jeles napok
November - Szent András hava
November 25. - Katalin napja
Szent Katalin keresztény hitéért halt mártírhalált.
A házasságra vágyó leányok védőszentje. A Katalin
napi időjárásjóslás közismert: ha Katalin kopog,
akkor karácsony locsog, viszont, ha Katalin locsog,
akkor karácsony kopog.
November 30. - András napja
Szent András apostol, a keleti egyház védőszentje
az első században élt. A hagyomány szerint átlósan

ácsolt kereszten halt mártírhalált, ezért nevezik az
ilyen keresztet andráskeresztnek. András napja a
legjelentősebb házasságjósló, varázsló nap.
Hagyományosan disznóölő Szent András napjától,
a hideg idő beálltával kezdődtek a disznótorok
és farsang végéig tartottak. A disznótor étrendje :
húsleves, húsos káposzta, frissen sült hús, hurka,
kolbász. Vacsora alatt jártak a kántálók.
					Kaizler Ágnes

a művelődési ház decemberi programja
2011. december 8. 10,00 óra – Kismama klub
mikulásnap
2011. december 16. 18,00 óra – Pest Megyei
Közművelődési Intézet „Megyeházi Ajándék”
program keretében megszervezett komolyzenei
kamarakoncert.

Fellép: Tóth Edit és Tóth Tímea
A belépés ingyenes
2011. december 21. 17,00 óra - Falukarácsony
Gecser Pálné

vatyai regős
2012 januárjától rovásíró szakkör indul az iskolában
havi egy alkalommal.

Várok minden érdeklődőt kortól függetlenül.
					Gergely Csaba

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. november/ Szent András hava / Enyészet hava / Disznótor hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Szelektív hulladékgyűjtés
Tájékoztatom településünk ingatlan-használóit,
hogy a szelektív hulladék gyűjtés ütemében
(tekintve a hidegebb időszakokra jellemző csökkent
csomagolóanyag-hulladéktermelést) a szolgáltató
kérésének megfelelően változás történik: A kéthetente
történő gyűjtés ritkulni fog havi egyszeri gyűjtésre.
A hulladékszállítás időpontja ezután adott hónap első
csütörtöke. A következő gyűjtés időpontja: 2011.
december 1.

Az új Egészségügyi Centrum átadására 2011.
november 30-án 15 órakor kerül sor. Aznap 15-16 óra
között bárki megtekintheti az épületet belülről.
A sertésteleppel kapcsolatos – 2011. november 23-ra
kiírt - bírósági tárgyalás a felperes (Hunland Pork Kft.)
jogi képviselőjének akadályoztatása miatt elmaradt.
A tárgyalás időpontja: 2012. január 18. A helyszíne
pediglen változatlanul a Pest Megyei Bíróság.
Petrányi Tamás

nitrát adatszolgáltatás
Tisztelt Gazdálkodók!
Az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet alapján azoknak
a termelőknek, akik nitrát érzékeny területen
( Újlengyel ) mezőgazdasági tevékenységet
folytatnak, továbbá a nem nitrát érzékeny területen
gazdálkodók közül azok, akik háztartási igényeiket
meghaladó mértékben állattartást folytatnak
(baromfi esetén 3 számos állat, vegyes állattartás
esetén 5 számosállat) kötelező adatszolgáltatást kell
készíteni a gazdaságban képződött szervestrágya
mennyiségéről és a mezőgazdasági területre
kijutatott műtrágya ill. szervestrágya nitrogén
hatóanyag (kg/ha) mennyiségéről. A maximálisan
kijutatott nitrogén hatóanyag nem haladhatja meg a
170 kg/ha értéket.
A nitrát érzékeny területek blokk szinten
történő lehatárolását a 43/2007(VI.01.) FVM
rendelet tartalmazza. A nitrát érzékeny területen
mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak be
kell tartaniuk a Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat
előírásait, melynek betartását a hatóság ellenőrzi.

A leggyakrabban használt trágyák nitrogén
hatóanyag tartalma:
Ammóniumnitrát: 34%; Pétisó: 27%; Karbamid:
46%
Sertés szervestrágya: 0,6%; Baromfi szervestrágya:
1%
A beküldendő adatlap (az 59/2008 FVM rendelet
6 sz. melléklete) beszerezhető Dabason a kamarai
irodában (2370 Dabas Szent István u. 67.)
ill. a helyi Önkormányzatnál.
A beküldési határidő: 2011 december 31.
A beküldési cím:
Pest Megyei Kormány Hivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság
2100 Gödöllő Kotlán Sándor u. 3.
2011.11.14.
Laczkó Tamás, kamarai tanácsadó

közlemény
A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvélelmi
Egyesület közleménye bajba jutott adósok részére
A Banki és Végrehajtási Károsultak Fogyasztóvédelmi
Egyesület díjmentesen biztosít tanácsadói, mediációs
lehetőséget a fizetési nehézségekkel küszködő lakosság
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részére telefonon és interneten keresztül.
36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com
www.bankikarosultak.hu
Jelentkezzen a fenti elérhetőségeken.
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Iskolai hírek

VALLÓ VILÁG
Szeretethimnusz -az adventi készülődésre
Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és
csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de családom
iránt nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint
díszletrendező.
Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket
sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök és az evéshez
csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de
családom iránt nincs bennem szeretet, nem vagyok
egyéb, mint szakácsnő.
Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt
hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek
részt, a templomi kórusban énekelek, de ha Jézusnak
nincs helye a szívemben, akkor nem értettem meg,
hogy miről szól a karácsony.
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy gyermekét
megölelje.
A szeretet hagyja a lakásdíszítést és megcsókolja
házastársát.

A szeretet barátságos az idő szűke ellenére is.
A szeretet nem irigyel másokat házukért, amiben jól
kiválasztott karácsonyi porcelán és odaillő terítő van.
A szeretet nem kiált rá a gyerekre, hogy menjen már
az útból, hanem hálás, hogy vannak és útban tudnak
lenni.
A szeretet nem csak azoknak ad, akiktől kap is
valamit, hanem örömmel ajándékozza meg épp
azokat, akik ezt nem tudják viszonozni.
A szeretet mindent elvisel, mindent elhisz, mindent
remél,mindent eltűr.
A szeretet soha el nem múlik.
A bonyolult játékok tönkre mennek, a gyöngysorok
elszakadnak, a számítógépek elavulnak.
De a szeretet ajándéka megmarad.
Ajándékozz felejthetetlen karácsonyi emléket
szeretteidnek!
Ajándékozz az idődből! Ajándékozz magadból!
Vas Mária

közlemény
A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóságának (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u.
1.) közleménye
A Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatósága a földrendező és a földkiadó
bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 4/B. § (5)
bekezdése és a 9. §-a alapján
nyilvános sorsolást tart a Március 15. Mgtsz. (2376

Hernád, Tanácsköztársaság útja 6.) használatában
lévő, részarány-tulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: 2212 Csévharaszt, Kossuth Lajos
u. 43/B.
Csévharaszt Község Önkormányzata Polgármesteri
Hivatal Díszterem
A sorsolás ideje: 2011. december 7.10.00 óra
Bővebben: a www.ujlengyel.hu honlapon.

Védőnői hírek

rendőrségi hírek
Tisztelt Lakosság!

az újlengyeli polgárőröknek, mivel több alkalommal,
fokozott jelenléttel, összehangolt szolgálatot l
áttunk el a tanyasi lopások megakadályozása miatt.
A tapasztalatom az, hogy polgárőrség működése
a község közbiztonságát - kiemelten az éjszakai
időszakot figyelembe véve - jelentősen növeli.

Az utóbbi hónapban egy alkalommal jelezték
felém, hogy lopás történt Újlengyelben.
A
település szélén fekvő ingatlan melléképületéből
tulajdonítottak el megközelítőleg 20 szárnyas
állatot. A lopás bekövetkeztének ideje nagyjából
felhívni
a
tisztelt
Lakosság
a lomtalanítás hétvégéjére tehető. Ezen az eseten Szeretném
kívül szeptember közepe óta más bűncselekmény figyelmét arra, hogy az esti órákban közlekedő
nem történt, illetve nem jutott tudomásomra. kerékpárosok, - többek között - a saját biztonságuk
Az előző lapszámban említettem, hogy a külterületi érdekében használjanak a kerékpáron világítást.
tanyákon több alkalommal szarvasmarhát, birkát Amennyiben a lakosoknak a helyi közbiztonsággal
tulajdonítottak el. A nyomozás eredménye, hogy az kapcsolatosan fontos észrevételük van, akkor a
elkövetők egyéb bűncselekmények miatt már előzetes következő telefonszámon tehetik meg: 0620/ 4896749.
letartóztatás alá kerültek a Monori Városi Bíróság
Balázs Gábor körzeti megbízott
döntése alapján. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
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Két újszülött született, ezúton gratulálok a családnak.
1. Murár Gréta
2011. 10. 26.
2. Farkas Kira Dorina 2011. 11.02.
2011.dec. 08.-án (csütörtök) de. 10 órai kezdettel
a Kismama Klub Mikulás napi ünnepséget tart a
kultúrházban. Mindenkit sok szeretettel várunk.

A segítségnyújtást térítésmentesen lehet igénybe venni.
Az igénybejelentés a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél történik.
A házi segítségnyújtás mit takar? A gondozónő
bevásárol, gyógyszert irat, gyógyszert vált ki, segít a
fürdésnél, megmutatja a családtagoknak a betegápolás
praktikáit, segít a betegápolásban….stb.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Társult Forduljanak bátran segítségért!
Önkormányzatok
„Együtt”
Segítőszolgálatai
keretén belül működik a házi segítségnyújtás.
Faragó Sándorné védőnő

óvodai hírek
2011. november 11-én Márton-napi mulatságot
rendeztünk az óvodában. A nagycsoportosok ludas
mesébe szőtt játékot adtak elő a kisebbeknek,
mondókáztunk, énekeltünk és táncoltunk.
Amikor már elfáradtak a gyerekek /ha nem is
libahússal/, friss gyümölccsel csillapítottuk szomjukat
és éhségüket. Tartalmas, vidám délelőttöt töltöttek el
együtt gyermekeink.
2011. november 14-én Ovi-mozi keretében több, rövid
rajzfilmet tekinthettek meg óvodásaink. Mindenkinek
tetszett ez program is.
Szeretném megköszönni Hídvéginé Surman Verának,

hogy több tekercs papírt ajándékozott óvodánknak.
Faragó Sándorné, védőnő az idei tanévben is minden
csütörtök délelőtt 9-10 óra között fogadóórát tart az
óvodában, amikor elvégzi a gyermekek kötelező szűrő
vizsgálatait.
Pálinkásné Kovács Márta, meghat.óvodavezető
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