CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
A Nyugdíjasok Baráti Köre összejövetelt tart 2011.
január 12-én, illetve pótszilvesztert 2011. január
26-án.
Az Őszikék Nyugdíjas Klub január 11-én tartja
összejövetelét, 2011. február 5-én pedig Nyugdíjas
Batyusbál kerül megrendezésre.
ÚDSE
Roppant nehéz helyzetben van az ÚDSE labdarúgó szakosztálya. A téli felkészülés 2011. január
14-én ( pénteken ) indul, azonban jelenleg csak 12
hadrafogható játékossal rendelkezik a felnőtt csapat, ugyanis Nagy Gábor és Fekete Tamás a rivális Pilisvörösvár együtteséhez, míg Krizsán László
Monorierdőre, Lakatos István pedig nagy valószínűséggel Hernádra igazol. Az őszi idény utolsó 5
mérkőzését igazából 12 játékossal játszotta végig a
csapat, ezért az elért őszi harmadik helyezés igazán
jónak mondható.
Mintegy nyolc játékossal állunk tárgyalásban, akik
közül 4-5 játékost szeretnénk igazolni, akik mindannyian a csapat meghatározó játékosai lehetnek.
Sajnos azonban konkrét tárgyalási alapunk nincsen,
ugyanis jelenleg még az őszi idényből fennmaradó
tartozásainkat sem tudtuk kiegyenlíteni (PMLSZ,
szertáros, stb.). Legkésőbb a bajnokság tavaszi
idényének kezdetéig tartozásaink jelentős részét
rendeznünk kell, hogy a csapatot ne sújtsák külön-

böző szankciókkal. Erre jelenleg minimális esélyt
látok. Összességében elmondható, hogy a helyzet
kritikus, ezért várjuk minden labdarúgást szerető szurkoló, támogató segítségét és jelentkezését,
akik ötleteikkel, vagy anyagi eszközökkel a klub
segítségére lehetnek.
Csernus József
VATYAI REGŐS
A 2011-es falunap alkalmából egy rockszínmű
szabadtéri előadásra készülünk. Az újlengyeli
Magyarock zenekar el fogja játszani a P.Mobil „Honfoglalás” című lemezét, és mi, a helyi hagyományőrzők, a Vatya Népe Egyesület a számok között olyan
jeleneteket fogunk előadni korhű öltözetben, melyek
a honfoglalás történetét mutatják be, a történelemkönyveken is túlmutató módon. A P.Mobil együttes
frontembere telefonon örömmel járult hozzá a bemutatóhoz. Mivel ennek a korszaknak a bemutatása
olyan sokszínű ismereteket tartalmaz, melyeket egy
előadás – időbeli korlátozottságánál fogva - nem tud
teljes körűen közvetíteni a közönség felé, elindítunk
egy rovatot „Tudta-e Ön, hogy…” címmel, … amely
nemzetünk történelmének ezen időszakára vonatkozó érdekes információkat foglalja össze különböző
témakörökre bontva, és egyben a nyári előadás előfutáraként szolgál.
Gergely Csaba

TUDTA-E ÖN, HOGY…
Egyistenhit, Karácsony, Rovásírás
–A honfoglaló magyarok egyistenhívők voltak.
A Képes Krónika, a Budai Krónika és Thuróczy János
krónikája a magyar honfoglalást így kezdi: „Árpád
a mindenható Isten kegyelmét kérte…”
–Daczó Lukács atya, Ferences rendi szerzetes szerint: „A Boldogasszony, a Babba tisztelete oly szép
és fennkölt volt, hogy amikor ősapáink a kereszténységben megismerték Máriát, az Úrjézus édesanyját,
azonnal rádöbbentek, hogy ősidők óta ót szerették,
tisztelték, csak nem tudták, hogy ki volt valójában.
Amikor megismerték a jót, szépet, igazat és szentet,
ezek a nagy értékek, kereszténységünkben minden további nehézség nélkül elfogadták a Szűzanyát Isten
anyjaként, így lett Boldogságos Szép Szűz Mária”
–Szent István, amikor felajánlja Szűz Máriának Magyarországot, a nép, az ország nem tiltakozik, elfogadja a keresztény Boldogasszonyt védőszentként.
Ez is azt bizonyítja, hogy nem volt idegen számukra
a keresztény hitvilág.

–Az ősi rovásírás gyakran csak a mássalhangzókat
jelölte, elhagyván a magánhangzókat mellőle, a gyorsabb és könnyebb rovás miatt. Ezért az EGY szócskát, amivel az Egy Istent jelölték, gyakran csak egy
GY betűvel rótták le. Így már nem is meglepő, hogy
a GY rovásjele a kettős kereszt, amely mai napig keresztény államiságunk jelképe a címerben.
–Régészeti leletek tanúsítják a rovásírás jelenlétét
a honfoglalók között. „I. István magyar király” uralkodása magával hozta a „Latin ábécé” terjedését, de
a rovásírás még évszázadokig fennmaradt a köznép
körében.
- A karácsony szó jelentése a kerecsen szóból ered. A
téli napforduló ünnepén őseink kerecsen sólymot röptettek a nap felé, hogy hozza el nekik a fényt. „Krisztus születése ünnepén a régi magyarok a sólyom ünnepét tartják, amelyet népi nyelven ’karasun’-nak
neveznek.” („Középkori Magyar Inkvizíció” jegyzőkönyvek, Transsylvánia Bs. As. 1956, 336. oldal).
Gergely Csaba
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Újlengyel Község Önkormányzatának Tájékoztató Kiadványa

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2010. december–2011. január

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. novemberében 2 rendkívüli ülést
tartott, valamint 2010. december 20-án került sor
az évzáró testületi ülésre.
A novemberi rendkívüli üléseken a képviselő-testület többek között határozott az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról,
aminek részleteiről a könyvtárban tájékozódhatnak.
A decemberi ülésen a képviselő-testület határozott
az Újlengyel-Pusztavacs Közmű Üzemeltető Kft.
által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtételekről, mely alapján az alábbi díjak alkalmazhatók:
Ivóvíz: nettó 240 Ft/m3 + áfa, szennyvíz nettó 330
Ft/m3+áfa.
Rendelet született továbbá a hulladékkezelési közszolgálati díj megállapításáról is, mely szerint a
120 literes edény díja nettó 1615 Ft/ingatlan/hó, a
240 literes edény díja 3230 Ft/ingatlan/hó, az 1100
literes edény díja 16150 Ft/ingatlan/hó. További
változás, hogy a 120 l-es edény díjából 300Ft/hó
engedményt kapnak azok az ingatlan tulajdono-

sok, ahol az ingatlanban életvitelszerűen egy fő
tartózkodik. Újlengyel község Önkormányzata a
szolgáltatást igénybevevő minden 70 éven felüli
egyedülálló személyt mentesít a díj megfizetése
alól, s ezáltal a szolgáltató a számlát az Önkormányzat részére küldi meg.
Tájékoztatjuk a lakosságot arról is, hogy a képviselő-testület a hivatali munka biztonságos, gyors és
precíz ellátása érdekében 4 új számítógép beszerzéséről határozott.
A polgármesteri hivatalban egy fő részmunkaidőben alkalmazott dolgozó munkaviszonya megszűnt,
helyette egy új alkalmazott látja el a feladatokat.
Az újlengyeli polgármesteri hivatal jegyzői teendőit 2011.január 07-től, átmenetileg dr. Szabó Tibor Pusztavacs község jegyzője látja el.
Újlengyel község képviselő-testülete és a hivatal
dolgozói, ezúton is EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ÉVET kívánnak Újlengyel minden lakosának.
Sztanyóné Majer Bernadett

JELES NAPOK
Január 6. – Vízkereszt

Január 17. – Remete Szent Antal napja

Vízkereszt vagy háromkirályok napjával zárul a karácsonyi
ünnepkör és kezdődik a farsangi időszak. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban. A
szenteltvíznek mágikus ereje, gyógyító, gonoszűző, rontást
megelőző szerepe volt. A víz és tömjén szenteléséből alakult
ki a házszentelés.

Remete Szent Antal szerzetes, akit már a középkorban a háziállatok, köztük a disznó védőszentjeként tiszteltek. Ráolvasásokkal, archaikus imádságokkal próbálták az állatokat gyógyítani.

Vízkereszt utáni második vasárnap
A vízkereszt utáni második vasárnap estéjén tartották
az imádkozással, énekléssel, majd evéssel, ivással egybekötött megemlékezést Jézus első csodatételéről. A
legenda szerint Jézus a kánai menyegzőn a vizet borrá
változtatta.

Január 18. – Piroska napja
Piroska napjához időjárási regula fűződik: „Ha Piroska
fagy, negyven napig el nem hagy.”

Január 22. – Vince napja
Vince napján a szőlőtermelők ﬁgyelték az időjárást, szép, napos idő esetén jó, ellenkező esetben rossz bortermést jósoltak.” Hogyha szépen fénylik Vince, borral telik a pince.”
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ISKOLAI HÍREK
A félévi szülői értekezlet időpontja: 2011. január 31.
hétfő 17 óra. Előtte az iskolai szülői munkaközösség
16 órától báli megbeszélést tart.
Táncház, farsangi bál
Az általános iskola 2011. február 4-én, pénteken tartja hagyományos csángó táncházát, amelyen most is
a Botosánka együttes zenél. A táncház 18-21 óráig
tart. Helyszín: Általános Iskola aulája. Gyerekeket,
felnőtteket egyaránt várunk!
Az élő zenekari kísérettel megtartott csángó táncház
lesz a nyitó mozzanata az előző lapszámban meghirdetett rendszeres táncháznak. Ezt követően hivatásos
táncoktató fogja tartani a táncházat havonta egy alkalommal a Művelődési Házban. Farkas Gábor a Bartók
táncegyüttes tagja és utánpótlás tánckarának oktatója.
Az általános iskola farsangi báljára 2011. február
11-én, pénteken kerül sor. A bál 17-22 óráig tart.

KULTURÁLIS HÍREK

Helyszín: Művelődési Ház.
Iskolai sporthírek
A 7-8. osztályos ﬁú csapat megnyerte a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola teremlabdarúgó tornáját,
ahol 9 iskola diákjai versengtek egymással. Iskolánk
címvédőként 1 évig őrzi a serleget.
Ugyancsak a 7-8. osztályos ﬁúk a körzeti diákolimpiai teremlabdarúgó versenyen 2. helyezést értek el.
Felkészítő tanáruk: Bíró István
Révfülöpi tábor
A nyári révfülöpi táborozás 2011. 07.14-től 21-ig
tart. Táboroztató nevelők: Kancsár Andrea, Kaizler
Ágnes, Balogh Diána. Részvételi díj: általános iskolásoknak 26000 Ft, középiskolásoknak 28000 Ft. A
díjat részletekben, havonta lehet beﬁzetni. A jelentkezési és egyben az első havi díj: 5000 Ft.
Petrányi József

ÓVODAI HÍREK
A gyerekek mindennapjait havonta egy alkalommal OVIMOZI teszi még élménydúsabbá.
A januári hónap a FARSANGRA való készülődés jegyében telik. Február 7-én farsangi mulatságra való ráhangolódásként LOCSI-FECSI KISBOHÓC címmel
Gelecsényi Sára, a Mikroszkóp színpad művésze előadásá-

ban zenés gyermekműsort tekintünk meg a gyermekekkel,
illetve aktív együttműködői leszünk az előadásnak.
Február 11-én délelőtt kerül megrendezésre óvodánkban
a vidám, fánkevéssel, gyerekek műsorával színesített
OVI-FARSANG.
Máthé Sándorné

VÉDŐNŐI HÍREK
2010-ben 13 gyermek született Újlengyelben: Zsíros Ferenc, Fekete Hanna, Dobos Dániel Máté,
Kemenczei Gergő, Hakucsák Panna, Ordasi Fanni, Farkas Péter Dominik, Bicskei Ákos, Kubinszki Andor,

Kaldenekker Petra, Schmitter György, Schmitter Szabolcs
és Répási Gréta. Védőnői fogadóóra: Óvoda: Csütörtök:
9-10 óráig, Ált. Iskola: Csütörtök: 12-13óráig
Faragó Sándorné

EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
December végétől van diagnosztizált inﬂuenza Magyarországon. Még nem késő kérni a védőoltást!
Tüdőszűrés 2011. március 14-től 18-ig: (14-én Hétfőn 11.30-

tól 17-ig, 16-án Szerdán 11.30-tól 17-ig, 17-én Csütörtökön
08.30-tól 13.30-ig, 18-án Pénteken 08.30-tól 13.30-ig)
dr. Megyeri István Mihály

RENDŐRSÉGI HÍREK
–Novemberben anyagi kárral járó közúti baleset történt a
község területén, ahol az okozó gépkocsi vezetője saját autóját hátrahagyva elhagyta a helyszínt.
Az okozó gépkocsin lévő rendszám nem arra a gépkocsira
volt kiadva, ezért egyedi azonosítójel meghamisítása bűncselekménye miatt folyt a nyomozás, melynek eredményeképpen idén januárban megállapításra került az elkövető kiléte.
Decemberben történt egy gépkocsi lopás, a gépkocsi kis
idő múlva előkerült.
Egy lakásbetörés történt, melynek során ablakbefeszítés módszerével jutottak be a lakásba, és különböző vagyontárgyakat
tulajdonítottak el az ismeretlen elkövetők. Folyik a nyomozás.
–2011-2012-es tanévben érettségire épülő rendőrszakképzés indul. Jelentkezés határideje: 2011. február 15. Tájékoztatás: www.police.hu, ill. Némethné Fiel Gabriella

Tel: 0629360214, vagy személyesen: 2370 Dabas, Szent
István tér 1.).
–2011. január 5-én este 19.15 körül a Temető u. 1. szám
alatti disznóól leégett, azonban egy állat sem pusztult
el a falu lakosainak segítőkész összefogása miatt. Ezzel
kapcsolatban egy köszönetnyilvánítást szeretnénk közzé
tenni: „Köszönetet szeretnénk mondani elsősorban Murár
Attilának, aki észlelte a tüzet és ﬁgyelmeztetett bennünket,
és mindenki másnak, aki részt vett a tűz eloltásában. Köszönettel Bartuszek Gábor és Liszkai Pálné”
–Tisztelt újlengyeli ebtulajdonosok! Egyre több az utcán
szaladgáló, kóborló kutya! A lakosság biztonsága érdekében kérjük, hogy zárt helyen, szükség esetén megkötve
tartsa kutyáját!
Balázs Gábor
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2011. január 15. Pótszilveszter a Művelődési Házban
2011. február 4. Csángó táncház az Általános Iskolában
2011. február 5. Metálfarsang a Sárga Csikóban, 19 órakor fellép a Magyarock zenekar.
2011. február 11. Általános Iskola Farsangi Bál
2011. február 19. Hagyományos Batyusbál
Falukarácsony
Karácsony előtti hétvégén ismét megtelt a Művelődési
Ház. Az iskolásokat Csontosné Rizmayer Marianna és
Fajthné Petrányi Krisztina pedagógusok készítették fel az
ünnepi hangulat megteremtésére, amely maradéktalanul
sikerült is. A meghitt hangulatot árasztó betlehemes játék,
karácsonyi versek, dalok mindenki szívébe belopták az
ünnep érzését. Amikor pedig felgyúlt a villany, a gyerekek
szaladgálva, a felnőttek pedig mosolyogva fogyasztották
a kalácsot és a forró teát. Egy valami viszont ismét bebizonyosodott: a falu a közös ünnepek alkalmával kinőtte a
Művelődési Házat. Hál’ Istennek.
Gergely Csaba
Ha elmúlik karácsony…
Elmúltak az ünnepek. Lassan mindenki visszarázódik a
hétköznapok menetébe; de még nem telt el olyan hosszú
idő, hogy ne emlékeznénk pontosan az ünnep alatt átélt élményekre: a készülődésre, a várakozásra, a meglepetésre,
az együttlét perceire. Ezek mindegyikének egyetlen mozgatórugója van: a szeretet. Hisz a szeretet nem más, mint

áldozatot hozni: annál többet adni, mint amit viszonzásul
várnánk. Az emberek megfeledkeznek személyes gondjaikról, lemondásra képesek. Többet mosolyognak, kedvesebbek és nyitottabbak a másikra. Igen, a” Legnagyobb
Szeretet” születése napján minden embert átjár ez az érzés
függetlenül attól, hogy hívő, avagy kétkedő.
A mise ünnepélyes méltósága, az átváltoztatás szavainak
komolysága, a pásztorokkal és angyal karokkal együtt
zengő boldog dallamok résnyire nyitották a mennyország
ajtaját, és mi is ott érezhettük magunkat Betlehemben, a
megtestesült Ige jászolánál. Öröm volt látni olyan arcokat
a templomban, akik nem vagy csak ritkán járnak, és jó volt
velük összemosolyogni a padsorok felett. Érezték –e vajon, hogy hazaérkeztek? Hogy átölelte őket „A Szeretet”?
Voltak, akik mise után nem rohantak haza, és volt idejük néhány kedves szóra. Végre vidám hangok és nevetés töltötte
be a templomkert csendjét. Hiszen Öröm-ünnepet ültünk.
Ünnepelni teljes szívvel, vidáman és közösségben jó! Ezt,
a szeretetteljes légkört vihettük utána haza, ez adhatott erőt,
hogy felülemelkedjünk a ’hétköznapi’ bosszúságokon. Elnézőek és megbocsátóak legyünk az ünnep napjai alatt.
De vajon mi történik a szívekben, ha elmúlik karácsony…?
Miért zárkózunk be…? Miét halványulnak el ennyire a
bennünk lévő szeretet szikrái…? Miért vagyunk kevésbé
képesek a megbocsájtásra? Miért vagyunk fáradtak a legapróbb megnyilvánulásra? Ennyire nehéz a másik szemébe nézni és összemosolyogni?
Vas Mária

KULTURÁLIS PROGRAMOK ÚJLENGYEL KÖRNYÉKÉN
2011. JANUÁR 15. 18.00 ÓRA
ÚJÉVI OPERETT
A Győri Nemzeti Színház tagja, Mohácsi Attila és társulatának két felvonásos, több mint két órás előadása.
Belépőjegyek elővételben 1000, az előadás napján 1500 forintért kaphatóak.
Vigadó Díszterem
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.
Telefon:06-29/413-212
www.vigadokft.hu
2011. JANUÁR 22.18.00 ÓRA
Magyar Kultúra Napja alkalmából, ünnepi műsor
Eperjes Károly irodalmi estje
Az igazat mondd, ne csak a valódit címmel
Gordonkán közreműködik: Négyessy Katalin
Jegyek elővételben 1500 forintért, az előadás napján 2000 forintért kaphatóak.
Vigadó Díszterem
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.
Telefon:06-29/413-212
2011. JANUÁR 10-16.
GARDÁNÉ SOLYMOS DALMA EMLÉKKIÁLLÍTÁSA
Megnyitó: 2011. január 10. hétfő 17.00 óra
Kossuth Ház Galéria

Dabas, Kossuth László u. 19
Telefon: 06-29/360-237
2011. JANUÁR 29.20.00 ÓRA
KÁRPÁTIA KONCERT
Vendég: Cool Head Clan
Jegyárak: elővételben 2000 Ft, aznap 2300 Ft.
Kapunyitás: 19.00 órakor, Vendég: 20.00 órakor, Koncert:
21.00 órakor
Dabas-Diego Sportcsarnok
Telefon: 06-29/562-246
2011. JANUÁR 14. 19.00 ÓRA
ILLÉNYI KATICA ÚJÉVI KONCERTJE
Jegyárak: 3.800 Ft, 3.500 Ft
Kossuth Művelődési Központ
Cegléd, Kossuth tér 5/a
Telefon: 06-53/505-041
IMPRESSZUM
Lap neve: Újlengyeli Új Szó
Megjelenési ideje: periódikus havi
Kiadó, Nyomdai munka: Újlengyel Község Önkormányzata
Szerkesztő: Gergely Csaba
Kiadó, Szerkesztőség címe: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69.
Terjesztési információk: ingyenes
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