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A polgárőr egyesület telefonszáma: 06 30 558 7586

Minden újlengyeli  lakosnak nyugodt, békés ünnepeket 
kívánunk!

Újlengyeli Polgárőr Egyesület

ÉV VÉGI KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
 
Közeledik az év vége, ilyenkor mindannyian megállunk kicsit és átgondoljuk, mit hozott számunkra az elmúlt 
esztendő. Meggyőződésem, hogy településük sikeresen búcsúzhat az óévtől, a település működése és fejlesz-
tése idén is biztosított volt. 
 
Mint a térség országgyűlési képviselője, bízom abban, hogy a következő években is folytatni tudjuk a közösen 
megkezdett munkát.
 
Wass Albert mai is időszerű soraival kívánok a település minden lakójának áldott, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket és békés, eredményekben gazdag új évet. 
 
„Nem elég, ha csak ráköszönünk egymásra a megszokott szavakkal: „Adjon Isten boldog újesztendőt!” Mert 
Isten szándéka üres szavakból nem változik javunkra. Ha valóban „boldog újesztendőt” várunk, akkor teljesí-
tenünk kell előbb az isteni parancsot: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, s szeresd nemzetedet önmagad-
nál is jobban!”

„Adjon az Úristen erőt, egészséget minden derék magyarnak, és a magyar
 szívekben egymás iránt való hűséges szeretetet!”

 
Pogácsás Tibor
országgyűlési képviselő – Fidesz
Önkormányzati Államtitkár

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Néhány szóban összefoglalóan önkormányzatunk, településünk idei évéről:
Szociális hálónk: Képviselő-testületünk októberben egy új, egységes szerkezetű - korábban 
külön rendeletben szabályozott tételekkel kiegészített – rendeletet fogadott el a szociális gon-
doskodás helyi szabályairól. A rendeletbe átkerült a pár éve bevezetett „babakelengye támo-
gatás”, a több éve nyújtott „fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása”. Új tétellel 
is bővült a helyben nyújtható szociális juttatások köre, nevezetesen a „vakcina-támogatás” 
lehetőségével. Minden egyéb – korábban meghozott támogatási forma – változatlanul meg-
maradt. A rendelet szövege a többi helyi önkormányzati rendeletünkkel együtt megtalálható a 
település honlapján és az önkormányzati hivatalban.
Ingatlanvagyon: Júliusi kiadványunkban említést tettem épület- és telekvásárlásról. Meg-
vásároltuk az Újlengyel, Kossuth Lajos utca 15/b. szám alatti ingatlant 15 mFt-os vételárral.
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

KARÁCSONYI VERSEK

Weöres Sándor: Szép a fenyő

Szép a fenyő télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:

míg az ágán jég szikrázik,
üde zöldje csak pompázik.

Nagykarácsony immár eljő,
érkezik az új esztendő.

Míg a mező dermed, fázik,
a zöld fenyves csak pompázik.

Az ingatlant azóta bérbeadással hasznosítjuk. Kicsit bonyolultabb eljárást követően megvásá-
roltunk három újonnan kialakított belterületi telket egyenként 1,6 mFt-os vételáron (a „Sportlé-
tesítmény fejlesztésre” kapott támogatás felhasználási helyének kialakítása végett). A három te-
lek egymással összevonva egy helyrajzi számon novemberben került önkormányzatunk nevén 
bejegyzésre. Októberben tárgyalta képviselő-testületünk Hornyák Krisztián József földcseré-
vel kapcsolatos kérelmét. Önkormányzatunk tulajdonát képezte az Újlengyel, 078/44. helyrajzi 
számú szántó és rét művelési ágú, 19 104 m2 területű 18,56 Ak értékű (fajlagosan 9,71 Ak/
ha) földterület, mely beékelődött a kérelmező által művelt szántóterületek közé.  A csereként 
felajánlott földterület egymással közvetlenül határos helyrajzi számokon (Újlengyel, 0129/8,9; 
0127/5,6,15,16) helyezkedik el és összességében 21 381 m2 területű, 21,53 Ak értékű (fajlago-
san 10,07 Ak/ha) szántó, rét művelési ágú földterület. A földcserét követően önkormányzatunk 
ingatlanvagyona 2277 m2 területtel és 2,97 Ak értékkel, s ha a fajlagos Ak-értéket (Ak/ha) mint 
a föld minőségét egzaktan kifejező mutatót - más objektív mutató híján -  elfogadjuk, akkor mi-
nőségileg is jobb földterülettel gyarapodott.  A földcsere összes költségét a kérelmező viselte.
Megvalósult értéknövelő beruházásaink: A nyár folyamán kivitelezésre került a községháza, 
kultúrház és iskolánk épületeinek energetikai felújítása. Az épületek 12 cm vastag szigetelést, 
néhány helyen új nyílászárókat, födémszigetelést és az iskola ún. hálózatra tápláló napelemes 
rendszert kapott. A pályázat lezárásához már csak a napelemes rendszer műszaki jóváhagyása 
és az azt követő „papírmunkák” szükségeltetnek. A beruházás összértéke nettó 51,9 mFt, mely-
hez a KEHOP-5.2.9.” Pályázatok energetikai felújítás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára” nevet viselő támogatási-konstrukció keretén belül elnyert 85%-os 
támogatás mellé szükséges saját erőt önkormányzatunk saját forrásból biztosította. 
Másik – értékben hasonló volument képviselő – beruházásunk kezdése (Táncsics Mihály utca 
és Iskolaköz közterületeken) elhúzódott, ami a következőkből adódott: a koncepciótervezést 
követően kezdődhetett meg a részletes, szakági tervezés, majdan a köszbeszerzési eljárás. Így a 
vállalkozói szerződés aláírására csak novemberben került sor. Ezt követően kezdődhettek meg 
a munkálatok. Részletesebben a munkálatokról:
-Parkolóépítések, vízelvezetés: a tétel nettó értéke Táncsics Mihály utcában 9.094 eFt, Iskola-
közben: 13.014 eFt.
Műszaki tartalma: Átlag 45 cm vastagon földkiemelés, szállítás, csapadékcsatorna építése tel-
jes közművesítés mellett (60-150 cm közt változó mélységben, 160, 200 és 250 mm átmérőjű 
PVC-csöveket felhasználva), árokburkolatépítés, víznyelő aknák építése, kiemelt és süllyesz-
tett útszegélyek építése, 25 cm vastagságban alapréteg építés, 15 cm fagyvédő réteg építés, 
átlag 3 cm ágyazati homokréteg készítés és térkő burkolat építés. Az Iskolaközben két darab, 
összeségében 100 m3 térfogatú szivárgó is építésre került a „kézilabda pályával” átellenben.
-Járdaépítések: A beruházási tétel nettó értéke Táncsics Mihály utca 8539 eFt, Iskolaköz 7271 
eFt.
Műszaki tartalma: Meglévő járda bontása, szállítás, kerti szegély, kiemelt és süllyesztett útsze-
gélyek építése, 15 cm vastagságban alapréteg építés, 25 cm fagyvédő réteg építés, átlag 3 cm 
ágyazati homokréteg készítés és térkő burkolat építés.
-Burkolaterősítés: Nettó értéke 13829 eft.
Műszaki tartalom: padka nyesés, árok profilozás, burkolat helyenkénti marása, úthibáknál asz-
falterősítő rács beépítése, kopóréteg AC11-es aszfalt felhasználásával 55-65 mm vastagon.
Az előzetes mintavételek és laborvizsgálatokat követően az út burkolatát illető ideális megol-
dást nem tudjuk megvalósítani. A felszín (~ 11 cm aszfaltréteg) alatt átlagosan 10 cm vastagsá-
gú erős beton alapréteg helyezkedik el. Ezen betonréteg mozgását a felette elhelyezkedő kopó-
rétegek nem képesek átvenni, s ennek következtében találhatók a felszínen diletációs törések. 
Az ideális megoldás a teljes útburkolat – elsősorban az erős betonréteg felszedése és ezt köve-
tően új alapréteg építés lenne. Ennek a műszaki megoldásnak abszolút és relatív értelemben is 
önkormányzatunk teherviseléséhez képest irreálisan magas költsége lenne. . 

Csanádi Imre: Karácsony fája

A Karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lép-
nem is sárba, latyakba...
Ropog a hó alatta.

Hegyek hátán zöld fenyő,
kis madárnak pihenő-
búcsúzik a madártól,
őzikétől elpártol.

Beszegődik, beáll csak
szép karácsony fájának-
derét-havát lerázza,
áll csillogva, szikrázva.

Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen,
karácsonyi szépségben. 

ORVOSI HÍREK
Tisztelt Lakosok!

Megszokott gyógyszerek felírásának időpontajai a következő képpen alakunak:

Hétfő:  10-12 óráig
Kedd:  10-12 óráig                                               
Péntek:  10-12 óráig

Csak a rendszeresen szedett gyógyszerek felírására lesz lehetőség, fél évenkénti orvosi
 kontroll mellett.                                                                            
                                                                

A fizikoterápiás kezelések miatt kérjük az időpontok betartását!

Dr. Megyeri István
háziorvos
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MÁTRA TÚRA

2018. január 20-án egy egynapos autóbuszos téli kirándulást szervezünk a Mátrába. A prog-
ram időjárásfüggő, ha lesz hó, valószínűleg egy szánkózás is belefér. 

Részvételi díj: felnőttnek 3000 Ft / fő, 6 év feletti gyereknek 1500 Ft/fő, mely tartalmazza 
az utazást és egy meleg ebédet. Részletes kiírás január elején lesz.
 
Akit érdekel, jelezze a mathemark76@gmail.com címen, vagy a 06 70 622 7853-as telefon-
számon. 

Az előzetes jelentkezés semmilyen kötelezettséget nem jelent, csak arra szolgál, hogy janu-
ár elején megküldjük a részletes kiírást, melynek ismeretében kell csak ténylegesen jelent-
kezni a kirándulásra.
 
Addig is Áldott Karácsonyt mindenkinek, s találkozzunk a Mátrában!
 

Máthé Márk

Virág Józsefné keze munkája

HORGOLT ANGYAL

Ezért született az a kompromisszumos megoldás, hogy a jelenlegi diletációs hézagok 5 cm 
mélységben és 50 cm szélességben felmarásra kerülnek, majd aszfalterősítő rács felhasználá-
sával újra aszfaltozásra
a jelenlegi szintig és ezt követően kerül egy újabb egységes kopóréteg felhordása az úttest-
re. A kivitelező ígérete szerint így a dilatációs törések – bár pár év múlva előkerülhetnek – a 
korábbi szinttől sokkal elenyészőbb mértéket ölthetnek, melyek kisebb javításokkal korrigál-
hatók lesznek a jövőt illetően. 
Időközben a munkálatok elértek az aszfaltréteg terítésig, s másnap már szabad szemmel jól 
kivehető kivitelezési hibákat észleltünk, melyek nincsenek kapcsolatban az út alapjának nem-
megfelelőségével. Minőségi kifogásainkat a mai (december 15-én) napon 13 órakor kezdődő 
tárgyaláson fogjuk felvetni a kivitelező Strabag vezetőinek. A tárgyalás kimeneteléről egy 
későbbi lapszámunkban tudok beszámolni.
Az érintett beruházással kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy önkormányzatunk a járda és 
útburkolat felújítási és építési munkálatain kívül csak a középületek környékén lévő parkolók 
kialakítását finanszírozza. Minden egyéb, magán célt szolgáló beruházás (parkoló, beálló) az 
érintett ingatlan tulajdonosának finanszírozásával valósul meg.
Megnyert pályázataink: Előre kell bocsájtanunk, hogy megnyert pályázataink megvalósítását 
illetően a végleges álláspontot képviselő-testületünk a 2018-as költségvetés tárgyalásakor 
fog kialakítani. Ugyanis a pályázati tartalmak megvalósításakor figyelembe veendő sajáterő 
biztosítási és likviditási követelmények önkormányzatunk költségvetéséhez képest igen nagy 
volument képviselnek. A pályázatok megvalósítása minden esetben 2018. december 31-ig 
esedékes. 
Sportlétesítményfejlesztésre megnyert összegünk 35 mFt, saját erő szükséglete nincs. 
Lelátó építésre megnyert támogatás 19.960.550 Ft, saját erő szükséglete 3.522.450 Ft. 
Orvosi rendelő szigetelésére, színezésére, megújuló energiaforrásokkal történő ellátására 
megnyert támogatás 6.801.543 Ft, saját erő szükséglete 10.237.797 Ft.
Belterületi utak (Ady, Akácfa, Rákóczi utcák) felújítására elnyert támogatás 52.011.669 Ft, 
saját erő szükséglete 2.737.457 Ft. 
Köztemetőnkbe közlekedő út építésére 1.600 eFt támogatást nyertünk, saját erő szükséglete 
valószínűleg nincs.
Járdafelújítás a Kossuth Lajos utcán a Táncsics Mihály utcai kereszteződéstől a Rákóczi utcai 
kereszteződésig. Megnyert támogatás 11 mFt, saját erő szükséglete valószínűleg nincs.
Korábban benyújtott, még döntésre váró pályázatunk: Egyetlen egy ilyen van, mégpedig a 
külterületi útépítésre benyújtott pályázatunk. Ez a pályázat helyszíni ellenőrzésen már átesett, 
viszont érdemi döntés még nem született. 
Azt gondolom, hogy az előbbiekben felsorolt pályázatok előre vetítik a 2018-as év mozgal-
masságát, s a hozzárendelt pénztömegek pediglen jól mutatják, hogy a likviditás megőrzése 
milyen figyelmet kíván a jövőben. 
Szeretném így az év végéhez közeledve minden polgárunknak, egyesületünknek, vállalkozá-
soknak megköszönni egész éves munkáját, segítségét; mellyel rendezvényeinket, munkánkat 
ki-ki a maga módján segítette. Természetesen köszönöm, hogy egy-egy beruházásunkkal kap-
csolatos a forgalom-béli fennakadásokat mindenki a jó célt figyelembe véve vette tudomásul. 

Sok szeretettel invitálom minden polgárunkat a 2017. december 22-én 17 órakor kezdődő fa-
lukarácsonyunkra a művelődési házba, a műsort követően pedig a negyedik gyertyagyújtásra.
Végezetül Önkormányzatunk és jómagam nevében minden kedves polgárunknak Kegyel-
mekben Gazdag, Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Esztendőt kívánok!

Petrányi Tamás
 polgármester
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TÜDŐSZŰRÉSANYAKÖNYVI HÍREK
FELHÍVJUK

A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,

hogy ÚJLENGYEL községben

 2018. január 23-tól
2018. január 25-ig

TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK!

A vizsgálat ideje naponta:

      Kedden, január 23-án  8:45-13:15 óráig
       Szerdán,  január 24-én 13:15-18:30 óráig

       Csütörtökön, január 25-én 8:45-13:15 óráig

A tüdőszűrés helye:

ÚJLENGYELI MŰVELŐDÉSI HÁZ

A TÜDŐSZŰRÉS A FELNŐTT LAKOSSÁG SZÁMÁRA AJÁNLOTT VIZSGÁLAT!

A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes. 
40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, mely 

az OEP által országosan elrendelt összeg. A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken 
történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező 

nyilatkozat szükséges. 
A törvény által kötelezetteknek a vizsgálat természetesen ingyenes.

Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az elő-
ző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint       Mobil Tüdőszűrő Szolgálat

Házasságkötés:

Hadas Sándor - Kancsár Teréz
Cséki Elemér - Hidvégi Hajnalka Ilona
Németh Csaba - Varga Zsuzsa 

Haláleset: 

Rizmajer Lipótné sz.: Csicsák Ilona                        1927. 06. 03.  -  2017. 10. 01.
Gyenes Mihály                                                            1921. 12. 04.  -  2017. 11. 13.
Telepóczki Pálné sz.: Kaldenecker Magdolna       1928. 01. 15.  -  2017. 11.19.

Újszülöttek:

1. Kucsera Zalán       09.27.      a.n.:  Hercz Réka
2. Surman Levente   09.13.     a.n. :  Olajos Mariann
3. Czető Natasa        10.11.  a.n.   : Kiss Renáta
4. Lukács Blanka       11.06.     a n. : Svébis Nikolett

Jó egészséget kívánok az egész családnak.

Faragó Sándorné védőnő

VÉDŐNŐI HÍREK

ÓVODAI HÍREK

2017. november

Óvodánkban, szeptembertől 45 gyermek kezdte meg a nevelési évet, két csoportban.

Változatos programokkal színesítjük mindennapjainkat. Nagy sikert aratott a szüreti mulat-
ság, a Halloween hét, a Márton napi liba hét. A gyerekek nagyon élvezik a készülődést egy-
egy ünnepre, jeles napra. Adventi készülődésünk első lépése, a falu adventi koszorújának, az 
első gyertyagyújtásnál való szereplésünk lesz. A nagycsoportosok adnak műsort december 
3.-án, 17 órakor. Minden ünnepre készülődő „kicsit” és „nagyot” szeretettel várunk.

Az óvoda bővelkedik délutáni program lehetőségekben is. Sok gyermek igénybe veszi hét-
főnként az ovis Jógát, kedden az Ovi-Karatét, szerdán a Néptánc foglalkozást, csütörtökön 
pedig a Bábos Mesekuckót élvezik a legkisebbek. 

Havonta bábszínház vagy zenés gyermek műsor részesei az ovisok.
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Panasz nélkül is lehet beteg.
A vizsgálat alkalmas a TBC illetve sok más tüdőbetegség időben történő felismerésére!

Kérjük a vizsgálatra hozza magával személyi igazolványát, TB kártyáját, illetve ha van az elő-
ző évi tüdőszűrő igazolást!

Tüdőgyógyintézet Törökbálint       Mobil Tüdőszűrő Szolgálat
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ISKOLAI HÍREKÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK ÓVODAI HÍREK

Szeptember óta többen támogatták óvodásainkat különböző felajánlásokkal.

Máthé-Kovács Edina
Csernusné Kiss Karolina
Dr. Szép Andrea
Vargha Judit
Petrányi Tamás
Petrányi József
Gergő Annamária
Kollár Zoltán 
Majerné Vilczkó Beáta
Bak Dorottya és Molnár Viktor

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Következő időszak fontosabb eseményei:

2017. december 22. – OVI-KARÁCSONY

  
Pálinkásné Kovács Márta 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Az Újlengyeli Általános Iskolát támogatták:

- Simon Imre
- Klemencz Mártonné
- Kaltenecker György
- Dr. Buzás Gábor
- Jósvay Csongor
- Jósvay Levente
- Kolumbán Ágota
- Surman Gergely
- Sztahó Imre
- Fajt József
- Koncz Imre
- Máthé-Kovács Edina
- Dr. Takács Balázs
- Kaltenecker György (Gyurci)
- Fajt József (Rugó)

Petrányi József 
intézményvezető

2018. január ütemterv
1. hét 2018.01.03. A téli szünet utáni első tanítási nap

2. hét 2018.01.09. Tanulók fizikai állapotának (5-8. osz-
tály) és edzettségének vizsgálatának 
időpontja

Bíró István

3. hét

2018.01.19. Csángó Táncház Kancsár Andrea

2018.01.20. Központi írásbeli felvételi vizsgák a 
9. évfolyamra 
jelentkezőknek

Bíró István

4. hét 2018.01.26. I. félév vége

2018. február ütemterv
5. hét 2018.02.02. Farsangi bál 17:00 - 22:00 Fajthné Petrányi Krisztina

6. hét 

2018.02.05 Félévi értekezlet (tanítás nélkü-
li munkanap

2018.02.09 Középfokú iskolákba jelentkezés 
határnapja

8-os osztályfőnök 
intézményvezető, 
iskolatitkár

7.hét 2018.02.12 Szülői értekezlet 17:00 Fajthné Petrányi Krisztina

8.hét
2018.02.22. Szóbeli meghallgatások kezdő-

napja
2018.02.23. Kommunista diktatúra áldoza-

tainak emléknapja
Vaszkó András

FALUKARÁCSONY

Újlengyel Község Önkormányzata nevében sok szeretettel meghívjuk 
Önt és kedves családját a 2017.12.22-én 17:00 órakor tartandó 

falukarácsonyi ünnepségünkre az Újlengyeli Művelődési házba.

Az általános iskolások műsora után teával és kaláccsal kedveskedünk 
vendégeinknek.

    
 

   Ünnepeljünk együtt!

   Petrányi Tamás  Petrányi József
   polgármester   alpolgármester


