VALLÓ VILÁG
Mi is történt virágvasárnap?
Jézus felmegy Jeruzsálembe, a zsidó vallási
központba, a ’peszah’ ünnepre, ami az Egyiptomból
való szabadulásról emlékezik meg. Jeruzsálem
zsúfolásig megtelt ünneplőkkel.
Jézust ekkora már országszerte ismerik, és sokan
abban reménykednek, hogy Ő a megígért Messiás,
aki megszabadítja őket a római elnyomás alól. A nép
ezért köszönti őt úgy, hogy köntöseit lábai elé teríti
érkezésekor, ahogy az egy magas rangú személynek
kijár. De ők lázadást, forradalmat és harcot várnak.
Fizikai változást. Szabadságot, jólétet, boldogságot.
Most! Nem később!
’Dávid fia’ ként köszöntik – vagyis Dávid király
családjából származónak ismerik el -, ami jogilag
alapot adhat arra, hogy királlyá koronázhassák.
Valamint a jövendölések is a dávidi házból származó
Megváltó királyról beszéltek.
„ Hozsanna!”Szabadíts meg! Éljen! „Áldott, a ki jő
az Úrnak nevében!”
Isten ismét elküldi a második ’Mózest’, akit megígért,
és aki kivezeti népét a rabságból.
Ezzel szemben Jézus nem lovon érkezik, ahogy a
hódítók és katonák, hanem szamárháton, mint a
pásztorok, akik a nyájukat terelik.

A zsidók egy csoportja, a farizeusok, ’lelkimegváltót’ várnak, de számukra Jézus újszerű
törvény értelmezése - amely a zsidó nép
kiválasztottságát megszünteti és a kitaszítottakat,
bűnösöket és tisztátalan pogányokat velük egyenlő
rangra emeli - kétségessé teszi, hogy Ő legyen
Isten küldötte. Vannak kételyeik, de önérzetük
és büszkeségük elnyomja azt. Annyira a törvény
betűihez ragaszkodnak, hogy nem látják: a
megbocsátó szeretet minden emberi törvény felett áll.
A külsőségre fókuszáltak a belső tartalom helyett.
Míg a nép ünnepli Jézust, a farizeusok várakoznak.
Jézus nem tiltakozik az ünneplés ellen, elfogadja. De
nem lázít és nem lép trónra.
Sokan csalódtak, elbizonytalanodtak és elfordultak
Tőle. Nem erre számítottak!
A Főtanács és Írástudók egy csoportja bizonyítottnak
látják kételyeiket és elkezdenek szervezkedni.
A következmények elkerülhetetlenné váltak. Be
kellett teljesednie az írásoknak.
Mert „Úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő
egyszülött Fiát adta, hogy ha valaki hiszen Őbenne el
ne vesszen, hanem örök élete legyen.” - Jn 3,16
					Vas Mária
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Tisztelt Újlengyeli
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EBTARTÁS SZABÁLYAI

utaló megfelelő
figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
Az elmúlt falugyűlésen felvetették, hogy több ebtartó
is kóborolni hagyja esténként kutyáját, mivel nem zárja szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti
és védett természeti területen a természetvédelmi
be kapuját, ezzel biztosítva az ember leghűségesebb
barátjának napi sétáját. Ennek a lehetőségnek a kutyák őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az
természetesen örülnek és élnek is vele, főként a tavaszi önkormányzati természetvédelmi őr is szabhat ki
helyszíni bírságot.
időszakban, amikor a szerelmi kényszer is űzi a hím
ivarú egyedeket.
Fentiek alapján kérem az érintetteket, hogy kutyáikat
ne hagyják kóborolni és az ebek tartásánál legyenek
A békés egymás mellett élés érdekében rögzített
figyelemmel a következő szabályokra is:
szabályozás: jelen esetben a szabálysértési törvény
(5) Tilos
szerint viszont a fent említett cselekedet, illetve
a) ebet tartósan 10 m2 -nél kisebb területen,
mulasztás tiltott, szabálytalan és akár súlyos
b) ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve,
következményekkel is járhat:
tartani.
Veszélyeztetés kutyával
(6) Ebek csoportos tartása esetén számukra
193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok
b) természeti és védett természeti területen, vagy
hathetes koráig.
vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz
(7) Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló
nélkül elengedi, vagy kóborolni hagyja,
elven működő szerkezettel - kikötve tartanak, a
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
feszített és futó részek hosszának összege nem lehet
eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat
kevesebb 5 m-nél, valamint a futó rész nem lehet
segítő kutya kivételével - szállítja,
rövidebb 3 m-nél.
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő
(13) Az ebek kikötéséhez, illetve vezetéséhez használt
területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve
eszközöknek az állatra történő rögzítésére kizárólag
mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével nyakörv vagy hám használható oly módon, hogy az az
beenged, illetőleg bevisz,
állat egészségét ne veszélyeztesse.
szabálysértést követ el.
Természetesen az „AKINEK NEM INGE, NE VEGYE
(2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy
MAGÁRA” elv jelen esetben is alkalmazandó!
nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára
Köszönettel: dr. Szabó Tibor

TUDTA-E ÖN, HOGY ...
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eljutott, követte neve is, a kocsi. Nemcsak a kocsi, a
... nemcsak mi tanultunk más népektől, hanem azok
kocsis is tőlünk származott el más nyelvekbe. Például
is tőlünk? A város szó például átkerült valamennyi
a németben: Kutscher (kocsis). A franciában: cocher
Balkán félszigeti nyelvbe. Az orosz nyelvben
(kocsis). Az angolban: coach (hintó, kocsi), coachman
meghonosodott a sereg, sisak, és a szállás szavunk.
(kocsis).
A francia nyelvben meggyökeresedett: a huszár, a
Világszó lett a gulyás, a paprika, a puszta, a fogas
csákó, a sujtás, a hajdú.
Úgyszólván egész Európában elterjedt kocsi szavunk. (süllő), a tokaji és még néhány gasztronómiai
kifejezés.
A Komárom megyei Kocs községben gyártottak
/ Forrás: Hernádi Sándor: Magyar szó, magyar beszéd
először könnyű, utazásra kiválóan alkalmas
Osiris Kiadó /
szekereket. A kocsi szekér jól bevált a forgalomban,
Kaizler Ágnes
messzi földre is elkerült. S ahová a kocsi szekér
-1-

RENDŐRSÉGI HÍREK

Tisztelt Lakosság!
A község közbiztonsága tekintetében pozitív
fejlemény, hogy az elmúlt egy hónapban nem történt
vagyon elleni bűncselekmény. Annak ellenére sem,
hogy a környező településeken több lakásbetörés és
melléképület feltörés történt. Ezek vonatkozásában
a Dabasi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
több sikeres felderítést is végrehajtott, aminek

következtében számos lakásbetörés elkövetőit
sikerült elfogni.
Felhívnám a gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy
a jövőben fokozottan ügyeljenek a sebességhatárok
betartására, mivel a közlekedési kollégák
sebességmérést fognak végrehajtani Újlengyelben, és
a környező községek területén is.
			Balázs Gábor, körzeti megbízott

POLGÁRŐRSÉG
Tisztelt Lakosság!
Egyesületünk bírósági bejegyzése megtörtént,
így saját számlaszámmal rendelkezünk a
Takarékszövetkezetnél:
65500075-31047432-53000004.
Ezúton kérünk mindenkit, lakosokat és
vállalkozókat, hogy lehetőségük szerint járuljanak
hozzá a működésünkhöz szükséges összeghez,
amit egy éven keresztül a Polgárőrség tagjai saját
pénzükből fizettek! Az Önkormányzat 340.000
Ft-tal járult hozzá az idei költségeinkhez. A Pest
Megyei Polgárőr Szövetség pedig 200.000 Ftot szavazott meg számunkra, de sajnos ez még
mindig kevés az egyébként szerény felszerelésünk

fejlesztésére és az üzemanyag fogyasztásunk
finanszírozására!
Segítségüket ezúton köszönjük!
Sajnálattal tapasztaljuk éjszakai járőrözésünk
során, hogy a faluban sokan nyitva hagyják a kis
és nagykapujukat egyaránt! Itt a tavasz, ebben az
időszakban jellemző, hogy elszaporodnak a vagyon
elleni bűncselekmények úgy nappali, mint éjszakai
elkövetéssel! Zárjuk melléképületeinket és ne
hagyjuk az udvaron a kerékpárt és hasonló könnyen
mozdítható értékeket! Ne kínáljunk fel lehetőséget
a besurranó tolvajoknak! Sajnos nem lehetünk
egyszerre mindenhol, de igyekszünk!
Mogyorósi József

ISKOLAI BEIRATKOZÁS
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy az Újlengyeli Általános
Iskolában 2012. április 23-24-én reggel 8.00
óra és 16.00 óra között írathatják be tanköteles
gyermekeiket.
A beiratkozás szabályai idéntől 2012.01.01-jétől
megváltoztak!
Mielőtt a szülő április 23-án, illetve 24-én
megjelenne beiratkozás céljából az Általános
Iskolában, előtte a következő a teendői vannak:
Okmányirodában a gyermekről fénykép
készíttetése.
Az okmányirodába a következő dokumentumokat
kell vinni:
•
születési anyakönyvi kivonat
•
lakcímkártya vagy érvényes útlevél
Az okmányirodában kapott NEK azonosítóval
kell a beiratkozás helyén megjelenni.

a gyermek lakcímkártyáját – amennyiben
van
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
a gyermek TAJ kártyáját
1 400 Ft-ot (diákigazolványhoz)
kedvezményre jogosító dokumentumok
másolata (rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultságot megállapító határozat,
három vagy több gyermek esetén családi pótlékot
igazoló szelvény, tartós betegséget igazoló
szakorvosi papír)
óvodai szakvéleményt, orvosi igazolást
Kérjük, hogy az alábbiakat a beíratás időpontjáig
gondolják át, a beiratkozáskor szükséges
nyilatkozatok megtételéhez:
•
Igény napközis foglalkozásra, étkezésre.
Minden eredeti iratot egyeztetés és beírás után
visszaadunk.
Petrányi József, igazgató

Kérjük, hozza magával:
a szülő személyi igazolványát és
lakcímkártyáját

iskolai hírek
Köszönetet mondunk az iskola támogatásáért
Klemencz Mártonnénak és Revák Andrásnak.
Hasznosanyag gyűjtés időpontja:
2012. április 18-án papír,
2012. április 19-én papír és vas gyűjtés.
Petrányi József, igazgató
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BELTERÜLETI UTAK SZABÁLYOZÁSA

Javaslat Újlengyel község belterületi útjai
kereszteződéseinek közlekedési szempontból való
újraszabályozására, jelzőtáblák kihelyezésével.

I.
Alapvetés
A több évre visszamenően elemzett rendőrségi
nyilvántartások alapján megállapítható, hogy a
községben baleseti gócpont nincs, a bekövetkezett
halálos és súlyos sérüléssel járó balesetek szinte
mindegyike külterületen, kevés kivétellel a 405-ös
számú főúton következtek be.
A község belterületén jelentéktelen számú,
elsőbbség meg nem adásából, sebesség helytelen
megválasztásából és ittas járművezetésből adódó
közlekedési baleset történt.
A szabályozási javaslat alapkoncepciója az
egyértelmű közlekedési helyzet kialakításával a
gépjárműves, kerékpáros, és gyalogos közlekedés
biztonságának növelése, így a balesetveszélyes
szituációk csökkentése, valamint a Kossuth Lajos
utcára és a 4606-os számú útra irányuló forgalom
gyorsítása az oda vezető utcák közlekedéstechnikai
fölé rendelésével.
II.
A jelenlegi szabályozás:
A Kossuth Lajos utcára csatlakozó valamennyi utca /
Dózsa György, Ady Endre, Majori, Rákóczi, Táncsics
Mihály és Akácfa utcák / „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla alkalmazásával alárendeltek.
A 4606-os számú csatlakozó valamennyi utca /
Arany János, Határ, Árpád és József Attila utcák/
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla alkalmazásával,
míg a Kossuth Lajos utca „ÁLLJ! Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla alkalmazásával alárendelt.
A település utcáinak aszfaltozását követően több
kereszteződésben megváltoztak az évtizedek
alatt berögződött közlekedési szabályok, a
Táncsics Mihály utca három keresztutcájával
is egyenrangúvá vált, míg a község sok közútja
egymásnak mellérendelt maradt. A többszörösére
nőtt gépjárműforgalom és néhány nehezen belátható
útkereszteződés miatt balesetveszélyes szituációk
alakulhatnak ki, melyek megelőzése közlekedési
jelzőtáblák kihelyezésével elérhető.
III.
A szabályozási javaslat:
A Kossuth Lajos utca és a 4606-os számú út
vonatkozásában a jelenlegi szabályozás fenntartása.
Dózsa György utca alárendelése a Határ utcai

és az Árpád utcai kereszteződésben, „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla alkalmazásával
A József Attila utca alárendelése a Dózsa
György utcai kereszteződésben, „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla alkalmazásával
Az Árpád utca alárendelése az Ady Endre
utcai kereszteződésben, „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla alkalmazásával
A Temető utca alárendelése az Ady Endre
utcai Táncsics Mihály utcai és az Akácfa utcai
kereszteződésben, „Elsőbbségadás kötelező”
jelzőtábla alkalmazásával.
A Nyári Pál utca alárendelése az Táncsics
Mihály utcai és Akácfa utcai kereszteződésben,
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla alkalmazásával.
Petőfi Sándor utca alárendelése a Rákóczi
utcai és Táncsics Mihály utcai kereszteződésben,
„Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla alkalmazásával.
A tervezett javaslatok 18 db „Elsőbbségadás
kötelező” jelzőtábla kihelyezésével megvalósíthatók.
A jól belátható kereszteződés, egyértelmű
közlekedési helyzet, illetve a csekélyebb forgalom
miatt elsődlegesen nem szükséges a következő
kereszteződések újraszabályozása:
o
Határ utca és Ady Endre utca kereszteződése
o
Arany János utca és Dózsa György utca
kereszteződése
o
Petőfi Sándor utca és Akácfa utca
kereszteződése
IV.
Kisebb költségű szabályozási alternatíva:
A költségvetési szempontok figyelembevételével
a II. pontban leírt szabályozásból a kisebb
kockázati szempontok miatt elhagyható az alábbi
kereszteződések közlekedési szempontból történő
újraszabályozása.
o
A József Attila utca és a Dózsa György utca
kereszteződése.
o
Petőfi Sándor utca és Táncsics Mihály utca
kereszteződése.
o
Temető utca és Táncsics Mihály utca
kereszteződése.
Az egyszerűsített szabályozás esetén a szabályozási
javaslat 13 db „Elsőbbségadás kötelező” jelzőtábla
kihelyezésével megvalósíthatók.
Takács Balázs

ÓVODAI HÍREK

Köszönetünket szeretnénk kifejezni Arláth Józsefné
Zsanettnek, amiért egy karton fogkefét ajándékozott
óvodánknak!

Az idei nevelési év fontosabb eseményeiről szeretném
tájékoztatni az érdekelteket:

2012. május 25-én rendezzük meg a középső
csoportosok Évzáró ünnepségét.
2012. június 1-én, délután 5 órai kezdettel kerül sor a
Kultúrházban a nagycsoportosok Évzáró műsorára és a
Ballagásra.
Pálinkásné Kovács Márta, Óvodavezető

2012. május 8-ára tervezzük Anyák napi köszöntőnket
és a már hagyománnyá vált közös kirándulást.
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Folkest
Április 14-én szombaton 17 órai kezdettel folkzenei előadást tart a Művelődési Házban
a Finnországi “ The Vuoksi octet without coxswain” nevő oktet, melynek során finn
népzenét és klasszikus műveket adnak elő. A 8 tagú férfikórus neve magyarul annyit tesz
mint: “ A Vuoksi folyó oktetje kormányos nélkül”. Előttük fellép az Őszikék Nyugdíjas
Klub kórusa Újlengyelből.

baranta

Húsvét után újra indulnak a baranta edzések a focipálya mögötti réten minden szerdán
délután 5 órai kezdettel. Az első edzés ápriulis 11-én szerdán 17 órai kezdettel.lesz
megtartva és az íjászattal kezdünk. Az edzések térítés mentesek. Akinek van íja, vesszeje,
hozza magával, akinek nincs annak adunk. Ki kedvet érez hozzá, szívesen látjuk.			
											Gergely Csaba

hírdetés
Újra megnyílt a régi cukrászda Újlengyelben a Kossuth Lajos u. 70/A. alatt “Barbi
Cukrászda” néven. A cukrászda újra a régi ízekkel, fagyikkal, sütikkel várja Önt.
											
Benedek Barbi

Újlengyeli u-13 fiú focicsapat

III. korcsoportos fiaink Nagykátán március 1-jén Százhalombatta, Dunakeszi és Nagykáta
csapatai mögött a IV. helyezést érték el. A megyében 119 csapat indult a versenyen.
A csapat tagjai: Félix Gergő, Krizsán Bence, Petrányi József, Félix Krisztián, Gelbmann
Bence, Szabó Dávid, Sztahó Gábor, Majer András, Rácz Viktor, Mogyorósi Dávid,
Hornyák Miklós és Szolcsánszki Péter. Felkészítő tanár Bíró István.
Hajrá Lengyel!!!

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

költségvetés 2012

Az alábbi táblázatban szeretném bemutatni önkormányzatunk számszerűsített költségvetését.

Önkormányzatunk
költségvetésének
megítéléséhez, az abban rejlő lehetőségek
és/vagy
fenyegetettségek
elemzéséhez
elengedhetetlen az önkormányzat hosszú
távú kötelezettségét jelentő hitelállományok
ismerete. Jelenleg önkormányzatunk két hosszú
távú hitelállománnyal rendelkezik.
1.
Az első a Belterületi úthálózat
aszfalburkolattal való ellátásához, 2005. évben
felvett hitel: A futamidő vége: 2025. A fennálló
tőketartozás: 56.625eFt, várható kamatfizetési
kötelezettség: 18.763eFt. Tehát a hitellel
kapcsolatos adósságszolgálati kötelezettség a
következő tizenhárom évben: 75.388eFt.
2.
A második nagyobb hitelterhünk
a
Csatorna
beruházással
kapcsolatos
kezességvállalási hitel-keret. A felvétel 2007.
év óta folyamatos. A keret valószínűleg 2013.
év közepén merül ki. A törlesztése folyamatos.
Futamidejének lejárata: 2027. Jelenleg
44.290eFt a fennálló tőketartozás.
Még egy hosszú távú, potenciális fizetési
kötelezettségről kell említést tenni: Újlengyel
Község Víziközmű Társulata 2004.08.11én 570.600.594Ft összegű beruházási célú
hitelt vett fel. A hitel lejárata 2014.05.30. A
jelenlegi számítások alapján a finanszírozási
konstrukció a futamidő végére nem fogja a
hitel teljes összegét lefedni. (A hitel fedezetét
az eredeti számítások szerint a lakossági
befizetések – a havi 1000Ft/ingatlan, a

Fundamenta-Lakáskassza LTP-megtakarítások,
önkormányzati és egyéb támogatások, és egy
óvadéki betétszámlán képződő megtakarítás
kamata jelentené.) A várható hitel-maradvány
érték a lejáratkor meg fogja haladni a 100mFtot. Ez a hitel nem az önkormányzat hitele, de
mivel az önkormányzat kezes szerepét tölti
be a konstrukcióban, így ezen hitel várható
kötelezettségeivel mindenképpen kalkulálnunk
kell.
A belterületi útjaink alá-fölé rendelésének
munkálatai – várhatóan – április 6-7-8-án
realizálódnak. Kérünk mindenkit, hogy a
munkák végeztével kialakuló új forgalmi rendre
különösen figyeljünk, mert minden változás
veszélyekkel járhat, ha az ember a megszokott
forgalmi rend „feltételezésével” közlekedik, s
nem veszi figyelembe a változásokat.
Április 11-én területi katasztrófa-védelmi
versenynek ad helyet az általános iskolánk.
Ezen a napon az Iskolaköz el lesz zárva a
közforgalom elől.
A sertéstelep-ügyben az utolsó tájékoztatásom
óta két tárgyalás is volt a bíróságon. Az utolsó
tárgyaláson (március 28-án) született végzés
szerint a tárgyalás május 9-én folytatódik.
		
		Petrányi Tamás, polgármester
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