ISKOLAI köszönetnyilvánítás
A 2012. február 3-án megtartott farsangi karneválunk
sikeres megrendezéséhez nyújtott felajánlásokért
köszönetet mondunk az alábbi családoknak:
Bencze Zoltán, Jagyugya Tamás, Merényi György,
Petyán Gábor, Rácz Béla,
Laza Balázs, Hornyák Mihály, Takács Balázs, Félix

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Csaba, Serfel Péter, Kovalik József, Petrányi József,
Urbin György, Sztahó Norbert, Bernula Attila,
Szolcsánszki Péter, Sztahó Gábor, Szabó Kálmán,
Csiló Pál, Telepóczki Pál.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Fajthné Petrányi Krisztina

TUDta-e ön, hogy

A bika, kecske, tyúk, sajt, búza, gyümölcs, alma,
körte, szőlő, bor, haramia, korbács szavaink török
eredetűek.
A király, megye, pénz, kereszt, szent, pap, család,
unoka, szoba, konyha, pince, málna, medve, bolha
szavainkat a szláv népektől tanultuk.
Latin szó bújik meg az iskola, a kréta, tábla, diák,

vakáció szavainkban.
Német jövevényszók a farsang, tánc, erkély, kastély,
polgár, pék, pisztoly.
A halk szavunk eredetéről azonban semmit sem
tudunk.
Kaizler Ágnes

CIVIL SZERVEZETEK támogatása

A személyi jövedelem adó bevallási határidő
közeledtével, amennyiben szeretné támogatni a
bejegyzett helyi civil egyesületeket, adója 1%-ának
felajánlásával támogathatja az Újlengyeli Diáksport
Egyesületet, adószáma: 18662010-1-13.
A másik két helyi civil egyesület idén még nem
jogosult az szja 1%-ára, ezért őket az Örkényi
Takarékszövetkezet Újlengyeli Fiókjában vezetett

bankszámlaszámon keresztül támogathatja:
Őszikék Nyugdíjas Klub:
65500075-30040018-64000013
VATYA NÉPE Hagyományőrző és Íjász
Közhasznú Egyesület:
65500075-31032005-55000000

2012. február/ Szarvastor hava / Böjtelő hava / Jégbontó hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍrek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Képviselő-testületünk február 13-án elfogadta
az Önkormányzat 2012. évi költségvetését. Az
idei esztendőben a költségvetés a következő
karbantartásokra, felújításokra, fejlesztésekre biztosít
keretet:
-

Tornaterem: belső festés.

Általános Iskola: az új szárny belső festése,
burkolat-javítás, a régi kazánház tetőcseréje, falának
színezése.
Óvoda: új udvari mászóka beszerzése,
meglévő játékok felújítása, festése, HIFI- beszerzés.
Egészségügyi központ: hűtőgép beszerzés,
felnőtt és gyermek vérnyomásmérő, térlátás
vizsgáló, látásvizsgáló táblák; helységenként egy
nyíló ablakra szúnyogháló, orvosi rendelő ajtajának
hangszigetelése (februárban megvalósult).

Térfigyelő kamerák: Településünk
közbiztonságának megóvása, javítása érdekében
Képviselő-testületünk elhatározta, hogy az évi
költségvetésünk terhére térfigyelő kamerákat telepít
a falu különböző pontjain. (Jelenleg a beérkezett
ajánlatok vita alatt állnak.)
2012. évben a hulladékgazdálkodásunk az előző
évhez hasonló ütemben tervezhető: tavasszal és
ősszel hasznosítható hulladékgyűjtések, ősszel
záróakkordként lomtalanítás. A pontos időpontokról –
természetesen – előre tájékoztatjuk a lakosságot.
Az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharcra
ez évben március 14-én, szerdán emlékezünk: 16
óra 15 perckor koszorúzás a Polgármesteri Hivatal
kertjében, 16 óra 30 perckor Ünnepi Műsora a
Kultúrházban. Mindenkit szeretettel várunk.
Falugyűlésünk március 19-én, 18 órakor a
Kultúrházban lesz.

Művelődési ház belső részének vakolatEz évben a Falunapunk június 23-án, szombaton lesz,
felújítása, festése (januárban megvalósult), 4 db belső a részletes program még szervezés alatt áll.
ajtó cseréje.
Petrányi Tamás, polgármester
Közvilágítás bővítés: megvalósult a Dózsa
György utca Határ-Arany J. utca között és a Határ
utca Ady E. utcától délre eső szakaszán.

Rendőrségi hírek
Tisztelt Lakosság!
A januári hónap végén megtörtént az év első vagyon
elleni bűncselekménye. Az éjszakai órákban, a
Kossuth Lajos utcán található vegyesboltnak az utcai
ablak rácsát levágta, majd műanyag nyílászáróját
befeszítette egy ismeretlen elkövető. Az üzletből
energiaitalt és kávét tulajdonított el. A nyomozás
jelenleg is folyik.

esetben a helyi polgárőr észlelésének köszönhetően
sikerült még aznap beazonosítani és a Dabasi
Rendőrkapitányságra előállítani az elkövetőket.
Természetesen az eltulajdonított fa is előkerült, amely
később vissza lett szolgáltatva a tulajdonosának.

Amennyiben a lakosoknak a helyi közbiztonsággal
kapcsolatosan fontos észrevételük van, akkor azt a
következő telefonszámon tehetik meg: 0620/ 489-67A havazást megelőzően megszaporodtak a falopások. 49.
Balázs Gábor, körzeti megbízott
A község külterületein több helyről tulajdonítottak
el akácfát. Két alkalommal kisebb, egy alkalommal
pedig nagyobb mennyiséget vágtak ki. Utóbbi
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TEHETSÉGKUTATÁS
Dabas és a Dabasi kistérség talentumai, figyelem!
Dabas Város Önkormányzata 2012-ben is
megrendezi tehetségkutató versenyét, amely
bemutatkozási lehetőséget nyújt a város és a
kistérség fiataljainak, és támogatja a tehetségek
elindulását, képességeik kibontakoztatását.
Várjuk tehát Dabas és a Dabasi kistérség többi
településének talentumait, azokat a gyerekeket
és fiatalokat, akik az alábbi kategóriákban
tehetségesek, és szeretnék megmutatni tudásukat a
szakmai zsűrinek és a közönségnek.
A jelentkezők a következő kategóriákban
indulhatnak:
- vers- és prózamondás
- ének
- hangszeres előadás
- tánc
Korcsoportok:
alsó tagozat 1-2; 3-4 osztály
felső tagozat 5-6; 7-8. osztály
középiskolás
A verseny menete:
1.
A kistérség települései külön elődöntőkön
válogatják ki a legjobb előadókat. Az elődöntők

lebonyolítása után, kérjük, hogy minden
korcsoportból a legjobb (azaz egy) diákot (vagy
formációt) küldjék az április 20-i dabasi döntőre.
2.
A dabasi elődöntők 2012. április 19-én
lesznek a Kossuth Művelődési Központban
3.
A döntőre április 20-án kerül sor a Dabas
Diego Sportcsarnokban
4.
Az eredményhirdetésre és a gálára április 21én szintén a DDS-ben kerül sor.
A gálán a Zentai Magyar Kamaraszínház ifjúsági
tagozata bemutatja a Valahol Európában című
musicalt.
Jelentkezési határidő: 2012. március 23.
Cím: kapui.agota@dabas.hu, k.teri@freemail.hu
Jelentkezési lap letölthető a www.dabas.hu
honlapról, vagy beszerezhető a dabasi Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatán, a Polgármesteri
Kabinetirodában, vagy Kotán Sándorné tanárnőnél a
Kossuth Lajos Általános Iskolában.
Érdeklődni lehet Kotán Sándornénál a 29/360270, vagy a 29/360-396 telefonszámon, vagy a
Polgármesteri Kabinetirodában, az 561-230-as
telefonszámon.
Mindenkit szeretettel várunk a versenyre!
a SZERVEZŐK

iskolai hírek

Köszönet a papír-írószer felajánlásért Arláth Józsefnek 18. hét 30. nap Pihenőnap
és feleségének.
		
Színházlátogatások
		
Kerékpáros Ifjúsági Kupa
A III. korcsoportos fiú teremfoci csapatunk a megyei Május
területi döntőn 2-1-re legyőzte Ráckeve csapatát így 19. hét 7. nap
Anyák napja: 17.30-kor alsó
bejutottak a megyei döntőbe, amelyre 2012. március tagozat, 18.15-kor felső tagozat
1-jén kerül sor Nagykátán.
19. hét		
Hospitálás az óvodában
20. hét 14. nap Leendő első osztályosok szülői
Iskolánk volt diákja, a jelenleg főiskolai tanulmányait értekezlete 18 óra
végző Gavló Henrik februártól 10 hetes komplex 21. hét		
Szintvizsgák kezdete
szakmai gyakorlatát teljesíti volt tanítónője Kancsár 22. hét 30. nap Kompetenciamérés 4. o., 6. o., 8. o.
Andrea vezetésével.
Alapítványi díj megbeszélése
Osztálykirándulások lebonyolítása
Ütemterv:
Június
Március
23. hét 4. nap Nemzetközi
összetartozás
napja:
10. hét 9. nap Középiskolai felvételi eljárás zárása
megemlékezés órai keretben
11. hét 14. nap Nemzeti ünnep 13 óra Iskolai ünnepély 23. hét 7. nap Alsós osztályozó értekezlet
11. hét		
Március 14-19-ig tanulói adatlap
23. hét 8. nap Felső osztályozó értekezlet
módosításának lehetősége a felvételi lapon
24. hét 14. nap Sportnap
11. hét 16. nap Pihenőnap
24. hét 15. nap Ballagás és tanévzáró ünnepély 18
12. hét 24. nap Tanítás nélküli munkanap
óra
Április
25. hét 20. nap Tanévzáró értekezlet
14. hét 5. nap Tavaszi szünet kezdete
25. hét 21. nap Révfülöpi tábor kezdete
15. hét 11. nap Tavaszi szünet utáni első tanítási nap
25. hét 23. nap Falunap
		
Régiós katasztrófavédelmi verseny,
Monor, Dabas körzet
Petrányi József
Körzeti csecsemőápolási és
igazgató
elsősegélynyújtó verseny
16. hét 16. nap Szülői értekezlet és fogadóóra 18 óra
18-19. nap Hasznosanyag gyűjtés
17. hét 23-24. nap
Elsősök beíratása
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VALLÓ VILÁG
A böjt, mint önkéntes lemondás jogainkról

megélte a mindennapokon keresztül, bizonyítva azt,
hogy nem lehetetlen a szabad akarat és kísértések
ellenére sem, hogy eljussunk Istenhez.
Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjt
A leghatékonyabb módja annak, hogy ellenálljak
időszaka. Vannak a Katolikus Egyház által előírt
a kísértéseknek, nem az, hogy aggályoskodva
kötelezettségek a böjt időszakára, mint például a
“kerülöm a rosszat” (ekkor tulajdonképpen a
hústilalom és mulatozástól való tartózkodás, de a
törvények betartása mellett mégis sokkal értékesebb, Gonosz kedvét leli bennem, hiszen folyton vele
hogy önként vállalunk olyan dolgokat, amik bizony foglalkozom), hanem az, hogy a jó felé, annak
Forrása felé fordulok, Istennel vagyok állandó
nehezünkre esnek - önuralmat, önfegyelmet és
önmegtartóztatást igényelnek: anyagiak, indulatok, kapcsolatban.
Jézus az Atyához fűződő különleges kapcsolata által
szexualitás,TV, számítógép, alkoholizmus,
tudott mindvégig ellenállni a kísértéseknek. Ezt
falánkság, pletykálás és a nyelv egyéb bűnei terén.
az Atyához fűződő szoros kapcsolatát az imádság
„Sok mindenről, ami nekem igazság szerint jár,
táplálta.
amit nyugodtan magamévá tehetnék - teljesen
szabályosan, jogszerűen, törvényszerűen, senki nem „Amikor böjtöltök, ne legyetek búsképűek, mint
a képmutatók. Ők ugyanis elváltoztatják arcukat,
botránkozna meg rajta -, és én mégis lemondok
hogy böjtölésükkel feltűnjenek az embereknek.
róluk időről időre, szeretetből, azért, hogy az Isten
Bizony, mondom nektek, ők megkapták már
mozdulatát utánozzam, hogy az Isten hozzám
jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet,
lehajló megváltó szeretetét tovább tudjam adni.”
az arcodat pedig mosd meg. Ne lássák az emberek,
Jézus maga is lemondott arról a jogáról, hogy mint
hogy böjtölsz, csak Atyád, aki a rejtekben van; és
mindenható (mégis teljes Isten) jöjjön közénk és
fejünk felett, akár akaratunk ellenére is megváltson Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd nektek.”
(Mt 6,16–18)
bennünket. Mindenkiért meghalt, és csak rajtunk
Vas Mária
áll, elfogadjuk-e a felkínált ajándékot. Az EMBERség minden korlátját (kivéve a bűnt) és lehetőségét

ORVOSI, VÉDŐNŐI HÍREK
Februárban egy újszülött érkezett:

- 0-5 éves gyerekek

Csernus Luca 2012.02.06. (a.n. : Kiss Karolina)

- 15-19 évesek, akik zárt közösségekben élnek (iskola,
kollégium, diszkó, szórakozóhelyek, katonaság)

Jó egészséget kívánunk az egész családnak!
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Kiszel Pál
vállalkozónak, aki az új Egészségügyi Központ
szalagfüggönyeinek anyagi fedezetét biztosította.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy Magyarországon
is egyre jobban terjed a gennyes agyhártyagyulladás,
a Meningitis. A fertőzést a meningococcus
nevű baktérium okozza, amely az orr és a torok
nyálkahártyáján szaporodik, cseppfertőzéssel terjed
emberről, emberre.

Két védőoltást ajánlunk figyelmükbe:
MEJUGATE - véd a leggyakrabban agyhártyagyulladást
okozó Meningococcus - C baktérium ellen.
A védőoltást családorvos írja fel receptre, 2 hónapos
kortól adható.
MENVEO - véd a Meningococcus A,C,135, Y
baktérium ellen, 11 évtől - 55 éves korig ajánlott.
Faragó Sándorné
Dr. Megyeri István

Veszélyeztetett korosztály :

ÓVoDAI HÍREK

Február 2-án a Gézengúz együttes látogatott óvodánkba Nagy élményt jelentett minden óvodásnak ez a délelőtt.
és egy kedves farsangi műsorral szórakoztatták
Ebben a hónapban került sor a tanköteles korú
gyermekeinket.
gyermekek iskolaérettségi orvosi vizsgálatára, a
Nevelési Tanácsadó és az óvoda iskolaérettségi
Február 3-án délelőtt tartottuk Ovi-farsangi
szűréseire és megtartottuk az iskolába készülő
mulatságunkat, amelyet mindenki óriási izgalommal
gyermekeink szüleinek a tájékoztató szülői értekezletet.
várt. Minden kisgyermek a szívéhez legközelebb álló
jelmezbe bújhatott és élvezhette azt, hogy pár órára
Pálinkásné Kovács Márta, Óvodavezető
tündér, pillangó, pókember, oroszlán stb. lehet.
Megköszönöm Kaldenecker Ferenc és Murár Attila
Mindhárom korcsoport műsorral készült a nagy napra,
egyéni vállalkozóknak, hogy a konyha részére többször
amit előadtak társaiknak.
is ingyenesen alapanyagot ajánlanak fel.
A bemutatkozás után pedig kezdődhetett a tánc, amelyet
Köszönettel: Majer Istvánné, élelmezésvezető
csak egy hűsítő és egy fánk elfogyasztása szakított meg.
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