RENDŐRSÉGI HÍREK
Tisztelt Lakosság!
Az idei nyári időszak eseménydúsan indult. A község külterületein lévő vállalkozások telephelyeiről, ill. a
község szélső utcáinak kertjeiből ismeretlen tettesek munkagépeket ill. üzemanyagot tulajdonítottak el. Ezek
a bűncselekmények május két hetére koncentrálódtak. Ezek az „átutazó bűnözők” azóta már a Ceglédi és
Nagykőrösi Rendőrkapitányságok illetékességi területein is követtek el hasonló bűncselekményeket. A kapitányságok közötti szoros együttműködés ellenére az elkövetők még nem kerültek elfogásra.
Az elmúlt három hónapban nem történt a település területén vagyon elleni bűncselekmény.
Ezúton is szeretném megköszönni azon polgárőröknek a nyári munkáját, akik a munkájuk, mezőgazdasági
elfoglaltságuk, vagy éppen szabadságolásuk mellett, több éjszakás szolgálattal hozzájárultak a település közbiztonságához!
Végül, de nem utolsó sorban felhívnám a településen gépkocsival közlekedők figyelmét, hogy az iskolai tanév
megkezdését követően fokozott figyelemmel legyenek a reggeli valamint a délutáni órákban az általános iskola környékén közlekedő gyermekekre!
Balázs Gábor
körzeti megbízott

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kulima Mariannak, aki egy idős nő pénztárcáját közterületen megtalálta és visszaadta.
Megtisztelném egy kis idézettel:
„Aki minden tőle telhetőt megtesz, az jól és nemesen cselekszik”
Köszönettel:
Marika néni
A Község és a mozgáskorlátozottak nevében megköszönjük Rizmajer Ferencné (Újlengyel, Temető u. 25.)
Magdikának, hogy a Temető bejáratánál kitalálta és elindította a beton feljáró elkészítését, valamint megköszönjük, hogy a kész feljárót gondosan locsolta. Köszönet jár Fajt Tibornak a kőműves munkáért és
Czinkos Zoltánnak, aki a cementet és a sódert ajándékozta.

ÓVODAI HÍREK

Köszönetünket szeretnénk kifejezni a következő magánszemélyeknek és cégnek, amiért
még az előző nevelési évben adományaikkal segítették óvodánkat:
Fekete Erikának a bábparavánt,
Juhászné Sallai Marikának a jelmezek megvarrását,
Örkényi Takarékszövetkezet Újlengyeli Kirendeltségének az anyagi támogatást.
Az idei nevelési évet az előzőhöz hasonlóan három óvodai csoporttal kezdhettük meg. Minden beíratott gyermeket fel tudtunk venni, így 58 óvodásunk lesz, ha mindenki befogadása
sikeresen megtörténik.
Nyári zárás alatt elkészült az emeleti foglalkoztató teremből nyíló tűzlépcső, két udvari
játékkal (láncos lépegető híd, mókuskerék ) gazdagodott óvodakertünk és mindhárom
homokozónkba friss sárga homok került a gyermekek nagy örömére. Köszönjük szépen!
Az óvoda konyháján tisztasági festésre került sor.
Mindenkinek sikeres nevelési évet kívánok!
Pálinkásné Kovács Márta, óvodavezető
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

nyével. Mindhárom üzemeltető a hatásterületén a
szükséges többséget megszerezte, így jogosultságot
Az elmúlt időszak eseményei, melyek településünk, szereztek a hosszabb nyitvatartási időre.
önkormányzatunk életében fontosabb szerepet
játszanak.
10/2012. (IX. 4.) rendelet a szociális gondoskodás
helyi szabályiról szóló 1/2012. (I. 24.) számú
•
Újlengyel Község Képviselő-testületének önkormányzati rendelet módosításáról.
rendeletei:
Szociális rendeletünk egy pontban bővült, kiegészí8/2012. (VI. 1.) rendelet a hulladékkezelési közszol- tésre került a Rendszeres szociális segély fogalmával.
gáltatási díj megállapításáról.
Rendszeres szociális segélyre jogosult az az 50. életévét betöltött egyedül álló, vagy gyermekét/gyerme2012. januárt 1-től a hulladékkezelési közszolgálta- keit egyedül nevelő személy, aki legalább 40 %-os
tási díj nem változott, május 31-ig. Az Ország Közepe mértékű egészségkárosodást szenvedett és megálTöbbcélú Kistérségi Társulás tanácsülésén a jelenlévő lapodik az együttműködésről. Az együttműködésre
döntéshozók a Remondis-Oköt Kft. díjemelési javas- kijelölt szerv a Társult Önkormányzatok „Együtt”
latát elfogadták. Így a 2011. január 1. – 2012. május Segítőszolgálatai.
31-ig fennálló díjtételek 2012. június 1-től 4,1%-al
emelkedtek. Így a jelenlegi díjtételek:
•
Sertéstelep:
120 literes edény: 		
ÁFA/hó/ingatlan
240 literes edény: 		
ÁFA/hó/ingatlan
1100 literes edény:
hó/ingatlan

1.680.-Ft

+ A Hunland Pork Kft. mint felperes, perben állt az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
3.360.-Ft
+ Vízügyi Főfelügyelőséggel szemben.
Az alperes oldalán, perbeavatkozóként (alperes)
16.800.-Ft + ÁFA/ önkormányzatunk is beavatkozott az alperes pernyertességének előmozdítása érdekében. A Budapest
Környéki Törvényszék 2012. június 26-án ítéletet hirA 120 literes edény díjából – továbbra is – havonta detett a perben.
300.-Ft + ÁFA kedvezmény illeti meg azon ingatlan A Törvényszék a felperes keresetét elutasította, és
tulajdonosokat, ahol életvitelszerűen egy fő tartóz- kötelezte a perköltség megtérítésére. Tehát a 2009-ben
kodik.
elsőfokon kiadott, s még ugyanabban az évben másodfokon megerősített Egységes Környezethasználati
9/2012. (VIII. 7.) rendelet a Vendéglátó üzletek Engedély kalandos utat járt be az évek folyamán. (Ez
éjszakai nyitvatartásának rendjéről.
alapján 2010. júniusában nem jogerős építési engedély
is kiadásra került.) 2010. decemberében (az Elsőfokú
Állampolgári kezdeményezésre a Képviselő- Zöldhatóság által) indított környezetvédelmi hatósági
testületünk rendeletben szabályozta a Vendéglátó eljárás végén az említett Egységes Környezethasznáüzletek éjszakai nyitvatartását. Alapesetben minden lati Engedély visszavonásra került. Ezt a visszavonást
vendéglátó üzletnek 22 – 06 óra között zárva kell a Hunland Pork Kft. megfellebbezte. A fellebbezés
tartani. Ettől eltérő nyitvatartás két esetben lehet- után az eljárás az Országos Zöldhatósághoz került. Az
séges. Szilveszter éjszakáján nincs korlátozás. Egyéb Országos Zöldhatósági eljárás alatt az összes hígtráesetekben – amennyiben a vendéglátó a 22-06 órák gya befogadó nyilatkozat visszavonásra került, így az
közötti időszakban is nyitva szeretne tartani, akkor a elsőfok határozatát, azt részben módosítva helyben
hatásterületén (100 méteres sugarú kör) lévő lakott hagyta. Azután következett a bírósági szakasz,amely
ingatlanokban élők többségének írásbeli hozzájáru- most zárult le a Hunland Pork Kft. vereségével. A
lásával fordulhat a rendeletben kijelölt SOKK Bi- Hunland Pork Kft. utolsó esélyként a Kúriához forzottsághoz kérelemmel. A Bizottság a hatásterület dulhat jogszabálysértésre való hivatkozással. Hogy ez
többségének a támogatásával benyújtott kérelmeket el- megtörtént-e az elmúlt időszakban, arról még nincs
fogadja. Mostanáig településünkön három üzemeltető információnk
fordult a Bizottsághoz hosszabb nyitvatartási igé-1-

•

Temetőüzemeltetés:

Idősek Világnapja alkalmából önkormányzatunk is
rendezvényt szervez településünk időskorú polgáraiÚjlengyel Község Önkormányzata 1999. szeptember nak tiszteletére. Mindenkit szeretettel várunk 2012.
29-én egy 15 éves, határozott időtartamú szerződést szeptember 28-án (pénteken) 18 órakor a Művelődési
kötött a SZIGÜ Zrt-vel a község temetőjének fenntar- Házba.
tására és üzemeltetésére. Az üzemeltető ügyvezető •
Változások az Önkormányzat életét meghaigaz-gatójával történt hétfői tárgyalásunk eredmé- tározó jogszabályi környezetben:
nyeképpen az üzemeltetési szerződést 2012. december 31-vel közös megegyezéssel felbontjuk. Termé- Általános Iskola: az alapfokú iskolai nevelés
szetesen eddig az időpontig Képviselő-testületünk 2013. január 1-től kikerül az önkormányzati feladameg fogja határozni a temető üzemeltetés jövőjét.
tokból, állami feladat lesz. Tehát az általános iskola
fenntartása az államhoz kerül át. A még hatályba sem
•
Hulladékgazdálkodással kapcsolatos őszi lépett jogszabályi rendelkezések már módosultak.
programok:
Az eredeti szándék az volt, hogy az iskolákat vagyonukkal együtt átveszi az állam. 2012. első félévéA tavalyi évhez hasonlóan a program időrendi sor- ben bekövetkezett módosítás nyomán a vagyont már
rendje azt a célt hivatott tükrözni, hogy először a nem tervezi átvenni az állam, a működtetés dologi
hasznosítható hulladékok (vas- és papírgyűjtés: szep- kiadásai pediglen így változtak: 3000 fő lakosságtember 26-27, elektronikai hulladék: szeptember 29.) szám felett az önkormányzatok feladata az iskolák
hagyják el a településünket, s a legvégén kerül sor dologi kiadásaihoz és a felújításokhoz szükséges fora lomtalanításra (október 20.). Ezzel a sorrenddel – rások előteremtése. 3000 fő lakosságszám alatt, az
lehetőségünkhöz képest – szolgáljuk környezetünk önkormányzatok dönthetik el, hogy kívánják-e állni
védelmét, s vele egyben a legolcsóbb hulladék- az említett kiadásokkal kapcsolatos kiadásokat. Ami
gazdálkodást valósítjuk meg. Lomtalanítás alkalmával közös mindkét formánál: az iskolák feletti irányítási
a hulladékokat az azt megelőző nap (október 19.) jogot az önkormányzatok elvesztik.
délutánján helyezzük ki legkorábban közterületre,
azzal, hogy a kihelyezett hulladékok nem jelenthet- Közös Önkormányzati Hivatalok: 2013. január
nek veszélyt a közforgalomra. A lomok elszállítása 1-től a 2000 fő alatti önkormányzatok önálló Polgároktóber 20-án reggel 7 órakor kezdődik.
mesteri Hivatalai megszűnnek, közös önkormányzati
hivatalok felállításáról kell gondoskodni. Esetünkben
egy másik (a járáson belüli, melyet maximum egy
•
Idősek Világnapja:
település közigazgatási területe választhat el tőlünk)
önkormányzattal kell a közös hivatalt felállítani. A
Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás és majdani közös hivatalt felállító települések összlakosDabas Város Önkormányzata a „Közép Pont” Ország ság számának el kell érnie a 2000 főt. A közös hivatal
Közepe Őszi Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál felállításáról az előzetes tárgyalásokat szeptember
részeként idén is megrendezi a Kistérségi Nyugdí- utolsó hetében kezdjük meg.
jas Találkozót, amelyre sok szeretettel meghívják a
kistérségben élő időskorú lakosokat. A rendezvény Járások: 2013. január 1. felállnak a járások.
időpontja: 2012. szeptember 28. (péntek) 15 óra. Településünk az Ország Közepe Többcélú KistérHelyszín: Dabas-Diego Sportcsarnok. Program: A ségi Társulás többi településével és Bugyi nagyközTihanyi Vándorszínpad „Most kezdődik a tánc” című séggel kiegészülve a Dabasi Járáshoz fog tartozni.
magyar nóta előadása. A rendezvényre utazásban A Járások felállításával kapcsolatban sok a bizonyaz Önkormányzatunk segítséget nyújt, amennyiben talanság (ténylegesen átvenni tervezett hatáskörök,
előzetesen jelentkeznek a részvétel szándékával a Pol- feladatellátás(ok) helye, stb…) így konkrétumokat
gármesteri Hivatalban. A jelentkezés határideje: 2012. jelen kiadványunkban nem említhetünk.
szeptember 26. (szerda) 16 óra.
Petrányi Tamás, polgármester
Köszönetnyilvánítás

Mihályné, Köleszné Lampert Andrea, Batuska
Sándor, Bicskei Beáta, Dávid Söröző, Kulima Gábor,
Kaldenecker János, Kollár zenekar, Majer Györgyné
(Vilczkó Beáta ), Takarékszövetkezet, Hornyák
Miklós és a Motorosok, Dabasi Rendőrkapitányság,
Kiállítás résztvevői, Zsűrik tagjai, Fajth József,
Újlengyeli Polgárőr Egyesület, Presso Band, Nyitrai
Dalma és Husz Richárd

Ezúton köszönetet nyilvánítunk mindenkinek,
aki támogatásával, munkájával, szereplésével
hozzájárult
a
Falunapi
rendezvényünk
szervezéséhez,
lebonyolításához.
Önkormányzat
munkatársai,
Foglalkoztatást
Helyettesítő Támogatásban részesülő lányok és fiúk,
Őszikék Nyugdíjas Klub, Barátság Nyugdíjas Klub,
„Vatya Népe” Hagyományőrző és Íjász Egyesület tagjai,
Petrányi Tamás polgármester, Serfel Péter SOKK
Rizmajer Ildikó és gitárosai, Iskolás tánccsoportok, Bizottság elnöke
Óvodai csoport, Kaizler Ágnes, Telepóczki Pál és
családja, Duchaj Sándor, Bro-Ker-Bét Kft., Sinka
Kft., Sylver Együttes, MagyaRock Zenekar, Kölesz
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Polgárőrség hírei

POLGÁRŐRSÉG

Tisztelt lakosság! Ezúton is szeretnénk megköszönni
az anyagi támogatásokat, amivel jelentősen elősegítik
az idei év hátralévő észére a szolgálat teljesítését. Egyesületünk munkája rendben zajlik, nyugodt
éjszakákat tudhatunk magunk mögött a nyári hónapok
alatt, néhány apró esetet kivéve. Szolgálatellátás
során találkozunk olyan személyekkel, akik nyilvánvaló, hogy nem jó szándékkal keresték fel községünket, bel- és külterületen egyaránt! Jelenlétünknek

Pest megyében 18 járás alakul

köszönhetően azonnal távoznak, összetűzésre még
nem került sor. Hamarosan újra lomtalanítás! Kérünk mindenkit, ez idő alatt tartsák zárva a garázsok
és melléképületek ajtajait, ne lehessen az utcáról
belátni milyen értékeket is tárolunk ott! Semmiképpen ne engedjünk az udvarba idegent! Jelen leszünk
egész nap a község területén, ha valakinek problémája
akadna, azonnal hívjon minket! Telefonszámunk változatlan:0630/558-7586.Továbbra is várjuk anyagi
támogatásukat a takarékszövetkezetnél vezetett számlánkra! Köszönjük! Elnökség.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A járások és az ahhoz rendelt kormányablakok létrehozásának fő célja, hogy a közigazgatás közelebb
kerüljön az emberekhez. Ne a polgárok, az ügyiratok utazzanak – hangsúlyozta Tarnai Richárd, a
Pest Megyei Kormányhivatal vezetője. A járás területén a járási székhelyeken kívül is működnek
kormányablakok, amelyek a járás lakosságát egyablakos ügyintézéssel szolgálják. A kormányablakok
egyfajta államigazgatási trafikok lesznek: 2500 témakörben intézhetik ügyeiket a polgárok ügyfélbarát –
reggel 8-tól este 8-ig nyitva tartó – ügyfélszolgálaton.
Tarnai Richárd kormánymegbízott a napokban újra egyeztetett a leendő megyei járási hivatalok székhelyein
lévő szakemberekkel. A megbeszélésen a kormánymegbízott bemutatta Csepregi Tibor járási koordinátort.
Tarnai Richárd elmondta: a nemrégiben kinevezett szakember a megyei járási biztosok munkáját fogja össze.
Pest megye járási rendszerének kialakítása különösen nagy feladat, mivel a megyék közül itt alakul a legtöbb,
számszerűen 18 járás.
A magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező járások és járási hivatalok egykor elválaszthatatlan
részei voltak a magyar államigazgatásnak. A több száz éves múltra visszatekintő járási rendszert 1983-ban
szüntették meg, jövőre tehát harminc év után, de új szervezeti rendben és új céllal alakulnak meg ismét
a járások a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként. Erről júniusban törvényt fogadott el az
Országgyűlés.
A járások létrejötte a közigazgatás átfogó, a közjót szolgáló Jó Állam kialakításának fontos állomása. A cél
modern kori járások kialakítása, melyek alacsony társadalmi költséggel, hatékonyan és ügyfélközpontúan
működnek.
Tarnai Richárd, Pest megyei kormánymegbízott az elmúlt hónapokban rendszeresen, személyesen egyeztetett
a megyei települések polgármestereivel a járási rendszer kialakításáról.
A kormányhivatalok járási központjainak legfontosabb feladata a helyben intézendő államigazgatási
feladatok ellátása. A jövőre megalakuló járási hivatalok elsősorban okmányirodai feladatokat, a
gyermekvédelmi és gyámügyeket, valamint egyes szociális, környezetvédelmi, természetvédelmi igazgatási
ügyeket vesznek át a településektől. A járási hivatalokban szakigazgatási szervek működnek majd:
gyámhivatal, állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal, földhivatal, munkaügyi kirendeltség.
Bazsó Zoltán
Pest Megyei Kormányhivatal
sajtófőnök
tel.: 06-20-235-5006
e-mail: bazso.zoltan@pmkh.hu
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A bejelentkezés kizárólag az online regisztrációs
felületen történhet, határideje 2012. november 30. A
kitöltésben szükség esetén segítséget nyújt az agrárkamara Gazdálkodói Információs Szolgálatának tanácsadója Laczkó Tamás
a
dabasi területi irodában (2370 Dabas Szent István út 67.).

Tisztelt Gazdálkodók !

Az Országgyűlés 2012. július 12-én elfogadta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési
Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvényt. A 2012.
augusztus 1-től hatályos törvény kötelező tagságot ír
elő az agrárszektor és az élelmiszeripar valamennyi
piaci szereplője számára a közeljövőben kiírandó országos kamarai választások nyomán létrejövő új Ag- kelt.: Dabas, 2012.09.03.					
rárkamarában.
								
					
Laczkó Tamás
Ezáltal minden olyan természetes személy és gazdál- 								
kodó szervezet, aki a törvény meghatározása szerint
Kamarai Tanácsadó
agrárgazdasági tevékenységet folytat, kötelezetté vá- 								
lik az agrárkamarai tagságra.
30/334-12-97
A leendő kamarai tagok tehát legkésőbb 2012. november 30-ig kötelesek a Magyar Agrárkamara honlapján
(www.agrarkamara.hu) található online regisztrációs
felületen bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba, valamint befizetni a kamarai hozzájárulást az
ott közzétett számlaszámra.

TÁRSULT ÖNKORMÁNYZATOK SEGÍTŐSZOLGÁLATAI

– családgondozás ( veszélyeztetett gyermekek esetén)
– gyermeknevelési tanácsadás
– családi konfliktuskezelés (agresszió, szenvedélybeMindannyiunk életében adódhatnak nehéz időszakok, tegség, válás stb.)
amelyek átvészelése nagy erőfeszítést, családi össze- – gyermekek panaszainak meghallgatása, és az életfogást, szervezést igényel és még így is meghaladhatja ben való eligazodásuk segítése
az érintettek erejét. Ilyenkor szükségessé válhat külső – életvezetési tanácsadás
segítség igénybevétele is.
Ezt a segítséget kínálja a Társult Önkormányzatok Ha bárkinek elhanyagolt, bántalmazott, magára ha„Együtt” Segítőszolgálatai minden korosztály részére gyott gyermekről vagy idős emberről van tudomása
megbízható, elkötelezett szakemberek által.
forduljon hozzánk, segítünk!
A Segítőszolgálatot öt települési önkormányzat hozta
létre, az újlengyeli, újhartyáni, kakucsi, inárcsi és a Címünk: Társult Önkormányzatok „Együtt” Segídabasi.
tőszolgálatai Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69. (Polgármesteri Hivatal épületében, hátul)
Idős, beteg emberek számára:
			
– étkeztetés, bevásárlás, gyógyszerfelíratás-kiváltás, 				
A Szolgálat dolgozói
fürdetés, környezetük tisztán tartása, stb.
Segíthetünk?

Családok és egyedülállók részére:
– szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
– családterápiás szolgáltatást
– családi konfliktusok megoldását
– jogi segítségnyújtást biztosít.

ISKOLAI HÍREK
Általános Iskolai hírek

–
4 tanteremben táblafestés
Szeptemberi változások:
Nyitó adatok:
–
mindennapos testnevelés bevezetése az 1. és
Összesen 171 tanuló jár iskolánkba, 89 fő alsó, 82 fő az 5. évfolyamon.
felső tagozatos.
–
a tankötelezettség 16 évre csökken
Jelenleg 56 bejáró diákunk van
Személyi feltételeinkről:
Köszönetnyilvánítás:
Nevelőtestületünk személyi összetétele nem változott. Fehérné Pálinkás Editnek
Tárgyi feltételeink javulásáról:
A németországi torna támogatóinak:
–
megtörtént az új szárny festése
Községi Önkormányzat
–
az aula statikai megerősítése
Örkényi Takarékszövetkezet
–
burkolás a galérián és a hosszú folyosón
BRO - KER - BÉT Kft.
–
régi kazánház felújítása
Fekete Erika és Fekete György
–
az új szárny vízelvezetésének megoldása – JENCI-HÚS Kft.
kiskapu kialakítása folyamatban
Ú.D.S.E HÍREK!
mentes) út! Csökkentett költségvetéssel vágtunk
neki az új bajnokságnak és ez okozott némi feszültAz utánpótlás csapataink (13,15) továbbra is reme- séget, ami mostanra realizálódott! Az új igazolásaink
kül szerepelnek. Köszönhető ez a kiválóan dolgozó kezdenek beilleszkedni és hasznos tagjaivá válni
edzőjüknek, nevezetesen: Krizsán Lászlónak! Az csapatunknak! Tudom, hogy ebben a válságtól zivautánpótlásnál történt edzői változások is nagyban be- taros időszakban nagyobb a feszültség, ami időnként
folyásolhatják a klubunk jövőjét! Fodor József szemé- megjelenik a pályán is egyes személyeknél Mégis
lyében olyan szakember került az ifi csapatunk élére, arra kérnék mindenkit, hogy legyen türelemmel és
akinek a személye letéteményese lehet arra, hogy kellő tisztelettel mindenki iránt! Köszönöm! Végül,
“kellő” Újlengyeli játékos kerüljön a felnőtt csapathoz de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mondani
(jó játéktudással) az elkövetkezendő esztendőkben! azoknak az embereknek, akik nélkül eme egyesület
Örvendetes számunkra, hogy két “edzőbojtár” bonto- nem működne! Polgármester úrnak: Petrányi Tamásgatja szárnyait Fodor József irányításával!
nak. A papírmunkák tudorának (tiszteletbeli elnök
Az U7, U9 kis csapataink irányítását Scheidl Mar- úrnak): Serfel Péternek. Az utánpótlás vezetőjének:
cell és Kovács Richárd vette át! Sok sikert és kellő ki- Petrányi Józsefnek. A szakosztályunk vezetőjének:
tartást kívánok nekik ehhez az amúgy is buktatókkal Szolcsánszki Péternek és mindenkinek, aki részese
tűzdelt “szakmához”! A felnőtt csapatunk szekerét ká- ennek a klubnak a működésében!!
tyúktól tarkított úton húzzuk mindannyian (egy irányba) és már látszik a frissen “aszfaltozott”(kátyúktól Tisztelettel: Surman István
TORNATEREM
ÓRA:
16-17
17-18
18-19

HÉTFŐ:
HATHA jóga

19-20
20-21

-

KEDD:
ÚDSE
Alakformáló
torna
ÚDSE
ÚDSE

SZERDA:
futball
futball
futball
futball

CSÜTÖRTÖK:
Alakformáló
torna
futball
futball

PÉNTEK:
ÚDSE
ÚDSE

CSÜTÖRTÖK:
-

PÉNTEK:
-

ÚDSE
ÚDSE

KULTÚRHÁZ

Gyermekek és gyermekes szülők részére:

VETERÁN MOTOR KIÁLLÍTÁS
Veterán Motor Kiállítás támogatói:
Bróker Bét kft., Csiló Pál, Csiló Zoltán, Fajt József, Fajth István, Farkas István, Far-Lau kft., Földvárszki
Gábor, Gáspár Krisztián, Hornyák Krisztián, id. Hornyák Miklós, Inter-VM Trans kft., Kárai Lajosné, Kárai
Zoltán, Klemencz Antal, Klemencz Márton, Kulima István, Kunszt Ferenc, Marschall Csaba, Mikael Ahlfors,
Murár Attila, Poják Gábor, Poli-Sirol kft., Rizmajer Erzsébet, Rizmajer Zoltán, Sinka kft., Surman Bau kft.,
Surman József, Szabó Gergő, Szabó Kálmán, Szász István, Szilágyi Géza ( Tüzép ), Szolcsánszki Péter, id.
Sztahó Imre, Sztahó Gábor, Tomona Richárd, Tóth László, Váradi János, Virág József, Virág György,

ÓRA:
17-18
18-19

HÉTFŐ:
karate
-

KEDD:
-

SZERDA:
karate
-

TEREMLABADARÚGÓ TORNA:
2012. DECEMBER 2-TÓL VASÁRNAPONKÉNT Teremlabdarúgó tornát szervezünk a Tornateremben.
Csapatonként 12 főt lehet nevezni, jelentkezés: Gecser Pálnénál, jelentkezési határidő: 2012. NOVEMBER 15.

Veterán Motor Kiállítás szervezői:
Czegle György,Filler Gergő,Földvárszki Gábor,Hornyák Miklós,Miloszerni László,Sztahó Gábor
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VÉDŐNŐI HÍREK
Védőnői Szolgálat

Köszönetnyilvánítás:
Köszönet Kiszel Pál vállalkozónak aki az Orvosi
Rendelő várójába egy új televíziót adományozott.

2724 Újlengyel, Kossuth L. u. 46.
T: 29/385-670
Védőnő neve: Faragó Sándorné
T: 06-30/740-11-50

Köszönet a szponzoroknak akik a “ Kismama Klub”
Anyatejes rendezvényét 2012.08.09.-én
felajánlásaikkal támogatták.

Általános Tanácsadás : KEDD : 12-13 óráig
( Dr. Megyeri István )
Védőnői gyermek Tanácsadás : KEDD : 9-11 óráig
Védőnői Kismama Tanácsadás : KEDD : 13-15 óráig

1. Örkényi Takarékszövetkezet Újlengyeli Kirendeltsége
2. Fekete Erika
3. Klemencz Mártonné
4. Sinka Károlyné
Külön köszönet Nyitrai Dalmának és Husz Richárdnak a fergeteges táncbemutatóért.

Védőnői Hírek
Újszülöttek :
Kerekes Kristóf 06.22. a.n. : Szedmák Angéla
Kubinszki Alíz
07.09. a. n. : Svébis Katalin
Árendás Dóra
07.19. a.n. : Farkas Mária

Faragó Sándorné
védőnő

Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak.

IN MEMORIAM MÉHÉSZ GYÖRGY
Méhész György 1939. szeptember 28-án született
Újhartyánban. Születése óta Újlengyelben élt. Általános Iskolai tanulmányait is itt Újlengyelben
végezte. A 8. osztály befejezése után az Újpesti Gépipari Technikumban érettségizett, ahol szakrajzot és
szabadkézi rajzot is tanult. A technikum elvégzése
után, egészen nyugdíjazásáig a fémiparban és az
építőiparban dolgozott. Mint építőipari szakember
legközelebb eső városunkban Dabason is tevékenykedett. Közreműködött a dabasi Motel, a dabasi
Gyóni Géza Általános Iskola, a Halász Móricz Kúria,
a Rendelőintézet és a dabasi Táncsics Mihály Gimnázium építésénél is.
1958. augusztus 29-én
házasságot kötött Hornyák Teréziával. Házasságukból két gyermekük született. Gyermekeik: dr. Méhész Magdolna és Méhész György.

Cserhátsurány, Hollókő-vár, Balassagyarmat, Bugyi
és Pusztavacs voltak. Gyakorlatilag kis hazánk majd’
minden szegletében ismerték és gyönyörködhettek
páratlan szépségű munkáiban.

Már gyermekkorában is vonzódott a művészetekhez,
az általános iskolában felfigyeltek kézügyességére és
szép rajzaira. De csak felnőtt korában jutott el odáig,
hogy szabadidejét fa megmunkálásával és festéssel töltse el. A fa megmunkálásával egy csodálatos
középkori hajómodellt épített, amit láthattunk az
egyik újlengyeli kiállításon is. Húsz évi helytörténeti
kutatás után írta meg Újlengyel történetét. A helytörténet első része korábban kiadásra került. A második
kötet anyagát helyi polgárok elektronikus formába rögzítették. Tervek között szerepel a két kötet
együttes kiadása. Rajzolással már fiatal korában is
sokat foglalkozott, de festeni csak a nyugdíjas éveiben, 1999-ben kezdett. A portrékat, a tájképeket, a
csendéleteket az Újlengyeli Falunapokon, a Kistérségi kiállításokon csodálhattuk meg. 2002. óta volt
tagja az Örkényben alakult Alföldi Képzőművészeti
Szabad Szalonnak és azóta vett részt a közös kiállításokon. Ezek a közös kiállítási helyek: Örkény,

A művészember szelídsége, jósága végigkísérte Őt
egész életében.

2005-ben a dabasi kistérségben élő műkedvelő
képzőművészeti alkotók kiállítására a Kossuth Ház
Galériájában került sor, ahol számos festményét
kiállították és csodálhatta meg munkáit, a szépre
vágyó közönség. A kiállítás után alakult meg a Dabasi Kistérségi Amatőr Képző és Iparművész Kör. E
Körnek is haláláig tagja volt.
Szinte majd minden egyes festményén tükröződik
Újlengyelhez való ragaszkodása, csak hogy néhány
kerüljön említésre: Ősz, Falusi utca, Alföld, Dáliák,
Naplemente, Üldözés, Szarvasok, Téli táj, stb.

„Eszembe jutnak az együtt töltött napok,
Fülembe újra megcsendült a hangod,
Szinte látom minden mozdulatod,
Nem is tudhatod, mennyire fáj hiányod.
Gyertyákat gyújtunk és mécseseket,
Ezek a fények világítsanak Neked,
Örök világosságban, békességben nyugodj,
Soha el nem felejtünk, biztosan Tudod!”
Gyuri bácsi mindig is példamutató volt az önzetlen
közösségi szerepvállalásban. Közösségi célú tevékenysége településünk történetének dokumentálásában
elévülhetetlen értéket jelent.
Kedves Gyuri bácsi! Köszönjük és találkozunk.		
Komjáti Rozália, Petrányi Tamás
-4 -

VALÓ VILÁG
Idősek imája

lemi erőm hanyatlását.

Uram, köszönöm Neked az ajándékba kapott éveket
és évtizedeket. Köszönöm életem minden eredményét, amivel megörvendeztettél és minden kudarcát,
amivel korlátaimra figyelmeztettél. Köszönöm családtagjaimat, akik elviselnek, akik mellettem állnak
és szeretnek.

Uram, adj bölcs szívet, hogy meg ne feledkezzem a
végről itt, és a kezdetről odaát. Kérlek, adj kedvet a
munkához, amit még elvégezhetek. Tégy hasznossá,
hogy ne érezzem csak tehernek magam és adj alázatot,
hogy belássam egyre inkább másokra szorulok. Adj
kedvet az imádsághoz, a Veled való beszélgetéshez.
Adj világosságot, hogy jól lássam magam, és jól lásUram, kérlek, bocsásd meg, amit rosszul tettem, és sak másokat is. Adj jó kedvet és nyitottságot, hogy
amit elmulasztottam. Köszönöm, hogy Te nem mégy még mindig tudjak befogadni és adj szeretetet, hogy
nyugdíjba, hanem ma is mindent megteszel üdvös- ne csak panaszkodjak mások hidegsége miatt, hanem
ségemre.
árasszam szereteted melegét.
Uram, adj nekem hálás szívet, hogy mindig észrevegyem: több okom van a hálára, mint a panaszra. Ments
meg az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a mindent-tudás látszatától és a mindent-jobban-tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házsártos,
barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől,
a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a
hiábavalóság nyomasztó érzésétől.

Uram, maradj az, aki mindig voltál: megbocsátó
Édesatyám. Ez indítson arra, hogy én is tudjak megbocsátani. Ne engedd, hogy valaha is fáradt legyek a
köszönetmondáshoz. Ne engedd, hogy valaha is abbahagyjam dicséretedet. Tartsd meg és növeld hitemet.
Szólj Uram, még hallja a Te szolgád!
Ámen.

(Ismeretlen szerző)
Uram, adj erőt, hogy békésen hordjam az öregkor
terheit, humorral fogadjam feledékenységem jeleit, Vas Mária
erőtlenségemet, érzékszerveim tompulását, testi-szel-

MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJA

Szeptember 28. péntek 18 óra:
Idősek Világnapja.

la köz – Petőfi u. sarok, Faluvégi buszforduló, Általános Iskola.

Újlengyel Község Önkormányzata szeretettel
meghívja a Község nyugdíjasait a rendezvényre. Polgármester Úr köszöntője és a vacsora után 20 órától
Leblancz Győző és Tóth Éva szórakoztatja a vendégeket. Koncertjüket bál követi.

A szülők azzal a kéréssel fordultak a szervezőkhöz,
hogy egy helyen legyen csak vendéglátás. A Faház
Büfé megállóját jelöltük ki erre a célra. A többi
megállónál csak táncolni fognak. Aki szeretné a gyermekeket megvendégelni, az délután 3 óráig hozhatja a Faházhoz a kinálnivalót. Szíves megértésüket
köszönjük.

Október 06. szombat 14 óra:
Szüreti felvonulás és bál.

Október 23. kedd 17 óra:
Községi ünnepély. Fáklyás felvonulás.

Programja: 14 óra Nyitótánc az Általános iskolánál
		
Felvonulás
kb. 17 óra Visszaérkezés
19 óra Nyitótánc a Művelődési házban
				
BÁL

November 24. szombat 19 óra:
Sportbál

A szüreti felvonulás útvonala változatlan. Megállóhelyek: Iskola, Kossuth L. u. - Dózsa Gy. u. sarok,
Sportpálya, Temető u. – Akácfa u. sarok, Faház, Isko-

December 21. péntek 17 óra:
Falukarácsony

PAPÍRGYŰJTÉS
Szeptember 26-27-én
papírgyűjtés lesz Újlengyelben.
Kérünk mindenkit, hogy szerda vagy csütörtök reggel az utcára rakja ki a papírhulladékot (lehetőleg kötegelve,
kartonozva, vagy zsákban) s minden ingatlan elől az Általános Iskola tanulói el fogják vinni.
Bővült a tanulók által gyűjthető dolgok listája, alumínium illetve állateledeles dobozokkal. Zsákokban, tisztára
mosva ezeket is elszállítják a gyerekek.
Petrányi József
igazgató
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ISKOLAI ÜTEMTERV
Időpont
Szeptember

39. hét 26-27. nap
Október
40. hét 1. nap
5. nap
6. nap
41. hét 12. nap
42. hét 19. nap
43. hét 22. nap
24. nap
27. nap

44. hét 29. nap
November
45.hét 5. nap
10. nap
47. hét 23. nap
48. hét

30. nap

December
48. hét 1. nap
49. hét 7. nap
50. hét 10. nap
15. nap
51. hét 21. nap
Január
1. hét 3. nap
2. hét 11. nap
18. nap
3. hét
19. nap
4. hét

21. nap
25. nap

Program

Felelősök

Papírgyűjtés

Osztályfőnökök

Fogadóóra
Szemészeti szűrés a tanácsadóban
Szüreti felvonulás és bál
A DIFER felmérése
Iskolai ünnepély október 23-a tiszteletére
13 óra
Pihenőnap
Pályaválasztási szülői értekezlet

Nevelők
Nevelők
Kancsár Andrea
Kaizler Ágnes

Igazgató,
Bíró István

Tanítási nap október 22-e helyett
A DIFER mérésben érintett tanulók létszámát Igazgató
jelenteni a Hivatal felé
Őszi szünet kezdete
Őszi szünet utáni első tanítási nap
Tanítás nélküli munkanap
Kompetenciamérésről adatszolgáltatás a Hivatal felé
AIDS és Drogprevenciós előadás
Kortárs előadó
Tanítás nélküli munkanap
DIFER mérés elvégzése
8. osztályos tanulók jelentkezésének határideje a központi írásbeli vizsgára
Tanítás nélküli munkanap
Falukarácsony
Téli szünet előtti utolsó tanítási nap
A téli szünet utáni első tanítási nap
Az első félév vége
A félévi tanulmányi eredmények értesítésének napja
Központi írásbeli felvételi vizsgák a 9. évfolyamra jelentkezőknek
Tanítás nélküli munkanap
Csángó táncház 18: 00 - 21: 00
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Igazgatóhelyettes
Védőnő,
7-8. osztályfőnökök

Kancsár Andrea
8. osztályfőnök

Petrányi József

TUDTA ÖN, HOGY
Osztályfőnökök
Bíró István

Kaizler Ágnes,
Berecz Jánosné

a magyar tyúk a Magyarország különböző vidékein egyedeiből válogatták. A fehér magyar tyúk, a sárga
őshonos parlagi tyúkok tenyésztett változata, egyike magyar tyúk és a kendermagos magyar tyúk tenyésztörvényileg védett baromfifajtáinknak. Közép-Európa tésével a századfordulón már igen sokan foglalkoztak.
területére valószínűleg a kelták hozták be a házityúkot.
Régészeti leletek alapján megállapították, hogy a ró- A 19–20 század fordulóját követő évtizedekben és
maiak tyúkjai nagyobb testűek voltak, mint az avarok a két világháború között nemesített magyar fajták
által tartott tyúkok. A csekély számú lelet alapján fel- tenyészetei a második világháború alatt nagyobbrészt
tételezik, hogy a honfoglaló magyarok valószínűleg eltűntek. Újbóli kialakításuk először a gödöllői KisálKelet-Európából hozták be magukkal a magyar par- lattenyésztési Kutatóintézetben (KÁTKI), majd az
lagi tyúk ősi változatát. Ezek késői utódaiból kezdtek 1940-es évek végétől több intézményben és gazdaságban zajlott. 1949-ben az ország keltető központjaiban
kialakulni 19. század végén a ma védett tyúkfajták.
már 160 ezer magyar fajtájú naposcsibét keltettek és
A magyar tyúkfajták több tenyésztő közreműködésével értékesítettek.
alakultak ki az 1800-as évek végén. A tenyésztés
Kaizler Ágnes
alapanyagát a parlagi állományok különböző színű forrás: internet
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