Rendőrségi hírek

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Mit tegyen, ha idegen érkezik?
•
Idegent lehetőleg ne engedjen be a lakásába! Ha ez mégis elkerülhetetlen, akkor soha
ne hagyja őt egyedül egyetlen pillanatra sem!
•
Az Önhöz becsengető idegenekkel kapcsolatban mindig legyen óvatos! Előfordul,
hogy hivatalos vagy hasonló személynek (postás, újságos, szerelő, díjbeszedő, mérőóra-leolvasó) adják ki magukat csalók, vagy házaló árusként, bajba jutott személyként segítséget
kérve próbálnak bejutni a lakásokba!
•
Idegen kérésére ne váltson pénzt, és legyen óvatos, ha nagy címletű pénzből kell vis�szaadnia, nehogy hamis bankjeggyel fizessenek Önnek!
További bűnmegelőzési tanácsok:
Ismerje meg szomszédjait, és kölcsönösen figyeljenek egymásra, a ház, az utca és a
környék biztonságára!
Ha elutazik, kérje meg az Ön mellett lakókat, hogy ügyeljenek a lakására, ürítsék a
postaládáját!
Használják ki a közösség erejét a biztonságuk növelése érdekében!

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2018. Március- Böjtmás hava- Kikelet hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Amennyiben mégis bűncselekmény áldozatává válna:
Kérjük, azonnal értesítse a rendőrséget a bárhonnan ingyenesen hívható 107-es, illetve a
112-es segélykérő számon.
Forduljon bizalommal és hívja az Áldozatsegítő Szolgálat ingyenesen hívható zöld számát:
06 80 244 444
PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

ADÓ 1%
Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket!
Újlengyeli Diáksport Egyesület
(turisztika, karate és labdarúgás szakosztály)
Adószám: 18662010-1-13
Újlengyeli Polgárőr Egyesület
Adószám: 18280702-1-13

Tisztelt Képviselő Úr!
Államtitkárként, országgyűlési képviselőként, volt polgármesterként hogyan látja az
önkormányzatok helyzetét 2018-ban?
Az elmúlt évek változásai az önkormányzatokat is érintették. Az állam átvállalta a települések
hiteleit. Akiknek nem volt adóssága támogatást kaptak az elmaradt fejlesztések pótlására. Így
nagyon sok fejlesztésre nyílt lehetőség. Az eladósodás megakadályozása érdekében engedélyhez kötöttük az újabb hitelek felvételét, vizsgálva azt, hogy vissza tudja-e fizetni az adott
önkormányzat a kölcsönt. Az állam és az önkormányzatok közötti feladatmegosztást átalakítottuk, bevezettük a feladatfinanszírozást. Ezek együtt eredményezték az önkormányzati
rendszer stabilitását, a működés biztonságát. Fejlesztésre pályázati források használhatók. Pest
megye elmaradt EU-s támogatásait 80 milliárd forinttal pótolta az állam. Úgy gondolom, hogy
gondos gazdálkodással sikeresen tudnak működni az önkormányzatok.
Mennyire vehetőek komolyan az önkormányzatok megszüntetéséről szóló híresztelések?
Nincs alapja az önkormányzatok megszűntetéséről szóló híreszteléseknek. Minden településen lesz továbbra is polgármester és képviselő testület. Az önkormányzatok fontos feladatot
látnak el, sikeresek, az emberek megbíznak bennük.
A mostani ciklusban azzal, hogy szétvált Pest megye a fővárostól nőtt a pest megyei települések esélye pályázati források megszerzésére. Véleménye szerint a következő ciklusban ez hogyan fog alakulni?

Ha Ön sem akarja a múltat végképp eltörölni, adja adója 1 %-át a „VATYA
NÉPE” Hagyományőrző és Lovassport Egyesületnek.
Adószám: 18030772-1-13
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Valóban a következő európai költségvetési ciklusban Pest megye önálló régióként indul majd
harcba a fejlesztési forrásokért. Ma még nem látjuk, hogy mekkora lesz a felosztható keret, de
az biztos, hogy jobban járnak a megye települései, mint eddig, amikor a fővárossal kellett osztozni. A kormány a Pest megyei képviselők kérésének megfelelően a kieső pénz pótlására 80
milliárd forintot biztosít a magyar költségvetésből, mintegy kompenzációként. Erre a pénzre
az Uniós pályázatok szabályai szerint lehet pályázni. Ez sokat segít, hogy a lemaradásunkat
csökkentsük.
Hogyan értékeli Újlengyel helyzetét?
Régóta dolgozom együtt a polgármester úrral, a képviselő testülettel. Újlengyel szépen

1

HULLADÉKNAPTÁR 2018

9

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

fejlődik, láthatóan szorgalmas emberek lakják. A falu közössége összetartó, a fejlesztések az
emberek életminőségének javításán túl a falu népességmegtartó erejét is hivatottak növelni.
A közintézmények rendezettek, korszerűek, az elmúlt egy évben az energetikai beruházásoknak köszönhetően megújult az önkormányzat épülete, az iskola, a kultúrház, megújult több út
burkolata. Természetesen feladat maradt bőven, de közös erővel, kitartással minden akadályt
legyőzhetünk. Köszönöm Újlengyel lakóinak a kitartó munkát és a településükben vetett hitet,
nélkülük mindez nem jöhetett volna létre.
Szekeres Dorina

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Képviselő-testületünk 2018. február 19-én fogadta el önkormányzatunk 2018. évi költségvetését.
Költségvetésünk főbb bevételi és kiadási tételeit a következő táblázat mutatja mérleg szerűen:
adatok ezer forintban
BEVÉTELEK
KIADÁSOK
Működési célú támogatások ÁH-on
128 341 Személyi juttatások
88 283
belül
Felhalm.célú támogatások ÁH-on
142 756 Munkaadókat terh.járulékok
18 173
belül
Közhatalmi bevételek
87 425 Dologi kiadások
74 887
Működési bevételek
28 640 Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 035
Eszköz értékesítés
0 Tartalékok előirányzata
657
18 723
Működési célú átvett pénzeszközök
20 Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
0 Beruházások
173 853
113 344
Előző év költségvetési maradványá105 117 Felújítások
nak igénybevétele teljesítése
Finanszírozási bevételek
198 478 Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
Finanszírozási kiadások
93 361
Költségvetési bevételek összesen
585 660 Költségvetési kiadások összesen
585 660
Önkormányzatunk bevételi oldala az állami finanszírozásokat illetően nem mutat lényeges eltérést a 2017. évi tényadatokhoz képest. Az önkormányzat adóbevételei, működési bevételei a
tavalyi tény adatokon szerepelnek.
Kiadásaink: Alapvetően a kiadásokat a 2017. évi tényadatok szintjén terveztük. Önkormányzatunk társadalmi szerepvállalása a korábbi évekhez hasonló mértékben került elfogadásra. ÚDSE:
Szüreti bál 500 eFt, Határtalanul program 100 eFt, ÚKE munkaszervezet 1000 eFt, Labdarúgó
szakosztály felnőtt és fenntartási költségek 4 000 e Ft, utánpótlás 659 eFt, Újlengyeli Nyugdíjas
Egyesület 200 e Ft, Újlengyeli Polgárőr Egyesület 500 e Ft, Vatya Népe Egyesület 100 eFt, Orvosi ügyelet 3 866 eFt, Építéshatóság: 620 eFt, Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata:
1 791 eFt.
Beruházások, felújítások sorokon a következő terveink szerepelnek (bruttó összegek): Településrendezési eszközeink egységes szerkezetbe hozásának és módosításának költségei (4 826 eFt),
külterületi út építés (110 543 eFt), sportpálya építés (35 000 eFt), lelátó építés (23 484 eFt), belterületi út felújítás (52 244 eFt), köztemetőben járdaépítés (1 600 eFt), településközpont felújítás
első ütemének 2017-ről idei évre áthúzódó kiadása (18 663 eFt), energetikai beruházásunk idei
évre áthúzódó kiadása (11 897 eFt), Kossuth Lajos utca (Rákóczi utcai kereszteződéstől
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS
Ne váljon áldozattá!
Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és
a trükkös lopásokról
Az „unokázós” csalásokról
Egyedülálló időskorúak célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. Az "unokázós" módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.
•
Az unoka, vagy hozzátartozó balesetet szenvedett, az okozott károk rendezése miatt
pénzre van szüksége.
•
Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.
•
A hozzátartozó bajba került, esetleg fogságban van, csak pénzért cserébe engedik szabadon.
•
Életmentő műtétet kell végrehajtani az unokán, vagy más hozzátartozón.
Nagyon gyakran a telefonhoz hívnak egy magát „rendőrnek” kiadó személyt is, aki megerősíti
az időset abban, hogy valóban megtörtént a baleset, vagy műtét, ezzel erősítve az idősben azt,
hogy mindenképpen segítenie kell.
Ezekkel az ürügyekkel ráveszik a gyanútlan idős embert arra, hogy minden pénzt, ékszert,
értéket átadjon a telefon után nem sokkal érkező közvetítőnek, aki elhiteti magáról, hogy jó
barát, ismerős, és már viszi is a zsákmányt.
Az efféle csalásokra is igaz az, ami a legtöbb bűncselekményre, hogy könnyebb megelőzni,
mint felderíteni. Ezért felhívjuk az idősek figyelmét arra, hogy a gyanús éjszakai telefon esetében kételkedjenek, kérdezzenek, igyekezzenek minden lehetséges eszközzel meggyőződni
a hallottak valóságtartalmáról, értesítsék a rendőrséget, ha feltételezhető, hogy csaló van a
telefon másik végén, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá.
A rendőrség azt tanácsolja, hogy hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a bűnelkövetési
módszerekre, és mondják el nekik a rendőrség tanácsait:
•
Ne beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, ezeket az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják.
•
Ne bízzanak meg a váratlanul telefonon vagy személyesen jelentkező idegenekben!
•
Ha gyanús telefonhívást kapnak, haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot unokájukkal,
hozzátartozójukkal, mert ezzel tudják ellenőrizni a hívás valódiságtartalmát.
•
Soha ne adjanak át pénzt, vagy más értéket idegenek számára!
•
Bűncselekmény gyanúja esetén értesítsék a rendőrséget!
Figyelem! A csalók a bűncselekmények elkövetésére felkészülnek és a sértett bizalmának elnyerése végett olyan valós információkat is közölhetnek, amelyek valóban a hozzátartozóhoz
kapcsolódnak.
A trükkös lopásokról:
Mindennapjaink jelenségévé vált az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hivatalos személynek kiadva magukat, hihetőnek
tűnő magyarázatokkal, kérésekkel (ELMŰ, vízóra leolvasás, gázóra leolvasás…stb.) bejutnak
a lakásba és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket.
A legfontosabb, hogy óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be őket lakásunkba!
Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Amennyiben a hívatlan
vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet
nélkül. Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, vélhetően meghátrál, és távozni fog. A
„vendégtől” mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt.
Az időskorúak sérelmére elkövetett jogsértések során az elkövetők azt használják ki, hogy az
idősek jószívűek, olykor hiszékenyek is, a figyelmük könnyen elterelhető, és gyakran élnek
egyedül. Hasonló esetben kérjük, vegyék figyelembe, hogy a biztonságunk nagymértékben
növelhető megfelelő óvatossággal és körültekintéssel!
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VÉDŐNŐI HÍREK
1. Fajth Dorka
2. Hornyák Boglárka
3. Ocisnik Zoé		

2018.01.02.
2018.01.30.
2018.02.18.		

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

a.n.: Virág Anita
a.n.: Dobos Erzsébet
a.n.: Gergő Annamária

a Táncsics Mihály utcai kereszteződésig) járdafelújítása (11 900 eFt), orvosi rendelő külső felújítás (17 040 eFt). Összességében idei költségvetésünk bruttó 287 200 eFt fejlesztést tartalmaz.

Jó egészséget kívánunk az egész családnak!
							
Faragó Sándorné
								
védőnő

ÚDSE HÍREK
Nagyszerű eredmények a IV. Ensi kupán
Érden került megrendezésre 2018. február 25-én a IV. Ensi kupa, az I.K.O Kyokushinkai Stílusszervezet nemzetközi karateversenye, melyen az Újlengyeli Diáksport Egyesület Kyokushin
Karate Szakosztályának színeiben ócsai, újlengyeli karatékák is részt vettek, sőt egy újhartyáni
ovis harcos is erősítette a csapatunkat. A versenyen részt vettek a hazai karatékák mellett osztrák, román, szerb, horvát, lengyel, szlovák sportolók is. Összesen 248 indulóból állt a mezőny.
A fiatalok különböző korcsoportokban mérettették meg magukat, ovistól a felnőtt kategóriáig
több kor- és súlycsoportban zajlottak a küzdelmek. Az óvodások fej-boka versenyen vettek
részt, a többieknek full kontakt küzdelmben kellett megmutatniuk, hogy jobbak az ellenfelüknél. Ahol létszám szerint lehetőség volt, ott külön kategóriában indultak az „első versenyes”,
kezdő karatékák. Azokban a kategóriákban, ahol sok versenyző volt - jellemzően a gyermekeknél - több körmérkőzéses tabellán kellett átverekedniük magukat a harcosoknak, hogy a dobogóra állhassanak. A versenyen voltak érzelmi hullámhegyek, hullámvölgyek: megtapasztalhattunk sikert, nevetést, kudarcot, ájulás környéki félelmet, sírást is. Ez a csodálatos a karatéban,
hogy újra és újra szembesít minket azzal, hogy "Szilárdan törekednünk kell önmagunk legyőzésére". Bizony az ellenfél nem velünk szemben áll....
Eredmények:
I. hely
Szűcs Hunor Imre (gyerek III. kategória) (Ócsa)
II. hely
Hugyák Sára (gyerek II. kategória) (Újlengyel)
Takács Imola (gyerek I. kategória) (Újlengyel)
III. hely
Bartuszek Dávid (gyerek II. kategória) (Újlengyel)
Bartuszek Máté (gyerek I. kategória) (Újlengyel)
Hakucsák Panka (gyerek III. kategória) (Újlengyel)
Holdosi Máté (ifjúsági) (Ócsa)
Kubinszki Leila (gyerek II. kategória)
Miklós Vince (junior) (Ócsa)
Zsitva Barbara (gyerek II. kategória)
Schvarcz Dániel (gyerek II. kategória) (Ócsa)
Szabó Levente (ovis kategória) (Újhartyán)
Emléklapot kapott:
Kemenczei Bálint (gyerek II. kategória) (Újlengyel)
Kerekes Gábor
edző, szakosztályvezető
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Költségvetésünk idei likviditását nagyban befolyásolja a sok elnyert támogatással megvalósítani tervezett beruházások finanszírozása. A költségvetésünkben szerepel minden nyert pályázat,
ámde a megpályázott műszaki tartalommal és költségvetéssel. Időközben (a pályázatok benyújtása és a döntéshozatal közötti időszakban) az építőipar nem volt mentes a termelői árindex változásától. Így az év folyamán fog kiderülni, hogy melyik pályázatunkat tudjuk megvalósítani (ahol
szükséges, műszaki tartalom-módosítással is élünk) és mikor, milyen ütemben; hiszen többletfinanszírozás önkormányzatunk költségvetéséből az idei évben elképzelhetetlen, mert annak tartalékát szinte teljes egészében elnyelik a tervezett beruházások a tervezett önerővel is.
Első beruházásunk a belterületi utak felújítása, mely ténylegesen március második felében indul:
Az Ady Endre utcában az úttest a „bújtatott” árkok oldalán szegélykövet kap, majd 5cm vastagságú AC11 minőségű aszfaltot. A Rákóczi utcában a jelenlegi járdát alapként kezelve viakolor
réteg kerül felhelyezésre, majd az úttest és a járda közé egymás fele fordított K-szegély lerakását követően az úttest itt is AC11 minőségű aszfaltburkolatot kap. Az Akácfa utca Petőfi Sándor
utcától a külterület irányába a következő utca sarkáig (jelenleg törtbeton és martaszfalt alappal
rendelkező szakasz; ez a rész még belterületi útszakasz) szintén AC11 minőségű aszfaltréteggel
gazdagodik.
Második beruházásunk a Kossuth Lajos utca járdájának részleges felújítása. A jelenleg elnyert
támogatás a Rákóczi utca és a Táncsics Mihály utca közötti szakasz felújítására elegendő. A kivitelezés várhatóan nyáron esedékes.
A további beruházások jelenleg tervezés, közbeszerzés vagy éppen műszaki tartalom módosítás
végett támogatási okirat módosításának fázisában vannak. Amint egy-egy beruházás a pénzügyileg is kivitelezhető szinten van, meg fogjuk kezdeni a megvalósítást.
Tájékoztatás: 2017. decemberi lapszámunkban számoltam be a Táncsics Mihály utca és az Iskola köz úttestburkolatának felújításáról. („Az előzetes mintavételek és laborvizsgálatokat követően
az út burkolatát illető ideális megoldást nem tudjuk megvalósítani. A felszín (~ 11 cm aszfaltréteg) alatt átlagosan 10 cm vastagságú erős beton alapréteg helyezkedik el. Ezen betonréteg
mozgását a felette elhelyezkedő kopórétegek nem képesek átvenni, s ennek következtében találhatók a felszínen dilatációs törések. Az ideális megoldás a teljes útburkolat – elsősorban az erős
betonréteg felszedése és ezt követően új alapréteg építés lenne. Ennek a műszaki megoldásnak
abszolút és relatív értelemben is önkormányzatunk teherviseléséhez képest irreálisan magas költsége lenne. Ezért született az a kompromisszumos megoldás, hogy a jelenlegi dilatációs hézagok
5 cm mélységben és 50 cm szélességben felmarásra kerülnek, majd aszfalterősítő rács felhasználásával újra aszfaltozásra kerülnek a jelenlegi szintig és ezt követően kerül egy újabb egységes
kopóréteg felhordása az úttestre. A kivitelező ígérete szerint így a dilatációs törések – bár pár év
múlva előkerülhetnek – a korábbi szinttől sokkal elenyészőbb mértéket ölthetnek, melyek kisebb
javításokkal korrigálhatók lesznek a jövőt illetően.
Időközben a munkálatok elértek az aszfaltréteg terítésig, s másnap már szabad szemmel jól
kivehető kivitelezési hibákat észleltünk, melyek nincsenek kapcsolatban az út alapjának nemmegfelelőségével. Minőségi kifogásainkat a mai (december 15-én) napon 13 órakor kezdődő
tárgyaláson fogjuk felvetni a kivitelező Strabag vezetőinek. A tárgyalás kimeneteléről egy későbbi
lapszámunkban tudok beszámolni.”) A tárgylás kimenetele: A leterített aszfalt minősége mintavételek alapján a szabványnak megfelelő, viszont az eldolgozás szabad szemmel érzékelhető
hibákat tartalmaz. Mindezek alapján a kivitelező hajlandóságot mutatott a felső 3,5 centiméteres réteg cseréjére, ugyanakkor felajánlotta, hogy ezt az aszfaltmennyiséget – döntésünknek
megfelelően – egy másik önkormányzati útra helyezi el. Képviselő-testületünk mérlegelt és egy
hosszabb egyeztetést követően a következő döntést hozta: Tekintve, hogy a jelenlegi állapothoz
képest a potenciálisan kicserélt aszfaltréteg érdemben nem hosszabbít az út élettartamán – hiszen
annak állapota a lentebb elhelyezkedő erős betonréteg végett valószínűleg öt éves időtartamban
így is úgy is beavatkozást fog kívánni – és a csere helyett a település egy másik aszfaltburkolattal
rendelkező útszakasszal gazdagodna, így egy másik, szintén önkormányzati tulajdonú útszakasz
aszfaltozása mellett döntött.

3

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Nyitott és benyújtani tervezett pályázataink: Pályázatot nyújtottunk be a Faluházunk (Kossuth L. u. 120.) felújítására a vidékfejlesztési program „Versenyképes helyi turisztikai kínálat
megteremtése” címet viselő kiírásra.elenleg tervezés alatt van és rövidesen pályázatot nyújtunk be az Önkormányzati Hivatal és a Kossuth Lajos utca közötti tér felújítására. Szintén
tervezés alatt van és rövidesen pályázni fogunk újabb belterületi út felújítását célzó pályázati
kiírásra.
Hulladékgazdálkodás: Mostani kiadványunkban szerepel az éves hulladékszállítási naptár.
Idéntől újdonság, hogy nem lesz összevontan, az egész települést érintő lomtalanítás. Minden ingatlantulajdonos a szolgáltatóval egyeztethet és a „lomja” az egyeztetett időpontban és
feltételekkel lesz elszállítva. Kérem, ezt a tájékoztatót is keressék újságunkban, s részletesen
olvassák el. Hulladékgazdálkodásunkkal kapcsolatosan egy gondolatot szeretnék megosztani
polgárjainkkal (hiszen a tájékoztatóban ez nem szerepel): többször tapasztalom jómagam is
a településen körbe nézve, hogy hulladékégetési napokon helyenként nem égethető hulladékok égetése történik (pl.: műanyag csomagolóanyagok…). Az, hogy mindez szabálytalan és
környezetet károsító tevékenység – szerintem – a mai világunkban szóra sem érdemes, hiszen
hosszú évek óta folyik az írott és íratlan sajtón keresztüli látókörszélesítés, hogy ez mindenki
számára evidens legyen. Viszont, mikor tudjuk, hogy kistérségünkben (azon belül településünkön is) évek óta működik a szelektív hulladékgyűjtés mindannyiunk számára plusz költséget
nem igénylő módon, innentől a saját és embertársaink levegőminőségét rombolni már sokkal több, mint szabálytalanság. Kiegészítésként egy információ: a sárga fedélű kukák mellé
bármilyen átlátszó zsákban korlátlan mennyiségben ki lehet rakni a szelektív hulladékot és a
szállítónak el kell szállítani. Amennyiben ennél is nagyobb mértékben vagy vállalkozási tevékenységből képződik szelektív hulladék, akkor a dabasi Öregországút mellett lévő térségi
hulladéklerakónkba elszállítva a szelektív hulladékot a lerakó üzemeltetője ingyenesen átveszi.
Összegezve: a műanyag hulladékok ártalmatlanítása teljességgel ingyenes, így már gazdasági
érdeke sem fűződik senkinek a környezetet felettébb károsító égetéshez.
Településünk képviselőtestülete 2018. március 22-én, csütörtökön 18 órai kezdettel a
Művelődési házban Falugyűlést tart, melyre ezúton is tisztelettel meghívom minden polgárunkat.
Április 17-én (keddi napon) 18 órai kezdettel falufórumot tartunk az önkormányzat nagytermében. A falufórum a falugyűléssel szemben egy sokkal kötetlenebb, tágabb és a legkülönfélébb (ámde a településünkkel kapcsolatos) témák felszínre hozatalát hivatott szolgálni. A
falufórumra minden polgárunkat szeretettel várunk.
Április 8-án, vasárnap mi választópolgárok dönthetünk, kik vezessék (s ezen keresztül milyen
irányban) országunkat, nemzetünket a következő négy évben. Úgy érzem, minden választásra
jogosultat biztatnom kell, hogy éljen ezen jogával, s részvételével alapozza meg a választás
sikerességét. Független polgármesterként nem érzem tisztemnek, hogy bármely párt mellett
és/vagy ellen foglaljak állást.A magam, s településünk részéről csak annyit szeretnék említeni,
hogy legyen ereje minden választópolgárnak mérlegelni az általa ténylegesen látottakat, érzékelteket (és itt nem a napról napra féligazságokkal, tehát hazugságokkal minket elárasztó
mindenféle médium-hírekre, -álhírekre gondolok) akár mikro szinten (amit egy család érzékelhet), akár mezo szinten (településünk fejlődése szempontjából) és akár makro szinten
(nemzetünk Kárpát-medencében történő megmaradásának szempontjából). A szavazáson
történő megjelenés és a szavazat leadása nem nagy nehézséget igénylő tevékenység, viszont
aki ezt megteszi (ténylegesen függetlenül attól, hogy milyen döntést hoz), már elmondhatja
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Óvodánk gyermekeivel az elmúlt időszakban, a téli ünnepkör jeles napjait, hagyományait élhettük meg.
Karácsonykor nagycsoportosaink meghitt, ünnepre hangoló történettel kedveskedtek a kicsiknek,
vendégeinknek és az óvoda dolgozóinak. A műsor után nagy örömmel vették birtokba a fenyőfák
alatt talált játékokat, amiket köszönünk szépen!
Az év elején fogadtunk egy óvodapedagógus hallgatót, Jancsik Denise személyében, aki záróvizsgája előtti utolsó szakmai gyakorlatát tölti intézményünkben. A nagy-középső csoportban
tevékenykedik, Csikóné Kiss Kinga mentorálása mellett.
Farsangi mulatságunkat nagy izgalommal várta mindenki, már hetekkel előtte beszélgették a
gyerekek, hogy ki, minek öltözik a bálon. Hercegnők, tündérek, boszorkányok, tűzoltók, tini-nindzsák mellett, volt, aki csontváznak, Piroskának, pókembernek, Transformersnek, Darth Vadernek, kalóznak, angyalnak vagy valamilyen kedvenc állatnak (szarvasnak, katicabogárnak, pillangónak, kutyának, dínónak stb.) öltözött.
A farsangi időszak utolsó napján, Húshagyó kedden, csörömpöléssel, énekléssel elkergettük a
telet. Már nagyon várjuk a tavasz érkezését.
Folyamatban van tanköteles gyermekeink kimeneti mérése. Az idén 13 nagycsoportosunk kezdheti meg szeptemberben az általános iskolai tanulmányait.
Az elmúlt időszakban támogatták óvodánkat:
Dr. Takács Balázs
Takácsné Ölvedi Edit
Surmanné Varga Adrienn
Mészáros István
Árendásné Farkas Mária
Juhász Jácint
Kancsár Mihályné
Petrányi József
Kerekes Gábor
Csernusné Kiss Karolina
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Pálinkásné Kovács Márta
											
óvodavezető

Házasságkötés:

ANYAKÖNYVI HÍREK

Erős Alexandra és Robár László

Meghaltak:
Virág Mihályné sz.: Kovács Julianna				
Kölesz Vikrot 							
Kovács László 							
Erős László 								
Majer József 							
Wellisch Tibor Péter 						
Berzlánovich Edéné sz.: Miháldinecz Mária 			
Fajth Józsefné sz.: Fajt Borbála 					
Dr. Csernavölgyi László Ferenc 				
Fekete Mihály							
Kancsár András 							
Kováts Alajos 							
Farkas Lászlóné sz.: Kiss Erzsébet 				
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1934. 10. 23. - 2017. 12. 02.
1973. 08. 03. - 2017. 12. 30.
1935. 07. 03. - 2018. 01. 02.
1962. 06. 20. - 2018. 01. 15.
1937. 12. 29. - 2018. 01. 23.
1932. 07. 02. - 2018. 01. 28.
1918. 10. 25. - 2018. 02. 02.
1931. 04. 10. - 2018. 02. 23.
1950. 05. 09. - 2018. 02. 15.
1958. 01. 23. - 2018. 02. 28.
1935. 02. 06. - 2018. 03. 07.
1933. 08. 24. - 2018. 03. 12.
1932. 01. 08. - 2018. 03. 01.

ORVOSI HÍREK
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Köszönetnyilvánítás

magáról, hogy megtette, amit megkövetelt tőle a haza…

Ezúton szeretnénk megköszönni Kiszel Pál Úrnak, a BRÓ-KER-BÉT Kft. Ügyvezető igazgatójának, hogy az orvosi rendelőnek felajánlott 540 000 Ft értékben egy új fizikoterápiás készüléket vásárolhattunk.

2018-ban falunapunk június 23-án, búcsúnk augusztus 12-én lesz.

Dr. Megyeri István
házi orvos

Petrányi Tamás
polgármester

PÁLYÁZATI HÍREK
Sajtóközlemény

FIZIKOTERÁPIÁS KÉSZÜLÉK ÁTADÁSA

2018. február 21-én átdásra került az új fizikoterápiás készülék. Dr. Megyeri Istvántól és Kaldenekker Évától megtudhattuk mi célt fog szolgálni az új készülék. A készülékről az alábbi
információkat tudhattuk meg.
Az OE 307 Elektroher Combi egy alacsony frekvenciás készülék.
A készülék kórházakban, fiziotherápiás rendelőkben, orvosi magánrendelőkben és minden
olyan helyen kiválóan alkalmazható, ahol a fizikoterápiás kezelésfajták széles választéka előfordul. A készülékkel megvalósítható galvánáramú kezelés, a diadinamikus kezelések közül
a gyakorlatban használt valamennyi változat. Alkalmazható Trabert hullámformájú kezelések
esetén. Széleskörű szelektív ingeráramú hullámalakok találhatók a készülékben. A készülékben TENS hullámalak választék található. A készülék kezelése a sokféle összetett funkció
ellenére egyszerű, mivel a kijelzőn csak az éppen használt funkcióhoz tartozó elemek jelennek meg.
Amire alkalmas többségében fájdalomcsillapításra, izomgörcs oldásra, gyulladáscsökkentésre, idegbénulás kezelésére.

Újlengyel Község Önkormányzata 52,01 Millió forint értékű vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert az „Útburkolat és járda felújítása, közlekedésbiztonsági csomópont kialakítása”
című PM_ONKORMUT_2016/29-es pályázaton.
Támogatási forrást biztosítja: A Pest megye Területfejlesztési Koncepció 2014-2030 és a Pest
megye Területfejlesztési Programja 2014-2020megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi
költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból
Támogató neve: Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatott tevékenység megkezdésének és zárásának időpontja: 2017.12.19.-2019.01.31.
Megvalósítás helye: Újlengyel, Ady Endre utca, Rákóczi Ferenc utca, Akácfa utca
Kivitelező: Surmanbau Kft
A projekt célja jó minőségű, biztonságos, akadálymentes útburkolat kialakítása a Rákóczi, Ady
Endre és Akácfa utcákban, a Rákóczi utcában járda felújítással és közlekedésbiztonsági csomóponttal.
Az óvoda felé tartó gyalogos forgalom miatt Gyermekek burkolati jelet festünk fel és erre
figyelmeztető táblákat helyezünk ki. A járda burkolat bontásra kerül és 1,5 méter szélességben
homokos kavics ágyra helyezett térkő burkolatot kap. Az aszfaltozás megkezdése előtt a teljes
szakaszon profilmarás szükséges.
A meglévő állapothoz képest a fejlesztés során többletérték keletkezik: a környezet megújul
az ültetett fasorral, a Rákóczi utcában megoldódik a vízelvezetés, jó minőségű, nagyobb teherbírású útburkolatot kapnak az utcák, melyek nagyobb lehetséges kapacitással rendelkeznek a
beruházást követően.
Ennek és a kialakított közlekedésbiztonsági csomópontnak, a megújított járdának köszönhetően az érintett útszakaszokon a közlekedés biztonságossá válik mind a gépjárművek, mind a
kerékpárosok, mind a gyalogosok számára.

ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK
2018. április 18-19 délután 13:00-17:00 között hasznos hulladék gyűjtést (papír, vas,
akumlátor) szervez az iskola. A gyűjtés a megszokott helyszíneken lesz.

A Kossuth Lajos utca és az úton található közszolgáltatások, vállalkozások, buszmegállók
elérhetősége javul. A 02/7-es utat és az ott található számos vállalkozást, gazdaságot több
gépjármű közelítheti meg, így javulnak a vállalkozások infrastrukturális feltételei, mely növeli
gazdasági potenciáljukat.
Pályázatról bővebb információt a http://ujlengyel.hu/pm-onkormut-2016 oldalon olvashatnak.

Petrányi József
intézményvezető
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