a téli tüzelés veszélyei

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

Október 15-ével megkezdődik a hivatalos fűtési szezon. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
sokan a hűvösebb idő beköszöntével nem várják meg a szezon kezdetét, esténként felfűtik a
lakásaikat. A háztartások zömében vegyes tüzelésű kazánt használnak. Önmagában ez nem
okozhatna gondot, ha mindenki a megfelelő karbantartást követően és rendeltetésszerűen alkalmazná ezen eszközöket.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Felrobbant egy vegyes tüzelésű kazán egy család ház pincéjében Albertirsán a Kolozsvári utcában, szeptember 22-én kora délutáni órákban. A felhasadt kazán mellett tartózkodó két ember
a kiáramló forró víz miatt égési sérüléseket szenvedett, őket a mentők kórházba szállították. A
ceglédi hivatásos tűzoltók a helyiséget átvizsgálták – abban kár nem keletkezett, - valamint a
még izzó parazsat a kazánból eltávolították. Ilyen és ehhez hasonló híreket gyakran olvashatunk, hallhatunk a különböző médiumokban. A káresemények megelőzése érdekében nem árt,
ha tudjuk, hogy miért következhetnek be a robbanások és mit tehetünk annak érdekében, hogy
a baj nem következzen be.
A legtöbb robbanás a kazánok helytelen használatából erednek, hiszen a tulajdonosok nem
mindig megfelelően üzemeltetik az eszközöket. Sok esetben a műszaki állapotuk sem a legmegfelelőbb, és gyakran túlfűtik a szerkezeteket, ami már nem képes megbirkózni a megemelkedett nyomással. Egyéb okok is közrejátszhatnak a kazánok robbanásában, mint például egy
esetleges áramszünet, aminek hatására leáll a keringető szivattyú. A modern kazánoknál ez ma
már nem jelenthet gondot, hiszen egy túlnyomást szabályzó szelep biztosítani tudja az állandó
és megfelelő üzemi nyomást.

Október

ÖNKORMÁNYZATI HÍrek
Tisztelt Lakosság!
POGÁCSÁS TIBOR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÖNKORMÁNYZATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRA
községünkben fogadóórát tart.
Időpont: 2016. november 28. (hétfő)
16:30 és 17:30 óra között
Helyszín: Újlengyel Község Önkormányzatának nagyterme
Használjuk ki, hogy az államtitkár úr megjelenik a településünkön, és tegyük fel
kérdéseinket, osszuk meg vele javaslatainkat!

Fontos, hogy minden begyújtás előtt győződjön meg arról:
•
a tüzeléstechnikai berendezés és a fűtési rendszer az előírt mértékig fel legyen töltve
vízzel,
•
a csapok, szelepek és egyéb nyitó-záró szerelvények, nyitott, illetve az üzemeltetésnek
megfelelő állásban legyenek,
•
szivattyús fűtés esetén győződjön meg a szivattyú zavartalan működéséről és megfelelő
áramellátásáról,
•
ellenőrizze a termosztát helyes beállítását, a kondenzáció és ezzel együtt járó kátrányosodás, illetve az ebből eredő fokozott mértékű korrózió elkerülése érdekében.
A robbanásokat többnyire emberi mulasztás okozza, így a balesetek megelőzése érdekében
kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető szabályok betartására.

népszavazási eredények

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A 2016. október 2-i népszavazás eredményei Újlengyel községben:

Monor Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Választójogosultak száma: 1433 fő

SZERKESZTŐSÉG
IMPRESSZUM: Lap neve: Újlengyeli Új Szó / ISSN: 2062-4719
Megjelenési ideje: periódikus havi / Nyomdai munka: Go Visual Studio Kiadó,
Szerkesztőség címe: 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 69.
Szerkesztő: Máthé-Kovács Edina / Terjesztési információk: ingyenes

Szavazáson megjelentek száma: 749 fő

52.27%

Érvényes szavazatok száma: 730 		

50.94%

Érvénytelen szavazatok száma: 19 		

2.54%

Igen szavazatok száma: 11 			

1.51%

Nem szavazatok száma: 719 			

98.49%

(forrás: http://www.pestmegye.hu/hirek-altalanos/3568-a-nepszavazas-reszletes-eredmenyei-pest-megyeben)
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sportbál

ünnepi megemlékezés

Helyszín: Újlengyeli Művelődési Ház
Időpont: 2016. november 12. 19:00 óra
Zenél a Jerzsele Family!
Belépőjegy: 2500 Ft
Támogatójegy: 1000 Ft
Vacsora: 20:00 órakor
Menü: húsleves, pörköltek, rétes
A jegyeket megvásárolni és érdeklődni lehet Gecser Pálnénál.
Tel: 06 30-607-2715

Újlengyel Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
2016. október 23-án,
az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára rendezett Ünnepi megemlékezésre.
17:00 Ünnepi igeliturgia a Római Katolikus Templomban
17:45 Koszorúzás a Községháza udvarán a kopjafánál

tájékoztató
Vízgazdálkodással kapcsolatban:
„Mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól az a létesítő, aki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény módosításáról szóló 2016. év XLI. törvény hatálybalépését megelőzően vízjogi engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha annak vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2018.
december 31-ig kérelmezi, és az engedély megadásának feltételei fennállnak.”
Tehát abban az esetben, ha 2016. június 4. napját megelőzően vízkivételt biztosító vízilétesítmény vízjogi létesítési engedély nélkül került megépítésre vagy attól eltérően került megvalósításra, fennmaradási engedélyt
kell kérni.
A 2016. június 4. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi
fennmaradási engedélyezési eljárásáról szóló részletes tájékoztató községünk honlapján elérhető.
www.ujlengyel.hu

rendőrségi tanácsok

"Unokázós" csalás - Ön hallott már róla?

18:00 Ünnepi műsor

A csalás lényege, hogy általában éjszaka unokájuknak vagy más közeli hozzátartozójuknak kiadva magukat
hívják fel telefonon az idős embereket és valamilyen okra, például tartozásra vagy balesetre hivatkozva készpénzt vagy pénzzé tehető értéket csalnak ki tőlük.

Az Ünnepi műsor után fáklyás felvonulás.

Ezekben a csalástípusokban az a közös, hogy a csalók idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek elvenni, telefonon keresik fel őket,valamelyik fiatalabb családtagnak adják ki magukat, aki különleges (veszélyes, problémás) helyzetben van éppen, idős áldozataikra lelki nyomást gyakorolnak, idős áldozataikat bizonyos szempont
szerint előre kiválasztják.
Mit tehet?
- Ne bízzon meg a váratlanul jelentkező idegenekben, akár telefonon, akár személyesen keresik meg Önt!

Petrányi Tamás
polgármester

- Próbálja meg kideríteni, hogy a családtag, hozzátartozó tényleg bajba került-e!
- Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával, hozzátartozóval,mert így tudja ellenőrizni a
hívás valódiságát!
-Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget!
Bővebb tájékoztató az „unokázós” csalásról a www.ujlengyel.hu oldalon olvasható.

2

9

általános iskolai hírek

Meghívó

Tanulmányi versenyek
Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés:
-

FALUFÓRUM

Zrínyi országos matematika verseny,
Bólyai matematika verseny,
Kalti Márk történelmi verseny,
„Üdv néked, Ifjúság!” történelmi verseny,
Kaán Károly országos természetismereti és környezetismereti verseny,
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny,
Herman Ottó országos biológiai verseny,
Közlekedési ismeretek verseny,
Madarak és fák napi verseny - helyi
Diákolimpiai versenyek,
Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny,
alsós, illetve levelezős versenyek,
Informatika verseny,
Járási, helyesírási, szépolvasási és játékos természetismereti verseny,
Alsós mesemondó verseny,
Járási sportvetélkedő.

Időpont: 2016. november 9. szerda 18:00
Helyszín: Újlengyeli Művelődési Ház
A falufórumot interaktív, kötetlen beszélgetésnek tervezzük településünkről (bármilyen aktuális kérdésről).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akinek kedve van hozzászólni a
felmerülő témákhoz vagy kérdése, ötlete van!

Témahetek
Csatlakozni kívánunk a Digitális Témahéthez, valamint a Fenntarthatósági Témahéthez.
Beiratkozás rendje
Az iskolába való felvétel és beiratkozás a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
50. §-a szerint értelemszerűen megtörtént a vonatkozó 2016/2017-es 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 11 helyi, 9 bejárós tanulót.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Újlengyel Község Önkormányzata a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet alapján megkezdi új Településfejlesztési Koncepciójának, Településszerkezeti tervének és Helyi
Építési Szabályzatának készítését.

Ütemterv:
2016. november

Amennyiben településfejlesztéssel, vagy építési lehetőségekkel kapcsolatos kérelmük, észrevételük van, azt 2016. november 30-ig írásban megtehetik a Polgármesteri Hivatalnak címezve.

44. hét

2016.11.02.

Őszi szünet kezdete

45. hét

2016.11.07.

Őszi szünet utáni első tanítási
nap

47. hét

2016. 11. 25.

Kompetenciamérésről és az
intézményvezető-helyettes
idegen nyelv mérésről adatszolgáltatás a Hivatal felé

2016.11.25.

Mikulás klubdélután
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tájékoztató

osztályfőnökök

Petrányi Tamás
polgármester

3

katolikus egyházi hírek
Az újlengyeli katolikus templom felújítása számokban:
BEVÉTELEK
Váci egyházmegyei támo4 500 000 Ft
gatás
Önkormányzati támogatás
3 000 000 Ft
Gyűjtés, adományok
2 840 500 Ft
Összesen:
10 340 500 Ft

-

13 fő pedagógus
2 fő takarító
1 fő karbantartó
1 fő iskolatitkár

általános iskolai hírek

A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 13 fő
A nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszáma: 4 fő
A főállású dolgozói létszám engedélyezett kerete 18 fő
Pedagógusaink, és az általuk tanított tantárgyak, ellátott további feladatok, funkciók:
Pedagógus neve
Petrányi József
Surman Jánosné
Balogh Diána

KIADÁSOK
Tetőcsere és javítás
4 750 000 Ft
Festés anyagköltsége és
2 082 998 Ft
munkadíja
Szőnyeg (oltár)
213 450 Ft
Szőnyeg letétel munkadíja
75 500 Ft
és anyagköltsége
Villany
600 000 Ft
Parketta
220 000 Ft
Parketta kiegészítók I.
25 935 Ft
Parketta kiegészítők II.
15 595 Ft
Oltárkép
600 000 Ft
Futószőnyeg
120 950 Ft
Falilámpák
169 355 Ft
Tisztítószer, takarítószer
8 249 Ft
Díszítés
32 816 Ft
Takarítógép
80 000 Ft
Összesen:
8 994 848 Ft

Berecz Jánosné
Bíró István
Csontosné Rizmayer Mariann
Fajthné Petrányi Krisztina
Kaizler Ágnes

testnevelés tanár
tanító
tanító
német, magyar nyelv és
irodalom tanár

Kancsár Andrea

tanító

Szász Laura

matematika-fizika szakos
tanár
tanító
történelem tanár
tanító

Telepoczki Jánosné
Vaszkó András
Komlósiné Szabó Kinga

Maradvány: 1 345 652 Ft
Köszönet a támogatásért a Váci Egyházmegyének, Újlengyel Község Önkormányzatának és
minden adakozó hívőnek.
Újlengyel közössége ezáltal is bizonyította, hogy szereti faluját, egyházát és Istenét, hiszen a
templom mindenkié! Ha a templom szép, az a falunak is a dicsőségére válik.
Szalka Mihály
plébános

Beosztás
intézményvezető
intézményvezető-helyettes
matematika szakos tanár,
anglisztika szakos bölcsész
biológia, földrajz tanár

Egyéb feladatok, funkciók

osztályfőnök,
felsős munkaközösség vezető
osztályfőnök
osztályfőnök
osztályfőnök, DIK elnök

osztályfőnök,
alsós munkaközösség vezető,
Kt. tag,
gyermekvédelmi felelős
osztályfőnök

Nem főállású dolgozók
Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett óraadóként, illetve áttanítóként közreműködik 2 fő pedagógus.
•
•

Ilykaninecz Valéria - óraadó
Balázs-Jánosik Ágnes Katalin- óraadó

Jelenleg ellátatlan feladat az informatika oktatása az intézményben.
A közfoglalkoztatotti program keretében 2 fő dolgozik iskolánkban.
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osztályfőnök
osztályfőnök
könyvtáros
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védőnői
iskolai hírek
hírek

óvodai hírek
2016-2017-es nevelési évet 46 beíratott gyermekkel kezdtük meg, két részben osztott csoporttal.

Újszülötteink:
1. Csernus Eszter

2016.09.14.

a.n.: Kiss Karolina

2. André Nóra

2016.09.22.

a.n.: Rizmajer Adrienn

3. Rizmajer Balázs

2016.10.04.

a.n.: Cseh Georgina

Gratulálok és jó egészséget kívánok minden családnak.
Faragó Sándorné védőnő

általános iskolai hírek
Az iskola tanulóinak létszáma:
Az iskolai tanulók száma a 2016/2017. tanév kezdetén (2016.09.01): 186 fő.
Az osztályok és az osztálylétszámok:
Évfolyamok
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

Osztályok
1. osztály
2. osztály
3. osztály
4. osztály
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály

Osztálylétszám (fő)
20
20
27
21
24
20
27
27

Az óvodát kezdő gyermekek szüleinek augusztusban megtartottuk a befogadással kapcsolatos szülői tájékoztatót. Szeptember eleje óta folyamatosan és fokozatosan történik az új ovisok befogadása az óvodai közösségbe,
eddig sikeresen.
Az idei nyár folyamán is történtek változások, fejlesztések az óvodában. Nyár elején négy klíma berendezés beszerelésére került sor, amelyek nagymértékben hozzájárultak a nyári hőség elviseléséhez. A
földszinti öltözőben új öltöző szekrényeket kaptunk
és egy hozzá illő szőnyeget is vásárolhattunk. Nagyon szépen köszönjük mindezt Újlengyel Községi
Önkormányzatnak.
Mindkét csoport gyermekei megszokták az új csoportbeosztást, az új közösséget és örömmel járnak
óvodába és vesznek részt a foglalkozásokon, programokon. Egy ilyen programként szeretném említeni az óvodai szüreti mulatságot, amit a falu szüreti
felvonulása előtti napon rendeztünk meg, ráhangolódásként a falu szintű programra. Nagyon színvonalasan dolgozták fel és mutatták be, nagyok, kicsik
egyaránt az őszről tanultakat, amit nagy mulatás és
gyümölcsfogyasztás követett.
Nagycsoportosaink - az Általános Iskola meghívására - színházi előadáson vehettek részt, ami nagyon tetszett
gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Nagyon szépen köszönjük az Általános Iskola pedagógusainak, hogy gondoltak ránk és meghívtak bennünket.
Szeretném megköszönni Csernusné Kiss Karolinának az óvodának felajánlott szappanokat; Bóbisné Marikának szakmai eszközök varrását; Telepóczkiné Frank Idának barkácsoláshoz felajánlott dobozokat; Árendásné
Farkas Máriának szintén barkácsoláshoz ajánlott falapokat és Katona Mihály családjának a lufikat.
Az új öltözőszekrények az óvodában

			
			

Az átlaglétszám osztályonként 23,25 fő, ami az előző évekhez képest folyamatos növekedést
mutat, illetve állandónak mondható.
Napközi és tanulószoba:
A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek
megszervezésre:
2 csoport napközi 45 fő induló létszámmal, illetve
1 csoport tanulószoba 18 fő induló létszámmal.
(Tanulóidőben osztjuk meg a csoportokat)
Főállású dolgozók:
Intézményünkben 17 fő főállású dolgozó végzi munkáját, ebből:
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Pálinkásné Kovács Márta
Óvodavezető

