jeles napok
Október – Mindszent hava
Október 4. – Assisi Szent Ferenc napja: Assisi
Szent Ferenc 1181-ben született Assisiben. A ferences
rend megalapítója, aki az evangéliumi szegénységet,
alázatosságot és irgalmasságot hirdette.
Október 15. – Teréz napja: Szent Teréz – az egyház
egyik legnagyobb női szentje – a 16. században élt.
Napja sokfelé volt szüretkezelő nap.
Október 20. – Vendel napja: A legenda szerint Szent

Időpont: 2011. november 12. 19,00 óra
Helyszín: Művelődési Ház Újlengyel
Vacsora: húsleves; őzpörkölt, sertéspörkölt
burgonyával, galuskával; rétes

Vendel a 7. században élt ír királyfi volt, aki Rómába
zarándokolt, remetéskedett, majd egy birtokoshoz
szegődve, annak nyáját őrizte. Ez szolgált alapul
ahhoz, hogy a jószágtartó gazdák és pásztorok
védőszentjükként tiszteljék.
Október 21. – Orsolya napja: A Somló-vidéken
Orsolya-nap volt a szüretkezdés hagyományos ideje.
Úgy tartják, hogy amilyen idő van ilyenkor, olyan
lesz a tél.
					Kaizler Ágnes

sportbál

Belépőjegy: 3.000 Ft/fő
A belépőjegy 2 db tombolajegyet tartalmaz
Asztalfoglalás: 2011. november 5-ig Csernusné Kiss
Karolinnál, Gecser Pálnénál

teremlabdarúgó torna
2011. december 4-től vasárnap délutánonként
teremlabdarúgó tornát szervezünk az újlengyeli
tornateremben. Csapatonként 12 főt lehet nevezni.

Nevezési díj 22.000 Ft. Nevezési határidő: 2011.
november 25. Jelentkezni Gecser Pálnénál.

vatyai regős
2011.november 14-én 18 órakor a Művelődési
Házban előadást dr.Varga Tibor a Szent Korona

Országáért Alapítvány elnöke. Dec 3-án Szent
Korona Szabadegyetem nyílt nap lesz Újlengyelben.

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. október/ Mindszent hava / Magvető hava / Halak hava / Begyűjtés hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

rendszerváltás vívmányaival ellentétes - terveiket.

Az írott és egyéb sajtótermékekben napról napra
jelennek meg különböző cikkek, az Önkormányzatokat
– és természetesen rajta keresztül a lakosokat – érintő
jogszabályok (Önkormányzati, Köznevelési, Adó-…
törvénytervezetek) változtatásainak terveivel. Jelenleg
még egyetlen jogszabály sincsen elfogadva, így
tényként nem beszélhetünk a bennük megfogalmazott
racionalizálási megoldásokról. Ami viszont a
legnagyobb ellenkezést kiváltja társadalmunkban,
azok
a
kormányzatunk
következő
tervei:

Sertéstelep:

- 3000 fő alatti települések önálló hivatalait meg akarják
szüntetni,
- általános iskolai feladatellátást minden önkormányzat
kezéből ki akarják venni,
- önkormányzati feladatokat csökkenteni szándékoznak,
- önkormányzatok finanszírozását át szeretnék alakítani.
Több érdekvédelmi szervezet (önkormányzatok
különböző
szövetségei)
kifejtették
már
észrevételeiket. Bízunk benne, hogy a „Nemzeti
Együttműködés Rendszerét” kidolgozó, elfogadó
és magáénak valló Országgyűlési Képviselőink
figyelembe fogják venni a polgárok érdekeit
közvetítő javaslatokat, s nem autokratikus módon,
az emberek véleményének mellőzésével viszik át
az Országgyűlésen - az egyébként, helyenként a

Májusi kiadványunkban a következő tájékoztatást adtam
a sertésteleppel kapcsolatban: „Közigazgatási úton
ezennel vége van a sertéstelep-ügynek. Amennyiben
ezen utolsó határozatot a Hunland Pork Kft. bírósági úton
nem támadja meg, akkor a sertéstelep nem kaphat építési
engedélyt, s az ügy lezártnak tekinthető.” A Hunland Pork
Kft. nem mondott le a bírósági úton történő fellebbezés
lehetőségéről, s beperelte az Országos Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget.
Településünk Önkormányzata nevében a perbe
beavatkoztunk az alperes (Főfelügyelőség) oldalán,
annak pernyertességének előmozdítása érdekében. A
tárgyalás 2011. november 23-án 14 órakor kezdődik a
Pest Megyei Bíróság (1143 Budapest, Hungária krt.
128-130.) III. emeleti 301. számú tárgyalótermében. A
tárgyalás nyitott, így akinek kedve van, részt vehet rajta.
Szirénák üzempróbája
Tájékoztatom településünk lakosságát, hogy 2011.
október 31-én (hétfő) délelőtt 8 és 10 óra között - a
60/1997. (IV.18.) számú Kormányrendelet 20.§-ban
foglaltakra tekintettel - a motoros szirénák üzempróbáját
végezzük.
Petrányi Tamás, polgármester

rendőrségi hírek
Tisztelt Lakosság! A településen szinte heti rendszerességgel
jelennek meg házalással foglalkozó személyek, akik
valamilyen ajándék csomagot vagy műszaki cikket
próbálnak eladni vagy reklámozni. Tapasztalataim alapján
a potenciális célközönség az idősebb helyi lakosság, akik
jóhiszeműségből nem egyszer a lakásukba is beengedik
őket. A probléma a házalással árusított termékek esetében
az, hogy a minősége az elvárhatóval szemben alacsonyabb
vagy az ára magasabb, valamint a későbbiekben az eladót
nem lehet utolérni az esetleges reklamációval kapcsolatban.
Mindemellett felhívnám tisztelt figyelmüket arra, hogy
a lakásban tartott készpénz vagy egyéb értéktárgyak is
veszélybe kerülhetnek az idegen személyek otthonukban
tartózkodása során.
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A szeptemberi hónap elején meglepően sok vagyon elleni
bűncselekmény történt a községben, illetve a környező
tanyákon. A községben két lakásból tulajdonítottak el
az éjszaka folyamán készpénzt és arany ékszert. Egy
másik ingatlannál szintén éjszakai behatolás során
meghiúsult a lopás, mivel a tulajdonos megzavarta az
ismeretlen elkövetőket. A külterületeken 3 tanyáról
összesen 3 szarvasmarhát és 4 birkát tulajdonítottak el.
Itt szintén a negyedik alkalommal sikerült megzavarni
az elkövetőket, akik elfutottak a helyszínről. A fenti
bűncselekmények nyomozása jelenleg is folyik, ezeket a
dabasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya végzi.
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Balázs Gábor körzeti megbízott

VALLÓ VILÁG

biztonságunkról
Otthonunk néha több generáció keserves munkájának
eredményeként megszerzett jogos tulajdonunkat
rejti, nem is beszélve arról, hogy a mi gyermekeink is
számítanak némi szülői örökségre, és mindez így van
rendjén évszázadok óta. Minden kornak megvoltak
a rá jellemző bűnözői, akik a munkálkodás helyett
inkább a mások vagyontárgyainak fondorlatos, vagy
erőszakos elvételével remélték megteremteni saját
jómódjukat. Némelyeknek ez sajnos sikerült is.
Napjainknak is megvannak a jellemző fosztogatói,
egy jól körülhatárolható csoport, akik még bizonyos
politikai körök határozott támogatását is maguk
mögött tudhatják. A mindenkori államhatalomnak
hivatott kötelessége a bűn üldözése, erre meg is
van minden eszköze és jogosítványa is. Hogy ezt
több-kevesebb sikerrel végzi-e, ennek megítélése
mindenki magánügye. Talán nem vagyok túlzottan
borúlátó, ha magam úgy ítélem, hogy az egyénnek
(a családoknak) sokkal többet kell megtenniük a
biztonságuk érdekében, mint valaha. A már említett
bűnözők professzionális információs hálózatot
üzemeltetnek az internetnek és a mobiltelefonoknak
köszönhetően. Elsősorban vigyáznunk kell tehát
privát szféránk információira, még akkor is, ha az első
látásra (hallásra) egészen jelentéktelennek tűnhet.
Meggondolandó, kivel osszuk meg a ránk vonatkozó
információt! Legalább ugyanennyire lényeges a
község egészének összetartása, odafigyelés az idegen,
gyanús alakok, gépjárművek feltűnésére, és ennek
azonnali jelzése az esetleg érintettek számára. A XX.
század elején a falu, mint élő közösség, azért volt a
legbiztonságosabb, mert ha egy idegen feltűnt a falu

határában, azt azonnal észlelték, és – bár nem volt
telefónia – percek alatt elterjedt az egész közösségben.
Nem utolsó sorban néhány szót a családi házak,
és
tanyák
biztonságának
megteremtésének
lehetőségéről. A már széles körben elterjedt
elektronikus riasztóberendezések ugyan nagyon jók,
betöltik funkciójukat, de mire a jelzésre a kivonuló
egység odaér, addigra súlyos percek, tízpercek
telnek el, és ezt az elkövetők nagyon is jól tudják.
A következtetéstől már el is tekinthetünk. Az utóbbi
évek tapasztalata azt mutatja, hogy amely objektum
(ház, birtok) fel van szerelve olyan 0-24 órás
kamerarendszerrel, amely minden mozgást rögzít
folyamatosan; nos, ezeknél a támadások drámai
mértékűen lecsökkentek, mondhatni, amelyik háznál
működő kamerák vannak, az kimarad a „szórásból”
ugyanis a kamera a szinte biztos lebukást jelenti
a bűnözők számára. (Autótípus, szín, rendszám,
arc, testalkat, ruházat stb.) Többen döntöttek
az engedély nélkül birtokolható gáz és riasztó
fegyverek beszerzése mellett is, ezekből is kapható
a teljes automata kivitel is, amely sorozatlövésre
is alkalmas. Természetesen az egyéni önvédelmi
eszközöknek széles választéka is a rendelkezésre áll.
Szaktanácsadás az elektronikai rendszerekkel és azok
lehetőségeivel, valamint az egyéni önvédelemmel
kapcsolatosan, valamint mindezek megrendelésének
és telepítésének lehetősége itt, Újlengyelben.
Sch.Sarlós György
gysarlos@gmail.com
+36308945601 telefon

háziorvosi tanács
Mit kell tennünk rosszullét esetén ?
A jelenleg hatályos Eü.Tv. pontosan szabályozza a
sürgősségi ellátás rendjét. Fontos, hogy a lakosság
tisztában legyen ezzel, hiszen a rosszullétek,
balesetek, heveny egészségkárosodások esetén
gyakran pánik tör ki, mert a betegek, a hozzátartozók
nem tudják eldönteni, hogy mi a pontos teendő.
Tudnunk kell azt, hogy a sürgősségi ellátás egy
speciális felkészültséget és elsősorban speciális
felszerelést, eszközöket és legalább 2 ember
összeszokott munkáját igénylő feladat. Ezt ma
már külön oktatják és országszerte jellemzően a
mentőszolgálat és az orvosi ügyeletek munkatársai
végzik.
Könnyű belátni azt, hogy baleset, egy szívinfarktus,
egy agyvérzés kapcsán egy magányos háziorvos nem
sok hasznosat tud tenni, sőt, kifejezett kárt okozhat
az, ha hívásával késleltetjük a szakszerű ellátás
igénybevételét.

Az EÜ törvény ki is vette a háziorvos kötelmei
közül a sürgősségi ellátást, tehát a háziorvos ilyen
tevékenységre nem kötelezhető. Az ő dolga a
krónikus betegellátás, a rendelői munka.
Ennek szellemében arra kérjük a község lakosságát,
hogy rosszullét, baleset, mérgezés, vagy bármilyen
sürgős beavatkozást igénylő esetben délután 4 óra
és reggel 7 óra között hívják az Újhartyáni Központi
Ügyeletet a 06-20-9 242212 számon. Egyéb
időpontban a Mentőszolgálatot kell hívni a 104-es
ingyenes számon.
Ha nem találják az ügyeletet, mert betegnél van, vagy
nem jut eszükbe az ügyelet száma, hívják direkt a
Mentőszolgálatot a 104-es számon.
A mentés a Mentőszolgálat feladata, amit a Szolgálat
igen magas szakmai színvonalon készségesen ellát.
dr.Kökényesi Imre háziorvos Újhartyán
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A Halál, az én barátom!
Nem félek a haláltól, bár nem keresem az alkalmat,
hogy siettessem. Megvan az ideje a születésnek és az
elmúlásnak, megvan az ideje az örömnek és megvan
az ideje a sírásnak.
Volt idő, amikor csak halkan és suttogva beszéltek
a felnőttek arról, hogy ki és hogyan halt meg.
Gyermekként csak 2-3 temetésen vettem részt. Valami
titokzatos, sötét, szomorú dolog volt a halál, amiről
ha nem beszéltünk, olyan, mintha nem is létezne.
Pedig a halál természetes dolog. Régen az idősek,
betegek a családban a gyermekeik, unokáik,
ismerőseik körében töltötték az utolsó perceiket.
Volt idejük felkészülni, elköszönni, hozzászokni
a gondolathoz; bocsánatot kérni az esetleges
megbántásokért, elrendezni a vitára okot adható
ügyeket; meggyónni és szentségekkel megerősítve
indulni az útra. A halott nem félelmet keltett, hanem
jel volt. Egy egész életnyi szeretet, küzdelem,
reménység és kitartás jele. Jele annak, hogy csak

a teste maradt itt, a lelke már Isten előtt áll. Jel
mindenkinek, hogy ugyan ez a mi sorsunk is. Nem
félni kell tőle, hanem felkészülten kell várnunk, mert
mindenki haldoklik - születésétől kezdve. Elfelejtjük,
hogy a földi élet csak egy rövid állomás az Öröklét
felé vezető úton. A halál egy kapu, amin keresztül
Isten színe elé járulunk. A földön eltöltött évek
során tanúsított Emberségünk: Istenbe vetett hitünk,
Isten és embertársaink szeretete, elkövetett bűneink
megbánása ill. meg nem bánása az, ami alapján eldől,
hogy a mennybe, tisztítótűzbe vagy pokolba jutunk.
Közel van Halottak napja, amikor elhunyt
szeretteinkről megemlékezünk. Ne csak a gyertyák
égjenek a virágba borított sírokon,ne csak a könnyünk
hulljon, hanem imádkozzunk is értük.
A katolikus tanítás szerint az élő hívek imája segít
a holt lelkeknek, akik a purgatóriumban, vagyis a
tisztító tűzben szenvednek, hogy megtisztuljanak, és
így megláthassák Istent a mennyben.
Vas Mária hitoktató

FŐISKOLAI ÉS EGYETEMI HALLGATÓK TÁMOGATÁSa
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójához
csatlakozott Újlengyel Községi Önkormányzat is,
amely alapján a helyi főiskolások, egyetemisták
illetve a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások pályázhatnak havi fix

összegű pénzbeli támogatásra.
A pályázati űrlapokat a Polgármesteri Hivatalban:
Komjáti Rozália ügyintézőtől lehet igényelni
illetve nála lehet a kitöltött űrlapokat (a csatolandó
mellékletekkel) leadni is; a pályázatok benyújtási
határideje: 2011. november 14-e!!!

Szotverüzemeltető képzés
Számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés
indul Újlengyelben 2011. november 9-től!
A 300 órás oktatáson heti két alkalommal
megismerkedhet: a számítógépek felépítésével,
bővíthetőségével; a számítógépes hálózatokkal;
a Windows operációs rendszerekkel; a vírusok
és más károkozók elleni védekezéssel; irodai
alkalmazásokkal; projektmenedzsmenttel.
A tanfolyam OKJ vizsgával zárul. A tanfolyam

helye: általános iskola, az oktató: dr.Száldobágyi
Zsigmond Csongor. A megszerzett ismeretek újabb
szakképesítésbe beszámíthatóak, a felsőoktatási
eljárásban plusz pontokat jelenthet. A tanfolyam
díját részletfizetéssel is rendezheti.
Érdeklődni sms-ben: 06-30-9705265, e-mailben:
III.eu@index.hu címen. Személyesen szerdán és
csütörtökön délután az iskolában.

Az ikreken kívül szeptember hónapban még egy
újszülött érkezett: Csák Ivett sz. i.:2011.09.22. a.n.
Dömök Erika
Az influenza elleni védőoltás a 2011/12. évi
szezonra ajánlott a kismamáknak, a terhesség

bármely szakaszában, ill. a 3 évesnél idősebb, súlyos
betegség kockázatának kitett gyermekek részére. Pl.:
asthma, súlyos elhízás, szív-, érrendszeri betegség,
cukorbetegség.
		
Faragó Sándorné védőnő

Intézményünkben az új gyermekek befogadása
folyamatosan és zökkenőmentesen történik.Október
4-én megtartottuk első szülői értekezletünket, amelyen
nagy számban jelentek meg a szülők, érdeklődésüket
köszönjük szépen!
Október 7-én, pénteken rendeztük meg ovi-szüreti
mulatságunkat, ezzel hangolódtunk rá a másnapi, egész
falut megmozgató szüreti felvonulásra. Ezáltal kiemelt
nevelési területünk - népszokások, hagyományőrzés,

hagyományápolás a zenei nevelés által - első
rendezvényét is megtartottuk.
Pálinkásné Kovács Márta

Védőnői hírek

óvodai hírek
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