köszönet nyilvánítás
Az Újlengyeli Általános Iskolát támogatták:
-

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Gyebnár Gábor
Fajt József (Nócsi)
Petrányi Józsefné
Szolcsánszki Péter

Július-augusztus-szeptember

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatásukat.
Petrányi József
igazgató

ÖNKORMÁNYZATI HÍrek
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!

Köszönetnyilvánítás
Az Újlengyeli falunap keretében megrendezett Veterán Motor kiállítás támogatói:
Újlengyel község önkormányzata
Surman József,Váradi János, Szolcsánszki Péter, Virág György, Csiló Pál, Csiló Zoltán,
Id.Hornyák Miklós, Id.Hornyák Miklósné, Kulima István, Szilágyi Géza, Czegle György,
Gecser Tibor, Komjáti István, Fajt Zoltán, Mikael Alfors, Id.Rizmajer Zoltán, Bernula
Béla, Tomona Richárd, Sztahó Gábor, Id Surman László, Ifj. Surman László, Fajt István,
Kleineisel Mihály, Mladoniczki Mihály, Surman Bau KFT., Batuska Sándor, Murár Attila,
Surman Pál, Miloszerni Lászlóné, Kulima Gábor, Kalteneker György, Far-Lau KFT., Adravecz Emil, Zsíros Jánosné, Satya Trade KFT., Ecsedi Vincze, Földvárszki Gábor, Földvárszki Csaba, Berinszki Csaba, Sinka KFT., Klemencz A+A KFT., Birizdó KFT.,
Kárai Lajosné, Kemenczeiné Kati, Kemenczei Dávid, Kemenczei Móni, Fekete Sándor,
Fekete Sándorné, Rizmajer Zoltánné, Rizmajerné Kiss Enikő, Farkas Istvánné, Hornyák
Miklósné, Id.Petrányi József, Lauter Dávid, Horváth Attila, Hídvégi László, Fajt József,
Hornyák Krisztián.
Veterán motor kiállítás szervezői:
Czegle György, Földvárszki Gábor, Földvárszki Csaba, Hornyák Miklós, Kulima Gábor,
Sztahó Gábor, Fajt Zoltán
Köszönetet szeretnénk mondani minden motoros nevében a rendezvény és a motoros felvonulás lebonyolításáért az Újlengyeli Önkormányzatnak, Balázs Gábor körzeti megbízottnak, és az Újlengyeli Polgárőrségnek.
Hornyák Miklós
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Járdafelújítás
Önkormányzatunk 2015-ben támogatást nyert az Ady Endre utcánk járdájának felújítására. A kivitelezési munkálatok 2016. szeptember 26-án kezdődnek, a 10 órakor esedékes munkaterület-átadást követően. A beruházás
tartalma: a meglévő járda elbontása, majd a szabványnak megfelelő szélességben (1,6m) alapréteg (zúzottkő,
majd beton), majd térkő burkolat elhelyezése. A kapubejárók szélességében a járda alapja is vastagabban kerül
kiépítésre és ezeken a szakaszokon a felhasznált térkő burkolat vastagsága is megnövekszik. Az utca páros oldalán úgynevezett „bújtatott” árok kerül kiépítésre. (Az úttest és a kerítések közötti túlzottan kicsi terület nem
elegendő a szabványos nyitott árok elhelyezésére. 40x50 cm2 keresztmetszetű árok kialakítása után egy szövetbélésben kulé kavicsok kerülnek elhelyezésre, majd a tetején a szövet ráhajtása után ~ 10 cm vastagságban
földdel kerül betakarásra.) A beruházás a járdákat érinti, a kapubeállókat nem. Amennyiben bárki nem szeretné,
hogy az ingatlana előtti járdafelújítás megtörténjen (bármely okból), kérjük írásban jelezze önkormányzatunknál szeptember 23-ig. 2016. szeptember 21-én és 23-án 18 és 19 óra között a felújítás tervei megtekinthetők
az önkormányzat nagytermében és vele párhuzamosan a kivitelezéssel kapcsolatosan személyesen kérdéseket
lehet indítani a kivitelezőhöz és az önkormányzathoz is.
Pályázataink:
Szociális tűzifa-pályázat: Önkormányzatunk idei évben is pályázatot nyújt be 25 m3 tűzifa beszerzésére, melynek kiosztása, vonatkozó rendeletünknek megfelelően fog történni.
Bursa Hungarica: Önkormányzatunk ebben az évben is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázathoz.
A korábbi évekhez hasonlóan a közeljövőben nyújthatják be a pályázatukat a felsőfokú intézményekben tanuló/hallgató diákjaink.
ASP:Önkormányzatunk, mint az Újlengyeli Közös Önkormányzati Hivatal székhely önkormányzata, pályázatot nyújt be a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című támogatási felhívásra.
Kossuth Lajos utca
Településrendezési Terv módosítása: Képviselő-testületünk 2016. szeptember 5-én nyílt, munkaterv szerinti
ülés keretén belül úgy döntött, hogy felülvizsgálja és potenciálisan átdolgozza településünk település-szerkezeti tervét, szabályozási tervét és helyi építési szabályzatát. A felülvizsgálatot és átdolgozást több tényező
indokolja: A régi OTÉK (Országos Településrendezési és Építési Követelmények) előírásai alapján elkészült
településrendezési eszközök elvárásai 2018. december 31-ig alkalmazhatók, tehát ezen időpontig minden
településnek rendelkeznie kell az új jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő eljárással összeállított településrendezési eszközökkel. Másik indoka pediglen, hogy a településrendezési eszközöknek a település jogos
(gazdasági, társadalmi, szociális,…) érdekeit kell a saját szintjén szolgálni. Többünknek feltűnhetett az utóbbi
időben exponenciális jelleggel mutatkozó, feltűnő, ideiglenes és/vagy állandó jellegű népességgyarapodás.
Képviselő-testületünknek kötelessége ezen tendenciák feltérképezése, értelmezése, hosszú távú tendenciáinak
„előrelátása”. Mindezen tényezők függvényében meg kell határozni, hogy ezek a tendenciák településünk
általunk elképzelt jövőjét szolgálják vagy veszélyeztetik. Veszélyeztetettség esetén minden rendelkezésre álló
eszközzel a helyes mederbe kell terelni településünk jövőbéli társadalmi, gazdasági, szociális folyamatait.
Mindezen indokok alapján a képviselő-testületünk a felülvizsgálat és a potenciális változtatások mellett döntött. A Településrendezési Terv módosításának minden egyes folyamata nyilvános. Arra kérek mindenkit, hogy
ötleteivel, elképzeléseivel kapcsolódjon be a folyamatba írásban, szóban vagy bármelyik munkaterv szerinti
képviselő-testületi ülésen.
Római Katolikus Egyházközség
Az elmúlt időszakban ismét törést szenvedett településünk egyik legnagyobb közösségének élete. Elöljáróban:
Mint magánszemély nem vagyok és nem is leszek (gyermekkori és középiskolai, piarista szerzetes tanárok általi neveltetésem ellenére) egyházközségünk legszorgalmasabb hívője, ugyanakkor a keresztényi nevelés és ér-
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tékrend minden vívmánya számomra követendő és a világi jogszabályoknál is meghatározóbb iránymutatás.
Édesapaként nem volt sosem kérdés, hogy kislányaim milyen vallási (pláne, hogy egyáltalán vallási) nevelésben részesüljenek, hiszen a szülői, tanári nevelést kiegészíti mintegy feltétlen kellékként a felnövő nemzedék
lelkének ápolása, nevelése. Településünk polgármestereként jó szívvel nem állíthatok polgáraink számára
Hit Gyülekezetét, Jehova Tanúit és egyéb egzotikus vallásokat követendő példaként, hiszen minden meggyőződésemmel ellentétes megoldás lenne. Sőt, a valamivel több, mint 1700 polgárunkból 1300 főt meghaladó
katolikusnak keresztelt polgárunk olyan többséget jelent, hogy kötelességünk az egyház és az önkormányzat
s vele egyetemben a település jó kapcsolatáért mindent megtenni.
Az elmúlt három évben megfigyelhető folyamatok (Plébános-elhelyezések: 2013-ban templomunk „megszentségtelenítését” jelentő verbális tulajdonjog kisajátítással, mely tett nagyobb becsületsértése volt településünknek, mint a „hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal” kezdetű klasszikus Fletó-sláger országunknak. Ezt
követően az állandó megosztottság fenntartással. Legutóbbi esetben a szószékről igeliturgia utáni átöltözést
követő mindenféle rosszindulatú pletykának melegágyat adó magyarázatszagú „indoklásokkal”, melyek köszönő viszonyban nem voltak a tényleges döntéshozásra jogosult által indokként felhozott megállapításokkal)
olyan tendenciát mutatnak és már most is olyan helyzetet teremtettek, ahol minden jóérzésű embernek lehetőségeihez képest mindent meg kell tennie azért, hogy Tábori Nándor örökségét megőrizzük kis településünkön. 2016. szeptember 5-én 17 órakor Beer Miklós püspök atya hivatalában fogadott minket Petrányi József
intézményvezetővel együtt. Püspök Atya szándéka, hogy az újlengyeli hívők lelkében nyugalom legyen. Kötelességünknek éreztük elmondani, hogy az elmúlt évek folyamatai – meglátásunk szerint – ellenkező hatást
értek és érnek el településünkön. Mindezek – sajnos – azóta is igazolást nyernek, hiszen tanúi lehetünk:
A szószéken elhangzó tényközléseket közvetlenül követő, a szavakkal ellentétes cselekedeteknek. A Klérus
intézményének kijáró tiszteletet verbálisan a hívők szemében elbizonytalanító megnyilvánulásoknak. Az üldözési mániából adódó és településünket megosztani kívánó, periodikusan vissza-visszatérő szösszeneteknek.
A pápa hétfő reggeli homíliáját (liberális Blikk-újságírók módszereit megszégyenítően) megnyirbáló, egyéni önös érdeknek megfelelő átalakítás utáni, a megosztottsággal a legnagyobb megosztó általi fenyegetések
internetes közösség részére történő megosztásának. Illúzióink ne legyenek, ki ilyen eszközöket használ, s a
szószéket is igénybe vette a megosztottság növelésére, nem fog eszközein változtatni, hiszen – településünk
tekintetében – veszíteni valója nincs. Viszont nekünk van veszíteni valónk és egyre nagyobb erőfeszítést fog
kívánni egyházközösségünktől, hogy az egyre növekvő megosztottságból újra egy erős és összetartó hívői
közösséget építsen. Egyértelmű azonban, hogy egy ilyen nagy közösségnek papra, plébánosra, azaz valódi
lelki vezetőre van szüksége.
Püspök Atyának én erőt kérek ahhoz, hogy legyen ideje és ereje széles körben informálódni és ennek alapján
olyan döntést hozni, ami segíti egyházközségünk egységét és hitbéli növekedését. Ehhez minden tőlem telhető
segítséget megadok.
Hulladékgazdálkodási programunk ősszel
Papírgyűjtés 2016. szeptember 21-én és 22-én a kultúrház udvarában.
Elektronikai hulladék gyűjtése: 2016. szeptember 24-én 8 és 13 óra között az iskola melletti ingatlan udvarában.
Lomtalanítás 2016. szeptember 24-én.
Idősek Világnapja
Önkormányzatunk nevében, ezúton tisztelettel meghívom Önt szeptember 30-án 18 órai kezdettel a Művelődési Házban az Idősek Világnapja alkalmából rendezett ünnepségünkre.
										
Petrányi Tamás polgármester

anyakönyvi események

Házasságot kötöttek:
Gáspár Csaba és Hercz Etelka Rozália
Katona Mihály és Csőke Katalin
Deli Zoltán Péter és Fürtön Alexandra Bettina
Tunner István és Zsiros Helga
Lovescher Krisztina és Koleszár József Richárd
Peterdi Erzsébet és Jurinka Attila
Gavló Anikó és Földvárszki Mihály

általános iskolai ütemterv
2016. szeptember
38. hét

2016.09.21-22.

Papírgyűjtés

38. hét

20016.09.24.

Szemétszedési akció és
Berecz Kata
elektronikai hulladék
gyűjtése a Községi Önkormányzattal közösen

2016. október
40. hét

2016.10.03.

Fogadóóra

nevelők

40. hét

2016.10.06.

Fogorvosi vizsgálat
osztályfőnökök
Aradi vértanúk emléknapja nevelők, Vaszkó András

40. hét

2016.10.08.

Szüreti felvonulás és bál

nevelők

41. hét

2016.10.14.

Szemészeti szűrés

védőnő

2016.10.15.

Nevelőstesületi értekezlet

42. hét

2016.10.21.

Iskolai ünnepély október
23-a tiszteletére

43. hét

2016.10.24.

Pályaválasztási szülői érte- intézményvezető
kezlet

43. hét

2016.10.28.

A DIFER mérésben érintett intézményvezető
tanulók létszámának jelentése

Meghaltak:
Kemenczei Mártonné sz.: Kollár Julianna 2016. 06. 15.
Virág József 2016. 06. 25.
Kancsár István 2016. 07. 02.
Menyhárt Jánosné sz.: Gulyás Mária 2016. 07. 09.
Winkler Brigitta Kitti 2016. 07. 23. (sz.: 1992. 08. 04.)
Félix György 2016. 08. 06. (sz.: 1929. 02. 19.)
Kohan József 2016. 08. 23. (sz.: 1968. 11. 23.)
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osztályfőnökök
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Kaizler Ágnes

2016. május 6.		
			
2016. május 9.		
			
2016. május 10.
2016. május 24.
			

általános iskolai hírek

Meghívásos nemzetközi kispályás labdarúgó torna – Dabas
7-8. osztály III. hely
Bozsik Intézményi Program 3-4. korcsoportos csapatainak tornája 				
az ÚDSE-vel közösen
Iskolai madarak és fák napi verseny – 1-8. osztály
Második dabasi sportvetélkedő – 1-4. osztály
III. hely csapatban

Népszavazás

A személyi feltételek megvalósulása
a) Főállású dolgozók
Az intézményben dolgozó összes főállású foglalkoztatott száma: 		
17 fő
Ebből:
- a pedagógusok létszáma 							
13 fő
- a nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 		
4 fő
A dolgozói létszám a korábbi évekhez képest emelkedett.
b) Nem főállású dolgozók
Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett óraadóként közreműködik: 2 fő
•
•

Ilykaninecz Valéria
Balázs-Jánosik Ágnes Katalin

2016. január 1-jétől sikerült megoldani egy hosszabb ideje ellátatlan feladatot Szász Laura matematika-fizika
szakos tanár átvételével. Tárgyai mellett ellátja az informatika tantárgy tanítását is. Hosszú távú megoldást
jelent intézményünk számára. 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 2 fő dolgozott iskolánkban. A program a nyári időszakban is folytatódik.
Tanulmányi eredmények:
Osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Iskolai átlag

Átlag
szöveges értékelést kapnak a tanulók a tanév végén
4,66
4,43
4,24
4,38
4,13
3,95
4,08
4,26

%
93
89
85
87
83
79
81
85,2

Pályaválasztás:
Nyolcadikos tanulóink mellett az idén senki sem hagyja el iskolánkat és folytatja tanulmányait 6 illetve 8
osztályos gimnáziumban.
8. osztályosok száma: 23 fő
Ebből gimnáziumba nyert felvételt: 		
4 fő
szakgimnáziumba nyert felvételt:
18 fő
szakközépiskolába nyert felvételt:
1 fő
Nem tanul tovább:				
0 fő

Zöldhulladék gyűjtés

Az NHSZ OKÖT Kft. 2016. október 1-től gyűjtőpontos zöldhulladék gyűjtést végez Újlengyelben is.
A 2017.évre vonatkozóan újra hulladéknaptár és QR kódos matrica kerül kiküldésre minden ingatlanhasználónak. A zöldhulladék gyűjtése, a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, a fenyőfa gyűjtése, a lomtalanítások időpontja, valamint az esetleges ünnepnapok miatti szünet és az azzal összefüggő dupla mennyiségű
gyűjtés a naptárban szerepelni fog.
Gyűjtőpontos lakossági zöldhulladék gyűjtés időpontja Újlengyelben (pénteki napokon):
2016. október 14.
2016. november 18.
2016. december 16.
A megadott napon 8-14 óra között
Gyűjtőpont: focipálya mellett
A gyűjtőponton minden vevőkóddal rendelkező lakossági ügyfelünk (melyet
hulladékdíj számlájával, valamint személyes okmányával igazolhat) leadhatja
havonta maximum 1 m3-nyi zöldhulladékát.
Zöldhulladéknak tekinthető pl. növényi eredetű hulladék, a gally, a faág, a faapríték, a fanyesedék, a fűkaszálék, a falevél, a növényi nyesedékek...

Petrányi József
igazgató
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Elektronikai hulladék gyűjtés
Lakossági elektronikai hulladék gyűjtés - 2016. szeptember 24. szombat
08:00-13:00 óra között
A veszélyes hulladéknak számító, használaton kívüli elektromos és elektronikai
eszközök, berendezések, valamint lemerült akkumulátorok ismét leadhatóak.
Helyszín: Újlengyel, Általános Iskola melletti üres terület
A begyűjtés napján a begyűjtő pontra mindenki elhozhatja működésképtelen,
használaton kívüli, árammal, elemmel vagy akkumulátorral működő eszközeit,
egész berendezéseit, lemerült akkumulátorait.
SZÉTSZEDETT, HIÁNYOS BERENDEZÉST NEM VESZNEK ÁT!
A háztartásokban sok veszélyesnek számító hulladék is képződik, amelyeket
nem szabad a szemétgyűjtőbe dobni, ugyanakkor elszállításuk gondot okoz.
Akadályozzuk meg, hogy valamelyik árokparton, erdőszélen kössenek ki ezek a berendezések, avatatlan
kezek által szétszedve, súlyosan szennyezve a talajt, a bennük lévő nehézfémektől és egyéb veszélyes kemikáliáktól.
A lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái itt és községünk weboldalán és facebook oldalán is megtalálhatóak:
www.ujlengyel.hu

Lomtalanítás
Tisztelt Újlengyeli Lakosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a 2012. évi CLXXXV. törvény 44. § (1) bekezdése alapján az NHSZ OKÖT
Nonprofit Kft. 2016. szeptember 24.-én szombaton lomtalanítást végez.
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!
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 72/2013. évi (VIII.27.) törvény 1.
melléklete tartalmazza.
A további eredményes együttműködés reményében, tisztelettel:
NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.
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általános iskolai hírek
A 2015. évi kompetenciamérés eredménye, a mért évfolyamok adatai
Évfolyam
6.
8.

Osztályok
száma

Tanulók
száma

1
1

Mérést írt tanulók száma

26
19

SNI-s tanulók BTM-es taszáma
nulók száma

23
17

2
1

1
2

HHH-s tanulók száma
0
0

A 2015. évi kompetenciamérés eredményeit összefoglaló táblázat
Mérési terület

Évfolyam

Átlageredmények
Országosan
Általános
iskolákban
1.497
1.491
1.618
1.601
1.488
1.480
1.567
1.548

Telephelyen
Matematika
Szövegértés

6.
8.
6.
8.

1.444
1.673
1.470
1.613

Községi általános iskolákban
1.448
1.555
1.424
1.494

A fenti táblázatban közölt eredményeink alapján megállapítható, hogy az elért átlagunkon javítanunk kell,
elsődlegesen a matematika tárgyból. Különösen a 6. osztályra igaz a megállapítás, főleg a CSH-index tükrében. Intézményi szintű összefogással kell a méréseredményeken javítani. Állandó, kiszámítható matematika szakos ellátottságra van szükségünk, amely ez évtől megvalósult. A méréseredmények javítása
érdekében tett lépéseket rögzíteni kell, a jól bevált gyakorlatokat el kell terjeszteni, és a testületi szinten
módszertani képzésre van szükség. A 8. osztályos szövegértés eredménye jónak mondható a CSH-index figyelembe vételével. Mindenképpen intézményi szintű összefogással kell a méréseredményeken javítani.
Versenyeredmények (körzeti, megyei)
2015. október 2.		
2015. november 25.		
				
2015. december 18.		
				
2015 ősze			
				
2016. január 26.		
				
2016. január 28.		
				
2016. február 24.		
				
2016. február 29.		
			
l
2016. március 1.		
2016. március 18.		
				
2016. március 26.		
				
				
2016. április 2.		
				
2016. április 7.
				
2016. április 15.		
				

Arany János magyar verseny iskolai forduló
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny
iskolai fordulója 5-8. osztály
Diákolimpia – IV. korcsoportos teremlabdarúgás
körzeti selejtező
Varga Tamás matekverseny – házi verseny matematikából az 5. osz-		
tályosok részére
Diákolimpia – II. korcsoportos teremlabdarúgás
körzeti III. hely
Diákolimpia – III. korcsoportos teremlabdarúgás
körzeti III. hely
Körzeti helyesírási és szépírási verseny – Tatárszentgyörgy
5-6. osztály I. hely
Bozsik Intézményi Program 2. korcsoportos csapatainak tornájának 		
lebonyolítása intézményünkben.
Alsós iskolai mesemondó verseny
Körzeti alsós mesemondó verseny – Hernád
3-4. osztályosok II. helyezés
Körzeti természettudományi verseny – Dabas
7-8. osztályos csapat II. hely
5-6. osztályos csapat II. hely
Teleki Pál földrajz verseny megyei döntő Budaörs
7-8. osztály
Katasztrófavédelmi ifjúsági verseny – Hernád
IV. hely csapatban
Kaán Károly természetismereti verseny megyei döntő
5-6. osztály egyéniben VI. és X. hely
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általános
iskolai
iskolai
hírekhírek
Beszámoló a 2015/2016-os tanévben elvégzett nevelő-oktató munkáról
Tanév végén értékelt tanulóink létszáma 187 fő.
Osztályok létszáma:
1.
osztály				
19 fő
2.
osztály				
27 fő
3.
osztály				
21 fő
4.
osztály				
23 fő
5.
osztály				
21 fő
6.
osztály				
27 fő
7.
osztály				
26 fő
8.
osztály				
23 fő
A létszám folyamatosan változott a tanulók érkezésével illetve távozásával. A II. félévben 4 fő érkezett.
Összességében a tanulólétszámunk még tovább nőtt az előző évekhez képest. Ezt a létszámot tarthatjuk az
elkövetkező években is, hiszen folyamatos érdeklődés van iskolánkat illetően a szomszédos településekről. A
leendő első osztály tanulói 4 településről érkeznek iskolánkba.
Várható létszámunk a következő tanévben 186 fő. Ez változhat a nyáron a be- illetve elköltözésekkel, bejáró
diákok jelentkezésével. A változás viszonylag rövid idő alatt is végbemehet. Jelenleg is vannak információink
távozásról, illetve érkezésről.
Bejáró diákjaink száma: 51 fő.
Hiányzások száma: 13 632 óra
Tanulóink rendszeresen jártak iskolába, egy óra igazolatlan mulasztásunk van. A tanuló még az előző iskolájában gyűjtötte össze késésekből ezt az egy órát.
Kitűnő tanulóink száma 40.
23 alsós, 17 felsős.
Jeles (egy négyes) tanulóink száma: 14.
9 alsós, 5 felsős.
A kiváló eredményt elérő tanulók száma ebben a tanévben nem emelkedett, azonban szignifikánsan nem mutat
eltérést. Ennek megőrzése kihívás mindenki számára. Úgy érzem, ennek az idén is megfeleltek a kollégák.
A tanév végén 73 tanulónk kapott a szaktanároktól tantárgyi dicséretet összesen 124 tantárgyból. Ezek
a számok az előző évhez képest jelentősen emelkedtek, az eredményeink javultak, jók. A képzeletbeli dobogó
legfelső fokán a 7. osztályos Gergely- Szép Kincső áll 11 dicsérettel. A képzeletbeli dobogó második és
harmadik fokán többszörös holtverseny van. Második 7-7 dicsérettel Bencze Bátor, Farkas Zsófia és
Schulcz Zsófia 5. osztályos, Buzás- Kaizler András 6. osztályos és Merényi Petra 8. osztályos tanuló.
Harmadik Földvárszki Gergő 3. osztályos, Kocsis Milán 5. osztályos, Kozalik Dominik 7. osztályos és
Szilágyi Antónia 8. osztályos tanuló. Mindenképpen elismerésre méltó az alsós tanuló eredménye, hiszen
kevesebb tantárgy áll a rendelkezésére a kiváló eredmény eléréséhez.
Dicséretet az év során 122 tanuló kapott. Közülük 22 tanuló eljutott az igazgatói fokozatig. (12 alsós,
10 felsős). Intési fokozatban az osztályfőnöki II. számú intésig 1 fő jutott el. Összesen 9 tanuló kapott valamilyen intőt. Ez továbbra is megfelel annak, hogy nem csak büntetni, hanem dicsérni is akarunk.
Alapítói Díjasok:
4. osztály (megosztva) – Farkas Fanni
			
Fehér Zsanett
8. osztály – Merényi Petra
Szintvizsga eredmények:
6. osztály:
Magyar nyelv és irodalom:
Történelem: 			

3,50
3,19

8. osztály:
Magyar nyelv és irodalom:
Angol nyelv: 			
Német nyelv: 			

3,80
4,44
4,80

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ
2016.szeptember 10.
Szép napos és nagyon meleg reggelre ébredt Újlengyel ezen a napon.
Kora reggel indult a buszunk Nagylengyel felé, tele utasokkal és nagy kíváncsisággal. Akik már voltunk, mi
tudtuk milyen meleg fogadtatásba lesz részünk, akik még nem voltak azokat is várakozáson felüli érzés fogta
el. Programjaikat úgy állították össze, hogy nagyon kevés idő volt mikor nem kötötték le a figyelmünket. Külön kiemelném a nagylengyeli Polgármester Asszonyt. Szeretetével, kedvességével lenyűgözte az Újlengyelieket. A reggeli pálinkázás és kirándulás után jött a finom ebéd. Pörkölt, sültoldalas meg minden, ami szemnek
szájnak ingere.
Volt két furcsa nevű ételük, amit kemencében sütöttek, a Langaló és a Tökipompos. A kemencét ezen a napon
szentelte fel a Plébános Úr. Délután folyamatosan zajlottak a programok. Este hat órakor lépett fel a mi tánccsoportunk, úgy éreztük, hogy sikerünk volt, ugyanúgy ahogy a nagylengyeli nótának is. Ezután lépett fel Anita,
aki fergeteges hangulatot teremtett. Majd következett a nagyon finom hidegtálas vacsora, majd a hazaindulás.
Ezt a szép napot nem csak Nagylengyelnek, hanem az újlengyeli Polgármester Úrnak is köszönjük, hogy ilyen
távoli településsel vette fel a kapcsolatot és elvitt bennünket oda. 2017-ben várjuk mi is a Vendéglátóinkat.
												

védőnői hírek
Újszülöttjeink:
1. Simon Imre
2. Szávuly Flóra
3. Foki Sára
4. Kiriák Dorina
5. Buzás Levente
6. Duchaj Kira Dorka
7. Antyipenkó Lili
8. Fajth Léna
9. Kollár Gréta
10. Koleszár Milán József

2016.07.01.
2016.07.08.
2016.07.13.
2016.07.14.
2016.07.26.
2016.08.01.
2016.08.04.
2016.08.29.
2016.08.30.
2016.08.30.

a.n.: Zolnai Hajnalka
a.n.: Nagy Anita
a.n.: Váradi Katalin
a.n.: Varga Andrea
a.n.: Belényi Edina
a.n.: Surman Ildikó
a.n.: Gyapay Judit
a.n.: Virág Anita
a.n.: Félix Mónika
a.n.: Lovescher Krisztina

Jó egészséget kívánok minden családnak.
Köszönet a Kismama Klub 2016.08.04.-én tartott Anyatejes Nap rendezvényének a szponzorálásáért :
- Polgármesteri Hivatal Újlengyel
- Örkényi Takarékszövetkezet Újlengyeli Kirendeltsége
- Klemencz Mártonné
										
Faragó Sándorné
											
védőnő

SZÜRETI FELVONULÁS ÉS BÁL
Időpont: 2016. október 8.
13:30-kor gyűlekező az Iskolaközben
14:00 Nyitótáncok majd felvonulás
19:00 Báli nyitótánc
19:00-22:00 Bál a gyerekeknek
22:00-től Bál a felnőtteknek
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Egy nyugdíjas
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