óvodai hírek

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

otthonról hozott vagy óvodai jelmezben mulathatnak,
Óvodásaink január 16-án több rövid mesefilmet
tekinthettek meg ovi-mozi keretében, melyek nagyon érezhetik jól magukat.
tetszettek a gyermekeknek.
Utólag szeretném köszönetemet kifejezni az Örkényi
Takarékszövetkezet Újlengyeli Kirendeltségén
Ebben a hónapban megkezdődött csoportjainkban a
dolgozóknak, hogy Karácsony előtt szaloncukorral
farsangi készülődés.
Ovi-farsangi mulatságunkat, - az iskolához igazítva, ajándékozták meg óvodásainkat!

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Pálinkásné Kovács Márta, Óvodavezető

- február 3-án délelőtt tartjuk, amelyen gyermekeink

2012. január/ Medvetor hava / Boldogasszony hava / Fergeteg hava

a globalizmusról - avagy dávid harca góliáttal
Tegyük a kezünket a szívünkre: így képzeltük el
Magyarországot a rendszerváltáskor, mint amilyen
most lett? Az EU csatlakozáskor? Nyitott valaki
kávéházat Bécsben? Nem mi tértünk el álmainktól,
a világ változik rossz irányba. Értékválság van nem
csak Európában, de a világban is. Többek között
azzal támadják új Alkotmányunkat, hogy miért
Istennel kezdődik: „Isten áldd meg a magyart”.
Persze fogalmuk sincs, hogy ez himnuszunk első
sora. Támadják azért is, mert nem ismeri el a melegek
házasságát. Persze a valódi ok az, hogy Magyarország
megadóztatta a multikat, a bankokat, a nyugdíjat
kivette magánspekulációs kezekből, s lehetővé tette a
fix árfolyamon történő végtörlesztést. Az étkezési jegy
francia cégek kezében volt, most ez magyar állami
monopólium lett az Erzsébet utalvány kibocsátásával.
Plázákat nem lehet építeni 3 évig, stb… Ezek mind

globális érdekeket sértenek, s valójában ez a baj.
Hitelt erőltetnek ránk, hogy eladósodásunkkal amúgy
is csorba függetlenségünk megszűnjön. Január 21én a Békemenetre buszt szerveztünk Újhartyánnal
közösen, s felmentünk Budapestre hangot adni
annak, hogy nem félünk, nem velünk van a baj itt
Magyarországon, hanem a világ tért rá egy rossz útra, a
pénz útjára, mely romlásba vezet. A két falu lakossága
együtt valamivel több, mint 4.000 fő. Kicsivel többen
voltunk a buszon, mint 40-en. Tehát a két falu
lakosságának kb. 1%-a gondolta úgy, hogy feláldozza
szabad idejét és kényelmét hazája érdekében, 99,9
% nem. Rájuk is szükség lesz, ha ez a gazdasági
függetlenségért folytatott harc fokozódik. Márpedig
fog, s mi győzni fogunk. Isten óvja Magyarországot.
					Gergely Csaba

ÖNKORMÁNYZATI HÍrek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

egységes környezethasználati engedélyt visszavonó
határozatot). A felperes – további „bizonyítékok”
csatolása végett – a tárgyalás elnapolását kérte. A
következő tárgyalás 2012. március 12-én 13 órakor,
változatlan helyszínen lesz.

Sertéstelep: 2012. január 18-án, a Pest Megyei
Bíróság tárgyalta az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 2011.
április 5-én kiadott határozatát (mellyel helyben
hagyta a Regionális Zöldhatóság által kibocsájtott, az 			Petrányi Tamás, polgármester

Rendőrségi hírek
Tisztelt Lakosság!

A téli fűtésszezon idején jellemzően növekedik
a falopások száma. A község külterületein fekvő
erdőségekből nem jellemző, hogy lopnának
tűzifának valót. Ennek ellenére január első heteiben a
Nyáregyházára vezető út melletti kis erdősávból kis
mennyiségű fát tulajdonítottak el.

A 2011-es év utolsó hetei sajnos nem múltak
el anélkül, hogy ne történt volna vagyon elleni
bűncselekmény. Ahogy arra az előző lapszámban
felhívtam a figyelmet, a késő délutáni órákban
lakásbetöréssel foglalkozó csoport tevékenykedik
a környező településeken. Egy alkalommal
Újlengyelben is kihasználták, hogy a lakók nem
tartózkodnak otthon. December 30-án a nappali
órákban kerítés átmászás módszerével ismeretlen
tettesek jutottak be a Kossuth Lajos utcai családi
ház udvarába, majd ajtóbefeszítéssel a lakásba,
ahonnan arany ékszert, ill. kézpénzt tulajdonítottak
el. A nyomozás jelenleg is folyik, ezt a dabasi
Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya végzi.

Az előző év őszétől érezhetően visszaesett a házaló
tevékenységet folytató, ill. a mozgó faárusítással
foglalkozó idegen személyek megjelenése a
községben. Ennek oka akár az is lehet, hogy ezek
az emberek, ha érzik, hogy a lakosság „nem vevő”
az első hallásra előnyös üzletre, ill. érdektelenséget
tapasztalnak, akkor inkább tovább állnak.
Balázs Gábor, körzeti megbízott

CSÁNGÓ TÁNCház
Farsangfarki Csángó Táncház
Farsangzáró utolsó mulatság böjt időszak előtt
Újlengyelben 2012. február 10-én 18 órakor.
Az immár hagyományosnak mondható táncházra az
általános iskola aulájában kerül sor idén is. S mint
eddig is, zenél a Botosánka zenekar, teaház, ruhatár,
csomagmegőrző, falatozó várja a táncolni vágyókat.

Idén népi árusok is fellelhetők majd. Belépő 400 Ft,
aki egy tálca sütivel érkezik, annak a belépő 200 Ft és
választhat más sütikből. Népi viseletben érkezőknek
ajándékkal kedveskedünk. Hívok mindenkit, jöjjön,
dobbantsunk nagyot együtt, hadd szökkenjen a tél
messzire, még ha nem is jött közel idén.
Berecz Kata

művház programja, kultúrális hírek
Ingyenes computeres látásvizsgálat:
2012. január 30. (hétfő) 12,00– 13,30 óráig
Batyus bál
2012. február 18. (szombat) – asztalfoglalás 2012.
február 10-ig.
					Gecser Pálné
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ÚDSE hírek
Tisztelt Sportbarátok!
Örömmel tájékoztatjuk a község labdarúgást szerető
és azt támogató szurkolóit, hogy az Újlengyeli
Diáksport Egyesület felnőtt labdarúgó csapata 2012.
január 17-én megkezdte a tavaszi labdarúgó idényre
történő felkészülését.
Egyben engedjék meg, hogy a sportegyesület
vezetősége és valamennyi játékosa nevében boldog
új esztendőt kívánjunk a település valamennyi
lakosának!
Örömmel tölt el bennünket a felkészülés
megkezdése, hiszen az elmúlt két hónapban
a labdarúgó csapat háza táján igen komoly –
elsősorban anyagi jellegű – problémákkal kellett
a vezetőségnek megküzdenie, de a település
vezetősége, valamint néhány lelkes sportbarát
áldozatos munkája lehetővé tette azt, hogy a tavaszi
idényben a településnek továbbra is megyei I.
osztályú labdarúgó csapata legyen.
Örömmel tölt el bennünket, hogy Iszák Gábor
személyében továbbra is olyan edző irányítja a
csapat felkészülését, aki eddig is és véleményünk
szerint ezután is mindent megtesz a helyi labdarúgás
további népszerűsítéséért, illetve annak megfelelő
szakmai irányításáért.
A játékosállománnyal kapcsolatban eddig

tényként kijelenthető, hogy Fülöp Lajos a
Nagykátai Sportegyesületben, míg Varga István
Belgiumban folytatja tovább pályafutását. Mindkét
játékosunknak további sportsikereket kívánunk új
klubjában.
A klub vezetősége – a gazdasági nehézségek
figyelembe vételével – úgy határozott, hogy a 2012.
év tavaszi költségvetésünket a lehetőségeinket
figyelembe véve komolyan át kell értékelni, amely
annyit jelent, hogy sokkal szűkösebb anyagi
lehetőségek mellett igyekeznünk kell a kerethez
tartozó játékosokat megtartani, amely cseppet sem
lesz egyszerű feladat, hiszen több meghatározó
játékosunkat is más egyesületek csábítják.
Az egyesület vezetősége ezúton felhívja valamennyi
sportbarát, szurkoló és támogató figyelmét, hogy
2012. január 28-án (szombaton) 18:00 órától a
Polgármesteri Hivatal nagytermében közgyűlés
megtartására kerül sor, amelyre ezúttal valamennyi
érdeklődőt az egyesület vezetősége tisztelettel
meghív!
Kérjük jelenlétével és aktív közreműködésével
értekezletünket és annak eredményességét
támogatni szíveskedjék!
							
Tisztelettel: ÚDSE vezetősége

“Őszikék” NYUgdíjasklub
Ismét eltelt egy év mindannyiunk életében, így az
„Őszikék Nyugdíjasklub tagjainál is. Ez az év is
mint a többi előző,élményekben gazdag volt. Sűrű
programunk volt. Sok színház látogatás és magyar
nóta délutánt töltöttünk el együtt. A sok-sok program
közül kettőt mégis kiemelnék: a június 04.-i. Falunap,
aminek óriási sikere volt (erről korábban már
beszámoltunk), és a Csíksomlyói búcsú Erdélyben.
Kicsit megkésve,de így utólag is szeretném
megköszönni, hogy elfogadtátok meghívásomat és
ezzel számomra is lehetővé tettétek, hogy eljussak erre
az útra. Ez egy zarándok út volt. Mindenkinek volt mit
megköszönnie a Szűzanyának és sokkal több dolog,
amit kérni lehetett és kérni lehet Tőle. Gyönyörű út
volt,az ott élő és bennünket fogadó emberekről csak
csupa nagybetűvel tudnék írni. A szeretet náluk nem

csupán egy szó,hanem a gyakorlat. A PÜNKÖSDI
együttlét számomra egy életre szóló élményt nyújtott.
A szentmise a hegyoldalban felállított oltárnál van
évek óta. Az odavezető úton több országunkat vezető
politikussal találkoztunk.Amikor regisztráltattuk
magunkat,jó érzés volt,hogy a fent nevezett emberek
között. Akadt olyan is aki tudta,hol van Újlengyel.
A szentmise kezdetére több száz-ezer ember gyűlt
össze BÉKESSÉGBEN-SZERETETBEN. Ezt a
végtelen nyugalmat ami ott körülvett bennünket, még
a felhőszakadás sem tudta megzavarni. Csupán annyi
történt,hogy esernyők ezreit nyitották ki. Mindannyian
feltöltődve és tiszta szívvel jöttünk el. Megállapítottuk,
hogy együtt lenni jó. Bár adná meg az Isten ezt az
óriási nagy szeretet az év 365 napjára is.
Bíró Istvánné

vatyai regős
Az egyenes, őszinte kézfogások tavaly is jelezték,
hogy nem hiába kezdtük el a nemzeti öntudat
építését. A teljesség igénye nélkül:
- Hagyományőrző Újlengyeli Napokat (HUN Tábort)
szerveztünk, melyet minden évben szeretnénk
megrendezni;
- a MAGYAROCK zenekarral közösen előadtuk a
Falunapon a „Honfoglalás” rock színművet;
- előadásokat szerveztünk természetvédelemről,
rovásírásról, ősvallásról;
- ökumenikus istentiszteletet szerveztünk augusztus
20-án;
- közreműködésünkkel Betleheme lett idén a falunak
a hivatal udvarán;

- rovásírásos helységnévtáblát, emlékművet
állítottunk a faluban;
- részt vettünk a helyben rendezett nemzeti
ünnepeken, Szüreti felvonuláson, sport
rendezvényeken;
- a környező települések rendezvényein és iskoláiban
harci bemutatókat tartottunk népszerűsítve falunkat,
nemzeti értékeinket, kultúránkat.
Aki úgy érzi, hogy szeretné a “VATYA NÉPE”
Hagyományőrzős és Íjász Közhasznú Egyesület
munkáját támogatni, személyesen is megteheti és itt
is: helyi Takszöv: 65500075-31032005-55000000
					Gergely Csaba
-2-

Valló világ
Az új év a régiek mellé új gondokat is hozott. Egyre
többet hallok keresztény embereket panaszkodni a
következő szófordulattal:”…biztos valami nagyon
rosszat tettem előző életemben, hogy így büntet az
Isten…”
1. Nincs előző életünk,mi nem hiszünk a
reinkarnációban –még ha egyesek az újszövetségben
található levelei alapján próbálják is bizonyítgatniakkor is, itt a földön csak egy életünk van. Más
kérdés, hogy életmódváltással, újbóli és ismétlődő
megtéréssel új életünk támad Krisztusból, de ez a
meglévő testünkben történő lelki újjászületés.
2. Bármi rossz, ami Istentől jön, a nagyobb jó
érdekében történik - néha csak azért támaszt
nehézségeket, hogy felrázzon bennünket az
elkényelmesedett életünkből, néha azért, mert lelki
üdvünk kárára van, ha hagyjuk tovább sodortatni
magunk az árral.
3. Az Ószövetség Istene büntető, de Jézus
megmutatta: a ’Miatyánk’ jóságos és megbocsájtó.
A tékozló fiú Atyja is hagyja, hogy fia szabad
akaratának döntései alapján a következményekkel
is szembesüljön, de kész megbocsájtani és nagyobb
szeretettel hajolni oda hozzá, mint azt várnánk vagy
elképzelnénk.

4. Isten nem minket nem szeret, hanem csak amit
tettünk, azt ítéli el. Isten atyai-anyai szeretettel
szeret minket. Minden szülői dorgálást várakozó,
tágra nyílt, ölelő karok kísérnek. Csak rajtunk áll,
bele merjük-e vetni magunk, vagy vélt igazunk
tudatában hátat fordítunk. Mindnyájan egyenként
egyszeriek, megismételhetetlenek, értékesek
vagyunk. A gyermekei. Miért hagyna szenvedni ok
nélkül?
5. Könnyű dolog minden megoldhatatlan nehézséget
másra hárítani. Sőt részben talán igaz is lenne.
De az, hogy ilyen helyzetbe kerülhettünk, a mi
döntéseink sorozatának a következménye. Minden
tett többféle következménnyel járhat és a kockázat
is csak a mienk. ”Amikor ujjal mutogatunk valaki
másra, ne felejtsük el, legalább másik három ujjunk
magunkra mutat.”
6. „Aki magával törődik, annak problémái vannak,
aki másokkal, annak feladatai.”
7. Higgyünk Istenben, tervének helyességében.
Reméljük, hogy a nekünk felkínált lehetőségeket
észrevesszük és tudunk velük élni. És addig is
szeressük egymást, mert ennél nagyobb érdemszerző
tettet nem hajthatunk végre.
Vas Mária

iskolai összefoglaló
Tankötelezettségről: A félévkor értékelt tanulók
létszáma: 163 fő. Közülük 1 fő magántanulóként
teljesítette a követelményeket külföldi tanulmányok
miatt. Az 1-4. évfolyamon szöveges értékelést kapnak
tanulóink, az első félévi eredményüket január 20án kapták meg. Írás értékelése, minősítése alóli
mentesítése egy tanulónak van az alsó tagozatban. Az
idei tanévben 28 tanulónk vesz részt logopédiai vagy
fejlesztő foglalkozásokon. SNI-s tanulóink száma 4 fő
(sajátos nevelési igényű tanulók), BTM-es tanulóink
száma 10 fő (beilleszkedési, tanulási, magatartási
zavaros tanulók). Kitűnő tanulóink száma 16 fő (9
alsós, 7 felsős) Jeles tanulóink száma 8 fő (2 alsós, 6
felsős)
Szakköreink, rendezvényeink: A községi sportkör
5 utánpótlás csapatában szerepelhettek tanulóink az
ősszel. (U7, U9, U11, U13, és U17). A diákolimpiai
terembajnokságon, meghívásos tornán és iskolák
közötti rendezvényeken vettek részt tanulóink. 7-8.
osztályos fiúk a körzeti II. hely után, a KZS kupán III.
helyet értek el. (8-8 csapat közül) 5-6. osztályos fiúk
a körzeti bajnokság első helye után, januárban megyei
területi döntőn vesznek részt.
Ősszel csatlakoztunk az intézményi Bozsikprogramhoz.
Szeptember 23-án, a körzeti hittanversenyen a 7-8.
osztályos tanulóknál csapatban az I. és a II. helyen is
tanulóink végeztek. I. helyen Telepóczki Zsuzsanna
és Molnár Andrea, II. helyen Leskó Mónika és Röck
Imre.
Szeptember utolsó hetében papírgyűjtést szerveztünk.
Diákjaink 8,2 t papírt szedtek össze. A befolyt
összeget az osztályok használták fel programjaik
lebonyolítására.

Szeptember 29-én a Művelődési házban rendezett
fotókiállításon énekkarosaink és volt diákjaink
szerepeltek a megnyitón.
Október 8-án szüreti felvonulást és bált szerveztünk. A
lebonyolítás, a nyitótánc hagyományosan sikeres volt.
Október 21-én nemzeti ünnepünk, október 23-a
tiszteletére előbb iskolai, este pedig községei
megemlékezést tartottunk.
Novemberben egy csoporttal folytattuk az
úszásoktatást. Az útiköltséget a községi önkormányzat
biztosítja. A program a II. félévben is folytatódik.
Felsős osztályaink Mikulás klubdélutánjára november
25-én került sor. Alsósaink és az 5. osztályosaink
Pesten kirándultak.
Decemberben a védőnővel közösen a 7-8. osztályos
tanulóinknak drog prevenciós előadást szerveztünk.
Előadó Kurdics Mihály nyugalmazott rendőr alezredes
Tejút címmel a tejfogyasztást elősegítő kiállítás volt
iskolánkban december 5-6-án.
Az ócsai Bolyai János Gimnáziumban matematika
versenyen az első 10 tanuló között végeztek: 5.
helyezett: Svébis Laura, 7. helyezett: Félix Krisztián,
8. helyezett: Krizsán Máté, 9. helyezett: Majer Máté.
KRESZ tanfolyam indult iskolánkban.
December 13-án karácsonyi koncertet tartottak
zeneiskolás gyermekeink.
Falukarácsonyi műsorunk hagyományosan színvonalas
volt. Karácsonyra 24 rászoruló gyermeknek jutott
ajándékcsomag.
Szeptember 1-jétől a tanév folyamán hetente kétszer
almát, egyszer 100%-os üdítőt kapnak diákjaink
tízóraira a KERTÉSZ szövetkezettel közös pályázatnak
köszönhetően.
			Petrányi József, igazgató
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