EGÉSZSÉGÜGYI HÍREK
Újra van inﬂuenza elleni oltás. Krónikus betegségben szenvedőknek és 60 év fölöttieknek ingyenes.
Érdeklődni dr. Megyeri Istvánnál rendelési időben.
Sok szeretettel köszöntjük az 51-szeres véradót, Varga Józsefet!
December 9-én Mikulás nap a Kismama klub részére az újlengyeli Művelődési Házban.
December 3-án és 4-én a Vöröskereszt gyűjtést rendez a rászorulók résére a Dabasi TESCO-ban.
December 5-én Dabason a Dabas Rádió szervezésében a Polgármesteri Hivatalban véradás délelőtt 10
órától délután 6 óráig. Minden önkéntes véradót szeretettel várunk!
A dabasi Spar áruház mögött elhelyezésre került két konténer, ahová a feleslegessé vált ruhákat, cipőket
lehet elhelyezni a rászorulók számára.

CIVIL SZERVEZETEK HÍREI
ŐSZIKÉK levele
Az „Őszikék” nyugdíjas klub rendszeresen szervez színházi látogatásokat. Január 19-én 19 órai kezdettel
az Operettszínházban a Soproni Petőﬁ Színház vendégjátéka kerül bemutatásra, a „Nem tudok élni nélküled” című musical, a 40 éves az Apostol együttes slágereivel és az együttes közreműködésével. Jegyek
korlátozott számban rendelhetők: Bíróné Lilik Magdolnánál 3600 Ft-os áron + postaköltség + utazási
költség külön busszal. Továbbá ha igény lenne rá, szerveznénk egy „Advent Bécsben” kirándulást kb.
5000 Ft-os áron. Jelentkezés az alábbi telefonszámon: 06-29-385658.

UDSE futár
A 2010/2011-es bajnoki évnek egy szűkebb játékos kerettel futottunk neki, ugyanis Fülöp Lajos és Takács
László eligazolt tőlünk, míg a négy új igazolásunk közül Rausch Péter játszotta végig az őszi idényt, Gecser
Zsolt és Szolcsánszki Milán sérült volt, Balogh Tamás pedig csupán néhány ifjúsági mérkőzésen vett részt.
Így az őszi harmadik helyünk jó teljesítménynek számít. Németh Tamás is makacs sérüléssel bajlódik,
Kerényi Zsolt pedig a Felsőpakony elleni mérkőzésen bokasérülést szenvedett, így az utolsó hat fordulóban
gyakorlatilag 11-12 egészséges játékossal vettük fel a harcot az ellenfelekkel. Az őszi idényre rányomta
bélyegét a klub szűkös anyagi helyzete, annak ellenére, hogy az önkormányzattól, a szurkolóktól és egyéb
támogatóktól is jelentős anyagi segítséget kaptunk. A klub ﬁnanszírozása a jövőben mindenképpen megoldandó feladatot jelent. Az utánpótlás bajnokságokban valamennyi korosztályban indítottunk csapatot, így
Újlengyelben jelenleg 6 utánpótlás csapat (közel 70 ﬁatal) is versenyszerűen sportol.
2010. december 3-5. között ÚDSE kirándulás lesz Balatonfüredre, Csopakra, ahol megismerkedünk
Balatonfüred óvárosával, a Tagore sétánnyal, túrázunk a Koloska-völgy geológiai tanösvényén, és természetesen nem marad el a híres csopaki oromfalas pincesor, és a Jásdi pincészeti borkóstoló sem. Mindenkit szeretettel várunk, még van néhány hely. Részvételi díj 20.000 Ft, mely két éjszaka szállást, 2-2
reggelit, vacsorát, külön buszt tartalmaz. A szállás egy hangulatos, szobánkénti fürdőszobás kúriában
lesz, teljes vitálrészleg használattal együtt. Jelentkezés: Máthé Márk 70/622-7853.

VATYAI regős
A „VATYA NÉPE” Hagyományőrző és Íjász Közhasznú Egyesület részt vett 2010. október 30-án az
újhartyáni HORKA Íjászaival közösen az „Elődeink Ösvényein” elnevezésű országos íj extrém távlövő
verseny megszervezésében, ahol harci íj kategóriában új országos csúcs született, melyet Mónus József
világcsúcstartó állított fel 306 m-es lövésével. Itt Gergely-Szép Kincső (2. oszt.) a történelmi íj mini
kategóriában aranyérmes lett.
A 2010. november 20-án Táborfalván tartott íjászversenyen ifj. Kovács János (4. oszt.) történelmi íj
gyermek ﬁú kategóriában első helyezést, míg Gergely-Szép Kincső (2. oszt) gyermek lány kategóriában
harmadik helyezést ért el. Gratulálunk nekik! Az egyesület minden hétfőn 16-18 óra között az iskola
tornatermében baranta edzéseket tart. Felnőtteket és gyerekeket egyaránt várunk!
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Újlengyel Község Önkormányzatának Tájékoztató Kiadványa

Újlengyeli Szó
2010. november

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Az új képviselő- testület és a polgármester köszönettel veszi a választók bizalmát és igyekszik
megfelelni annak az egyértelmű választói többségnek, melyet kapott.
Kampányígéretünkhöz híven jobban szeretnénk tájékoztatni a lakosságot az őket és a falu sorsát érintő dolgokról. Ennek egyik állomása ez a havi tájékoztató lap, mely nevéhez méltóan új
színfoltként, új szavakkal próbál az Önök szolgálatába állni, információkkal szolgálni közös
környezetünkről.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK
A 2010. évi önkormányzati választások eredménye:
Polgármester: Petrányi Tamás
Képviselő-testületi tagok a kapott szavazatok sorrendjében: Petrányi József, Tugyi Endre László, Serfel
Péter, Máthé Márk, Szolcsánszki Péter István, Sztanyóné Majer Bernadett
A képviselő-testület munkáját két bizottság segíti:
Szociális bizottság tagjai: Tugyi Endre László, Petrányi József, Sztanyóné Majer Bernadett, Majer
Istvánné, dr. Megyeri IstvánSport, Oktatási és Kulturális bizottság tagjai: Serfel Péter, Petrányi József,
Szolcsánszki Péter István, Bíró Istvánné, Gergely Csaba
Az új képviselő-testület 2010. október 11-én tartotta meg ala-kuló ülését, melyen a polgármester, a képviselő-testület
tagjai és a bizottsági tagok letették az esküt, mely az új szöveg szerint így zárult: „Isten engem úgy segéljen”.
A képviselő-testületi ülések fő szabály szerint nyilvánosak, azokon megﬁgyelőként bárki részt vehet, illetve
az ülésekről szóló jegyzőkönyvek a könyvtárban utólag megtekinthetők. A jövőben a képviselő-testületi határozatok jelen tájékoztató kiadványban is megjelentetésre kerülnek. A képviselő-testületi ülések időpontját
a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján tesszük közzé.
Az önkormányzati választást követően a község honlapja (www.ujlengyel.hu) is megújult, többek között
tartalmazza a községi rendeleteket, letölthetők egyes nyomtatványok, továbbá beszámol a fontosabb kulturális és sporteseményekről.

ANYAKÖNYVI HÍREK
Újszülötteink (2010.09.01-től):
Schmitter György és Schmitter Szabolcs, Répási Gréta
Házasságkötések 2010. évben:
Kaldenekker Zsolt és Katona Bernadett,
Surman József és Szabó Edit
Halálesetek (2010.09.01-től):
Fajt István (1948), Szolcsánszki Vanda (1995), Surman Mihály (1942)
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INTÉZMÉNYEK
Polgármesteri Hivatal
2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 69. Telefon: (29) 385-131, -133 Fax, üzenetrögzítő: (29) 385-937
E-mail: ujlengyel@ujlengyel.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő: 8 - 16-ig, Kedd: 8 - 16-ig, Szerda: 8 - 16-ig, Péntek 8 – 14-ig
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel.

Általános Iskola
2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 80., Tel: (29) 385-192
Igazgató: Petrányi József, Igazgató-helyettes: Surman Jánosné

Napközi Otthonos Óvoda
2724 Újlengyel, Petőﬁ Sándor utca 5., Tel: (29) 385-660
Vezető: Máthé Sándorné

Háziorvosi rendelő
2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 46., Tel: (29) 385-165
Háziorvos: dr. Megyeri István Mihály
Rendelési idő: Hétfő: 7,30-11,30-ig, 15-16-ig,
Kedd: 7,30-11,30-ig, Szerda: 7,30-11,30-ig, 16-17-ig, Csütörtök: 7,30-9,30-ig, Péntek. 7,30-11,30-ig

Anya- és Csecsemővédelmi Tanácsadó:
2724 Újlengyel, Dózsa Gy. u. 1.,
Tel: (29) 385-670
Védőnő: Faragó Sándorné
Fogadóóra: Kedd 9-10-ig
Védőnői gyermektanácsadás: Kedd 10–12-ig
Védőnői kismama tanácsadás: Kedd 13-15-ig
Orvosi tanácsadás (dr. Megyeri István): Kedd 12–13-ig
Védőnői fogadóóra az óvodában minden csütörtökön 9-10-ig

Fogorvosi rendelő
2724 Újlengyel, Táncsics M. u. 2.,
Tel: (29) 385-668
Fogorvos: dr. Vaszkó Ildikó
Rendelési idő: Kedd: 14-18-ig, Csütörtök: 14-18-ig

Községi könyvtár
2724 Újlengyel, Dózsa Gy. u. 1.
Könyvtáros: Gecser Pálné
Nyitva tartás:
Hétfő – Szerda – Péntek 15 – 18 óráig
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RENDŐRSÉGI HÍREK
Balázs Gábor körzeti megbízott tájékoztatása alapján többen nyitva hagyják éjszakára házuk nagykapuját. Ez
a rossz szándékkal közeledők számára egy meghívással ér fel. Fordítsunk különös ﬁgyelmet a faluban megjelent házaló árusokra és a „zárcserével” foglalkozó markos legények megjelenésére.

ISKOLAI, ÓVODAI HÍREK
- Az Általános Iskolában a 2010/11-es tanévet 167 tanuló kezdte meg, ez a tanulói létszám közel 10%-kal
haladja meg az előző évi létszámot. Az osztályfőnökök: Kancsár Andrea (1. oszt.), Telepóczki Jánosné (2.
oszt.), Fajthné Petrányi Krisztina (3.o.), Csontosné Rizmayer Mariann (4.o.), Surman Jánosné (5. o.), Bíró
István (6.o.), Kaizler Ágnes (7.o.), Berecz Jánosné (8.o.).
Az iskolában az alábbi délutáni foglalkozások látogathatók: táncszakkör, sportszakkör, humán szakkör, reál
szakkör, környezetvédelmi szakkör, angol szakkör, énekkar, tömegsport, informatikai foglalkozás, német
szakkör. Van továbbá református és katolikus hittan oktatás, logopédiai foglalkozás. Pontos időpontok megtekinthetők az iskola faliújságján.
Az iskolai téli szünet december 20-tól január 2-ig tart.
- Az óvoda a 2010-2011-es évben 4 óvónővel két csoportra osztva működik, és 43 gyermek ellátásáról gondoskodik, mely 3 fővel kevesebb az előző évi létszámhoz képest. Az óvoda december 24-én és a két ünnep
között tart zárva.
- Iskolai, óvodai étkezés lemondása hiányzás esetén reggel 9 óráig lehetséges Majer Istvánné konyhavezetőnél
a 385-660-as telefonszámon.

SPORTHÍREK
- Teremfoci kistérségi bajnokság indul december 5-én vasárnap 13.30-kor az Újlengyeli Iskola tornatermében.
A fordulók szombatonként és vasárnaponként lesznek 13.30 órai kezdettel. 14 csapat nevezett Újlengyelből,
Csévharasztról, Pilisről, Nyáregyházáról, Pusztavacsról, Dabasról és Kakucsról. Az újlengyeli érdekeltségű
csapatok: Re-Láció, Csikók, Pszihoszivacsok, Favorit Joga Team, Hasra SE. Mindenki játszik mindenki ellen.
A fordulók időpontjai: 2010.12.05, 12.11-12, 12.18-19, 2011.01.02, 01.08-09, 01.16, 01.23, 01.29-30. A döntő
és az eredményhirdetés 2011.02.06-án 13.30-kor lesz.
- Baranta minden hétfőn 16-18-ig az Általános Iskola tornatermében.
- Jóga minden csütörtökön 17 órakor az Általános Iskola tornatermében.

KULTURÁLIS HÍREK
Újlengyel Ünnepelt: 1956 – 2010 október 23.
2010. október 23-án Újlengyel megemlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről és eszmeiségéről. Az ünnepi mise után az emlékestre 18 órai kezdettel került sor, melyen felléptek Újlengyeli
Általános Iskola volt és jelenlegi diákjai, az „Őszikék” nyugdíjas klub tagjai és az újlengyeli barantások.
A nézőtér megtelt, az aula is, és – mint utólag kiderült – volt, aki az utcáról nézte az ablakon át. A falu nagy
része együtt volt és ünnepelt, őszintén és nem azért, mert kötelező volt. Felemelő érzés volt látni, ahogy gyűlik
az emlékezni és ünnepelni vágyó tömeg, ahogy kicsordul a könny az emberek szeméből, amikor a gyerekek
teli torokból kiabálták: „Hiszek Magyarország feltámadásában!”, ahogy egy emberként énekeltük a nemzeti
Himnuszt kísérőzene és magnó nélkül, és amilyen méltóságteljesen vonult este a fáklyás menet a falu főutcáján. Felemelő érzés volt a vastaps és az összetartozás oly keveset tapasztalt nemes érzése. Sokan rájöttek arra,
hogy ez volt a legkevesebb, amit megérdemelnek azok, kik vérüket ontották értünk a szabadságharcok idején,
és hogy a Nemzeti Ünnep nem arról szól, hogy végre nem kell munkába menni. Köszönet a meglepően sok
ünneplőnek, akik felül tudtak emelkedni a hétköznapokon, és akiknek köszönhetően megmozdult Újlengyel.
A műsorról készült felvétel megtekinthető a falu honlapján.
A Falukarácsonyra december 17-én 17 órakor kerül sor. Az iskolások Betlehemes játékot adnak elő kb. 30 percben a Művelődési Házban. Minden érkezőt forró teával és fonott kaláccsal vendégel meg az Önkormányzat.
Táncház indul 2011. januárjától a Művelődési Házban havi rendszerességgel Gecser Zsolt vezetésével.
A pontos időpontot a következő lapszámban tesszük közzé.
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