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Újlengyel község Önkormányzata 2014-ben 99.9 millió forint értékű
vissza nem térítendő pályázati támogatást nyert az “Elnéptelenedő
települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása” c. TÁMOP pályázaton. A pályázati időszak 18 hónapja alatt a település jövőbeni kitörési lehetőségeinek felmérésére került sor, emellett közösségépítő és fejlesztő programok
valósultak meg. A beruházásnak köszönhetően megújult a szolgáltati lakás és új közösségi terek kialakítására
nyílt lehetőség (2 játszótér és egy db szabadtéri tornapálya). A pályázat keretében 3 fő foglalkoztatása valósult
meg. A projekt 2015.08.09-én zárult.
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Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak.
A " Kismama Klub" 2015. augusztus 13-án (csütörtök) tartotta Anyatejes Világnapi rendezvényét a Művelődési Házban, ahol köszöntöttük a szoptató édesanyákat.
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A pályázatról bővebb információt a http://ujlengyel.hu/tamop oldalon olvashat.

VOLT EGYSZER EGY FALUNAP
„Merj álmodni Magyarország”
Valószínű, hogy az újlengyeli szervezőknek is Szenes Iván szövege jutott az eszükbe, mert megálmodtak egy
olyan falunapot, amilyen még nem volt. Ez nem az én véleményem csupán, hanem azoké az embereké, akik
még napok múlva is a gyönyörű napról beszéltek. A természet is kegyes volt, illetve besegített a szervezőknek,
hogy ez a nap jól sikerüljön.
Már kora reggel elfoglalták helyüket a főzőversenyre készülők, de lehet, hogy már előző este. A gyerekeknek
afféle kézműves foglalkozás, ugrálóvár, körhinta, valamint arcfestés és sok minden lehetőség volt, továbbá
egész napos festmény, fotó és régiség kiállítás.
A műsor kezdődött az óvodások bemutatójával. Jó volt látni az új nemzedéket, milyen ügyesen odafigyelve
mutatták be műsorukat. Majd következett a karate és a hip-hop tánc. Zsúfolásig megtelt a Művelődési ház
udvara. Ezt követte az újlengyeli nyugdíjasok műsora, és idén először volt Nagylengyel a meghívott vendég.
Viszontmeghívás volt, tavaly mi jártunk náluk. Nagyon színvonalas, sokrétű programot hoztak el ide Újlengyelbe. Ők is jól érezték magukat, számukra is nagy élmény volt ez a nap. Elérkezett a főzőverseny eredményhirdetése és ezt követte a közös ebéd, ami mint minden évben, az idén is igen finomra sikerült. Minden csoport
kitett magáért. Jó, hogy vannak ilyen vállalkozó kedvű fiatalok, akik még főzni is tudnak, mert nem elég az
akarat, tudás is kell hozzá. Nem csak a főzéshez, hanem ahhoz is, hogy valaki ilyen motoros találkozót meg
tudjon szervezni, ami itt volt Újlengyelben. Szebbnél szebb motorok, és mondhatni azt is, hogy drágábbnál
drágább csodák jöttek el, még a határon túlról is. (Délvidék)
Következett a Napraforgó Színpad, ez kicsiknek és nagyoknak egyformán nagy élményt nyújtott. A műsor
következő előadója Farkas Bálint, Kossuth- és Jászai Mari-díjas operett színészünk. Az, aki az idősebbeknek
előhozta az ifjúsági emlékeket.
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Volt egyszer egy falunap...

VETERÁN MOTOr kiállítás

Ezután következett az iskolai színjátszókör előadása, majd jött Vastag Tamás és újból megtelt a Művelődési
ház udvara, s nem csak az udvar, de az utca is. Fiatal előadóként nagyon nagy sikert aratott.Mindenki találhatott olyan dolgot, ami őt érdekelte. Itt a kiállításon lehetett látni, hogy mennyi, mennyi ügyes kezű fiatalunk
van, akik hímeznek, varrnak. Sok egyéb gyönyörű tárgy volt még, ami a szemnek szép látnivaló volt.
De itt még nincs vége, jöttek a Sógorok, s csináltak olyan buli hangulatot, hogy ettől már táncra kelt a néző
közönség is.
Radóczi Jusztina gyönyörű szép hangjával, meg természetesen az összeválogatott Cserháti Zsuzsa számokkal
kápráztatta el a közönséget.
A MagyaRock zenekar hozta a tőlük elvárt és megszokott kemény rock és lírikus számok előadását.
Legvégén a Lord zenekar zárta az estét egy fergeteges koncerttel, s ezt a csodás napot még egy hatalmas bál
követte, ami hajnalig tartott.

Idén megrendezésre került az 5. motoros kiállítás, ahol kb. 230 motorral vettek részt a motorosok.
A támogatásoknak köszönhetően meg tudtuk kínálni őket étellel és itallal. Az ebéd után
Marci atya megszentelte a motorokat. Következett a motoros felvonulás, ahol még ennyi motor nem vett részt
(213) mint az idén. Tomona Norbert és Abonyi Annamária újból megszervezte a szkander versenyt, ami a nézők körében is nagy sikert aratott.
Köszönjük a sok segítséget, reméljük ilyen összefogással jövőre újból megrendezhetjük ezt a motoros összejövetelt.
Veterán motor kiállítás szervezői:

Reméljük a Teremtő kegyes lesz hozzánk, és jövőre is rendezhet kicsi falunk az újlengyeli emberek számára
ilyen szép napot.

Köszönetet szeretnénk mondani minden motoros nevében a
rendezvény és a motoros felvonulás lebonyolításáért az Újlengyeli Önkormányzatnak, Balázs Gábor körzeti megbízottnak,
és az Újlengyeli Polgárőrségnek.

Ehhez kívánok a szervezőknek erőt, egészséget és kitartást. Köszönjük nektek!

Bíróné Lilik Magdika

Czegle György, Fajt Zoltán.
Földvárszki Gábor, Főnix Motoros Klub, Hornyák Miklós,
Széles János, Sztahó Gábor,

Hornyák Miklós
Főszervező
Újlengyeli falunap keretében
megrendezett Veterán Motor
kiállítás támogatói:
Újlengyel község önkormányzata

100 éves évforduló emléklapjára
Az Újlengyeli Általános Iskola 2015. június 19-én hármas ünnepet ünnepelt. Tanévzáró ünnepélyt, melynek
keretében értékeltük a 2014/2015-ös tanév munkáját, kiosztottuk – most rendhagyó módon az osztályfőnökök
– a megérdemelt jutalomkönyveket. Elballagtattuk 19 végzős diákunkat, s megjutalmaztuk azokat a tanulókat
– immár 15. alkalommal – akik 4 illetve 8 éven át a legtöbbet tettek azért az eredményért, amelyet elértek. A
4. osztályban Farkas Zsófia és Schulcz Zsófia, a 8. osztályban szintén megosztva Farkas Bence és Sztanyó István. Végül zárásként megünnepeltük iskolánk fennállásának 100. évfordulóját. Meghívott vendégeink között
köszönthettük egykori és mai fenntartónk képviselőit, egykori vezetőit vagy azok utódait, és iskolánk egykori
és jelenlegi dolgozóit.
Az ünnepi műsort a 4. osztályosok műsora zárta, mely a vakáció várása mellett utalt arra is, hogy iskolánknak
jövője van, hiszen jelenleg és a múltban is tehetséges gyerekek sokasága tanul/tanult nap, mint nap az intézmény falai közt.
A nap zárásaként mindenki megtekinthette az iskola épületében bemutatott kiállítás képeit, emléktárgyait. Lehetőség nyílt
még arra is, hogy vendégeink fehér asztal mellett – nyugdíjas
és aktív dolgozóink – megbeszélhessék, hogy igazán nem változott semmi, az iskolának mindig, minden körülmény között
meg kell felelni a társadalmi elvárásoknak.
Ezúton is megköszönöm iskolánk minden egyes dolgozójának egész éves munkáját, amellyel hozzájárult sikeres tanévünk zárásához, a 100 éves évforduló megünnepléséhez.
Petrányi József
intézményvezető
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Abonyi Annamária
Abonyi Antalné
Adravecz Emil
Akácz- Tanya
Berinszki Csaba
Batuska Sándor
Bernula Béla
Birizdó Ferenc
Czegle György
Csiló Pál
Csiló Zoltán
Ecsedi Vince
Gecser Tibor
Fajt István
Farlau KFT.

Farkas Istvánné
Fekete Sándor
Fekete Sándorné
Földvárszki Gábor
Hornyák Miklósné
Id.Hornyák Miklós
Id. Hornyák Miklósné
Id. Surman László
Id. Rizmajer Zoltán
Ifj. Surman László
Kalteneker György
Kárai Lajosné
Kemenczeiné Kati
Kemenczei Dávid
Kemenczei Móni
Kleineisel Mihály
Klemencz A+A Kisker KFT.
Kulima István
Kulima Gábor
Komjáti Fajt Zoltán
Mikael Alfors
Miloszerni Lászlóné

Mladoniczki Mihály
Murár Attila
Sinka Kft.
Satya Trade KFT.
Surman- Bau KFT.
Surman József
Surman Pár
Széles János
Szolcsánszki Péter
Sztahó Gábor
Széles János
Patkó Kitti
Reca KFT.
Rizmajer Zoltánné
Rizmajerné Kiss Enikó
Tomona Norber
Tomona Richárd
Szilágyi Géza
Varga Zsolt
Váradi József
Virág György
Zsiros Család

köszönet
Az Újlengyeli Általános Iskolát az elmúlt időszakban támogatták:
Surman Gergely
Serfel Péter
Szolcsánszki Péter
Surman Edit (Újhartyán)
Surman István
Klemencz Tibor (Újhartyán)
Újlengyel Község Önkormányzata
							

Petrányi József iskola igazgató
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MÉG FŐZNI IS TUDNAK!

Ezek a polgárőrök...

Éjszakai túrára indultam pár héttel ezelőtt Mogyorósi
József szomszédommal. Ügyeletestársa pontosan jelent meg a kapuban, és már indultunk is. Első állomás az „iroda” volt. – Gondoltam majd lesz egy kis
kávézás. De legnagyobb meglepetésemre az iroda egy
ajtó fél szárnyának belső oldala volt. Innen került elő
az ügyeleti napló és miegymás a szolgálathoz. Azután
jött a bejelentkezés a dabasi rendőrkapitányságra. „A
szolgálatot felvettük” hangzott, és már robogtunk is
tovább.
Egész éjjel ment az autó. Bár a társaság kedves és
szórakoztató volt…..de nagyon untam. Nem is értem,
hogy egész napi munka után ezt a több órás monoton
autós sétálást hogyan lehet bírni.
Megtudtam, hogy az Újlengyeli Polgárőr Egyesület
2011 szeptemberében alakult 20 alapító taggal. Jelenleg 42 tagjuk van. Ők szigorú beosztásban dolgoznak,
ráadásul teljesen térítésmentesen. Önként, munka
után, szabadidejükben.
A kötelező alapfelszerelést és azoknak cseréit az
egyesületnek önerőből kell fedezni, ugyan úgy, mint
az üzemanyag költségeit is. Kocsikopásra, javításra nem futja, azt mindenki saját maga fedezi, hiszen
mindenki a saját autójával megy a szolgálatba.
Sőt, az egyesület tagjai még tagdíjat is fizetnek.

magolt szendvics. Persze a kocsiban, hiszen nincs
más lehetőség. Nem várja őket télen sem egy fűtött
pihenőhelyiség….. mégis mennek, mégis csinálják.
Kérdem én többektől, MIÉRT ? Hiszen semmi ellenszolgáltatás nincs, sőt a megbecsülésük is elég vegyes.
A válaszukból kiderül, hogy azért örülnek, mert tudják hogy betörés szempontjából is nagy a visszatartó
ereje a szolgálatuknak. No meg sokan laknak egyedül,
és így nyugodtabban alszanak, hiszen ha valaki hívja
őket éjjel, hogy zajt hall, már ott is teremnek.
Lehet, hogy nem látványos a munkájuk, de van amit
nem lehet mérni. Mert azt nem lehet mérni, hogy hányan nem törtek be, hogy hányan nem rongáltak,…..
csak mert tudták, hogy megláthatják, rajtakaphatják
őket, mert járőrőznek folyamatosan.
Itt mindegyik polgárőr a faluját szereti, a rokonait ismerőseit félti, és vigyázza. Ezért is csinálják.
Anyagi nehézségek persze vannak, de az önkormányzat is segít, ill. mindenki, aki nekik utalja az adója
1%-át. ill. valamilyen formában támogatja őket. Szigorú szervezet ez, sokféle kötelezettséggel, és szoros
elszámolással.
A falunapon felállított sátorban mindenki vehetett támogató karszalagot, de még enni is lehetett. Persze,
voltak akik ott sem pihentek, és még a finom hideg
sörből sem kortyoltak. Este szolgálat….. mondták
ketten. Pedig a sör finom volt, hát még az étel!

Mert bizony ezek a polgárőrök nem csak vigyáznak
Ahogy tapasztaltam, itt nincs sem idő, sem lehetőség ránk éjszakánként, hanem még főzni is jól tudnak !
nagyon megállni „valahol”egy kávéra. Egyébként
Dr.Megyeriné Takács Mária
sincs nyitva már olyan későn semmi. Így előkerült
idővel az otthonról termoszban hozott kávé, és a cso-

KATOLIKus hírek
-

Hogy sikerült a váci zarándokút, és milyen programok voltak?

A váci zarándokút nagyon jól sikerült, sok örömet, élményt szereztünk ezáltal. Ez egy szombati nap volt,
amikor 36 fővel elindultunk Újlengyelből az újlengyeli Nagyboldogasszony templomból a váci Nagyboldogasszony Székesegyházhoz, hogy megtegyük az utat Máriával együtt, hogy Sarlós Boldogasszonyról elmélkedjünk, misézzünk. A zarándokút célpontja a Székesegyház volt, kis séta volt a Duna parton, utána közös
ebéd egy étteremben, utána volt a szentmise a Székesegyházban, majd fagyizás a Fő téren. Az Egyházmegyei
múzeumban való látogatás, a Mária Terézia kapu, diadalív megnézése, és végül a haza indulás.
-

Hogyan zajlott a székesegyházi szentmise?

A székesegyházban már az idegenvezető várt minket, hogy be tudja mutatni a székesegyház kincseit, szépségeit. Egy fél órás bemutatás után elkezdtük a szentmisét. Az újlengyeli hívek ott ülhettek fent azokba a padokba,
ahová csak a papok ülhetnek – a szentélybe, én pedig a szembemiséző oltárnál misézhettem. A Sarlós Boldogasszony ünnepéről vettük a szentmisét, tudjuk, hogy Mária is elment Erzsébethez, idős unokatestvéréhez,
hogy meglátogassa őt áldott állapotában. Mi is útra keltünk, hogy Máriával együtt tegyünk meg zarándokutunkat a Gondviselő Úristen felé. A szentmise prédikációjában kiemeltem, hogy a tekintetek találkoztak. Mária és
Erzsébet tekintete – a tekintet mindent elárul, a szem a lélek tükre. Ahogy szempárok, tekintetek találkoztak,
úgy szívük alatt a két magzat, Keresztelő Szent János és Úrjézus is találkozott. Megmozdultak ezek a kis magzatok anyjuk méhében és felujjongtak. Mi is ujjongtunk a boldogság miatt, hogy a katedrálisban részt vehettünk a szentmisén és magunkhoz vehettük a legdrágább ajándékot, az oltári szentséget.
-

Milyen emlékeket láttatok az Egyházmegyei Múzeumban?

Egyházmegyei múzeumban többféle tárlat is volt. Állandó kiállítás a püspöki arcképcsarnok, a régi bútorok, a
püspöki jelvények, a kincstárban a kelyhek, az úrmutatók, a miseruhák. Volt olyan kis kápolna, ami teljes berendezésével ki volt állítva. Az Egyházmegyei múzeumban láthattuk Ákos Géza nagy prépost kanonok úrnak
a bútorzatát, örökségét, a könyvtárát régi könyveivel, régi bútoraival. Láthattuk még egy ötvösművész kiállítását, mely az Egyházmegyei múzeum mellett volt berendezve.
-

A váci zarándokútnak milyen hatása lesz az újlengyeli egyházközség jövőjére nézve?

Én azért terveztem ezt az utat, hogy a váci székesegyházban (ott ahol engem felszenteltek 2006-ban diakónussá, és 2009-ben áldozó pappá) a püspöki főtemplomban a misében kérjük a Gondviselő Istent, hogy minél több
püspöki anyagi támogatást kapjunk az újlengyeli templom felújításához. Még nincsenek meg a tárgyalások
eredményei, de hamarosan elmegyünk Szalka Mihály plébániai kormányzó úrral Miklós püspök úrhoz, és
elkezdjük a tárgyalásokat a tető felújítással kapcsolatban. Ezt kértük a Gondviselő Jóistentől , és ezért imádkoztunk, úgyhogy célunk az, hogy minél előbb felújítsuk az újlengyeli templomot.

Vukovich Márton Atya

köszönetnyilvánítások
Ezúton szeretném megköszönni a Főkefe Közhasznú
Nonprofit Kft, dolgozóinak nevében, hogy a szponzorok segítségével újból megvalósíthattuk a régi bevált
Sportnapunkat, amelyen beteg emberek sportolhatnak és kikapcsolódhatnak a mindennapi megszokott
munkájukból. A tápiószentmártoni sportpályán tartottuk meg a sportnapot, melyen 180 fő beteg ember vett
részt, a csongrádi, ceglédi, dabasi és tápiószentmártoni dolgozóink.Ha Tugyi László nem ajánlott volna fel
egy egész hízót, bizony nehezen tudtunk volna ételt
tenni az asztalra. Bernula Bélának is köszönjük, hogy
a hízót levágta, így lett belőle finom gulyásleves.

Az anyagi támogatást is köszönjük a két Telepóczki
János kisgazdának, a CSI-KU Kft.-nek és a Zolman
Trans Sped kamionos vállalkozásnak. Az újlengyeli
polgármesteri hivataltól asztalokat, padokat, tálakat
kaptunk.Petrányi József igazgató úr sportszereket biztosított nekünk. Gergely Csabáéktól a sátrat kaptuk
meg azért, hogy ne a napon kelljen ülnünk.Hálásak
vagyunk a szponzoroknak a támogatásokért. Köszönjük, hogy az ő segítségükkel egy szép napot tudtunk
együtt tölteni.
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Rizmajer Erzsébet
Főkefe dolgozója
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iskolai hírek
Beszámoló a 2014/2015-ös tanévről
Tanév végén értékelt tanulóink létszáma 182 fő (183). 1 fő a - 4. osztályban – ebben a tanévben is
szünetelteti tanulmányait.
Osztályok létszáma:
1.
osztály
27 fő
2.
osztály
21 fő
3.
osztály
23 fő
4.
osztály
18 (1) fő
5.
osztály
25 fő
6.
osztály
26 fő
7.
osztály
23 fő
8.
osztály
19 fő

A létszám folyamatosan változott a tanulók érkezésével illetve távozásával. A II. félévben 1 fő érkezett Pilisről a 2. osztályba.
Összességében a tanulólétszámunk a legmagasabb az előző évekhez képest. Ezt a létszámot tarthatjuk az elkövetkező években is, hiszen folyamatos érdeklődés van iskolánkat illetően a szomszédos településekről.
Várható létszámunk a következő tanévben 180 fő.
Bejáró diákjaink száma: 54 fő.
Hiányzások száma: 12 587 óra
Tanulóink rendszeresen jártak iskolába, igazolatlan mulasztás nem volt.

A főleg februárban megjelenő, járványszerű megbetegedések jelentősen növelték hiányzásaink számát. Ez a
szám tartósan megközelítette iskolánk tanulólétszámának 20 %-át. Több tanulónk rendszeresen hiányzott. Egy
tanuló esetében a hiányzás mértéke meghaladta a 250 órát. A nevelőtestület osztályozhatónak ítélte a tanulót (a
szülő is kérte ezt), így az évfolyam követelményeit osztályozóvizsgán teljesítette.
Bukások száma: 2 (1-1 tantárgyból)
A félévhez képest sikerült a bukások számát a felére csökkenteni.
A félévi célunkat nem sikerült teljesíteni, nem zártunk bukásmentes tanévet, de a szaktanár beszámolója alapján teljesen indokoltak a bukások.
Kitűnő tanulóink száma 42.
33 alsós, 9 felsős.
Jeles (egy négyes) tanulóink száma: 8.
4 alsós, 4 felsős.
A kiváló eredményt elérő tanulók száma ebben a tanévben is emelkedett. Ennek megőrzése kihívás mindenki
számára.
A tanév végén 42 tanulónk kapott a szaktanároktól tantárgyi dicséretet összesen 98 tantárgyból. Ezek a
számok az előző évhez képest visszaesést mutatnak, de összességében az eredményeink javultak, jók. A képzeletbeli dobogó legfelső fokán az 5. osztályos Buzás- Kaizler András áll 8 dicsérettel. Őt 6 dicsérettel a 8.
osztályos Sztanyó István követi. Ez azért is dicséretes, mert végzős tanulóról van szó, illetve a 8. év második
félévi teljesítményéről. Őket holtversenyben 5 tanuló követi 5-5 dicsérettel. A 4. osztályból Bencze Bátor,
Farkas Zsófia, Schulcz Zsófia és Serfel Alíz, a 7. osztályból pedig Merényi Petra. A 4. osztályt külön is ki
lehet, ki kell emelni, hiszen a 18 tanulóból 10 kitűnő tanuló van, és 12 tanulónak van legalább egy tantárgyból kitűnője.
Dicséretet az év során 129 tanuló kapott. Közülük 10 tanuló eljutott az igazgatói fokozatig. (7 alsós, 3 felsős).
Intési fokozatban az osztályfőnöki II. számú intésig 3 fő jutott el. Összesen 16 tanuló kapott valamilyen intőt.
Ez továbbra is megfelel annak, hogy nem csak büntetni, hanem dicsérni is akarunk.
Szaktanári intést 11 tanuló kapott 14 esetben. Egy tanuló 3 intést kapott a 6. osztályban (nem a bukott tanuló)
és 1 tanuló 2 intést kapott az 5. osztályban (szintén nem a bukott tanuló).
SNI-s tanulóink létszáma: 9 fő
Az év eleji létszám 1 fővel csökkent, a diák távozott iskolánkból, elköltöztek.
BTM-s tanulóink létszáma: 7 fő
Itt a félévhez képest három fővel gyarapodott a tanulási nehézséggel küzdő tanulóink száma. (1 alsós, 2 felsős).
A szaktanárok, tanítók által jelzett hiányosságokat a pedagógiai szakmai szolgálatok (Dabas, Monor) megalapozottnak találták és a tanulók problémájáról a szakértői határozatok elkészültek.
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Pályázatok, programok
• Határtalanul program – 23 főre nyertünk pénzt
Az elnyert összeg 19.941 Ft/ diák, összesen 458.640 forint. A tanulmányi kirándulás időpontja 2015.
május 24-30.
A programot rendben lebonyolítottuk, melyen 22 diák vett részt.
• Intézményi Bozsik Program
• Európai Iskolagyümölcs Program is folytatódott – két nap gyümölcsöt, egy nap 100 %-os gyümölcsitalt
kaptak gyerekeink.
• Európai Iskolatej Program keretében minden diákunk kapott valamilyen tejterméket a hét minden egyes
napján.
• Clik 4 Skill – 24 hetes program (9 tanuló és 1 pedagógus vett részt a programban)
• Az idei tanévben nem pályáztuk meg az ÖKOISKOLA címet, de az év során a sikeres pályázathoz szükséges összes előkészítő munkát elvégeztük, s ez feljogosít bennünket arra, hogy ősszel ténylegesen belefogjunk
a pályázatba.
• Júniusban újra beadtuk pályázatunkat a jövő évi Határtalanul pályázatra.
Pályaválasztás
2015. január 17-én 18 tanulónk élt a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsga lehetőségével.
2015. február 13-áig végzős tanulóink jelentkezési lapjaikon 30 középfokú iskolát jelöltek meg.
A márciusi tanulói adatlap módosítással 4 tanuló élt. A rendkívüli felvételi eljárás során egy tanuló élt a lehetőséggel, hogy a korábban megjelölt intézmény egy másik tagozatát jelölje meg, s ezzel biztosítsa felvételét az adott iskolába. 9 fő gimnáziumban, 9 fő szakiskolában folytatja tanulmányait.
Továbbtanulási eredményünk jó. Az első és második helyre felvett tanulóink száma 90 % felett van.
A korábban jelzett problémákkal küzdő diákunk nem a felvételi eljárás keretében tanul tovább. Ősztől valószínűleg a felnőttképzésben, esti iskolában folytatja tanulmányait.
Nyolcadikos tanulóink mellett az idén egy fő 8 évfolyamos és szintén egy fő 6 évfolyamos gimnáziumba nyert felvételt. Ez a jelenség évekig nem volt tapasztalható intézményünkben.
Összességében sikeres pályaválasztási időszakra, s egyben tanévre tekinthetünk vissza a 2015 júniusában.
Petrányi József
intézményvezető

								
							

egy nemes ügy
EGY REMEK KEZDEMÉNYEZÉS
Egyre riasztóbb hírek érkeznek Kárpátaljáról. A magyarokat is érintő sorozások, a háborús állapotok mellett
a hrivnya árfolyamának drasztikus romlása, a bérek értékének csökkenése, az alapvető élelmiszerek, a gáz és
a villany árának egekbe szökése csak fokozza az Ukrajnában élők, így a kárpátaljai magyarok nyomorát és
kiszolgáltatottságát. A katonai behívót kapó fiatalabb férfiak menekülése tovább nehezíti, szinte lehetetlenné
teszi a családok megélhetését. Ebben a helyzetben mi sem maradhatunk tétlenek, segítenünk kell az Ukrajnában élő magyaroknak.
Június 6-án a Fidelitas országos adománygyűjtő akciót indított a kárpátaljai magyar fiatalok megsegítésére.
A Fidelitas újlengyeli szervezete is fel kívánja hívni a figyelmet a kárpátaljai magyarság nehéz helyzetére és
csatlakozik az adománygyűjtő akcióhoz.
A www.karpataljaert.hu oldalon, illetve a www.karpataljaert.fidelitas.hu oldalon lehet bankkártyás vagy átutalásos módon adakozni. Az október végéig tartó akció során a Fidelitas erre a célra elkülönített alszámláján összegyűlt pénzt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével a Verecke Alapítványnak
juttatjuk el. Az alapítvány az adományokat a kárpátaljai magyar fiatalok iskolai étkeztetésére fordítja majd. A
facebook.com/karpataljaert oldalon lehet nyomon követni az adományok sorsát és friss híreket, információkat
is megosztunk Kárpátaljáról.
A Fidelitas helyi szervezete ezúton is kéri a lakosokat, hogy felajánlásaikkal támogassák a kárpátaljai magyar
fiatalokat.
Segítségüket előre is köszönjük.
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2015. március 19.
2015. március 20.
2015. április 9.
2015. április 17.
2015. május 8.
2015. május 12.
2015. május 15.
2015 tavasza 		

Körzeti alsós mesemondó verseny – Hernád 3-4. osztályosok II. illetve III. helyezés
Körzeti természettudományi verseny – Dabas 7-8. osztályos csapat III. hely
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny – Dabas V. hely csapatban 6. osztályosok
Területi csecsemőgondozási verseny – Újhartyán V. hely csapatban 6. osztályosok
Iskolai madarak és fák napi verseny – 1-8. osztály
Első dabasi sportvetélkedő – 1-4. osztály VI. hely csapatban
Iskolatörténeti verseny – 5-8. osztály
TITOK 2015 – Herman Ottó verseny megyei forduló

ISKOLAI HÍREK
A 2014. évi kompetenciamérés eredményeit összefoglaló táblázat

A hit- és erkölcstan oktatás
Ebben a tanévben már négy évfolyamon folyik a hit- és erkölcstan oktatás. Ezek 1., 2., 5. és 6. évfolyam. Iskolánkban ezt a feladatot három egyház látja el:
Pilisi Evangélikus Gyülekezet
Római Katolikus Egyház
Nyáregyházi Református Egyház
Az egyházak képviselőivel jó kapcsolatot alakított ki intézményünk, melyet a továbbiakban is meg kívánunk
őrizni. Aktívan, együttműködően vettek részt az órarend elkészítésekor. Elfogadták az iskolánk által biztosított
helyiségeket. Ebben a tekintetben nehézségünk van. Említésre méltó nehézség még az is – az erkölcstant tanító
kollégák véleménye alapján – hogy kis létszámú csoportok vannak, és ez a tanítás szempontjából nehézséget
jelent. Egy tanítási óra keretében négy külön helyiséget kell biztosítanunk. Jelenleg ezt meg tudjuk oldani úgy,
hogy tanítunk a kisaulában, a könyvtárban, és ha kell az ebédlőben is.
Személyi feltételek
a) főállású dolgozók
Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 16 fő.
Ebből
- a pedagógusok létszáma 12 fő
- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő.
A dolgozói létszám a korábbi évekhez képest nem csökkent.
b) Nem főállású dolgozók
Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett
- óraadóként közreműködik: 4 fő.
-áttanító más intézményből: 1 fő
A második félévben sikerült megoldani az ellátatlan feladataink közül az ének-zene oktatását a felső tagozaton.
Ugyancsak a 2. félévben sikerült megfelelő pedagógust találnunk a napközis csoport élére Komlósiné Szabó
Kinga személyében. Gondot jelentett egész évben, hogy nem sikerült technika és rajz szakos tanárokat találnunk, így tanítók látták el ezt a feladatot a 7-8. osztályban.
A közfoglalkoztatotti program keretében a tanév végén 3 fő dolgozott iskolánkban. A program a nyári időszakban is folytatódik.
A tankönyvellátás alakulása
A következő tanévre, a 2015/2016-osra április 30-áig elkészítettük az alaprendelést. Most már nem volt olyan
korlát, hogy csak két könyvkiadótól rendelhettük, de nehézséget okozott, hogy bizonyos tantárgyakhoz nem
találtunk megfelelő kiadványt, nem volt minden évfolyamra megfelelő tankönyv az adott kiadótól. Június 10éig felmértük tanulóink körében azt, hogy valamely rászorultsági jogcímen jogosultak-e normatív támogatásra.
2015. június 30-áig elvégeztük a tankönyvrendelés aktualizálását, kiegészítését.
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A fenti táblázatban közölt eredményeink alapján megállapítható, hogy az elért átlagunkon javítanunk kell, különösen matematika tárgyból. Intézményi szintű összefogással kell a méréseredményeken javítani. Állandó,
kiszámítható matematika szakos ellátottságra van szükségünk. A méréseredmények javítása érdekében tett lépéseket rögzíteni kell, a jól bevált gyakorlatokat el kell terjeszteni, és a testületi szinten módszertani képzésre van
szükség. Mindenképpen intézményi szintű összefogással kell a méréseredményeken javítani.
A belépő gyermekek felkészültsége
Az előző évekkel ellentétben, az év elején az elsős tanulók közül három gyermek, félév előtt egy gyermek érkezett más óvodából, mint a többi, a nagy létszám ellenére (27 fő). Éppen ezért felkészültségüket tekintve nem
volt a tanév kezdetén nagy különbség a tanulók között. Iskolaérett, feladat- és kötelességtudó első osztály indult
iskolánkban az idei tanévben. Kevés a gyenge képességű gyermek.
16 óráig az iskolában tartózkodás
182 tanulónk közül a tanév végére 57 esetében igényelte a szülő vagy a napközis foglalkozást vagy a tanulószobai foglalkozást. A 16 óráig benntartózkodás alól 129 tanuló esetében kértek a szülők felmentést. 80 tanuló
esetében teljes, 49 tanuló esetében részleges a felmentés. Igaz, a délutáni idősávban megtartott 4. illetve 5. testnevelés órák megítélését a szülők nem mindegyike értelmezte megfelelően, így a részleges felmentésben ezt
nem jelezte, bár gyermeke a délutáni testnevelés órán megjelent.
Versenyek
2014. október 2.
Arany János magyar verseny iskolai forduló
2014. december 5.
KZS-kupa III. hely 7-8. osztályos fiúk
2014. december 18. Diákolimpia – IV. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti III. hely
2015. január 21.
Diákolimpia – II. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti III. hely
2015. január 29.
Diákolimpia – III. korcsoportos teremlabdarúgás körzeti II. hely
2015. január 30.
Körzeti szépolvasási verseny – Bugyi5-6. korosztály IV. hely7-8. korosztály két VI.
			helyezés
2015. február 18.
Alsós iskolai mesemondó verseny
2015. február 25.
Körzeti helyesírási verseny – Tatárszentgyörgyholtversenyben 7. osztály II. hely
2015. február 26.
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
			
iskolai fordulója 5-8. osztály
2015. március 16.
Szterényi József Szakközépiskola évfordulós versenye iskolai fordulóján a 6. osztá
			lyos csapatunk továbbjutott
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