jeles napok
Szeptember – Szent Mihály hava

(november 25.) tartott. Szent Mihály napja a gazdasági
Szeptember 29. – Szent Mihály napja: Szent Mihály év fordulója. Ezután kezdték a kukoricát törni. A Szent
arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint ő a túlvilágra György napkor legelőre hajtott állatokat ilyenkor
költöző lélek kísérőtársa, bírája. Ezzel függ össze a hajtották haza.
halottszállító saroglya Szent Mihály lova elnevezése. Időjárással kapcsolatos szólás: Szent Mihálykor keleti
E nappal megkezdődött az ún. kisfarsang ideje, a szél, Igen komoly telet ígér.
lakodalmazások őszi időszaka, ami Katalin napjáig
Kaizler Ágnes

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. szeptember/ Szent Mihály hava / Földanya hava / Tigris hava / Almaszüret hava

védőnői hírek
2011.aug. hónapban egy születés volt: Komjáti Lara
2011.08.25, a.n: Schmitter Mónika.
Szeretnék köszönetet mondani a Kismama
Klub nevében azoknak, akik pénzbeli ill. tárgyi
felajánlásaikkal lehetővé tették 2011.08.11.-én az “
Anyatejes Nap “ sikeres megrendezését: Örkényi
Takarékszövetkezet, Isteni Gondviselés Gyógyszertár –
Újhartyán, Sinka Kft. – Újlengyel, Klemencz Mártonné
– Újlengyel, Polgármesteri Hivatal – Újlengyel. Külön
köszönet Kovalik Éva LLL szoptatási tanácsadó és

hordozókendő tanfolyamvezetőnek és a “ Babázunk és
Kézműveskedünk “ baba-mama klub tagjainak, akik
a program szervezésében és lebonyolításában aktívan
részt vettek.
Nagy örömömre még egy ikerpár született 2011.09.12én: Surman Hanna és Surman Evelin, a.n.: Varga
Adrienn. Gratulálok a szülőknek és jó egészséget
kívánok az egész családnak!
			
Faragó Sándorné védőnő

októberben népszámlálás
Ne feledjék októberben népszámlálás. Segítsék
a kérdezőbiztosok munkáját, csak igazolvánnyal

rendelkező biztosokat engedjenek be a házukba.
Bővebb tájékoztatás előző lapszámunkban.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

önkormányzat költségvetését.

Őszi hulladékgazdálkodási program:
szeptember 28, 29. papírgyűjtés Kérünk mindenkit,
hogy csütörtök reggel az utcára rakja ki a
papírhulladékot (lehetőleg kötegelve, kartonozva, vagy
zsákban) s minden ingatlan elől az Általános Iskola
tanulói el fogják vinni.
október 1. elektronikai hulladékgyűjtés Reggel 8
órától délután 13 óráig a Polgármesteri Hivatal mellett
egy teherautó képezi az átvételi helyet, ahol a külön
rovatban felsorolt hulladékokat lehet leadni.
október 22. lomtalanítás A lomtalanítást megelőző
héten a Remondis Oköt Kft. munkatársai minden
hulladékgyűjtőn ott fognak hagyni egy útmutatót,
melyben szerepel a lomtalanításkor általuk elvinni
tervezett hulladékok fajtája. Kérünk mindenkit, hogy
csakis az ismertetőben felsorolt hulladék-féleségeket
rakja ki a közterületre. A hulladékot leghamarabb
péntek este, legkésőbb szombat reggel 7 órakor
lehet kirakni. Mind a papírgyűjtés, mind pediglen
a lomtalanítás alkalmával figyeljünk arra, hogy a
közterületre a hulladékot csak úgy helyezzük ki, hogy
az a közlekedést nem akadályozhatja.
A hulladékgazdálkodási program szándékosan
ebben a sorrendben történik, mert így a
hasznosítható hulladékok előre be lesznek gyűjtve,
s így lomtalanításkor nem terhelik feleslegesen az

Orvosi rendelő Október 3-án (hétfő) megkezdődik a
jelenlegi orvosi rendelő és szolgálati lakás belső átépítése.
Ettől a naptól előreláthatóan – november végéig a háziorvosi
rendelés a Dózsa György u. 1. szám alatt lesz a jelenlegi
védőnői irodában. A védőnő rendelése ezen időszak
alatt az Általános Iskola orvosi szobájában kap helyet.
A rendelő belső átalakítása után az épületben kap helyet a
háziorvosi rendelés mellett a fizikoterápia és elkülönítve
a védőnői szolgálat is. Az egészségügyi centrum külső
átalakítása jelen átalakítástól elkülönülve – pályázati
források igénybevételének terve végett – csak egy későbbi
időpontban (előreláthatólag 2012-13 évben) lesz realizálva.
Kérek mindenkit, hogy az átmeneti időszakban viselje
el az esetleges hiányosságokat (szűk váróterem, stb.)
Mindezt követően bízunk benne, hogy az említett három
közszolgáltatás településünkhöz méltó színvonalon,
méltó helyen fog történni.
Újlengyel Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz.
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok legkésőbb a
következő képviselő-testületi ülést (2011. október 17.)
követően elérhetőek lesznek az önkormányzat hivatalos
honlapján (www.ujlengyel.hu) és a Polgármesteri
Hivatalban.
			Petrányi Tamás, polgármester

alaptörvény asztala
Az újlengyeli Polgármesteri Hivatalban is megtalálható
az „Alaptörvény asztala”, melyen nemzetünk azon
nagyjainak arcképes kártyái találhatók, kik törvényt
szabtak Magyarországnak, illetve részletek találhatók
Magyarország Alaptörvényében megfogalmazott Nemzeti

Hitvallásból. Az asztalon található igénylőlap segítségével
ingyenesen névre szóló példányt kérhet Magyarország
Alaptörvényéből, akár díszkiadásban is. A Díszkiadás
a magyar történelem jeles eseményeit tartalmazza a
Vérszerződéstől napjainkig.

polgárőrség
Településünkön egyre nagyobb számban előforduló
bűncselekmények, betörések, lopások megelőzése
és megakadályozása céljából az Önkormányzattal
kötött megállapodás értelmében működik a
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Polgárőrség Sztahó Csaba vezetésével. A mindenkori
éjszakai járőrnél lévő elérhetőség: 06-30/558-7586.
Amennyiben az éjszakai órákban bűncselekményre
utaló jelet észlelnek, hívják ezt a telefonszámot.
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elektronikai hulladékgyűjtés
Lakossági gyűjtés alkalmával okt. 1-én 8-13 óra között
a Polgármesteri Hivatal mellett a tehergépjárműnél
átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái
- a teljesség igénye nélkül :
1.
Háztartási
nagygépek:
Nagyméretű
hűtőberendezések, Hűtőberendezések, Fagyasztók,
Élelmiszerek hűtésére, konzerválására és tárolására
szolgáló egyéb nagyméretű berendezések, Mosógépek,
Ruhaszárító gépek, Mosogatógépek, Tűzhelyek
és sütők, Elektromos főzőlapok, Mikrohullámú
sütők, Főzésre és élelmiszer feldolgozásra szolgáló
egyéb nagyméretű berendezések, Elektromos
fűtőberendezések, Elektromos fűtőtestek, Helyiségek,
ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb
nagyméretű berendezések, Elektromos ventilátorok,
Légkondicionáló berendezések, Egyéb szellőztető,
elszívó és légkondicionáló berendezések
2. Háztartási kisgépek: Porszívók, Szőnyegseprűk,
Egyéb takarító berendezések, Varró, kötő, fonó, és
egyéb, textil feldolgozására használt gépek, Vasalók
és ruhanemű vasalására, mángorlására és egyéb
kezelésére szolgáló másberendezések, Kenyérpirítók,
Olajsütők, Darálók, kávéfőző gépek és tárolóedények
vagy csomagolások lezárására, vagy felnyitására
szolgáló berendezések, Elektromos kések, Hajvágó
eszközök,
hajszárítók,
elektromos
fogkefe,
borotváló, masszírozó és egyéb testápolásra szolgáló
berendezések, Ébresztő- és karórák, időmérésre,jelzésre és –tárolásra szolgáló berendezések,
Mérlegek
3. IT és távközlési berendezések:
Központi
adatfeldolgozás,
Nagyszámítógépek,
Miniszámítógépek,
Nyomtatók,
Személyi
számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet
is), Hordozható számítógépek (CPU, egér,
monitor és billentyűzet is), Kisméretű hordozható
számítógépek,
Elektronikus
jegyzettömb,
Nyomtatók, Másoló berendezések, Elektromos és
elektronikus írógépek, Zseb- és asztali számológépek
(valamint információk elektronikus eszközökkel
történő összegyűjtésre, tárolásra, feldolgozásra,
bemutatásra, illetve továbbításra szolgáló egyéb
termékek és berendezések), Felhasználói terminálok
és rendszerek, Faxok, Telexek, Telefonok, Nyilvános
telefonok, Vezeték nélküli telefonok, Mobiltelefonok,
Üzenetrögzítő rendszerek (valamint hang, kép
vagy más információk távközlési eszközökkel
történő továbbításra szolgáló egyéb termékek és

berendezések)
4. Szórakoztató elektronikai cikkek: Rádió készülékek,
Televízió készülékek, Videokamerák, Videomagnók,
Hi-fi berendezések, Audio erősítők, Hangszerek,
valamint hang, illetve kép, beleértve a szignálokat
is , rögzítésre, vagy reprodukálásra szolgáló egyéb
termékek és berendezések, a hang és kép továbbításra
szolgáló nem távközlési technológiák
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek (a
helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok
kivételével): Fúrok, Fűrészek, Varrógépek, Fa,
fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására,
csiszolására, őrlésére, fűrészelésére, vágására,
nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására,
hajtogatására, hajlítására és hasonló megmunkálására
szolgáló berendezések, Szegecselésre, szegezésre,
csavarásra, illetve szegecsek, szögek, csavarok
eltávolítására, vagy hasonló célokra szolgáló
szerszámok, Hegesztésre, forrasztásra és hasonló
célokra szolgáló szerszámok, Szórásra, kenésre,
diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta
kezelésére szolgáló berendezések, Fűnyírók és egyéb
kertészeti szerszámok.
6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések:
Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek, Kézi
videojáték konzolok, Videojátékok, Számítógépek
kerékpározáshoz,
búvárkodáshoz,
futáshoz,
evezéshez stb., Elektromos vagy elektronikus
alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések, Érmével
működő játék automaták
7. Ellenőrző és vezérlő eszközök: Füstjelző
berendezések, Fűtésszabályozók, Termosztátok,
Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és szabályozó
berendezések, Ipari létesítményekben használt egyéb
jelző és ellenőrző műszerek (pl. vezérlőpultok)
8. Világítótestek: Fénycsöves világítótestek a
háztartási világítótestek kivételével, Egyenes
fénycsövek,
Kompakt
fénycsövek,
Nagy
intenzitású kisülőlámpák, beleértve a nagynyomású
nátriumlámpákat
és
fémhalogénlámpákat,
Kisnyomású nátriumlámpák, Egyéb világítótestek,
illetve fényszóró vagy fényszabályozó berendezések
az izzólámpák kivételével.
9. Akkumulátorok, elemek
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FE-GROUP INVEST ZRT.

VALLÓ VILÁG
„Engedjétek hozzám a kicsinyeket, hisz ilyeneké az
Isten országa…”(vö.Mk 10,14)
Újra megteltek az iskolapadok vidám, csivitelő
gyerekekkel. Készülnek a nagybetűs életre. Sajnos a
hittanórákon félig sem telnek meg az osztálytermek.
Még szomorúbb viszont, hogy vasárnaponként a
templomban a gyermekek számára fenntartott helyek
szinte üresek. Miért?
Nem akar. Nem szeret járni. Nem szórakoztató.
Fáradtak. Nem tudnak felkelni. Van fontosabb
programjuk. Külön órára járnak. Majd később ők
eldöntik kiben, miben és hogyan hisznek. Majd
létrehoznak egy nekik tetsző Istent, aki alkalmazkodik
az igényeikhez …
Senki nem mondta, hogy Jézus kereszthalála és
feltámadása szórakoztató. Az sem hangzott el, hogy
követése egyszerű és nem jár lemondásokkal. Sajnos
ma, ebben az anyagias világban, mindenki a MOSTra és ÉN-re koncentrál. Elfelejtkezünk arról, hogy

az Örök Életre való eljutásra kellene az itt eltöltött
időnket fordítani. Felcserélhető a földi ’boldogság’
az örök élet boldogságával ???
Ha szeretem a gyerekemet, miért fosztom meg
attól, hogy válaszokat kaphasson élete céljáról;
az élet nagy kérdéseinek a miértjeiről; hogy erőt
és útmutatást kapjon az életében bekövetkező
’pofonok’ és elbukások utáni felemelkedéshez-hogy
a Valódi Jó és Rossz közti különbséget megtanulja.
Legyen lelkiismerete. Tudjon küzdeni, lemondani,
megosztani, összefogni, szeretni, hinni, bízni,
remélni.
Persze a legtöbbet az segítene, ha szülő jó példával
járna elöl…
Tehát ne csak engedjétek, hanem hozzátok és ti is
gyertek ! Tanuljatok Velük és Tőlük! Mert
„aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy
gyermek, nem jut be oda.”(Mk 10,15)
					 Vas Mária

AZ ÚJLENGYELI MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJA
Szeptember 29 – 30.: „Csak természetesen”
Klement István és Forgács István természetfotó
kiállítása.
Megnyitó: 2011. szeptember 29-én 17 órakor
A kiállítás megtekinthető: szeptember 29 és 30-án
10 és 19 óra között.
A kiállítást megnyitja: Varga László Fotó Klub
elnöke

lakosságát az ünnepségre
Műsort ad: Kovács Böske nóta és cigánynóta
énekes, Újlengyeli Nyugdíjasok Baráti Köre
dalcsokorral lép fel
A műsor után vacsorával kedveskedünk
vendégeinknek.
Zenét szolgáltat: Kollár István

Szeptember 30.: 18 óra: Idősek Világnapja
Újlengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala sok szeretettel meghívja a község időskorú

Október 8.: Szüreti felvonulás és bál
Gyülekező: 13,30 – kor az Általános Iskola előtt
Bál: 18 órától

óvodai hírek
Az óvoda nyári zárási ideje alatt az emeleti foglalkoztató
teremből kivezető ajtó beépítésére került sor, amelyet
kívülről tűzlétra építése fog követni.
2011. szeptember 1-től intézményünk három csoporttal
működik, ami lehetővé tette minden beíratott
kisgyermek felvételét és azt, hogy gyermekeink
otthonosabb, komfortosabb, családiasabb körülmények
között nevelődjenek, elkerülve a zsúfoltságot.
Óvodánkban a 2011-2012-es tanév kezdetén több
személyi változás is történt, ezek a következők:
Kleineisel Bettina frissen végzett óvodapedagógus
kapta meg a kiscsoport vezetését,akinek munkáját dajka
minősítésben Svébisné Kulima Szilvia segíti.
A középső csoportban, szintén új munkaerőként,

Baranyiné Szecsődi Szilvia dajka működik közre a
gyermekek gondozásában, nevelésében.
Máthé Sándorné nyugdíjba vonulásából adódóan
feladatait 2011. augusztus 24-től, meghatalmazottként
Pálinkásné Kovács Márta látja el.
Az új óvodás gyermekek befogadása és a „régiek”
visszaszoktatása szeptember 1-től megkezdődött.
Minden kollégának sikeres tanévet kívánok!
Pálinkásné Kovács Márta
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