IFJÚSÁGI GARANCIA PROGRAM

Újlengyel Község Önkormányzatának Lapja

A VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 milliárd forintos költségvetésből, az Európai Unió támogatásával a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásában valósul meg.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem
nem dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük
javításához.
A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, egy új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére.
Képzési költség biztosítása során, a támogatás keretében a tanfolyam teljes díját átvállaljuk.
Keresetpótló juttatásban is részesül a tanfolyam ideje alatt a fiatal, ami a hatályos közfoglalkoztatási bér, 80%-a (65 224 Ft). Képzéshez kapcsolódó utazási költség 100 %-ban megtérítésre kerül.
A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.
A programban résztvevő fiatalok foglalkoztatása esetén a munkáltatónak lehetősége van bértámogatást és 3 féle bérköltség támogatást igényelni az alábbiak szerint:
a) bértámogatás„legfeljebb 8+4” : A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapig lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást,
amely a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának
megfelelő további időtartam. A támogatás folyósítási
időtartamában a támogatás mértéke a munkabér és a
ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási
adónak legfeljebb 70%-a.
b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció: Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség
támogatás e projektben legfeljebb 90 napra.
c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció: A programrésztvevő, a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony iskolázottságú) fiatalok
érdekében nyújtható csak, olyan hatósági szerződéssel, amely legfeljebb 10 hónap támogatást és 5 hónap
továbbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg.
d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció: Nem alacsony
iskolai végzettségű fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konstrukció szerint, olyan hatósági
szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 hónapra állapít meg kötelezettségeket.
A b, c, d, konstrukciónál a támogatott időszakra a munkabér és a szociális hozzájárulási adó
100%-ban megtérítésre kerül.
Ha a fiatalnak van szakmája és egy piacképes ötlete, abban az esetben vállalkozóvá válást
elősegítő támogatást kaphat 6 hónap időtartamra, havonta maximum a mindenkori minimálbér
összegét (2017-ban bruttó 127 500 Ft/hó).
Egy másik lehetőség a „Vállalkozz Itthon Fiatal” program keretén belül, akár 3.000.000
forintos tőketámogatáshoz is juthat a jelentkező, 10%-os önrész megléte mellett. (Bővebb információ: www.ofa.hu)
A programba bekerülés feltétele, hogy regisztrált munkanélküli legyen a fiatal, az állandó lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán.
További információk, elérhetőségek: a pest.munka.hu oldalon, illetve a 06 1 279 4757 vagy
a 06 70 198 7548-es telefonszámon.
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2017. MÁRCIUS - Böjt hava - Kikelet hava

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Pogácsás Tibor, térségünk országgyűlési képviselője, a Belügyminisztérium önkormányzati
államtitkára tájékoztatta Petrányi Tamás polgármester urat arról, hogy a 2016-os költségvetés
zárásakor a Belügyminisztérium javaslatára Újlengyel község sportpálya építésére 35 millió
forint támogatást kapott.

MÁRCIUS 15.
MEGHÍVÓ
			

Újlengyel Község Önkormányzata szeretettel meghívja

				

Önt és kedves családját 2017. március 15-én

			
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
					
alkalmából rendezett ünnepélyére.
		
		

9:00 órakor
9:45 órakor
10:00 órakor

		
			
			

Szentmise a Római Katolikus Templomban
Koszorúzás az önkormányzat udvarán
Ünnepi műsor az Általános Iskola aulájában

Petrányi Tamás				
polgármester				
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Petrányi József
alpolgármester

újlengyeli futball hírek

önkormányzati hírek
Tisztelt Lakosság!
POGÁCSÁS TIBOR ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ, A BELÜGYMINISZTÉRIUM
ÖNKORMÁNYZATOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRA községünkben
fogadóórát tart.
Időpont: 2017. március 23. (csütörtök)
17:30 és 18:00 óra között
Helyszín: Újlengyel Község Önkormányzatának
nagyterme
MEGHÍVÓ
FALUFÓRUM
2017. április 04-én (kedd) 18 órai kezdettel Falufórumot tartunk, melynek fő témája településünk jelene, vélt jövője.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, akinek kedve van hozzászólni a potenciális témákhoz!
Helyszín: Újlengyel Község Önkormányzatának nagyterme
Tisztelt Újlengyeli Polgárok!
Képviselő-testületünk 2017. február 13-án fogadta el önkormányzatunk 2017. évi költségvetését. Költségvetésünk főbb bevételi és kiadási tételeit a következő táblázat mutatja számszerűen:
adatok ezer forintban
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
MEGNEVEZÉS
2017
Személyi juttatások
85 678
Munkaadókat terh. járulék és szoc. hj.
23 813
adó
Dologi kiadások
78 492
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 840
Egyéb működési célú kiadások
23 524
Beruházások
7 622
Felújítások
31 375
Egyéb felhalmozási célú kiadások
62 701
Finanszírozási kiadások
106 292
Összkiadás
425 337

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
MEGNEVEZÉS
2017
Működési célú támogatások ÁH-on belül 129 372
Felhalm. célú támogatások AH-on belül
0
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek

75760
24 881

Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek

20
0
195 304

Összbevétel

425 337

Önkormányzatunk bevételi oldala az állami finanszírozásokat illetően nem mutat lényeges eltérést a 2016. évi

tényadatokhoz képest. Az önkormányzat adóbevételei, működési bevételei a tavalyi tény adatokon szerepelnek
az idei tervben egy eltéréssel: az étkezési térítési díjak 5%-al emelt összegben szerepelnek.

Kiadásaink: Alapvetően a kiadásokat a 2016. évi tényadatok szintjén terveztük. Önkormányzatunk társadalmi
szerepvállalása a korábbi évekhez hasonló mértékben került elfogadásra. ÚDSE: szüreti bál (2016. évi fennmaradó és 2017. éves együtt) 500 eFt, Határtalanul program 100 eFt, ÚKE munkaszervezet 2000 eFt, Labdarúgó
szakosztály felnőtt és fenntartási költségek 3 900 e Ft, utánpótlás 659 eFt, Újlengyeli Nyugdíjas Egyesület 200
e Ft, Újlengyeli Polgárőr Egyesület 500 e Ft, Vatya Népe Egyesület 100 eFt, Cziffra György iskola támogatása:
100 eFt, Orvosi ügyelet 3 866 eFt, Építéshatóság: 620 eFt, Társult Önkormányzatok „Együtt” Segítőszolgálata:
2 928 eFt.
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Utánpótlás csapataink folyamatosan, leállás nélkül edzették végig a telet. Ez alatt valamennyi
csapatunk teremtornákon vett részt.
U – 13 /2004-2005 születettek/ korosztályunk Tiszakécskén vett részt egy tornán, majd hazai
környezetben Monor azonos korosztályú csapatával játszott felkészülési mérkőzést.
Csapat az edzéseit kedden és pénteken /szabad téren csütörtökön/ tartja. Németh István és Juhász András irányítása mellet.
U – 11 /2006 – 2007 születettek/ - Szlovákiai Komarno NBII-es csapatával kialakult kapcsolat
eredményeképpen, már sokadszorra utazott a csapat az általuk rendezett korosztályos tornára.
Gyermekek és az őket elkísérő szülők legnagyobb megelégedésére.
Köszönet érte a lehetőséget megteremtő Juhász Andrásnak és település önkormányzatának!
A csapat részt vett még három téli Bozsik tornán, Dabason.
Az edzéseit az U – 13 csapat edzéseivel megegyező időpontban és edzőivel tartja.
U – 9 /2008 – 2009 születettek/ - az Újlengyelben rendezett teremtornán, bravúros szerepléssel
második helyen végeztek, olyan csapatok társaságában, mint FC Budapest, Pilis, Monor
/két csapatot indított/.
A csapat edzéseit kedden, pénteken /szabad téren csütörtökön/ tartja.
U – 7 /2010 – 2011 születettek/ - Mozgalmas felkészülésen van túl ez a korosztály.
Január, február hónapban két általunk Újlengyelben rendezett tornán vettünk részt.
Monor, Pilis, Újhartyán, Régio SC, társaságában.
Egy első,egy második hely, és sok öröm a gyerekek arcán!
Megmérettük magunkat Kartalon egy 24 csapatos tornán, ahol kiderült, hogy megyei /régiós/
szinten is megálljuk helyünket. Bejutottunk a torna legjobb négy csapata közé.
A csapat edzéseit kedden, pénteken /szabadtéren csütörtökön/ tartja Németh István és Kubinszki István edzők vezetésével.
U – 16 és U – 19 /2002 – 1998 születettek/ - Ez
a két korosztály több változáson megy keresztül
ebben az időszakban. A csapatok edzője Berger
Árpád lett, a klubtól nyolc év után távozó Krizsán
László /Rizsa/ után. Jelenleg a korosztályok feltöltése van folyamatban.
Egy teremtornán vett részt a csapat Dabason, a
Cegléd, Csepel, Gyömrő, Dabas, Pereg, Hegyvidék társaságában. További felkészülési mérkőzések szerepelnek a programban.
Bajnoki rajt: 2017.március. 05-én illetve 06.-án
Óvodai foci: Intézményi program keretében ismerkednek gyerekek labdarúgással, többen már
igazolt játékosok. Következő versenyévre válogatás március hónaptól indul.

Felhívás! Várunk csapatainkba felsorolt korosztályokba minden
sportolni vágyó fiatalt.
									

Németh István utánpótlás vezető

U – 9 -es korosztályból egy szülői vélemény:
Gyermekünk, Levente már az óvodában elkezdett focizni. Amióta szervezett körülmények
között, csapatban játszik, sokat fejlődött.Társaival együtt nagyon jó közösséget alkotnak, kitartásának, lelkesedésének köszönhetően alig várja az edzéseket. A mérkőzésekbe nagy lendülettel veti bele magát.
A nyári focitábor sokáig emlékezetes marad. Már alig várja a következőt.
Hornyák Mihály, szülő
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kirándulás
Kirándulás a Magas-Tátrába (Lengyelország)
Az Újlengyeli Diáksport Egyesület autóbuszos kirándulást szervez 2017. július 20-23. között
autóbusszal a Lengyelországi Zakopanéba. A szállás panzióban lesz, közel a hegyekhez, felvonóhoz.
Program alapvetően a Tátra természeti látnivalóinak megtekintése, túrázás (gyerekekkel teljesíthetően), felvonós kirándulás, Zakopane és a környék látnivalóinak megtekintése, ismerkedés a lengyel gasztronómiával.
Részvételi díj várhatóan: felnőtt 35.000 Ft/fő, gyermek 25.000 Ft / fő, mely az utazást, 3 éjszakai szállást, 3 reggelit és 3 vacsorát tartalmaz.
Előzetes regisztráció: 2017. március 31-ig, majd ezt követően a várható létszám alapján véglegesítésre kerül a részvételi díj és a program. A pontos kiírás ismeretében kell majd eldönteni
a végleges jelentkezést, s befizetni a foglalót, mely felnőttek esetén 10.000 Ft/fő, gyermekek
esetén 5.000 Ft/fő.
Jelentkezés: a 70 622 7853-as számon (Máthé Márk), vagy a mathemark76@gmail.com címen.

önkormányzati hírek
Beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások sorokon a következő terveink szerepelnek: Településrendezési eszközeink egységes szerkezetbe hozásának és módosításának költségei; településközpontunk
koncepcióterve; az ASP rendszerre történő átállás tárgyieszköz-beszerzési és szolgáltatásvásárlási költségei
(mely kiadásokat teljes körűen támogatás felhasználásával oldjuk meg); Táncsics Mihály és Iskolaköz utcáink
felújítási költségei.
Ami a költségvetésből kimaradt (mert annak elfogadásáig támogatással kapcsolatos határozatot vagy okiratot
nem kaptunk), viszont a későbbiek folyamán azt módosítani fogja: Önkormányzatunk támogatást nyert a „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai számára” nevet
viselő KEHOP-5.2.9. kódszámú pályázati konstrukció keretein belül 59 mFt értékben az általános iskolánk és
az önkormányzati hivatal és kultúrházunk épületeinek külső szigetelésére és színezésére. A pályázat keretein
belül az általános iskolánk egy 50 db napelemből álló hálózatra tápláló napelem-garnitúrával is gyarapodni fog.
Önkormányzatunk támogatást nyert „Sportlétesítmény fejlesztésére” a magyar költségvetés kereteiből mintegy 35 mFt értékben. A későbbiekben várható a kapcsolódó „Támogatási okirat”, melynek érkezését követően
kezdhetjük meg a sportlétesítmény tervezését és kivitelezését. A támogatással 2018 végéig kell elszámolnunk.
Több pályázatunk van jelenleg elbírálás alatt. Még a tavalyi évben pályáztunk az orvosi rendelő külső szigetelésére és megújuló energiával történő ellátására. A pályázat túl van egy helyszíni ellenőrzésen, viszont érdemi
döntés még nem született. Idei év elején pályázatot nyújtottunk be külterületi út építésére, mely az Újlengyel
02/7, 021 és 017 helyrajzi számmal rendelkező útjainkat érinti. Jelen pályázat is döntésre vár.
Hulladékgazdálkodás. Két területen kell foglalkoznunk a témával. Első a közszolgáltatási díj beszedését érintő
változások: A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátása továbbra is az önkormányzatok kötelező feladatai közé tartozik, viszont 2016 tavaszától a szállítással és elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatási
díjak beszedését a Magyar Állam a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló És Vagyonkezelő zRt (NHKV)
szolgáltatón keresztül kötelező jelleggel átvette. A szolgáltató igen sokáig nem volt képes feladatai időben történő ellátására, ennek köszönhető, hogy a számlázás bő háromnegyed évet késett. Bízunk benne, hogy innentől
az NHKV időben el tudja látni átvett feladatait. Második terület a közszolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
tendenciák: Önkormányzatunk a központi (állami) támogatás- és erőforrás-allokációval meghatározni kívánt
integrációs törekvések felismerését követően önkéntesen csatlakozott a hulladékszállítási és –kezelési feladatok Érd és térségének önkormányzati társulás keretében történő jövőbéli ellátásához.
Beer Miklós püspök atya a közelmúltban településünk plébánosává nevezte ki Varga Sándor atyát. Varga Sándor atyának lelkipásztori munkájához településünk nevében kitartást, jó egészséget és jó keresztény közösséget
kívánok!

köszönetnyilvánítás

Januártól már nem dolgozom a gyógyszertárunkban. Ezúton szeretném megköszönni Újlengyel lakosságának az éveken át felém irányuló bizalmat és szeretetet.
Tisztelettel,
Ertsey Tamásné, Marika

újlengyeli futball hírek
Valamennyi korosztályos csapatunk megkezdte felkészülését a 2017-es idényre.
Felnőtt csapatunknál váltás történt a kispadon: Berger Árpád helyét Fehér Ádám/Ásoth Dániel
kettős vette át. Megbízatásuk egyelőre a szezon végéig szól.
A csapatból távoztak: Fülöp Lajos, Máthé Szabolcs, Wrábel Tibor, Lakatos Roland.
Újonnan érkezhet a csapathoz: Hetrovicz Gábor /Prewifitt SE/, Szentgyörgyi Róbert /Üllő SE/,
Zsilik Károly /Aranyszarvas SE/. Valamint rövid kihagyás után újra játékra jelentkezett a csapat korábbi tagja, Fekete Sándor.
Csapatunk hazai bajnoki mérkőzéseit továbbra is vasárnap délután rendezi.
A bajnoki rajt február 25-én az Újhartyán – Újlengyel rangadóval kezdődött.
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Településünk képviselőtestülete 2017. március 23-án, csütörtökön 18 órai kezdettel a Művelődési Házban falugyűlést tart, melyre ezúton is tisztelettel meghívom minden polgárunkat. Vendégünk lesz országgyűlési képviselőnk, Pogácsás Tibor. Államtitkár úr a falugyűlést megelőzően képviselői fogadóórát tart az önkormányzat
nagytermében 17 óra 30 perces kezdéssel.
Április 4-én (keddi napon) 18 órai kezdettel falufórumot tartunk az önkormányzat nagytermében. A falufórum
a falugyűléssel szemben egy sokkal kötetlenebb, tágabb és a legkülönfélébb (ámde a településünkkel kapcsolatos) témák felszínre hozatalát hivatott szolgálni. Példaként itt meg lehet vitatni a UPC Magyarország fejlesztései tervei és a közlekedés, a kevésbé élhető falu és a felújított burkolat közötti kapcsolatokat és bármit, ami
bármely polgárunk gondolatai közepette felmerül, hiszen a legvadabb ötletből is hasznosítható és településünk
javát szolgáló megoldási útvonalakat rajzolhatunk magunk elé. A falufórumra minden polgárunkat szeretettel
várunk.
Újlengyel Község Önkormányzata nevében tisztelettel meghívom a település polgárait az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezett megemlékezésre! Március 15-én 9 órai kezdettel ünnepi
szentmise a Római Katolikus Templomban ezt követően koszorúzás az önkormányzat kertjében, majd ünnepi
megemlékezés az általános iskola aulájában.
2017-ben falunapunk június 24-én, búcsúnk augusztus 13-án lesz.
Petrányi Tamás
polgármester
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újlengyeli polgárőr egyesület hírei

anyakönyvi hírek

Az Újlengyeli Polgárőr Egyesület vezetői:

Házasságkötés nem volt.
Haláleset:
Abonyi István 		
sz.: 1953.06.15. 		
Oláh György 		
sz.: 1955.05.21. 		
Farkas Istvánné Gavló Ilona sz.: 1949.07.23.
Fekete István Márton
sz.: 1939.05.06. 		
Gálné Félix Mária 		
sz.: 1934.01.20. 		
Szántó Jánosné Szikora Julianna sz.: 1939.03.16.
Fekete Sándor
sz.: 1952.03.21. 		
Félix József 		
sz.: 1932.05.20. 		
Tóth György
sz.: 1948.03.17.		

meghalt: 2016. 12. 13.
meghalt: 2016. 12. 31.
meghalt: 2017. 01. 05.
meghalt: 2017. 01. 28.
meghalt: 2017. 01. 28.
meghalt: 2017. 02. 05.
meghalt: 2017. 02. 10.
meghalt: 2017. 02. 21.
meghalt: 2017.02.24.

védőnői hírek
Újszülöttek:
Surman Olivér

2017.02.18.

a.n.: Klemencz Edit

Gratulálok és jó egészséget kívánok az egész családnak.
Faragó Sándorné
védőnő

Óvodai hírek

Szeretném megköszönni Mucsi Katinak, hogy karácsony előtt sok, jó minőségű játékkal ajándékozta meg óvodásainkat, az Örkényi Takarékszövetkezetnek a színesceruzákat és rajzlapokat. Árendásné Farkas Máriának a kreativitást fejlesztő eszközöket és Petrányi József, Igazgató
Úrnak, hogy többször is változatosabbá tette az óvodások étkezéseit.
Köszönjük szépen Dr. Szép Andrea, Majerné Vilczkó Beáta, Vásáreczki Anita és Komjátiné
Schmitter Mónika segítségét.
Program előrejelzés:
2017. március elején szülői értekezlet, az iskolát kezdő gyermekek szüleinek
2017. március iskolaérettségi orvosi vizsgálat
2017. március 9-én Palinta együttes műsora
2017. március 14-én nemzeti színű zászlók, kokárdák elhelyezése a kopjafa körül
Pálinkásné Kovács Márta
Óvodavezető

Elnök: Surman Péter
Alelnök: Fajth József, Szűrös Zoltán
Felügyelő Bizottsági tagok: Hadas Norbert, Sáfrán Imre, Sztahó Imre
Lovas tagozat vezetője: Oskó Tamás
Tiszteletbeli elnök: Mogyorósi József
Tagjaink:
id. Fajth András
Fajth Endre
Fajt István
Fajt József
Fekete Sándor
Fekete Zoltán
Gáspár Tamás
Gáspár Zsolt
Hadas Norbert
Hadas Sándor
Halmi Zsolt
Hornyák Győző
Hornyák Krisztián
Kaldenecker Péter
Koncz Imre
Kovács József
Kulima Gábor
Lendvai Gábor
Mészáros Ferenc
id. Mogyorósi József

Mogyorósi József
Oskó Tamás
Rápolti Béla
Simon Imre
Surman László
Surman Pál
Surman Péter
Surman Zoltán
Szekeres Zoltán
Sztahó Gábor
Sztahó Imre
Sztahó Norbert
Szűrös Zoltán
Telepoczki János
Telepóczki Pál
Tugyi Endre László
Tunner István
Vozár Bence
Vozár Dániel
Zsiros Helga

Ezúton szeretnénk megköszönni a január 14-15-én szolgálatban lévő polgárőrök munkáját,
akik a Kossuth Lajos u. 10. előtt leszakadt villamos vezeték miatt kialakult veszélyhelyzet
elhárítását biztosították éjjel-nappal!
Köszönjük továbbá azon lakosok segítségét, akik a "biztosító" személyek forró teájáról és
kávéjáról gondoskodtak!
Fontos az önkéntes munka ily módon történő elismerése azoknak, akik önzetlenül a pihenőidejüket áldozzák a köz érdekében!
Egyesületünk továbbra is a
község szolgálatában áll,
bármit észlelnek,
hívjanak bizalommal!
Telefonszámunk: 06 30 558 7586
Újlengyeli Polgárőr Egyesület
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nyugdíjas
iskolaiklub
hírek
hírei

Peregnek a napok, a hetek, a hónapok igy szállt el gyorsan a 2016-os év. Nagy tervekkel indultunk neki az új évnek. Megalakult a tánccsoportunk, amihez új ruhákat is varrattunk. Meg kell
említenünk varrónőnk nevét, mert igen jól sikerültek a táncruháink, Takácsné Juliskáról van
szó.
Nyugdíjas Egyesületünk három éve alakult, de idén teljesedett ki, 23 főre emelkedett létszámunk. Részt veszünk a falu munkájában, szépítésében.
Januárban kezdtük táncpróbáinkat, februárban, a Batyus bálban már mutattunk be egy kicsi
részt. Március 15-én koszorúzással és egy kis műsorral emlékeztünk meg a ’48-as hősökről.
Tavasszal meglátogattuk Gyónon az Idősek Otthonát. Süteménnyel, üdítővel kedveskedtünk
nekik, megpróbáltunk egy pici fényt csempészni idős embertársaink életébe. Ők ezt nagy szeretettel fogadták. Énekléssel zártuk a vendégeskedést. Júniusban voltunk Inárcson, ahol először
mutattuk be az újra összeállított tánccsokrunkat. Óriási sikere volt.
Június 04-én emlékeztünk meg a Trianonban történt eseményekről, amire minden magyar ember fájó szívvel gondol.
Az Újlengyeli Falunapon táncbemutatónkkal nagy sikert arattunk.
Badacsonyi kirándulásunk nagyon emlékezetes marad mindenki számára. Ezt a verőfényes
júliusi két napot nem feledjük. Augusztus 20-án Szent István királyunkra és az Új Kenyér ünnepére emlékeztünk. Augusztusban az Újhartyáni Nyugdíjasokat mi láttuk vendégül. Nagyon
jól sikerült. Ezek a sikerélmények motiválnak bennünket, hogy csináljuk és talpon maradjunk.
Szeptember hónapban járt nálunk Magyar Róbert, a Nyugdíjasok Szociális Fórumának Kulturális Elnöke.
Október 23-án Szentmisével kezdtük a megemlékezést, majd koszorúztunk, befejezésül a már
hagyománnyá vált fáklyás felvonulással zártuk a napot.
Novemberben újból ellátogattunk az Idősek Otthonába, ahol kitörő örömmel fogadtak bennünket. Megígértük, hogy ezt a szokást megtartjuk, míg erőnkből telik. Novemberben elkészítettük
az Önkormányzat udvarán az ott dolgozókkal az Ádventi koszorút. Igyekeztünk mind a négy
gyertyagyújtásnál jelen lenni.
December 16-án jöttek hozzánk az iskolások a Betlehemi játékukkal. Ezen a napon karácsonyi
ünnepséggel zártuk az évet.
Amiről semmiképpen sem szeretnénk megfelejtkezni, az a Polgármester úr hozzáállása minden
civil szervezethez.
Akár munkában, akár anyagi támogatásban mindig számíthattunk és számíthatunk Polgármester úr segítségére! Köszönjük szépen!
A magam és a Klub nevében Mindenkinek Boldog, Békés, Sikerekben, Egészségben és Szeretetben Gazdag Új Esztendőt kívánok:
						
Kleineisel Józsefné 			
klubvezető helyettes

általános iskolai hírek
Az Újlengyeli Általános Iskolát támogatták:
Szolcsánszki Péter
Komlósiné Szabó Kinga
Telepóczki János (Kistepó)
Petyán Gábor (Pilis)
Fajth Csaba (Csokiscsabi) (Kakucs)
Böjthe Krisztián
Mészáros Bence
Surman Gergely és Gábor
Kaldeneker György
Gavló Henrik és a Silver Band
Köszönettel:
Petrányi József
intézményvezető

2017. március
ütemterv
10. hét

2017.03.09.

Szóbeli meghallgatások befejező napja

11. hét

2017.03.14.

Iskolai ünnepély március 15-e
tiszteletére

Petrányi József

2017.03.16-17.

Módosítás lehetősége a középiskolák felvételi eljárásában

Vaszkó András

2017. április
ütemterv
15. hét

16. hét

17. hét
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2017.04.12.

Tavaszi szünet előtti utolsó
tanítási nap

2017.04.12.

Holokauszt áldozatainak emléknapja

2017.04.18.

Tavaszi szünet utáni első tanítási nap

2017.04.19-20.

Hasznosanyag gyűjtés

2017.04.24.

Szülői értekezlet és fogadóóra

2017.04.26.

Felvételi eredmények

2017.04.30.

Tanulók fizikai állapotának
(5-8. osztály) és edzettségének
vizsgálatának időpontja
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Vaszkó András

Fajthné Petrányi Krisztina
osztályfőnökök
osztályfőnökök

Bíró István

