amelyek üzenete a
kormányablakokhoz köthető. A nyertes pályaműveket
a kormányablakokban, illetve kormányhivatalokban
fogják kiállítani, és önálló gyűjteményt fognak alkotni,
amely a nagyközönség számára is megtekinthető lesz.

érték, amit a beérkezett alkotás képvisel, annak
újszerűsége és informatív jellege és az, hogy mennyit
árul el az alkotóról és a településről, megyéről, az
alkotás témájáról, mennyire kapcsolható az Európai
Unióhoz.

Az alkotónak abban a megyében kell pályáznia, ahol
állandó lakcíme is be van jegyezve. Minden megyében
külön nyertest hirdetnek, az első helyezett díjazott
alkotók 750 ezer, a másodikak 500 ezer, a harmadikak
pedig 250 ezer forint elismerésben részesülnek. A
Minden olyan kulturális, művészeti alkotással lehet kormányhivatalokat vezető kormánymegbízottak
pályázni, amely egy művészeti ágat képvisel, vagy által elnökölt zsűri által arra érdemesnek ítélt, de nem
akár a művészeti ágak közötti választóvonalak díjazott alkotásokból külön kiállítást szervezhet.
elmosódását szemlélteti, legyen szó képzőművészetről, A pályaműveket 2011. szeptember 15-ig kell leadni a
iparművészetről,
zeneművek
megjelenítéséről, kormányhivatalok épületében.
népművészetről, irodalomról, s mindezek vizuális
megjelenítéséről. A fő hangsúlynak a beérkezett A pályázatról bővebb információ a www.
pályaművek vizualitásán, vagyis az adott téma képi valtozatosmegyeink.kormany.hu honlapon érhető el.
megjelenítésén kell lennie. Fontos szempont a művészi

vatyai regős
- Rovásírásos helységnévtáblát avattunk 2011.
augusztus 5-én. Miért is történt ez, s miről szól a
tábla? A rovásírás népünk ősi írása, mely határoktól
független. Létezik egy kezdeményezés: Rovásírásos
helységnévtáblát
a
Kárpát-medence
minden
településére. Ennek lényege, hogy ezzel is kifejezzük
a Kárpát-medencei kultúrkörhöz való tartozásunkat.
Egyszer csak majd minden településen lesz ilyen tábla,
s akkor senki nem mondhatja, hogy nem tartozunk
össze. Jöhet országhatár, népszavazás, EU, vagy
Schengen, mi összetartozunk, mint ahogy ősidőktől
fogva. Egyre több ilyen rovásírásos helységnévtáblát
lehet felfedezni települések határán. Pontosabban
ilyet nem, mert ez egyedi. A tábla Kemencei László
keze munkáját dicséri, ő tervezte és készítette el: egy
halmon álló döntött kettős kereszt. Miért is dőlt s miért
kettős kereszt? A dőlt kettős kereszt a székely-magyar
rovásírás GY betűjele. Az énlakai unitárius templom
fakazettás mennyezetén lévő „EGY AZ ISTEN”
feliratból kiderül, hogy az Egy, Egyetlen Istent egy
GY betűvel jelölték. Az ősi rovásírás gyakran csak a
mássalhangzókat jelölte, elhagyván a magánhangzókat
mellőle, hisz egybeolvasásukkor amúgy is értelmet
kapott a szó, s kevesebbet kellett róni fába, vagy
kőbe. A GY betűt így EGY-nek olvasták, ezzel a jellel
jelölve az egyetlen Istent. Ennek tudatában válik
érthetővé, hogy Isten Házát miért mondják magyarul:
Egyháznak, hisz egy valójában Istent jelenti. Ezek után
már nem is meglepő, hogy a GY jele a rovásírásban a
kettős kereszt, amely keresztény államiságunk jelképe

a címerben a mai napig. A halom ősi jele az ország
kifejezésnek: sumér, egyiptomi, szkíta ábrázolásokban.
Ezt tudva a halmon álló kettős kereszt jelentése: Isten
Országa. Ez fejeződik ki címerünkben is az Árpád
ház sávjai mellett, s ezentúl falunk bejáratánál is.
Ha e tábla mellé kitűzzük egyesületünk Árpád házi
zászlaját, a magyar címer, a magyar államiság jelképei
jelennek meg együtt. Ősi jelképeink pedig több ezer
éves erőt s energiát hordoznak magukban. Aki viseli
őket az tudja, érzi. Ezentúl a falu is. A táblát Szakács
Gábor rovásíráskutató (a Forrai Sándor Rovásíró Kör
vezetője, a rovástábla kezdeményezés Magyarországi
képviselője) avatta fel. Ő is elmondta, hogy ilyen formájú
táblát még nem avatott, hisz ez a tábla Egy, Egyedi,
Egységet fejez ki. Legyünk hát büszkék rá, a mienk!
- Augusztus 20-án Újkenyér Ünnepén a 9 órakor
kezdődő szentmisén friss, kemencében sütött kenyeret
szentelünk. A szentmisét követően a templom
kertjében a Szent István kopjafánál megemlékezés
lesz. Ezt követen 11 órai kezdettel kerül sor
egyesületünk szervezésében az Ökumenikus Ima
Magyarországért rendezvényre a kiskápolnánál
katolikus, református és evangélikus egyházi
képviselők jelenlétében, melynek végén szeretet
vendégséget tartunk. Mindenkit vendégül látunk egy
szelet megszentelt zsíros kenyérre. Várunk mindenkit,
vallási és egyházi hovatartozástól függetlenül, kinek
fontos, hogy elmondjon egy imát Magyarországért.
				Gergely Csaba
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Településünk önkormányzata kísérleti jelleggel
bevezeti a házhoz menő szelektív hulladék-gyűjtési
közszolgáltatást. Jelen újsággal egy menetben
minden háztartás kap két darab zsákot, melybe a
zsákon felsorolt hulladékokat lehet gyűjteni. Az első
gyűjtésre szeptember 1-jén (csütörtök) kerül sor.
Ezután minden második héten, szintén csütörtökön. A
szolgáltató az általa begyűjtött zsákokat újra cseréli.
Ez a szolgáltatás Önöknek és önkormányzatunknak is
teljesen ingyenes.
Kérek mindenkit, hogy használjuk ki és éljünk ezzel
az ingyenes és egyébként egyszerű megoldással,
hiszen ez a jövő útja (Földünk teherviselő-

képességének hosszabbítása és az összhulladék
elhelyezési költségének hosszú távú csökkentése
szempontjából). Egy fontos dolog, melyre
figyelemmel kell lenni: A zsákokba csakis a rajta
felsorolt hulladékok helyezhetők.
A papírhulladékokat – amennyiben lehetséges,
ne helyezzék sem a már meglévő hulladékgyűjtő
edényzetbe (Remondis kuka), sem pediglen a
most kihelyezett zsákokba (Pannónia-Z Kft.). A
papírhulladékok gyűjtését az általános iskola tanulói
fogják előre meghirdetett időpontokban begyűjteni.
Ezzel is az osztályuknak mintegy pluszbevételt
generálva. A papírgyűjtés következő időpontja:
szeptember 28-29.						
			Petrányi Tamás, polgármester

közmeghallgatás
Újlengyel
Községi
Önkormányzat
Képviselőtestületének az elmúlt év végén elfogadott és
2011. évre vonatkozó MUNKATERVE szerint az
évente egy alkalommal kötelezően tartandó un.:
KÖZMEGHALLGATÁS szeptember 12-én hétfőn
lesz megtartva; helye: a Polgármesteri Hivatal
Tanácsterme. A közmeghallgatással kapcsolatos
törvényi szabályozás rövid, mondhatni szűkszavú,
de tömörsége ellenére minden lényeges tudnivalót
tartalmaz. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény szerint: 13. § A képviselő-testület évente
legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást
tart, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot
tehetnek.
A szabály alapján lehetősége van a választópolgároknak
arra, hogy ne csak négyévente fejthessék ki véleményüket
a szavazófülkékben, hanem évente egyszer, közvetlenül
a megválasztott települési vezetőktől kérdezzenek illetve
javaslatokat fogalmazhassanak meg.
Általában a testületi ülések nyíltak, tehát
azokon is megjelenhet bárki, ugyanúgy, mint a
közmeghallgatáson (amely szintén testületi ülésnek
minősül) viszont a „sima” testületi üléseken arra
nincs lehetőség – néhány kivételtől eltekintve -, hogy
a megjelent lakosok bekapcsolódjanak a tárgyalásra

kerülő napirendek vitájába. A közmeghallgatáson,
mint különleges testületi ülésen viszont aktívan részt
vehetnek a választópolgárok valamint helyben érdekelt
szervezetek (pl.: helyi egyesületek) és kérdéseket
tehetnek fel, javaslatokat fogalmazhatnak meg a
település működésével, működtetésével, a helyi érdekű
közügyekkel kapcsolatban. Ez utóbbi azért fontos, mert
a nem közügynek minősülő ügyek, az un.: egyedi ügyek
(pl.: birtokháborítási ügyek) nem a közmeghallgatáson
tárgyalandók, hanem a Polgármesteri Hivatalban
egyénileg terjeszthetők elő. A közügyek közül is a helyi
közügyekkel kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat
célszerű a testület elé terjeszteni, mert adott esetben az
országos vagy régiós, esetleg megyei szinten jelentkező
problémákra a helyi képviselőknek csekély ráhatása
lehet.
Összegezve a leírtakat: a közmeghallgatáson a község
választópolgárai valamint helyi szervezetek képviselői,
a község egészét vagy jelentős részét érintő témákban
(pl.: szemétszállítás, közvilágítás, önkormányzati
intézmények működése, temető üzemeltetése, stb)
szólalhatnak fel és kérdéseket tehetnek fel illetve
javaslatokat fogalmazhatnak meg.
Újlengyel, 2011. augusztus 3.,
			
dr. Szabó Tibor mb. jegyző
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OKTÓBERBEN NÉPSZÁMLÁLÁS
Fókuszban Magyarország
A 2011. esztendőt a népszámlálás éveként is
emlegetik majd a jövőben. Hazánk eddigi történetében
összesen tizenöt ilyen jeles év akad, az első az 1869-es
esztendő volt. Az idei a 15. a cenzusok sorában.
A
mostanit
megelőzően
2001-ben
kértek
hasonló, átfogó adatszolgáltatást az ország
lakosságától. Vajon hogy alakult a népesség száma,
iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország
gazdasági, egészségügyi, szociális, kulturális
ellátottsága? Hol, milyen fejlesztések szükségesek?
Számlálóbiztossal, vagy nélküle? Legyünk őszinték:
az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán kerül
is sor arra – az emberek többsége nem kedveli.
Egyre többen vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni
idegennek, mások ódzkodnak attól, hogy személyes
adataikat ismeretlenek előtt feltárják, sokan attól
tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására
jutnak, megint mások kevés szabadidejüket sajnálják.
A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával
immár lehetősége nyílik arra, hogy eldöntse:
számlálóbiztossal, vagy nélküle kívánja kitölteni
a kérdőíveket. Ha valaki a kérdőív önálló kitöltése
mellett dönt, további két megoldás közül választhat:
papír, vagy internet. A legmodernebb, leggyorsabb,
leginkább idő és környezetkímélő megoldás
kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember
utolsó napjaiban a számlálóbiztosok minden
háztartásba eljuttatnak egy azonosító-, és egy belépési
kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sőt, még csak nem
is papíron kívánja kitölteni a kérdőívet, annak október
16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül
– a belépési kódot kulcsként használva – eljuthat a
kérdőívekhez. A kérdések helyes megválaszolását a
programba beépített magyarázatok segítik. A KSH
azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel.
Érdekükben közintézményekben, pl. könyvtárakban,
faluházakban, internetes kitöltő helyet, úgynevezett
e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a helyeken az
adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetőség
a népszámlálási kérdőívek számítógépes kitöltésére.

A kérdőíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a
válaszolás teljes anonimitás mellett történik.
A népszámlálásról szóló törvény biztosítja azt is,
hogy a felvett adatok a későbbiekben ne legyenek
összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A
népszámlálásban résztvevőket szigorú titoktartás köti.
A kitöltött kérdőívek összegyűjtése, feldolgozása
szabályozott rendben történik. A cenzus célja ugyanis
nem az, hogy az egyes személyekről gyűjtsön adatokat,
hanem hogy a lakások és a népesség összetételéről,
legfontosabb jellemzőiről adjon információt.

Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi
azonosítók és belépő kódok segítségével teljesíthetik,
amely garantálja, hogy illetéktelen személyek ne
férhessenek az adatokhoz. A papír alapú kérdőívek
a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos
szállítási követelményeknek megfelelően – közvetlenül
az adatfeldolgozás helyszínére kerülnek. A címek és a
kérdőíveken szereplő adatok feldolgozása egymástól
függetlenül, elkülönítetten történik. A feldolgozást
követően a címeket és a népszámlálási adatállományt a
KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt
követően a papír kérdőíveket megsemmisítik,
a keletkezett papírhulladékot újrahasznosítják.
Biztonságunk érdekében Hazánkban ez év
októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos közel 5
millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás
lebonyolítása érdekében. A számlálóbiztosok
sorszámmal ellátott okmánnyal kötelesek igazolni,
hogy megbízatásuk e munkára szól. A közelgő
népszámlálás
alkalmából
együttműködési
megállapodást kötött a Központi Statisztikai Hivatal
és az Országos Rendőr-főkapitányság A megállapodás
célja a lakosság előzetes és közérthető tájékoztatása,
a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható
bűncselekmények,
szabálysértések
megelőzése.
A megállapodás szerint „A vagyonvédelem és az
áldozattá válás megelőzése érdekében a 2011. október
1-je és október 31-e – pótösszeírással november 8-a
- között sorra kerülő, minden háztartás személyes
felkeresésével végrehajtott cenzus időszakában az
ORFK a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok
A kérdőívek megválaszolása háztartásonként bevonásával bűnmegelőzési kampányt indít.
átlagosan 25-30 percet vesz igénybe.
Fontos 			Központi Statisztikai Hivatal
tudnivaló, hogy a kérdőíveket háztartásonként
mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron IMPRESSZUM: Lap neve: Újlengyeli Új Szó / ISSN: 2062-4719
Megjelenési ideje: periódikus havi / Nyomdai munka: In-Cart Kft.
önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki. Kiadó, Szerkesztőség címe: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69.
Szigorúan titkos! Az adatvédelmi követelmények Szerkesztő: Gergely Csaba / Terjesztési információk: ingyenes
a népszámlálás minden területén érvényesülnek.
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VALLÓ VILÁG - BÚCSÚ
„Boldogasszony Anyánk! Régi nagy Pátronánk!....”
Augusztus 14.-én ünnepli községünk a falu búcsú
napját. Lassan feledésbe merül, mit is jelent ez a
kifejezés.
„A búcsú egy katolikus bűnbánati vallásgyakorlat,
amely a bűnbánat szentségében már föloldozást nyert
bűnért járó, ideig tartó büntetés elengedését jelenti. A
katolikus tanítás szerint a bűnbánat, illetve a gyónás
visszavezet a kegyelem állapotába, az isteni életbe,
viszont a bűn “nyomai” megmaradnak bennünk.
Ezért, valamint a bűnnel együtt járó károkozás miatt
szükségünk van vezeklésre, illetve ezért jutnak az
emberek haláluk után az ideig tartó büntetésre, a
“tisztítótűzbe”.”
„A magyar “búcsú” kifejezés arra utal, hogy az
ember búcsút vesz a rá váró büntetéstől, Jézusnak az
Egyház révén közvetített kegyelme által. A búcsújáró
hely olyan kegyhely, ahol szentek ereklyéi, illetve
tiszteletükhöz kapcsolódó kegyképek, szobrok stb.
meglátogatása révén búcsú nyerhető el .A búcsú
kapcsolódhat a templomok védőszentjének évente
megtartott emlékünnepéhez is. A búcsú elnyerésének
három “feltétel”: szentgyónás, szentáldozás, és
imádság a pápa szándékára.”
Az újlengyeli templom Nagyboldogasszony

tiszteletére van szentelve. Sokan talán nem is tudják,
hogy ezen a napon Szűz Mária mennybemenetelét
ünnepeljük (augusztus 15.)
„Mária mennybemenetelét a katolikus egyház
dogmává és ünneppé emelte, melynek lényege:
testének és lelkének felvitele a mennybe azért történt
meg, mert élete mentes volt a bűntől.
Mi katolikusok úgy tartjuk, hogy Szűz Mária, mint
az asszonyi nem legkiválóbbikán sem a halálnak
keserűsége sem a testén romlás nem fogott. Szent
Alfonz azt írta: “három dolog teszi keserűvé a halált:
ragaszkodás a földiekhez, a lelkiismeret mardosása a
bűnök miatt és az üdvözülés bizonytalansága. Mária
halála mentes volt ezektől a keserűségektől, neki az
isteni szeretet adta az életet és ugyanaz adta a halált
is.””
Nagyboldogasszony napját Szent István óta
ünnepeljük. Egy ilyen alkalommal jött az első
hithirdetők egyike Magyarországra, Szent Gellért.
Ezen ünnepkor történt Magyarországot felajánlása a
„Szent Szűznek” és Szent István az örökkévalóság
küszöbére is ezen a napon érkezett.
Vö.: Wikipedia.hu, Katolikus e-oldal,
Hartvik püspök: Szent István élete
					 Vas Mária

magyar család - keresztény magyarország
1945-től folyamatosan evangelizációs területté vált
hazánk, generációk nőttek fel Isten, egyház és hiteles
történelmi ismeretek híján. A rendszerváltozást
követően örvendetesen sok újraevangelizációs
kezdeményezés
történt,
sokakat
sikeresen
megszólítva. Az internet általánossá válásával,
a keresők mindennapi használatával családi
beszélgetés során felmerült a magányos keresgélők
segítésének, a nekik való informatív segítség
nyújtásának lehetősége. Dióhéjban ilyen előzmények
után vágtunk bele abba a nem kis munkába, hogy
létrehozzunk egy honlapot, amely a keresőkbe
beírt “keresztény” és “magyar” szavakra hiteles
információkkal szolgálhat. Éjszakákba nyúló
beszélgetések,
egyeztetések
tervezgetések
következtek,
valamint
töménytelen
anyag
digitalizálása. A sok verejtékes munka után, 2008
október 15.-én végre hozzáférhetővé vált a www.
kereszténymagyarorszag.hu honlap, ahol
az
odalátogató tájékozódhat az egyháztörténelmi, a
liturgiai, az ünnepek rendje, imádságok és még sok
más információ között. Van anonim segítségkérési

lehetőség is elsősorban teológiai jellegű kérdésekkel
kapcsolatban, továbbá sok témát felölelő fórum is
működik, ami nem várt sikert ért meg. Reméljük
sikerül az útkeresők jórészét megismertetni Isten
üzenetével, és kinyilvánítani, hogy hazánk keresztény
ország, Mária országa.
A www.keresztenymagyarorszag.hu oldal elindulása
után, néhány hónap tapasztalata azt mutatta, hogy a
regisztrált felhasználók igénylik, hogy egy keresztény
közösségi oldal is működjön, ahol akár trécselni
is lehet, vagy recepteket cserélni. A véletlen úgy
hozta, hogy a később elindított www.magyarcsalad.
ning.com oldalon egy imacsoport alakult egy kislány
betegsége okán, amely imacsoport már harmadik éve
működik. A”magyarcsalád “ fő üzenete, hogy a
nemzetnek családban van jövője, az isteni gondolat
az embert a teremtés rendje szerint családba helyezte,
és a történelem során többször bebizonyosodott, hogy
az ember büntetlenül nem lépheti át az isteni rendet.
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Sarlósné Ili

Bőrre megy? csak természetesen!!
Tusfürdő, sampon, testápoló, arckrém, fogkrém stb.,stb. Otthonunkban számtalan kozmetikumot találunk. A
nagy bevásárló központok polcai roskadoznak a kínálattól, csak választanunk kell. Melyiknek van szebb csomagolása, melyiknek tetszik a reklámja! De biztos, hogy jól választunk?? A szépségápolásban felhasznál szintetikus anyatok között, olyan konzerválószerek, illatanyagok, fényvédők, emulgeálószerek találhatók amelyek
főleg a bőrt, de akár az egész szervezetet is veszélyeztethetik! A szervezetet? Hogyan?- Bőrünk, testünk legnagyobb felületű szerve. Védi belső szerveinket a fertőzésektől, mikroorganizmusoktól, mechanikai hatásoktól...
És tökéletes a felszívó képessége. A bőrön át való felszívódás méreganyagok tekintetében 50 %-kal nagyobb,
mint az emésztőrendszeré. Egy rákkutató professzor a következőket mondta: ”sokszor, kevésbé lenne veszélyes
a kozmetikumainkat megenni, mint magunkra kenni”. A legtöbb kozmetikumot gyártó cég előtt a minél nagyobb haszon elérése a cél, ezért az összetevők minőségét háttérbe szorítva a csomagolásra és a reklámra összpontosítanak. A káros hatóanyagok között megtalálhatjuk a kőolaj származékokat (vazelin, paraffin..), mint
mineral oil, vagy ásványi olaj ami nem más mint a kőolaj. A bőrbe nem szívódik fel, eltömíti a pórusokat, a
bőr kiszárad, begyullad, viszket. A másik vegyület a sodium-lauril-szulfát, no ettől minden nagyon jól habzik,
csakhogy ez is a veszélyes anyagok között van besorolva. Az izzadás gátló dezodorokban található Al-só elzárja a verejtékmirigyeket és ezáltal az egyébként izzadással kiürülő méreganyagok bent rekednek, így súlyos
betegséget okozhatnak mind a nőknél, mind a férfiaknál. A mesterséges illatanyagok allergiát okozhatnak. A
mérgező, káros, rákkeltő anyagokat még sokáig lehetne sorolni. Egy hatóanyag szakértő a samponok összetevői
között ragasztót, szúnyogriasztót, molyirtót, ólmot, sósavat is talált, persze idegen kifejezéssel. A méreganyagok a bőrön keresztül felszívódva a véráram segítségével eljutnak a létfontosságú szerveinkhez is.
Na jó ezek után merjek bármit is magamra kenni? Igen és szükséges is. Ezeket a tényeket tudva egyre nagyobb
az érdeklődés a természetes anyagokat tartalmazó kozmetikumok iránt. A natúrkozmetikumok nagyrészt növényi összetevőkből állnak Nem tömítik el a pórusokat, segítik a bőr természetes megújulását, rugalmasságának megőrzését. Természetes hatóanyagot tartalmazó krémmel a bőr optimális működését segíthetjük és
biztos hogy nem ártunk vele sem bőrünknek, sem szervezetünknek. A natúrkozmetikumoknak szigorú kritériumoknak kell megfelelniük, káros hatóanyagoktól mentesnek kell lennie. Magyarországon is van olyan
gyártó cég akik a Biokontroll, ( felügyeleti szerv ) által ellenőrzött termékeket gyártanak szigorú ellenőrzés
mellett, kiváló minőségben, amelyek teljes biztonsággal használhatók. Nem tartalmaznak mesterséges illatanyagot, konzerválószert (parabéneket), színezéket. Nem alkalmaznak ásványolaj-ipari anyagokat, Al-sókat,
génmanipulált anyagokat, káros emulgeátorokat. Mégis a természetes illóolajoknak köszönhetően finom illatúak, kellemes érzetűek és igen hatékonyak!
De arra ügyeljünk, hogy nem az a natúrkozmetikum aminek a csomagolásán feltüntetnek egy-egy gyógynövényt, gyümölcsöt! Ez félrevezető lehet. Minden összetevőjének meg kell felelnie az előírásoknak, nem tartalmazhatja a szervezetre káros anyagokat!
Szakember segítségével kiválaszthatjuk a bőrünknek megfelelő ideális és biztonságos kozmetikumot. Ne csak
arra figyeljünk (ha figyelünk), hogy mit eszünk meg, a szépségápolási termékeket is szelektáljuk!! Kérjünk
bátran segítséget!
									Svébis Katalin, kozmetikus mester
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Professzionális natúrkozmetikumokkal és
sok-sok szeretettel várom minden kedves régi
és új vendégemet

tájékoztatás
A Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft. értesíti
Újlengyel lakosságát, hogy településünkön
2011. augusztus 31-én 7 órától 18 óráig a
gázelosztó vezeték karbantartási munkái

miatt a gázszolgáltatás szünetel. Nevezett
időpontban a gázmérőnél felszerelt főcsapot
, valamint a készülékek elzáró csapjait
szíveskedjenek elzárni.

Közlemény
2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhető a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény
A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek után részesülnek családi pótlékban– kedvezményes áron
vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, amennyiben erre irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. 											Magyar Államkincstár

Pályázat ismertető fórum
A Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület pályázat
ismertető fórumot tart
Újlengyelben, a
2011. augusztus 23-én (kedden), 17:00 órakor.
Fórumunkon a Vidékfejlesztési Minisztérium 76/2011.
(VII. 29.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági
2011. július hónapban egy születés volt.

Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről nyújtunk tájékoztatást.
Köszönettel: Pacsirta Mátyás
Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület

védőnői hírek

Surman Máté 2011.07.02. a.n. : Takács Klára

Újlengyelben,2010- ben született csecsemők :

6 hó -ig kizárólag anyatajet kapott

- 33 %

Az Egészségügyi Világszervezet a WHO 1992-ben 6 hó -ig kevert táplálásban részesült - 58 % 			
nyilvánította augusztus elsejét az Anyatej Világnapjává. A ( anyatej + pótlás )
WHO ajánlása szerint az az ideális, ha a gyermek 6 hónapos
1 éves kora után még szoptatott kd. - 33 %
koráig kizárólag anyatejet kap.
30 hó-ig szoptatott
- 1 fő
A szoptatott csecsemők körében jóval ritkábban
- 1 fő
tapasztalható fertőzéses megbetegedés, hasmenés, elhízás, 34 hó-ig szoptatott
fogszuvasodás, fogfejlődési rendellenesség, cukorbetegség, 3 éves korig szopott
- 1 fő
allergiás reakció. A 6 hónapos korig tartó szoptatásnak óriási
- 1 fő
szerepe van az allergiás megbetegedések kivédésében. - 6 3- év után még szopik
Faragó Sándorné védőnő

