HIRDETMÉNYEK

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Kis községünknek lehetősége adódik arra, hogy kiadjon egy könyvet, mely Újlengyel történetét öleli fel.
Ezúton hívjuk fel figyelmüket és kérjük segítségüket abban, ha bármilyen régi fénykép, kézirat
vagy egyéb dokumentum birtokában vannak, azt szíveskedjenek önkormányzatunkhoz eljuttatni, vagy a megadott telefonszámon felvenni velünk a kapcsolatot.
Természetesen minden beérkezett dokumentumot elektronikusan rögzítünk, majd a tulajdonosának visszaszolgáltatjuk.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Tisztelt újlengyeli lakosok!

Tel:29/600-510
E-mail: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Tisztelt lakosaink!
Újlengyel Község Önkormányzata értesíti Önöket, hogy községünk honlapján egy „eladó,
bérbeadó helyi ingatlanok” hirdetőoldal elérhető. Amennyiben valaki szeretni ezzel kapcsolatos hirdetést megjelentetni, abban az esetben várjuk megkeresését, a lentebb megadott elérhetőségeken.
Továbbá egy helyi termékeket bemutató részt is szeretnénk a weboldalon belül megjelentetni,
melynek célja, hogy a helyi termelőknek lehetősége legyen a bemutatkozására. Eme „Virtuális
Kirakodó- tér” teljesen ingyenes lesz.
Ezzel kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Tel: 29/600-510
E-mail: zsiros.alexandra@ujlengyel.hu vagy személyesen Újlengyel Község Önkormányzatánál a 2724 Újlengyel Kossuth Lajos u. 69. alatt.
Zsiros Alexandra

JÓTÉKONYSÁGI EST ÉS ANNA-BÁL
Helyszín: Dabas, Kossuth Művelődési Központ
Időpont: 2014. július 26. 19:00 h
Támogatói jegyeket Újlengyel Község Önkormányzatánál 1000 Ft-ért, valamint belépő jegyeket 2500 Ft-ért lehet megvásrolni.
Szurkoljunk együtt Dalmának!		
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labdarúgó-pálya körüli területen. Az időponttal kapcsolatosan közvélemény-kutatást folytattunk a facebook alkalmazás segítségével.
Mindenek előtt köszönöm szépen, hogy ilyen
sokan részt vettek a „fészbukos” véleménynyilvánításon. A búcsúnk ünnepe elsődlegesen egyházi ünnep, másodlagosan tekinthetjük
önkormányzati ügynek. Településünk legfőbb
érdekének tartom, hogy önkormányzatunk
éppúgy együttműködjön a történelmi egyházakkal (különösen a Római Katolikus Egyházzal) miként a civil egyesületekkel, vállalkozói
és a magánszférával. Ilyetén módon a búcsúnk
(mint elsődlegesen egyházi ünnep) ünneplése
is az egyházzal közösen kialakított időpontban
történik. Településünk védőszentjének ünnepe augusztus 15. így evidens, hogy a reális
időpontja a hozzá legközelebb álló vasárnap.
2013-ban akkori plébánosunkkal közösen hoztuk egy héttel korábbra búcsúnk ünneplését.
Idei évben ezzel a szavazással próbáltuk feltérképezni, hogy településünk polgárai mégis
melyik hétvégét tartanák ideálisnak. A szavazás végeredménye egyértelműen az ünnepet
megelőző hétvégét mutatja nyertesnek. Mégis, az idei döntés – sajnos – nem egyezik meg
a szavazás végeredményével, melyért ezúton
is mindenkitől elnézést kell kérnem. Plébánosunk tájékoztatása alapján augusztus 10–én
egy szomszédos településünkön egyházi rendezvény lesz, mely jelentős számú újlengyeli
hívet is vonz, ezért a javaslata (a szavazás állásának) ismeretében augusztus 24-e vasárnap
volt. Ezen utóbbit viszont már jómagam túl
későinek tartom, s ez az időpont már nem társítható hagyományainkhoz. Mindezek végett
közös döntésünk eredményeképpen idei évben
a búcsúnkat a megszokott, augusztus 17–ei
hétvégén ünnepeljük egyházunkkal közösen.
Petrányi Tamás, polgármester

A közelmúltban befejeződött a 85%-os támogatási intenzitású, KEOP 5.5.0. Épületenergetikai fejlesztések megújuló energia
felhasználásával kombinálva címet viselő,
tavalyi évben elnyert támogatásnak köszönhetően a Vízmű épületének épületenergetikai
megújítása. Az épület új nyílászárókat, szigetelést és színezést kapott. Az elnyert támogatás kifizetési kérelme benyújtásra került.
A fentebb említett konstrukcióban az óvoda épületére elnyert támogatás felhasználása
jelenleg folyamatban van. Elkészült a 4 db
100m mély kút, melybe hőcserélők kerültek
beépítésre. Ki lettek cserélve a nyílászárók.
A hőszigetelés, színezés és a tetőhéjazat cseréje jelenleg folyamatban van. A hátra lévő
időben (legkésőbb szeptember 30-ig) felkerülnek a helyükre a napelemek, majd a gépészet kialakításával fejeződik be a beruházás.
TÁMOP-os pályázatunknak köszönhetően
megrendezésre került a közelmúltban a Kihívás Napja településünk részvételével. Július
12-én a Nagylengyeli Kavalkádon mutatkozott be településünk az első „Lengyel” találkozó alkalmából. Az utazás költsége szintén
az említett támogatás terhére kerül elszámolásra. Szintén a támogatás keretén belül szerződés-kötések történtek a parkjainkban felállításra kerülő játékok beszerzésére. Mindkét
vállalkozó szeptember 30-ra vállalta a kivitelezést. A játszótéren lengőhinta, kosárpalánk és csúszda lesz felállítva. Az Akácfa utca
mellett található közparkban pediglen egy
csúszdás, tornyos erőd és 10 db különböző, az
egészséges életmód (sportolás) gyakorlására
alkalmas segédeszközök lesznek kialakítva.
Településünk búcsújához kapcsolódó mutatványos és kirakodó vásár augusztus 17-én lesz a
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SZÉP NAP VOLT JÚLIUS 5 ?

EGYHÁZI HÍREK
NYÁREGYHÁZAI
REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

Igen !!
Köszönet Újlengyel Község Önkormányzatának, hogy minden évben megajándékozza az újlengyeli lakosokat és vendégeiket egy eseményekben gazdag nappal. A délelőttöt a helybéliek műsoraiból állították össze, a
legkisebbektől egész a legidősebbekig. Itt lépett fel az Újhartyáni Nyugdíjas Egyesület énekkara is. Volt itt
főzőverseny, illetve különböző versenyek, valamint festmény és régiség kiállítás.
A délelőttöt a délutántól a közös ebéd választotta el. Nagyon finomra sikerült idén is a babgulyás (köszönet a
szakácsoknak) Fogyott is belőle bőven. Ezen kívül sok baráti társaság is külön-külön főzött. Mindenkit vendégül láttak egy kóstolóra. Ami még színesebbé teszi a Falunapot minden évben az a motorosok felvonulása.
A középkorúak nagy örömére idén is sikerült egy olyan operett- színész házaspárt meghívni „Szolnoki Tibor
és Zsadon Andrea személyében, akik mindenki örömére nagyon szép és hangulatos műsort adtak elő. Persze a
nap folytatódott tovább, a fiatalok nagy örömére fellépett Janicsák Veca és a többi fiatal zenész, előadó. Ezt a
sziporkázóan fényes és meleg napot a Falunapi bál zárta.
Kedves Újlengyeliek! Bízom benne, hogy jövőre még többen fognak eljönni és megnézni, meghallgatni azt,
amit szórakoztatásunkra állított össze a település vezetése és a szervezők. Köszönjük nekik!
Köszönjük Újlengyel!

Bíró Istvánné

SZÉP VOLT FIÚK
Hangulatos, jól szervezett falunapon vettünk részt. Nagyon jó volt a hangulat, színvonalasak voltak a programok. Sokan – mint én is – a MagyaRock Együttest vártuk a legjobban. Fergeteges, profi műsort hallhattunk
tőlük. Talán elfogult vagyok, de tudom, hogy honnan és hogyan küzdötték fel magukat már eddig is. Látom,
hogy mennyi munka van e mögött, hiszen keményen dolgoznak a zenélés mellett. Nekik tényleg nem hullik
az ölükbe semmi.
Én nagyon értékelem, ahogy támogatójukról - Zsiros Jánosról, szolídan, de méltón megemlékeztek. Jó érzéssel tölt el, hogy vannak ilyen fiatalok a környezetemben, akiknek fontos, hogy megadják a tiszteletet.
SZÉP VOLT FIÚK !

Megyeriné T. Marika

POLGÁRŐRSÉG HÍREI
ÚJLENGYELI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Telefon: 06-30/558-75-86
E-mail: virag.anita@ujlengyel.hu
Bírósági bejegyzés száma.: 6099/2011
OPSZ tanúsítvány száma: 14/0003
Adószám: 18280702-1-13
Bankszámlaszám: 65500075-31047432-53000004

Szeretnénk megköszönni azon Polgárőrök munkáját, akik a falunapon a kánikula ellenére segítettek a biztosításban, reggeli sütögetésben és a
díjnyertes ételeink elkészítésében, tálalásában!
Ezúton köszönjük a lakosok felajánlásait, és a
Sinka Kft. segítségét! Reméljük mindenki jól
érezte magát! A támogató karszalagos rendszerrel 64.000ft-al, mintegy 30 szolgálatunk üzemanyag költségéhez járultak hozzá!
Köszönjük!
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Mogyorósi József

Nyáregyháza, 2723 Nyáry Pál u. 19/b, Tel: 06-29-490-021
web: refnyaregyhaza.fw.hu -- mail: nyaregyhaza.ref@gmail.com

ÁLDÁS, BÉKESSÉG!

minden Evangélikus Testvérnek és minden
Református Testvérnek, hogy adományaikkal
támogatták ügyünket, hogy kedvesek voltak
az adomány gyűjtőkkel, hogy Isten ügyének
tekintették és nem református, vagy evangélikus ügynek az építkezésünket. Isten áldása
legyen életükön és családjukon.
TORONY BÁLT szervezünk 2014. szeptember 13-án szombaton 19.00-órától az Újlengyeli kultúrházban, amelyen, csak előzetes regisztrációval lehet részt venni. Minden
regisztrálónak asztalt biztosítunk, meleg vacsorát, élő zenét, hajnalig tartó mulatságot. A
célunk az, hogy a befolyó adományokból az
építkezésünk előbbre jusson, valamint színvonalas szórakozást, asztalközösséget biztosítsunk azoknak, akik megtisztelnek jelenlétükkel.
Soli Deo Glória. (Istené legyen a dicsőség)

Tisztelt Olvasók, Keresztyén Testvéreim!

Örömmel számolok be a Református Gyülekezet által szervezett gyermeknapról. Az Újlengyeli Önkormányzat udvarán és a Kultúrház
udvarán rendeztük meg, a már hagyományokkal rendelkező gyermeknapunkat 2014.
június 15-én vasárnap délután 15.00-órától
18.00-óráig. Nyáregyházáról két lovas kocsival jöttek a hittanosaink és az Újlengyeli gyerekekkel a helyszínen találkoztak. Szabadon
játszhatott minden gyerek egy órát az érkezés
után, a fiúk zöme focizott, az apukákkal kiegészülve, igazi grund foci hangulatot idézve, míg
a lányok java része a lovaglás mellett döntött.
Összesen nyolc hátasló szolgálta a gyermekek
örömét. A szabad játék után, Szemők Mariann
volt hitoktatónk bábcsoportja jött el Ócsáról és
rendkívül színvonalas darabbal kedveskedtek Kelemen Norbert
a gyerekeknek. A program szerint a gyerekek református lelkész
csapatokba rendeződtek és nyolc állomásból
álló feladatsort kellett leküzdeniük. A szabad
program a csapatjáték után folytatódott, közben elfogyott több száz palacsinta, és sütemény, málnaszörppel kisérve. Az eredményhirdetés után kellemesen elfáradva örömmel
búcsúztunk el egymástól. Hetven gyermek
érezte jól magát, köszönet érte azoknak, akik
dolgoztak ezért a napért.
Az evangélikus-református templom tornya
épül, szépül, gombamód tör az ég felé. Napról napra látjuk a változást, lesz büszkeségévé a protestáns hívőknek, a településnek és a
keresztyén embereknek az épülő templom. A
mai napon került fel a csúcs disz a torony tetejére, hirdetve a hajnalt, a feltámadást, az örök
életet. Két páros járja a házakat és adományokat gyűjt a templomépítési munkák a finanszírozására. Fekete Sándorné megy Zadunajszki
Jánosnéval, míg Vargha Zsoltné megy Revák
Andrásnéval házról – házra. Sok pozitív vis�szajelzést kapok az adomány gyűjtőktől. Köszönet minden Római Katolikus Testvérnek,
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KÖSZÖNET A TÁMOGATÓKNAK

MEZŐGAZDASÁG
SZAKSZERŰ TAJALMINTAVÉTEL SZÁNTÓFÖLDÖN
A mintavétel az alábbiak szerint történik:
•
szántóföldi kultúráknál, a művelt rétegből (általában a 0-30 cm-es) parcellánként, de
maximum 5 hektáronként vett átlagminta,
•
állókultúráknál, maximum 5 hektáronként vett átlagminta. A részmintákat almatermésű,
csonthéjas és héjas ültetvényeknél 0-30 cm, 30-60 cm, bogyós ültetvényeknél 0-20 cm, 20-40
cm, szőlő ültetvényeknél 0-30 cm 30-60 cm mélységből kell venni.
A mintázandó területről a felső, növényi maradványokat tartalmazó réteg eltávolítása után lehet
mintát venni. Az azonos tömegű részmintákat átló mentén vagy cikk-cakk vonalban, legalább
20 ponton ajánlott venni. Ezeket a részmintákat kell összekeverni, és az összekevert mintából
1-1 kg tömegű átlagmintát kell a laboratóriumba küldeni elemzésre.
Tilos mintát venni:
•
szántóföldi kultúra esetén a táblaszélen 20 m-es sávban
•
a forgókban
•
szalmakazlak helyén
•
műtrágya, talajjavító anyag, szerves trágya depók helyén
•
állatok delelő helyén.
A mintavétel optimális időpontja a termés betakarítása utáni, de még a tágyázást megelőző
időszak, ha a talaj művelhető ( nem túl nedves, nem túl száraz ).
Mintavételre alkalmas még:
•
az ősszel alapműtrágyázott területekről a következő évben, de a trágyázástól számított
legalább 100 nap utáni időszak,
•
tavasszal műtrágyázott területről a betakarítás után, de legalább az utolsó trágyázást követő 100 nap után,
•
szervestrágyázást követő 6 hónap elteltével.
A mintát kódszámozott zacskóba kell gyűjteni és mintaazonosító jeggyel ellátni, amelynek tartalmaznia kell a következőket:
•
földhasználó neve, regisztrációs száma
•
célprogram megnevezése
•
gazdaság helye
•
tábla jele
•
minta kódja
•
mintavétel időpontja
•
mintavétel mélysége.

Újlengyeli falunap keretében megrendezett Veterán motor kiállítás szervezői:
Veterán Motor kiállítás támogatói:
Czegle György, Földvárszki Gábor, Főnix
Újlengyel Község Önkormányzata,
Motoros Klub, Hornyák Miklós, Kulima GáAdravecz Emil, Bernula Béla, Czegle György, bor, Széles János, Sztahó Gábor.
Csiló Pál, Csiló Zoltán, Far-Lau Kft, Fekete
Sándorné, Földvárszki Gábor, Gecser Tibor,- Köszönetet szeretnénk mondani minden moHornyák Miklós,I d. Hornyák Mikós , Kárai toros nevében a rendezvény és a motoros
Lajosné, Kárai Zoltán, Kleineisel Mihály, Kle- felvonulás lebonyolításáért az Újlengyeli
mencz Antal, Komjáti István, Kulima István, Önkormányzatnak, Balázs Gábor körzeti megMikael Alfors, Mladoniczki Mihály, Murár bízottnak, és az Újlengyeli Polgárőrségnek.
Attila, Ódri Krisztián, Polyák Gábor, Satya
Trade Kft.,I d. Rizmajer Zoltán , Sinka Kft,Hornyák Miklós
Surman Bau Kft, Surman József, Ifj. Surman
Főszervező
László , Szabó Kálmán, Szász István, Szilágyi
Géza (Tüzép), Szolcsánszki Péter, Sztahó Gábor,Tomona Norbert, Tomona Richárd, Tugyi
Endre,Váradi János, Virág György, Virág József, Arláth József,Surman Pál, Id. Surman
László,Abonyi Annamária, Hornyák Krisztián, Fajt József, Abonyi Antalné, Batuska Sándor, Zsiros Jánosné, Patkó Kitti, Ecsedi Vince
Kemenczeiné Katalin, Bíró Istvánné, Rizmajer Zoltánné, Fekete Sándor, Miloszerni Lászlóné, Kalteneker György.
Születés:

1. Lukács Dominik 06.07. a.n.: Svébis Nikolett
2. Visi Nimród Zsolt 06.29. a n: Cserhalmi Viktoria
Augusztus elseje " Anyatejes Világnap". A Kismama Klub aug. 1.-én ( péntek ) 10 órai kezdettel tartja összejövetelét a Kultúrházban, ahol köszöntjük a szoptató Édesanyákat.
Mindenkit sok szeretettel várunk.
Faragó Sándorné védőnő

Tugyi Endre, László

ÚJLENGYEL PÓLÓ ÉS BÖGRE
Újlengyel póló megvásárolható 900 Ft-ért
Újlengyel Község Önkormányzatánál a
TÁMOP-IRODÁBAN minden hétköznap
8:00-16:00 h-ig.

ISKOLAI HÍREK

Köszönetet mondok magam és az Újlengyeli Általános Iskola tanulóinak nevében az alábbiakban felsorolt személyeknek azért a támogatásért, amellyel a II. félévben hozzájárultak iskolánk
működéséhez:
o
o
o

Ezen kívül még Újlengyel bögrét is lehet
vásárolni szintén 950 Ft-ért.
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VÉDŐNŐI HÍREK

Klemencz Mártonné
Petrányi Józsefné
Klemencz Antal

Külön köszönet illeti a családbarát főzőverseny szervezőit, Magony Ferencet és feleségét, akik
a nap bevételét teljes egészében felajánlották az iskolának.
Az összegből mosógépet és taneszközöket vásárolunk.
Petrányi József
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ISKOLAI HÍREK

TANFOLYAM CUKORBETEGEK RÉSZÉRE

Újlengyeli Általános Iskola 121002
2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 80.
Telefon,Fax: 0629385192
E-mail: iskola@ujlengyel.hu
VEZETŐI ÜGYELET BEOSZTÁS
8:00-12:00 ÓRÁIG

DÁTUM
2014.07.23.
2014.07.30.
2014.08.06.
2014.08.13

ÜGYELETES NEVE
Surman Jánosné
Petrányi József
Surman Jánosné
Petrányi József

BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRŐL
Tanulólétszám 2013/2014-es tanév
Alsó tagozat			
Felső tagozat

Létszám		

Induló
Tanév vége

1.

2.

3.

4.

Össz:

5.a

6.a

7.

8.

Össz:

Össz:
1-8 évfolyamig

20
19

22 18
22 17

23
23

83
81

25
25

24
23

20
20

20
19

89
87

172
168

Személyi feltételrendszer
Személyi összetételünk, nevelőtestületünk összetétele változott. 12 főállású, 1 áttanító, 4 megbízásos szerződéssel tanító, 1 fő pedagógus munkát segítő, 3 fő technikai,1 fő utazó gyógypedagógus.
Szakos ellátottságunk tulajdonképpen 100 %-osnak mondható. Szükség lenne legalább egy olyan
kollégára, aki több szak oktatására alkalmas végzettséggel rendelkezik. (matematika és fizika vagy
informatika és technika)		
Január 1-jétől a közfoglalkoztatási programnak köszönhetően 2 takarító, 1 kertész és egy biztonsági őr dolgozik nálunk. Február 1-jétől egy fővel gyarapodott számuk, egy portás munkással. Május
5-étől a program folytatódott. A nyári közfoglalkoztatási program folytatása a télinek. A munkakörök némileg módosultak. 2 takarító, 1 kertész, 1 portás és egy adminisztratív dolgozót alkalmazunk.
Tárgyi feltételrendszer
Megtörtént a III. és VII. tanterem festése, a VIII. tanterem lábazatának és a WC-k előterének festése.
260.000Ft értékben a Kölyök Atlétika Program keretében eszközt kaptunk. Júniusban a NETFIT
méréséhez szüksége mérőeszközöket kaptunk.
Az Intézményi Bozsik Program keretében 70.000 Ft értékű eszközt kaptunk.
Tanulmányi munka
Iskolai átlag: 4,26
Alsós átlag 4,48
Felsős átlag: 4,05
Magatartás átlag 4,57
Szorgalom átlag 4,25
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Pl: készítettünk rántott zabpelyhet, köles fasírtot,
húspótló pástétomot, kakukkfüves tökpástétomot
stb. Zabkorpából fagyit készítettünk. Az utolsó
napon olcsó kakaós lepényt sütöttünk és a végén
megtanultuk, hogyan kell kiszámolni az ételek
szénhidrát tartalmát. A tanfolyam ideje alatt jól
éreztük magunkat, sokat viccelődtünk, nevettünk
és közben megváltozott a gondolkodásunk, oko-

sabbak és bölcsebbek lettünk.
Köszönjük Dr. Megyeriné T. Marikának, hogy
ennyi energiát belefektetett és gondoskodott a
nyersanyagokról, melyeket felhasználtuk.
Megállapítottuk, hogy az elkészített ételek nem
csak egészségesek, hanem finomak is.

„LEGYETEK JÓK, HA TUDTOK, A TÖBBI
ÚGY IS HIÁBAVALÓSÁG!”

közösségi játék is mind a családi, testvéri szeretetre, az egymásra való odafigyelésre irányult.

(Néri Szent Fülöp)

Óriási öröm volt látni, hogy a gyermek jó akart
lenni, és az én-központúság fokozatosan kezdett
átalakulni a „mi”, azaz a közösségi gondolkodás felé. Meg is változtattuk, természetesen csak
szóban (Itt kérünk elnézést Néri Szt. Fülöptől), a
mottónkat. „Legyetek jók, MERT tudtok…!” Ezzel kapcsolatban egy csodálatos élményünk volt.
Pénteken a záró esti szentmisén a harkányi pap
bácsi nagy örömmel fogadott minket, és egy kis
szentmise utáni beszélgetésen így köszönt el a
gyerekektől: „Gyermekek, csak egyet kérek tőletek! Legyetek jók, ha tudtok!” S mi felujjongtunk, hogy ez a mottónk! Pedig nem ismert minket, nem beszéltünk róla! Mi ez, ha nem isteni
gondoskodás és biztatás!

KATOLIKUS HITTANOS TÁBOR

Ez volt a mottója az idei évben Harkányban megrendezett katolikus hittanos tábornak, amelyen
negyven újlengyeli és újhartyáni gyermek vett
részt. Sok színes programmal igyekeztünk az itt
eltöltött öt napot a táborozók számára egy maradandó élménnyé tenni. Megtekintettük Pécsett
a székesegyházat, városnéző kisvonattal megmutatták nekünk a város nevezetességeit. Ellátogattunk a máriagyűdi kegyhelyre, ahol Sarlós
Boldogasszony napján ünnepi szentmisén vettünk részt. Túráztunk a Tenkes hegyen, illetve
jártunk a „Tenkes kapitány” várában Siklóson.
Természetesen nem hagytuk ki a fürdőzést sem.
A harkányi strand a nagy medencéivel, csúszdájával igazi kikapcsolódás volt. Hogy ne feledjük
el a finom hazai ízeket, a tábor ideje alatt Újhartyánból Fajthné Lang Emese és Szaller Krisztina
anyukák gondoskodtak rólunk. Ezúton is nagyon
köszönjük!

Hornyák Lajosné

Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek a bizalmat, a rengeteg felajánlást a táborra.
Végül szeretnék néhány olyan fiatalt megemlíteni, akik úgy érzem, példaként állhatnak a mai fiatalok elé. Béres Veronika, Szekeres Dorina, Papp
Gergely, Hümpfner Erik, Klemencz Dániel, Lang
Helga, Hornyák Viola, Princz Nikolett. Ők voltak a tábor „Ifistái”, akik mindent megtettek azért,
hogy a gyermekek jól érezzék magukat. Nagyon
sokat készültek a táborra, nem sajnálták rá az
időt, az energiát. A táborban kora reggeltől hajnalig talpon voltak; napközben a gyerekek között
voltak szünet nélkül, az esti elcsendesedés után
átbeszélték a napot és készültek a következőre,
fáradhatatlanul. Mindezt szolgálatból, felajánlásból tették, nem anyagi és egyéb elismerésért. A
„szakács nénik” úgyszintén. Isten áldása legyen
rajtuk!

A tábor fő célja a keresztény életformára való nevelés, ami nem a reggeltől estig való imádkozást
jelenti (sajnos volt gyermek, aki azért nem akart
részt venni, mert ezt hallotta a táborról), hanem
a krisztusi tanítás, a felebaráti szeretet megélését jelenti az adott élethelyzetben, persze ebből
a rendszeres ima sem maradhat ki, hiszen ima
nélkül nincs istenkapcsolat. Ezt próbáltuk megvalósítani, a „krisztusi magvakat” elvetni. Az
Ószövetségből ismert József történetén keresztül
a testvéri szeretetre próbáltuk felhívni a figyelmet, és egy kis útmutatót adni. Minden napra volt
egy kulcsfogalom – testvérek, hűség, gondoskodás, megbocsátás, megbékélés – melyet a hittanos Gyermekek! Ne feledjétek! Legyetek jók, ha/
foglalkozások alkalmával megbeszéltünk, és ezt mert tudtok, a többi úgy is hiábavalóság!
különböző játékos, vidám feladatokkal próbáltuk
élni is. A kézműves foglalkozások és a rengeteg
Klemencz Tiborné
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Újlengyel Község Napközi otthonos Óvodája
a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20. § alapján pályázatot hirdet
óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2015. 08. 31-ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 5.
A munkakörbe tartozó feladatok:
A Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program alapján a gyermekek nevelése, fejlesztése.
Illetmény:
Az illetmény megállapítása a „ Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Főiskola, óvodapedagógus
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
önéletrajz, diploma, erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja:
2014. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Elektronikus úton Pálinkásné Kovács Márta részére az ovoda@ujlengyel.hu
e-mail címre
Személyesen vagy levélben: Pálinkásné Kovács Márta,2724 Újlengyel, Petőfi
Sándor utca 5.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 22.

TANFOLYAM CUKORBETEGEK RÉSZÉRE
Korunk egyik leggyakoribb alattomos betegsége
a cukorbetegség, és annak szövődményei. A mi
falunkban is sok cukorbeteg és túlsúlyos ember
él, akik segítségre szorulnak.
Az Újlengyeli Új Szó helyi újság májusi számában
Dr. Megyeriné T. Marika, a Nyugdíjas Egyesület
vezetője meghirdetett diabetikus főzőtanfolyamot,
melyre nyolc személy jelentkezett.
A jelentkezők között nem csak cukorbetegek hanem, olyan emberek is voltak, akik csak hajlamosak a betegségre és diétára javasoltak.
A tanfolyam vezetője Marika volt, aki a konyháját is és felszerelését is rendelkezésünkre
bocsátotta. Az első alkalommal elméleti dolgokkal foglalkoztunk. Mivel az emberiség nagy
többsége egészségtelenül táplálkozik, gyakori
az elhízás és a cukorbetegség. Fő ellenség a fehércukor, finomliszt és a túl sok só, valamint a

mozgásszegény életmód. Ezért az első alkalommal az egészséges tápanyagokról és azok jótékony hatásairól beszélgettünk. Mivel az anyagcsere
fő szabályozó hormonja a hasnyálmirigy sejtjei
gyártják az inzulint, azért fontos, hogy rostban
gazdag élelmiszereket juttassunk szervezetünkbe,
melyek lassítják szervezetünkben a szénhidrátok felszívódási folyamatát. A zöldségek rostban
gazdagok. Fogyasztásuk javasolt, mert alacsony
a szénhidrát tartalmuk s vitaminokban, ásványi
anyagokban is gazdagok. Legegészségesebb
nyersen fogyasztani.
A táplálkozás nagy csapdája a rejtett zsiradék. Fogyasztásra javasoltak a soványhúsok, zsírszegény
halak, növényi olajok. Még sok mindenről szó
esett, hosszan sorolhatnám, de a gyakorlatban is
kipróbáltuk ezeket az ételeket.

ISKOLAI HÍREK
A kitűnők mellett 10 diákunk ért el jeles bizonyítványt.
Dicséret: 133 fő kapott valamilyen dicséretet az
év során, közülük 27-en igazgatói dicséretet.
Nevelőtestületi dicséretet magatartásáért, szorgalmáért vagy mindkettőért 50 tanuló kapott.
Igazgatói dicséretben hiányzásmentes tanévéért
14 fő részesült.
Szaktárgyi dicséret, azaz kitűnőt 51 tanulónk kapott, összesen 118 tantárgyból.
Osztálylétszám
19 fő
%

Figyelmeztetés:
16 fő kapott valamilyen intést az év során.
Szóbeli osztályfőnöki intést 15 fő.
Elsőfokú írásbeli intést 1 fő .
Szaktanári intésben 14 tanuló részesült 17 alkalommal.

Gimnázium
10 fő
53 %

Szakközépiskola
9 fő
47 %

Első helyre felvett:17 fő.
Második helyre felvett: 2 fő.
Nyelvi előkészítőbe felvett tanulók száma: 4 fő.
Pályázatok:
Határtalanul programra – 21 fővel. Az elnyert
összeg: 377.900 Ft. Időpont: 2014. május 25-31.
Különböző okok miatt 18 fővel bonyolítottuk le
a programot.
Intézményi Bozsik-program – 70.000 Ft értékben eszközt rendeltünk.
Európai Iskolagyümölcs Program is folytatódott – két nap gyümölcsöt, egy nap 100%-os italt
kaptak gyerekeink.
Európai Iskolatej Program keretében minden diákunk kapott valamilyen tejterméket.
Mindkét program folytatódik ebben az évben is.
Clik 4 Skill – 24 hetes program. (9 tanuló és 1

Szakiskola
0
0%

pedagógus vesz részt a programban)
Tanulói adatok:
Iskolai tanulólétszám:172, 168 (nyitó, záró)
Alsó tagozatos tanuló: 83, 81 (nyitó, záró)
Felső tagozatos tanuló 89, 87 (nyitó, záró)
Magántanuló:–			
Külföldi állampolgár:2		
Napközis ellátásban részesülő tanuló: 34
Hátrányos helyzetű tanuló: 4		
Halmozottan hátrányos helyzetű: –
SNI tanuló: 8				
TMB tanuló: 6 (1 fő szünetelteti tanulói jogviszonyát)		
Tartósan beteg tanuló: 4		

ÓVODAI HÍREK

Tájékoztatom az érintetteket, hogy az óvoda nyári zárása 2014. július 14-től augusztus 22-ig
tart. Nyitás: augusztus 25-én.
Az új óvodások szüleinek 2014. augusztus 25-én, hétfőn 17 órakor tartunk szülői értekezletet,
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Pálinkásné Kovács Márta

BRO-KER-KUPA
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a 2014.07.26 és 27.-én megrendezésre kerülő BRO-KER-KUPÁRA.
Szombati program: 16:00 órakor Albertirsa-Pilis mérkőzés
			
18:00 órakor Újlengyel- Újhartyán mérkőzés
Vasárnapi program: 16:00 órakor Mérkőzés a harmadik helyezésért
			
18:00 órakor Döntő métkőzés
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