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Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Tisztelt Lakosság!

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
fogadóórát tart
Időpont: 2015. október 27. (kedd)
17:30 és 18:30 óra között
Helyszín: Újlengyel Község Önkormányzatának Nagyterme

SZEPTEMBER

ÖNKORMÁNYZATI HÍrek

közösségi szolgálat
2016-tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi
szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet a diákok értékeik mentén választanak, anyagi ellenszolgáltatás nélkül
végeznek, azzal a helyi közösség érdekeit szolgálják, és mellyel saját személyiségüket,
különféle készségeiket fejlesztik. Közösségi szolgálatot sokféle motivációból végezhet valaki: hogy megismerjen egy foglalkozást, hogy mások érdekeit szolgálja, közösséghez tartozzon, hogy elérjen egy fontos célt, például a környezet szépülését, hogy bizonyos
tulajdonságainak fejlődését elősegítse, hogy hasznos módon töltse az idejét, bajba jutottakon
segítsen, védje a környezetet vagy gyakorlatot szerezzen egy számára fontos területen.A
közösségi szolgálat végzése során az egyén nem csak a helyi közösség javát szolgálja,
megold egy társadalmi, környezeti stb. problémát és ezzel értéket teremt, hanem egyúttal
együttműködő készsége, empátiája, kreativitása, felelősségvállalása, projektismerete is fejlődik.
Számos tulajdonság, a későbbi munkavállaláshoz szükséges készség igazán a gyakorlatban tud
fejlődni, valódi élethelyzetekben, a tevékeny munka során. A közösségi szolgálat egy olyan
gyakorlati terep, ahol az iskolában elsajátított számos elméleti ismeret és tanulási teljesítmény mellett az életvezetési készségek is fejlődhetnek, a gyerekek tapasztalatot szerezhetnek
különféle szervezetek működésével, munkakörökkel, társadalmi problémákkal kapcsolatban,
és kipróbálhatják magukat aktív, cselekvő, szolgálatot teljesítő egyénekként is. (forrás: internet)
Törvényi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet

Aki szeretné a közösségi szolgálatot Újlengyel Község Önkormányzatánál teljesíteni, bátran
keresse Komjáti Rózsát személyesen, vagy telefonon (0629/385131 15 mellék) ügyfélfogadási
időben.
Fajthné Virág Anita

SZERKESZTŐSÉG
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Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Képviselő-testületünk szeptember 7-én nyílt ülés keretében tárgyalást folytatott a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Dabasi Üzemmérnökségének képviselőivel a Kossuth Lajos utcánk útburkolat-felújítását illetően. A több éves tárgyalás- és levélváltás-sorozat most látszik révbe
érni. A megbeszélés végeredményeképpen a legforgalmasabb belterületi utunk útburkolata
a jövő évben felújításra kerül. Az út tulajdonjoga a Magyar Államé, viszont az láthatóvá vált
az elmúlt évek tapasztalatai alapján, hogy településünk szerepvállalása nélkül belátható időn
belül az út felújítása állami szerepvállalással nem lesz megoldva. Településünk képviselőtestülete az útburkolat rendbetételét településünk érdekének tekinti, így hajlandóak vagyunk a felújításban anyagi szerepet is vállalni. Jelenleg a felújítást megelőző beruházásaink
tervezésén dolgozunk.
Szeptember 24-én, csütörtökön lesz „helykijelölő bejárás” az építeni tervezett buszlelépőket
és a lakópark melletti szintén építeni tervezett buszmegállókat illetően.
Az iskola előtt zebrakialakítást szeretnénk, a létesítésének feltételeit jelenleg várjuk a
Közútkezelőtől.
Mindezt fogja követni a tervezés, majd az építési engedélyek beszerzése. A kivitelezés
várható ideje 2016. első féléve. Az említett beruházásokat követően (előre láthatólag 2016.
év nyarán) realizálhatjuk a teljes útburkolat felújítását.
A felújítás a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt. és önkormányzatunk, mint megrendelők
együttműködésével fog megvalósulni. A konkrét – egyben számokat tartalmazó –
együttműködési megállapodás az októberi munkaterv szerinti képviselő-testületi ülés egyik
napirendi pontjaként kerül elfogadásra. A műszaki és gazdasági tartalomról az elfogadást
követően tájékoztatom a településünk polgárait.
Őszi hulladékgazdálkodási programunk a korábbi éveknek megfelelő felépítésű lesz. A
hasznos anyag gyűjtéseket (melyek részletesebben az újságban külön cikkben megtalálhatóak) követően a november 7-én tartandó lomtalanítással ér véget.
Többen észrevehették, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetekről az üvegek begyűjtésére
szolgáló edényeken kívüli göngyölegeket a hulladékszállító begyűjtötte. Jelenleg az egyéb
szelektív hulladékgyűjtés házhoz menő rendszerben és átlátszó műanyag zsákban gyűjthetően
végezhető.

1

Önkormányzati hírek

köszönetnyilvánítások

Október elején (a pontos időpontról még tájékoztatjuk a lakosságot) minden háztartás az
önkormányzatnál átvehet egy-egy sárga színű kukát, átvételi elismervény ellenében. Az átvételt követően, mindenki otthonában az erre a célra szolgáló, sárga színű kukákban gyűjtheti
szelektíven a hulladékot.
Önkormányzatunk nevében, ezúton tisztelettel meghívom Önt szeptember 25-én 18 órai kezdettel a Művelődési Házban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségünkre.
Szeretném felhívni polgáraink figyelmét, hogy országgyűlési képviselőnk, Pogácsás Tibor
2015. október 25-én (kedden) fogadóórát tart az önkormányzat nagytermében. Használjuk ki,
hogy államtitkár úr megjelenik településünkön és tegyük fel kérdéseinket, osszuk meg vele
javaslatainkat.
Petrányi Tamás
polgármester

idősek világnapja
Újlengyel Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja az Idősek Világnapjára,
amely 2015. szeptember 25-én, pénteken este 18 órai kezdettel kerül megrendezésre.

Köszönet:
Klemencz Mártonné virágosnak
Örkényi Takarékszövetkezet Újlengyeli Kirendeltségének
Újlengyel Község Önkormányzatának
akik a Kismama Klub “ Anyatejes Napi “ rendezvényét támogatták.
Faragó Sándorné Védőnő
Az Újlengyeli Általános Iskolát támogatták:
KLEMENCZ MÁRTONNÉ
MÉSZÁROS BENCE és édesapja
SZOLCSÁNSZKI PÉTER
Ezúton szeretném megköszönni.

Petrányi József
intézményvezető

Bursa hungarica

Műsor: Két szoknya egy nadrág
Mindenkit szeretettel várunk!
Petrányi Tamás
polgármester

Szüreti felvonulás és bál
Időpont: 2015. október 3.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

13:30-kor gyűlekező az Iskolaközben
14:00 Nyitótáncok majd felvonulás
17:00 Báli nyitótánc
17:00-22:00 Bál a gyerekeknek
22:00-tól Bál a felnőtteknek
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk!
2

A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak
folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2015. november 9.
További információk:
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)
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1956. október 23.

lomtalanítás
Tisztelt Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 44. § (1) bekezdése alapján
az NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
végez.

2015. november 7.-én szombaton lomtalanítást

Lomhulladékként a következő hulladékokat szállítjuk el: A háztartásokban keletkezett
azon hulladék (háztartási berendezési felszerelési, használati tárgyak, eszközök és anyagok),
amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el és a
rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
Egy ingatlantól annyi lomhulladékot szállítunk el, ami normál életvitel mellett, 1 év alatt
keletkezhet az ingatlannál.
A lomtalanítás reggel 7 órától kezdődik. A lomhulladékot, a közterület-foglalás szabályait
betartva az ingatlan elé kell kihelyezni úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja
közelíteni és a rakodás biztonságosan, balesetmentesen legyen elvégezhető.
A kis térfogatú hulladékokat összekötött zsákban kérjük kihelyezni. A zsákok megtöltésénél
figyelni kell arra, hogy azok kézi erővel mozgathatóak legyenek!

Újlengyel Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2015. október 23-án,
az 1956-os forradalom és szabadságharc
59. évfordulójára rendezett Ünnepi megemlékezésre.
17:00 Ünnepi Szentmise a Római Katolikus Templomban
17:45 Koszorúzás a Községháza udvarán a kopjafánál
18:00 Ünnepi műsor
Az Ünnepi műsor után fáklyás felvonulás.

A fentiektől eltérő módon kihelyezett hulladékokat nem szállítjuk el.
NEM VESSZÜK ÁT: a zöld hulladékot, építési törmeléket, vashulladékot, autóbontásból
származó alkatrészeket, gumiabroncsot, veszélyes hulladékot (akkumulátort, szárazelemeket, fénycsöveket, gyógyszert, festéket, oldószereket, fáradt olajat, növényvédő szert és ezek
göngyölegeit, elektronikai hulladékot és a veszélyes hulladékok listáján szereplő egyéb hulladékokat) és a rendszeres szolgáltatás keretében elszállításra kerülő kommunális hulladékot.
A ki nem helyezhető veszélyes hulladékok részletes listáját és jellemzőit a 2012. évi CLXXXV.
törvény 1. melléklete tartalmazza.
További kérdéseivel keresse ügyfélszolgálatunkat az alábbi elérhetőségeken:
H-2370 Dabas, Szent István út 133. (H; P: 8-12; Sz: 7-19),
Telefon: (+36 29) 560-290,
Email: ugyfelszolgalat.dabas@nhsz.hu

iskolai ütemterv
PROGRAM
2015. SZEPTEMBER
39. HÉT 2015.09.23-24. Papírgyűjtés
2015. OKTÓBER
40. HÉT 2015. október
Fogorvosi vizsgálat
2015.10.02.
Szemészeti szűrés
2015.10.03.
Szüreti felvonulás és bál
41.HÉT 2015.10.05
Fogadóóra
2015.10.06
Aradi vértanúk emléknapja

IDŐPONT

42. HÉT 2015.10.17
43. HÉT 2015.10.19
2015.10.22
44. HÉT 2015.10.26
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Petrányi Tamás
polgármester

Szemétszedési akció és
elektronikai hulladék gyűjtése a Községi
Önkormányzattal közösen
Pályaválasztási szülői értekezlet
Iskolai ünnepély október 23 tiszteletére
A DIFER mérésben érintett tanulók létszámának jelentése
Őszi szünet kezdete
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FELELŐSÖK
osztályfőnökök
osztályfőnökök
védőnő
nevelők
nevelők
nevelők, Vaszkó
András
Berecz Kata
intézményvezető
Kaizler Ágnes
intézményvezető

óvodai hírek
2015.
augusztus
utolsó
hetében
megtartottuk
az
óvodát
kezdő
gyermekek
szüleinek
az
óvodakezdésről,
befogadásról
a
tájékoztató
szülői
értekezletünket.
Nagy
örömünkre
minden
újonnan
beíratott gyermek szülője részt vett a tájékoztatón.
Az új nevelési évet 47 beíratott gyermekkel indítottuk, 20 nagy-középsős, és 27 kis-középsős
gyermek lesz óvodánkban, ha minden kisgyermeknek
sikerül
megszoknia
a
közösséget.
Az újak befogadása fokozatosan, a gyermekek igénye szerint történik, az Óvónővel előre egyeztetett időpontokban.
2015. szeptember 1-jétől az óvodába járás három éves kortól kötelező.
A Nkt. 8. § (2) bekezdése elő írja, hogy minden gyermek, aki abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év
kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Szeretném megköszönni Tunner Miklósnak és családjának, hogy az óvodásoknak felajánlott
uborkával hozzájárultak a gyerekek egészségesebb étkeztetéséhez.
Köszönet Murár Attillának, hogy hozzájárult a gyermekek étkeztetéséhez.
Köszönjük szépen Kiss Kingának, (óvodapedagógusunk) hogy szobanövényekkel tette
barátságosabbá a nagy-középső csoportot.
Az óvoda mindendolgozójának és minden pedagógus kollégának sikeres, jó hangulatban telő
nevelési évet kívánok.
Pálinkásné Kovács Márta

iskolai hírek
Az iskolai tanulók száma a 2015/2016. tanév kezdetén: 182 fő.
Az osztályok és az osztálylétszámok
1. évfolyam 1. osztály 18
2. évfolyam 2. osztály 27
3. évfolyam 3. osztály 20
4. évfolyam 4. osztály 23
5. évfolyam 5. osztály 20
6. évfolyam 6. osztály 26
7. évfolyam 7. osztály 25
8. évfolyam 8. osztály 23
Az átlaglétszám osztályonként 22,875 fő, ami az előző évekhez képest folyamatos növekedést
mutat, illetve állandónak mondható.
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elektronikai hulladékgyűjtés
2015. OKTÓBER 17. 8:00-13:00
1. Háztartási nagygépek: nagyméretű hűtőberendezések, fagyasztók, mosógépek, ruhaszárító
gépek, mosogatógépek, tűzhelyek és sütők, elektromos főzőlapok, mikorohulláú sütők, elektromos fűtőtestek és fűtőberendezések, ventilátorok, légkondícionáló berendezések.
2. Háztartási kisgépek: porszívók, szőnyegseprűk, olajsütők, takarító berendezések, vasalók,
kenyérpirítók, elektromos kések, hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló és masszítozó gépek, ébresztő és karórák, darálók, kávéfőző gépek, tároló edények.
3. IT és távközlési berendezések: nagyszámítógépek, miniszámítógépek, nyomtatók, egér,
monitor, billentyűzet, másoló berendezések, elektromos írógépek, zseb és asztali számológépek, faxok, telefonok, nyilvános telefonok, mobiltelefonok, üzenetrögzítő berendezések,
vezeték nélküli telefonok, elektronikus jegyzettömb.
4. Szórakoztató elektronikai cikkek: rádió készülékek, televízió készülékek, videokamerák,
videomagnók, hi-fi berendezések, audio erősítők, hangszerek valamint hang illetve kép,
beleértve a szignálokat is, rögzítésre vagy reprodukálásra szolgáló egyéb termékek és berendezések, a hang és kép továbbításra szolgáló nem távközlési technológiák.
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek (a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok
kivételével): fúrók, fűrészek, varrógépek, esztergálásra és aprításra valamint csiszolásra,
őrlésre, fűrészelésre, vágásra hajtogatásra, szegésre, hajlításra lyukasztásra, perforálására és
hasonló egyéb megmunkálásra szolgáló berendezések, szegecselésre, szegezésre, csavarásra
vagy azok eltávolítására alkalmas berendezések és szerszámok, hegesztésre, forrasztásra szolgáló szerszámok, szúrásra, kenésre, diszperzióra illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló berendezések, fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok.
6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések:villanyvonatok vagy autóverseny készletek, kézi
videojáték konzolok, videojátékok, elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó
sportfelszerelések, érmével működő játék automaták.
7. Ellenőrző és vezérlő eszközök: füstjelzők és füstszabályozók, termosztátok, háztartási és
laboratóriumi mérő- és szabályozó berendezések, ipari létesítményekben használt egyéb jelző
és ellenőrző műszerek.
8. Világítótestek: fénycsöves világítótestek a háztartási világítótesttek kivételével, egyenes fénycsövek, kompakt fénycsövek, kisnyomású nátriumlámpák, nagy intenzitású kisülőlámpák
beleértve nagynyomású nátriumlámpákat és fémhalogénlámpákat.
9. Akkumlátorok, elemek
FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt.
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iskolai hírek

iskolai hírek
Napközi és tanulószoba

Beiskolázási program
Beiratkozás rendje
Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. §-a
szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2015/2016-os tanévre.
Az iskolánk felvételi körzete: Újlengyel közigazgatási területe.
Az e területen állandó lakóhellyel, (állandó lakóhely hiányában a körzetben lévő tartózkodási hellyel)
rendelkező tanköteles tanulót az iskola köteles felvenni.
Iskolánk a fentiek alapján:
- a vonatkozó tanévre felvett 17 helyi, 1 bejárós tanulót.
Programjaink, pályázataink
Határtalanul! 2015 program – A titokzatos Hargita – Erdővidék – Barót,
Bozsik Intézményi Program,
Európai Iskolagyümölcs Program,
Európai Iskolatej Program,
Ökoiskola
Öveges program

A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek megszervezésre:
1 csoport napközi 45 fő induló létszámmal, illetve
1 csoport tanulószoba 18 fő induló létszámmal.
Személyi feltételek, megbízatások, az intézmény főállású és nem főállású dolgozói
Intézményünkben 16 fő főállású dolgozó végzi munkáját, ebből:
12 fő pedagógus
2 fő takarító
1 fő karbantartó
1 fő iskolatitkár
A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 12 fő
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő.
Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett óraadóként, illetve áttanítóként közreműködik 4
fő pedagógus.
•
•
•
•

Ilykaninecz Valéria - óraadó
Pályiné Hornyák Krisztina - óraadó
Balázs Ferenc - óraadó
Balázs-Jánosik Ágnes - óraadó

Jelenleg ellátatlan feladat az informatika oktatása az intézményben.

Az Újlengyeli Általános Iskola
2015. szeptember 23-án és 24-én
PAPÍRGYŰJTÉST szervez.
2015.09.23. 14:00 – 16:00 (papírgyűjtés)
2015.09.24. 14:00 – 16:00 (papírgyűjtés)
KÉRJÜK A TISZTELT SZÜLŐKET ÉS A LAKOSSÁGOT,
HOGY AKINEK VAN FELESLEGES PAPÍRHULLADÉKA,
AJÁNLJA FEL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK, OSZTÁLYOKNAK.
HA A PAPÍR ELSZÁLLÍTÁSA GONDOT OKOZNA,
A SZÁLLÍTÁSBAN SZÍVESEN SEGÍTÜNK,
ILLETVE AZ ELSZÁLLÍTÁST MEGOLDJUK!
AMENNYIBEN A SZÁLLÍTÁST NEM TUDJA MEGOLDANI,
KÉRJÜK, JELEZZE A +36 29 385 192 TELEFONSZÁMON.
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A közfoglalkoztatotti program keretében 3 fő dolgozik iskolánkban előreláthatólag október 31-éig.
Tanulmányi versenyek
Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés:
Varga Tamás országos matematika verseny,
Öveges József fizika verseny,
Kaán Károly országos természetismereti és környezetismereti verseny,
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny,
Herman Ottó országos biológiai verseny,
Teleki Pál országos földrajz verseny,
Közlekedési ismeretek verseny,
Madarak és fák napi verseny,
Diákolimpiai versenyek (teremlabdarúgás, fiú, II.-III.-IV. korcsoport)
Polgári védelmi verseny,
alsós, illetve levelezős versenyek, például: Olvass velünk!
Egyéb versenyek
Iskolánk nem csak a helyi szervezési versenyeken veszt részt, hanem szorgalmazza más intézmények
által meghirdetett versenyen való részvételt. Például: Föld napi verseny.
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