CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
Vatyai Regős
Az egészséges nemzettudat egy nép felemelkedésének
a záloga, és csak utána jöhet az áhított gazdasági
felemelkedés. Baranta edzéseimet azzal kezdem,
hogy leülünk a gyerekekkel a földre és mesélek nekik
pár percben történelmünkről, történelmünk nagy
alakjairól, csatáinkról. Elmondom mindig nekik, hogy
legyenek nyugodtan büszkék származásukra, hisz nagy
nép nagy fiai ők. Látom ilyenkor ragyogni a szemüket,
s ha egészséges nemzettudattal nőnek fel, nem úgy,

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

mint mi, egyszer talán ők majd úgy is élnek, ahogy mi
szerettünk volna.
Gergely Csaba
Az újhartyáni Horka Íjászai 2011 márciusában lesznek
1 évesek. Ezt egy előadással ünneplik meg, melyet
Vagyon Árpád tart „Nyíllal a nyúlra, anyanyelvünk
elhallgatott lényegéről” címmel, 2011. március 26-án
15 órakor az újhartyáni Faluközpontban. Szeretettel
várnak mindenkit, akit érdekel a téma.		
Éger Ákos

Tudta-e Ön… a magyar nyelvről
» A világ második alkotmánya a mienk. Az első az
izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István
király Intelmei Imre herceghez.
» A Honfoglalás idején Európában csak a
görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük.
Mi pedig kész, kiforrott, mintegy 6000 éves
írásbeliséget hoztunk magunkkal, amikor
megérkeztünk.
» Nálunk nem csak a papok tudtak írni, olvasni,
hanem még a kanászgyerek is fel tudta róni
botjára az állatállományt zárszámadáskor.
» Egy kőbe vésett rovás található észak-amerika

Újfundland partjainál. A követ 992-ben rótta
Tyrkir, egy magyar, aki a vikingekkel érkezett
e földre és Amerika első felfedezőinek állít
dokumentumot. Az 1700-ban megtalált követ
ma Yarmount Country múzemában őrzik (181
kg). Samuel Laing (1844, London) megállapítja,
hogy a kő szkíta rovással írott és hogy „Tyrkir”
izlandi (viking) nyelven a magyart jelöli (Turk).
A szöveg jelentése: „Ericson járt e helyen is sok
társával”.
Gergely Csaba

JELES NAPOK: Március- Böjtmás hava
Március 12.- Gergely napja
A gergelyjárás az iskolás gyermekek köszöntő,
adománygyűjtő,
eredetileg
többszereplős,
színjátékszerű játéka. A gergelyjárás eredete a
középkorra vezethető vissza, amikor a szegény tanulók
kéregettek. A diákok életének szükségszerű velejárója
volt, hogy kéregetéssel teremtsék meg tanulásuk
anyagi alapjait. A Gergely napi ünnepséget a tanítók
szervezték, irányították és abban eleinte maguk is
tevékenyen részt vettek.
Gergely napjához időjárás- és termésjóslás is
kapcsolódott. A magyar nyelvterületen jól ismert
szólás: Megrázza még szakállát Gergely, vagyis
előfordul, hogy e napon havazik.

A hagyomány szerint a madarak megszólalnak ezen
a napon, mert „Szent József kiosztotta nekik a sípot.”
József napja a méhek kieresztésének is megszabott
ideje. Ezen a napon érkeznek a fecskék, s ilyenkor
mondogatták a gyermekek:” Fecskét látok, szeplőt
hányok.”
Március 21.- Benedek napja
A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe.
Ha ezekben a napokban kisüt a nap, akkor hosszú,
meleg nyár várható, ha nem süt ki, akkor hosszú,
lucskos őszre lehet számítani.
Sándor, József, Benedek,
Zsákban hozzák a meleget!

Március 25.- Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
Március 18.- Sándor napja
Sándor napját a zab, az árpa és a fehérbab vetőnapjának A katolikus egyház hagyománya e naphoz köti
az Angyali Üdvözletet, Jézus Szentlélektől való
tartották, hogy jobb legyen a termés.
fogantatásának napját. Ezt a napot a fák oltására,
Március 19.- József napja
szemzésére tartják alkalmasnak.
A gyermek Jézus gondviselőjének, a názáreti
Kaizler Ágnes
ácsnak, Józsefnek és a tavasz első napjának ünnepe.
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ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ
2011. március / böjtmás / kikelet hava

Az összefogás lapja
Az „Újlengyeli Új Szó” ékes bizonyítéka annak, hogy
pusztán akaratból és összefogásból is létre lehet hozni
bármit. Ezt a lapot mindenki ingyen írja, szerkeszti,
tördeli. Egy fillér honoráriumot nem kap érte, nem is
kérne. Egyetlen költsége a nyomtatás. Ezt eddig az
önkormányzat tette, azonban most jelentkezett egy
nyomda, amelyik szinte önköltségi (nyomdafesték
és papír) áron elkészíti ugyanezt. Az előző lapszám

próbaszámként be lett küldve elektronikusan az
Országos Széchényi Könyvtár részére, kértük a
lap bejegyzését, amihez az új médiatörvény szerint
bejegyzési számmal kell rendelkeznie a lapnak. Kb.
másfél órán belül meg is jött az ISSN szám, amely
az Impresszumban található. Így ez a lap már nem
„Tájékoztató Kiadvány”, mint a fejlécben látható.
Gergely Csaba

Március 15.
Március 15.
Az 1848-as Forradalom és Szabadságharc emléknapjának ünnepi programja
8:00 – Ünnepi mise a Katolikus Templomban
8:45 – Koszorúzás az Önkormányzat kertjében a kopjafánál
9:00 – Az iskolások ünnepi műsora az iskola aulájában

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Március 21-én 18 órakor Falugyűlés lesz a
Művelődési Házban!

Pusztatemplomnál a Vatyai kultúráról készített interjú,
és nem utolsó sorban a helyi panziók. A műsor kb. 3
A külterületi utak mentén szétszórt és kidobott építési hét múlva kerül bemutatásra, még nem lehet tudni,
és egyéb szemét összeszedéséről az Újlengyeli melyik adón.
Önkormányzat, elszállításáról a Bro-Ker-Bét kft.
– akinek ezért köszönettel tartozunk - gondoskodik. Tüdőszűrés
Azon területet is megtisztítjuk, ami már nem tartozik Március 16, 17: 11:20–17:00-ig,
közigazgatásilag a faluhoz, egészen ki a 405-ös útig. Március 18, 19: 8:30–13:30-ig.
Felhívom a Várandós Anyukák figyelmét, hogy a
szűrésre nem kell menniük.
TV forgatás Újlengyelben

A „Hazai Turizmus” című műsor stábja március
3-án délelőtt Újlengyelben forgatott. A műsorban Újszülöttek:
bemutatásra kerül többek között: az iskola, a helyi 1. Jóri Csaba 02.08. (a.n.: Hugyecz Tímea)
nyugdíjasok által főzött jellegzetes ételek, a helyi 2. Góré Zsombor 02.22. (a.n. : Lakatos Zsuzsanna)
Tisztelettel: Faragó Sándorné
hagyományőrzők, a Méhész Gyuri bácsival a
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RENDŐRSÉGI HÍREK
A februári hónap elejétől
a községben egy lopás miatt folyt nyomozás. A hónap
első hetében tulajdonított el ismeretlen elkövető a temető
sírjairól bronz virágvázát. Ezt követően heti rendszerességgel bővült a sértettek köre, mivel az ismeretlen
elkövető visszajárt a temetőbe és további bronz vázákat
tulajdonított el, alkalmanként kb. 2 darabot. Egy
váza értéke kb. 25-30 000 Ft. A helyszínen rögzített
bizonyítási eszközök, lábnyom, kerékpárnyom és a
nyomozás során végzett tanúkutatás információi alapján,
egy nyáregyházi lakos lett a lopásokkal gyanúsítható
személyként beazonosítva. Így a rendelkezésre álló
információk alapján, a Dabasi Rendőrkapitányság
nyomozói nyújtottak segítséget, hogy február 28án a hajnali órákban a gyanúsított személy lakásán
házkutatást végezzünk, amely eredményre is vezetett.
A gyanúsított személy előállításra került a Dabasi
Rendőrkapitányságra, ahol meghallgatása során részle-

tes, beismerő vallomást tett. Még aznap a gyanúsított
helyszíni kihallgatása is megtörtént az újlengyeli és
nyáregyházi temetőkben. Ennek során megállapítást
nyert, hogy Újlengyelben 7 sírról és Nyáregyházán 27
sírról tört le és tulajdonított el összesen 44 darab bronz
vázát, amelyet a lopások után összetört és színesfém
átvevő helyen értékesített.
A rendőrségi eljárás után a Dabasi Bíróság hoz ítéletet
az ügyben, és azt követően tudják az ügyben károsultak
kárigényüket érvényesíteni polgári peres eljárás során.
Az elmúlt évre nem volt jellemző, hogy a község
közigazgatási területéhez tartozó erdőkben falopás
történt volna, de ez év március első hetében a
Nyáregyházára vezető út melletti erdőkből tulajdonítottak el ismeretlenek több köbméter fát. Kérném a
lakosság figyelmét, hogy ha illetéktelen személyeket
látnak fát termelni, akkor azt jelezzék az Önkormányzat
felé.
Balázs Gábor

TŰZOLTÓSÁG
A nemrégiben Budapesten, egy belvárosi szórakozóhelyen
bekövetkezett tragédia következményei már mindenki
számára ismeretesek. A szomorú esemény rávilágított arra,
hogy fokozott figyelmet kell fordítani a nagyobb tömegeket
befogadó létesítmények megfelelősségére, az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi
és használati szabályok betartására. Tűzoltóságunk a
társszervekkel közösen, további hatóságok bevonásával
fokozott ütemben ellenőrzéseket végez illetékességi
területén.
Az eddigi tapasztalatok alapján általános hiányosságként
tapasztalható:
szinte mindenütt hiányzik a megfelelő típusú,
ellenőrzési felülvizsgálattal rendelkező működőképes
tűzoltó készülék.
A szórakozóhelyek bejárati ajtajai legtöbb
esetben befelé nyílnak, ami azért probléma, mert 50
fő befogadó képesség felett a kiürítés irányába, tehát
kifelé kellene nyílnia. Problémaként jelentkezik, hogy
az ajtók jellemzően nem elég szélesek, így veszély
esetén az esetleges menekülés a bent lévő személyek
feltorlódhatnak a bejáratnál, ami pánikhelyzetet idézhet
elő.
Gyakori probléma, hogy a kereskedelmi
egységek tulajdonosai a tűzvédelmi szabályokat nem
ismerik, vagy nem tulajdonítanak neki kellő jelentőséget.
A létesítmény befogadóképességének számával nem
minden esetben voltak tisztában. Emiatt az épületben
lévő menekülési útvonalakon lévő kijáratok több esetben
is lezárt állapotban voltak.
Jellemző hiányosság, hogy a dolgozók nem
kapták meg a tűzvédelmi oktatásukat, vagy az oktatás
nem rendszeresen történt.
Sok esetben nem rendelkeznek tűzvédelmi
szabályzattal, illetve ahol elkészítették azt előzetesen, az
nem naprakész, nincs aktualizálva. Bizonyos helyeken az
előírások ellenére sincs tűzriadó terv.
A biztonságért felelős személyzet több esetben

semmilyen tűzvédelmi oktatást nem kapott, hogy pánik,
vagy veszélyhelyzet esetén milyen feladatot kellene
ellátniuk.
Az esetek nagy részében nem volt érvényes
felülvizsgálati jegyzőkönyv az elektromos berendezések
tűzvédelmi megfelelősségéről. Ez azért fontos
mert, nagyon sok tűz keletkezik elektromos hiba
következményeként. A felülvizsgálattal többségében
ezek megelőzhetőek lennének, mivel feltárja a villamos
hálózatban található hibás szereléseket, berendezéseket.
Az előzőekben említett tapasztalatokon túl találkoztunk
több olyan helyszínnel is, ahol a megfelelő szakember
igénybevételével, jogkövető módon ezeket a
hiányosságokat megszűntették, a szükséges biztonsági
intézkedéseket megtették. Hiányosságok észlelése esetén
azokkal kapcsolatban gyakran a létesítményben végzett
tevékenység megszüntetésére vagy jogszabályban
meghatározott mértékben tűzvédelmi bírság kiszabásáról
kell(ett) intézkedni.
Mindannyiunk érdeke, hogy a tragédiákat megelőzzük,
mindezért nagyon fontos, hogy a tűzvédelmi előírásokat
maradéktalanul igyekezzünk betartani, és felelős
gondolkodással óvjuk ránk bízott embertársaink életét.
A tűzoltóságunkon szívesen segítünk tájékozódni annak,
aki megkeres minket az általa üzemeltetett vendéglátó
ipari egységre vonatkozó tűzvédelmi előírások
vonatkozásában. Előzzük meg a bajt!
Branyiczky Márk
Tar Nándor
Dabas Város Önkormányzata Hivatásos Tűzoltósága
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ÓVODAI HÍREK - ÓVODÁSOK A TISZTA FALUÉRT
Az elmúlt évben kiemelt nevelési feladatunk volt
az egészséges életmódra nevelés, s ezen belül
környezetünk védelme.
A Föld napján, nyílt nap keretében a nagycsoportos
gyerekekkel, valamint az érdeklődő szülőkkel sétálni
mentünk az óvoda utcájával párhuzamos faluhatárba.
Döbbenetes kép tárult elénk. A termőföldek végén, az
erdők alján, beton tömbök, építési törmelék, veszélyes
hulladéknak minősülő tárgyak, TV, számítógépmonitor, elem, festékes kannák, rozsdás dróttekercsek,
ágymatracok, fóliatekercs, autógumik és még sok más
egyéb szemét volt felhalmozva.
A gyerekek, bár látták a határban pirosló pipacs mezőt,
s a gyönyörű kamillát, szedni nem tudtak, ugyanis a
szeméthegyek / amelyek testi épségükre is veszélyesek
/ miatt megközelíthetetlenek voltak.
A látottakból gyermekrajz kiállítást, valamint
fotóalbumot készítettünk. A rajzok hűen tükrözik a
gyermekszemmel ábrázolt valóságot. Mindezeket a

Falunapon is kiállítottuk.
Elgondolkodtató, hogy a XXI. század embere, akinek
komfortigénye egyre nagyobb, miért szennyezi saját
környezetét?!
Bízunk benne, hogy az egykor szánkózásra,
akadályversenyekre, tornaórákra helyet adó „Kilátó”
környéke újra szép és tiszta lesz.
Persze kicsiny falunknak ez csak egyik pontja, a
távolabbi helyeken ugyanilyen felelőtlenül kidobott
szeméttel találkozhatunk gyalogos, ill. kerékpártúrák
közben.
Idén tavasszal újra indulunk a kicsikkel a Föld
napján, hisz évről-évre fontos feladatunknak tartjuk
a környezettudatos gondolkodásmód kialakítását.
Bízom benne, hogy falunk lakóinak többsége hasonlóan
gondolkodik!
Védjük együtt a környezetet, amelyben élünk!
Gecserné Hornyák Éva

Felhívás
Nevelőszülőnek jelentkezőket várunk, akik saját
otthonukban teljes körű ellátást biztosítanának a
gyermekvédelmi szakellátás rendszerébe beutalt,
állami gondoskodás alatt álló kiskorúak számára
(0-18 év). A szakellátásba bekerülő gyermekek a
legfontosabbat, a szerető családot veszítették el.
Önök, akik jelentkeznek, óriási kihívás előtt állnak.
Megpróbálják pótolni, helyettesíteni az édesanyai
ölelést, az édesapai szerető szigort és a biztonságot
jelentő otthont.
A jelentkezés feltételei:
» 24. életév betöltése, illetve a gondozásba
helyezett gyermeknél legfeljebb 45 évvel lehet
idősebb
» Személyisége, egészségi állapota és

lakáskörülményei alapján alkalmas legyen a
nála elhelyezett gyermek(ek) kiegyensúlyozott
fejlődésének biztosítására
» 60 órás felkészítő tanfolyam elvégzése
» A nevelőszülő - saját gyermekeit is beleszámítva
- legfeljebb négy gyermek együttes ellátását
biztosíthatja.
Részletes felvilágosítás és információ az alábbi címen,
honlapon és telefonszámon:
Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
és Intézményei - Monori Körzetközpont
2200 Monor, Forrás u. 5., www.pmtegyeszi.hu
Területi nevelőszülői tanácsadó: Tugyi Endréné
(Tel: 06/20-669-0873)

VALLÁSI HÍREK - Mit üzen a múlt?
Március 15-ét ünnepeljük. Éltetjük a szabadságot,
lerójuk tiszteletünket a hősök előtt, levelekből idézünk,
verseket szavalunk. Elhangzik a „Himnusz”, a
„Szózat”, a „Talpra magyar”, és az ünnep hangulatában
valami borzongásféle fut végig rajtunk: érezzük, hogy
árad belőlük a hév a Haza szeretetére, hogy hűségre
és összefogásra buzdítanak, hogy az ősök kihullott
vére minket is kötelez, és hogy a balsorsú események
ellenére magyarnak lenni jó!
De észrevettük-e már azt is, hogy nem csak az emberi
erő nagyságát dicsérik, hanem Isten pártfogásáért
esedeznek. Istenhez, aki mint a történelem Ura
kezdetektől kíséri népét. Aki megteremtette

a lehetőséget a felvirágzáshoz, és aki megfelelő
vezetőket rendelt népe mellé a boldoguláshoz. Ahhoz
az Istenhez, aki hűtlenné lett népét újabb és újabb
megpróbáltatások elé állítja, de csak akkorák elé, amit
még elbír, hogy a reménység magja újra kicsírázhasson.
Istenhez, aki velünk együtt szenved, de fel nem adja, és
megbocsájtó szeretetével újra és újra lehajol hozzánk
és kitárja karját felénk.
Mit üzen a múlt? Tanulj a hibáinkból! Istennel semmi
se lehetetlen, de nélküle kár bármihez is kezdeni. Itt
az új kikelet! A reménység magjai csírában. Talpra
Magyar!			
Vas Mária
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