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HIRDETÉS
Fallabda partnert keresek heti egyszeri fix alkalomra.  Érdeklődni telefonon lehet.

Tel: 06-30/9824-624 

Gergely Csaba

Szüreti felvonulás és bál
Időpont: 2017. október 7.

13:30 gyülekező az Iskola közben
14:00 Nyitótáncok, majd felvonulás

19:00 Báli nyitótánc
19:00-22:00 Bál a gyerekeknek

22:00 Bál a felnőtteknek
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Vadászlovaglásra és tájékozódási családi napra, melyet a Gidrán Major szervez a Vatya 

Népe Egyesülettel és az Újlengyeli Erdei Szalonka Vadásztársaság részvételével

Hely: Gidrán Major, Újlengyel

Időpont: 2017. október 29.

Nevezés: 08:30-tól 09:30-ig

Kezdés: 09:30

Kategória: lovas, bicikli illetve gyalogtúra – mindegyik minimum 2 fős csapatokban

Nevezési díj: lóval 2.000,- Ft/fő, biciklivel: 1.500,- Ft/fő, gyalog: 1.000,- Ft/fő

Díjazás: Első hat helyezés szalaggal, minden résztvevőt emléklappal

Díjkiosztó: 14:30

A táv egy könnyen bejárható terep, ahol állatfigurák lesznek állítva, melyeken egy  digitá-
lis chipolvasóval fogható az adott tájékozódási pont. Minden nevező kap egy chipkártyát. A 
feladat: minél több célt azonosítani a tájékozódási verseny kezdetét megelőzően megkapott 
térkép szerint, sorrendben. 
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Vadászlovaglás Újlengyelben

A szüreti forgatag programjai között kutatva találtunk az interneten a Gidrán Major által szer-
vezett Vadászlovaglásra október 29-én vasárnap.
Sokféle lovasprogramot próbáltunk már, de Vadászlovaglásról mint program még nem hal-
lottunk. Nyilván értelmezve a szavakat, következtethetünk a jelentésre, de önmagában nem 
családbarát 21. századi programnak hangzik! 
Éppen ezért felhívtuk hát a Gidrán Major lovarda vezetőjét, Oskó Tamást, hogy mutassa be 
nekünk a szervezett programjukat! 
„ A vadászlovaglást klasszikus értelmezésben már az őskorban is ismerték. A XII-XIII század-
ból származik a legkorábbi írásos feljegyzésünk, amelyen kutyákat is használtak a lovakkal 
együtt. A vadászat ezen formáját az 1100-as évek Angliájában kezdték ugyancsak alkalmazni. 
Hazánkban később, a XIX. században gróf Széchenyi István honosította meg Nagycenk kör-
nyékén. Ezek a vadászatok a XX. század vége felé (1980-as évek) már csak sportnak és szó-
rakozásnak szolgált elfoglaltságok voltak. A kötelező etikettet a résztvevők megőrizték , az 
öltözetek  a korral változtak, de gerincében azonosak. A hagyományok „merev” szabályait ma 
már a céllal vezérelt élmény váltja fel a programok vonatkozásában, így az elfogadott öltözet 
a csizma, fehér vagy világos lovaglónadrág,  ing, zakó, pálca és kobak. Alapvetően két fajtát 
különböztethetünk meg, a cél azonban ugyanaz mindkét esetben: a „róka”, tehát a zsákmány 
elkapása. Mielőtt bárki is rosszra gondolna és futna az állatvédőkhöz, a „róka” egy lovas, aki 
a csapat előtt lovagol és vállán egy rókafarokkal képviseli a ravasz állatot. Alkalmazzák az 
úgynevezett falkavadászatot. Ezen a vállfajon történő lovagláskor kutyák vezetik a lovasokat 
a szag után, amelyet a „róka” a lova oldalára helyezett tartályból csöpögteti azt a szagos fo-
lyadékot, amelyet a kutyák követnek. A klasszikus vadászlovaglásnál nincsenek kutyák, csak 
lovasok és a „róka” . 
A Gidrán Major ezzel szemben a tájékozódási részét fogta meg  a klasszikus vadászlovag-
lásnak, hiszen azt a vadat meg kell találni. Azaz minimum két fős csapatokban nevezhetnek 
a lovasok, akik a rajt előtt 5 perccel kapják meg a térképet, amin a teljesítendő útvonal van. 
Az érintett pontokban valóban vadak várják majd a résztvevőket, hiszen hol vaddisznó, hol 
szarvas nyakában lóg majd a digitális pontrögzítő... 
Amik természetesen nem lesznek veszélyesek. Mindazért azonban, hogy minél szélesebb kör-
ben ismertethessük a természetjárás, a tájékozódás szépségeit, mind kerékpárral, mind gyalog 
teljesíthetőek lesznek a pályák. Így tehát minden természetbarátot várunk, hogy érdeklődjön 
a Gidrán Major közösségi oldalán, vagy a www.gidranmajor.hu website alatt a részletekért.

Szekeres Dorina

Újlengyel Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

2017. október 23-án,
az 1956-os forradalom és szabadságharc

61. 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

Petrányi Tamás  Varga Sándor
polgármester   plébániai kormányzó

VADÁSZLOVAGLÁS
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HÁZASSÁGKÖTÉS: 

Horváth László   -  Radnó Katalin 
Csicsó József   -    Radics Szilvia Mária 
Tóth László    -    Szabó Csilla 
Papp Zoltán Kálmán  -   Vargha Krisztina 
Csikesz János   -    Balázs Krisztina

HALÁLESET: 

   Epres Istvánné sz.: Szeidenléder Erzsébet  1937. 09. 14. - 2017. 07. 11.
   Hornyák Miklós      1946. 01. 04. - 2017. 07. 14.
   Ország Józsefné sz.: Balázs Mária   1933. 06. 18. - 2017. 07. 21.
   Fekete Jánosné sz.: Hornyák Erzsébet   1938. 01. 31. - 2017. 07. 28. 
   Krizsán János      1931. 04. 24. - 2017. 08. 03.
   Kancsár Istvánné sz.: Baranyi Ágnes   1973. 03. 02. - 2017. 08. 08.
   Ujvári József      1933. 11. 18. - 2017. 08. 17. 
   Petrányi István      1932. 04. 28. - 2017. 08. 22.
   Ólomi János      1948. 11. 09. - 2017. 08. 26.
   Kancsár Imréné sz.: Zsigó Terézia   1942. 04. 20. - 2017. 08. 27.
   Kaldenecker István     1962. 10. 23.  - 2017. 08. 29.
   Sopronyi Pál László    1941.  07.23 –  2017. 08. 29

2017.10.25 Pályaválasztási szülői érte-
kezlet

intézményvezető,           
 8. osztályos osztályfőnök

2017.10.27.
A DIFER mérésben érintett 
tanulók létszámának jelen-

tése
intézményvezető

2017.10.30 Őszi szünet kezdete

2017.11.06. Őszi szünet utáni első taní-
tási nap

2017.11.24
Kompetenciamérésről és az 
idegen nyelv mérésről adat-
szolgáltatás a Hivatal felé

intézményvezető-helyettes

Petrányi József
Intézményvezető

VÉDŐNŐI HÍREK

Újszülötteink: 

1. Tóth Jázmin         07.27.    a.n.: Ripp Szilvia

2. Horváth Fanni    08.31.    a.n.: Horváth Krisztina

3. Dékán Orsolya    09.02.    a.n.: Horváth Judit

Jó egészséget kívánok a családoknak!

Faragó Sándorné  
védőnő

REFORMÁTUS HÍREK
Református családi nap a Gidrán Majorban 

Augusztus 19-én, szombaton a Nyáry Keresztyén Ifjúsági Alapítvány szervezésében családi 
napot tartottunk a Gidrán Majorban. Rendezvényünk – amelyre nyáregyházi, felsőnyáregyházi 
és újlengyeli családokat hívtunk és vártunk – a gyülekezetünk által a Reformációs kezdetének 
500. évfordulója alkalmából szervezett emlékév programsorozatába illeszkedett. Egész napos 
rendezvényünk célja az volt, hogy az oda ellátogató családok másokkal szeretetközösségében 
tölthessenek el egy vidám napot a szabadban. A nap során senki sem unatkozott, kicsik és 
nagyok egyaránt jól érezték magukat. Programunk délelőtt 10 órától kezdődött az ebéd kö-
zös elkészítésével. A finom babgulyás minden dolgos kezet kárpótolt a fáradozásért. Ezután a 
családok interaktív hangszerbemutatón vehettek részt, ahol amellett, hogy megismerhettük a 
köcsögdudát, a kecskedudát, a tekerőlantot, az ütőgardont és a lantot, ki is próbálhattuk a ha-
gyományos magyar hangszereket. A hangszerbemutató után közös áhítatott tartottunk, amelyen 
Kelemen Norbert Nagytiszteletű Úr hirdette Isten Igéjét a Példabeszédek könyve alapján. Az 
igehirdetés előtt és után pedig Szemők Mariann gitárkíséretével gyermekdalokat énekeltünk 
Isten dicsőségére és a gyermekek nagy örömére. Ebéd után a felnőttek finom sütemények társa-
ságában beszélgettek, a gyermekek pedig fociztak, célba lőttek, vagy – a vállalkozó szelleműek 
– lovagoltak. 
Hálásan köszönjük Oskó Tamásnak, a major tulajdonosának, hogy adományaival hozzájárult 
családi napunk sikeréhez. Szintén köszönjük Petrányi Tamás Polgármester Úrnak a Reformá-
ció kezdetének 500. évfordulója alkalmából nyújtott anyagi támogatást és hogy családi napun-
kat megtisztelte jelenlétével.

A Nyáregyházai Református Egyház presbitériumának nevében:
Biró Tamás
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A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület által jelen dokumentumban meghatározott pedagógiai 
célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli 
munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormány-
zat jogosult dönteni.

A tanítás nélküli munkanapok és azok felhasználása:
a) nevelőtestületi hatáskörben meghatározva:

                dátum                                                                     felhasználás

- 2017. április 21.     Nevelési értekezlet, szakmai tanácsadás 
-2017. október 28.     Pályaorientáció - március 10-e helyett egy I. félévi   
      szombatot használunk fel.
- 2018. február 5.     Félévi értekezlet
- 2018. május 10.     Madarak és fák napja
- 2018. június 15.     Sportnap

b) iskolai diákönkormányzat hatáskörben meghatározva:

                dátum                                                                     felhasználás

- 2017. június 1.       Tanulmányi kirándulások

A szünetek időtartama

 Az őszi szünet 2017. október 30-tól november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap ok-
tóber 27. (péntek) a szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő) 

A téli szünet 2017. december 27-től 2018. január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. december 22.(péntek) a szünet utáni első tanítási nap 2018. január 3. (szerda)

A tavaszi szünet 2018. március29-től április 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. 
március 28. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2018. április 4. (szerda)

Az iskola a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával – más időpontban 
is adhat a tanulónak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a 
köznevelésről szóló törvény 30. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti 
pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. 

Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolá-
nak – szükség esetén – gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezé-
séről több iskola közösen is gondoskodhat. 

Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést- a közneve-
lésről szóló törvény 30. § (1) bekezdése értelmében – a nevelési-oktatási intézményekben is 
alkalmazni kell.

Ütemterv október és november hónapra:

2017.10.02.
Fogadóóra nevelők
Fogorvosi vizsgálat osztályfönők
Szemészeti szűrés védőnő

2016.10.06 Aradi vértanúk emléknapja nevelők, Vaszkó András
2016.10.07 Szüreti felvonulás és bál nevelők
2017.10.28 Pályaorientációs nap

2017.10.20. Iskolai ünnepély október 
23-a tiszteletére

Petrányi József

Tisztelt Lakosok!

2017. szeptember 4-től az alábbi változásokat vezetjük be a rendelésben:

Megszokott gyógyszerek felírása:

Hétfő:   10-12 óráig
Kedd:   10-12 óráig
Csütörtök:  8-10 óráig

Csak a rendszeresen szedett gyógyszerek felírására lesz lehetőség, félévenkénti orvosi kontroll 
mellett. 
A fizikoterápiás kezelések miatt kérjük az időpontok betartását!

Rendelési idő változás:

Csütörtök: 7-9 óráig

Kérem, hogy aznap csak sürgős esetben keressenek.

A jelentősen megnövekedett hétfői és szerdai délutáni betegforgalom miatt kérem, hogy az 
iskolából hiányzók, táppénzen lévők és nyugdíjasok a délelőtti időpontokat vegyék igénybe.

Tisztelettel,
Dr. Megyeri István

háziorvos

ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK
Az iskola tanulóinak létszáma

Az iskolai tanulók száma a 2017/2018. tanév kezdetén: 167 fő.

Az osztályok és az osztálylétszámok:

Osztályok  Osztály létszám

1. o.   13 fő
2. o.   19 fő
3. o.   18 fő
4. o.   27 fő
5. o.   22 fő
6. o.    23 fő
7. o.   19 fő
8. o.   26 fő

Az átlaglétszám osztályonként 20,875 fő, ami az előző évekhez képest jelentős csökkenést 
mutat.
A tanév végén nagy létszámú 8. osztály távozott (26 fő) mellett 2 fő távozott kisgimnáziumba 
illetve a beköltözések, elköltözések aránya sem kedvezett, s ezt a kis létszámú első nem tudja 
ellensúlyozni. Ez jövőre kisebb mértékű lehet. 
Napközi és tanulószoba

A napközis és a tanulószobai foglalkozások az alábbi csoportokban és létszámmal kerülnek 
megszervezésre: 

- 1 csoport napközi 54 fő induló létszámmal, illetve
- 1 csoport tanulószoba 20 fő induló létszámmal.
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Tárgyi feltételek

Nyári fejlesztések:  
• az önkormányzattal közösen szigetelés, színezés, napelemek elhelyezése, műanyag nyí-
lászárók beépítése, tetőléc csere, előtető cseréje
• fenntartó által biztosítva- kültéri kézilabda kapuk cseréje, alsós játékok felújítása (kötél 
csere), festés, olajlábazat javítása, folyamatban van a labdafogóháló cseréje 
 
Személyi feltételek, megbízatások, az intézmény főállású és nem főállású dolgozói

Főállású dolgozók

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. 
A főállású dolgozói létszám engedélyezett kerete 17,32 fő.

Nem főállású dolgozók

Intézményünkben a főállású foglalkoztatás mellett óraadóként, illetve áttanítóként közreműkö-
dik 4 fő pedagógus.

• Ilykaninecz Valéria - óraadó
• Balázs-Jánosik Ágnes - óraadó

Jelenleg ellátatlan feladat az informatika oktatása az intézményben. 

A közfoglalkoztatotti program keretében 1 fő dolgozik iskolánkban előreláthatólag 2018. feb-
ruár 28-áig.

Vezetők ügyeleti rendje:

Petrányi József / intézmény vezető: hétfő, szerda
Surman Jánosné / intézményvezetőhelyettes: kedd, csütörtök

Péntek: Páratlan héten intézményvezető, páros héten intézményvezetőhelyettes.

A tanév kiemelt feladatai

Feladatok
a) Az országos mérésből adódó feladatok
b) Az alsó-felső tagozatváltás feladatai
c) Elsős tanulók szocializálása
d) Iskola tanulói morálja - erkölcsi nevelés
e) Differenciálás- esélyegyenlőség biztosítása által felvetett kérdésekről adódó feladatok 

Az oktató-nevelő munka, a délutáni foglalkozások rendje

Sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulmányi, magatartás zavaros tanulóinknak segít-
séget nyújtunk az integrált nevelésben, nehézségeik leküzdésében és eredményes nevelésük 
érdekében. Ez a cél. Ehhez külsős szakemberek segítségét is igénybe vesszük. 

A szakszolgálat, illetve intézményünk fejlesztő pedagógusa által ellátott gyerekek száma:
- BTM-es: 7 fő,
- SNI-s: 5 fő.

Úszásoktatás
I. félévben az 5. osztály, II. félévben a 4. osztály (9 alkalom, 18 óra)

Tanulmányi versenyek

   Feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés:

- Zrínyi országos matematika verseny,
- Bólyai matematika verseny,
- Kaán Károly országos természetismereti és környezetismereti verseny,
- Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny,
- Herman Ottó országos biológiai verseny,
- Madarak és fák napi verseny - helyi
- Diákolimpiai versenyek,
- Ifjúsági Katasztrófavédelmi verseny,
- alsós, illetve levelezős versenyek,
- Járási, helyesírási, szépolvasási és játékos természetismereti verseny,
- Alsós mesemondó verseny,
- Járási sportvetélkedő.

Témahetek

• Pénz 7 program: 2018. március 5-9.
• Digitális Témahét: 2018. április 9-13.
• Fenntarthatósági Témahét: 2018. április 23-27.

Szintvizsgák

Szintvizsgákat szervezünk félévkor, a II. félév során írásban, a II. félév végén szóban a 6. , 7.  
és 8. évfolyam. 

Programjaink, pályázataink

- Határtalanul! program – A titokzatos Hargita – Erdővidék – Barót,
- Bozsik Intézményi Program,
- Európai Iskolagyümölcs Program,
- Ökoiskola
- Öveges program

A TANÉV HELYI RENDJE

A szorgalmi idő

Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszer-
veznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott időszak a szorgalmi idő. A szorgal-
mi idő áll rendelkezésre egy iskolai évfolyam követelményeinek oktatásához, elsajátításához.

A 2017/2018. tanévben a szorgalmi idő
- első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és
- utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek)
 A tanítási napok száma 180 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2018. január 26-ig tart.
Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést 2018. február 2-ig kapják 
kézhez a tanulók.

A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz 2018. június 15.

Az iskolai tanítás  nélküli munkanapok időpontja,  felhasználása.


