Iskolánkban történt

E

z
é
v
szeptember elsejétől az Általános Iskola új
fenntartója a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Iskolaalapítány. A tanévnyitón
részt vett Vecsei
Miklós Úr
az MMSZ alelnöke, Hollósi Géza Úr az MMSZ Iskolaalapítvány
ügyvezető igazgató helyettese, Kohányi Miklós Úr az
MMSZ projektmenedzsere is.
A tanévet 22
tanulócsoportban 361 tanulóval indítottuk.
tanév indítását megelőzően az MMSZ Egyesületének köszönhetően jelentős felújítások történek. Minden tanterem, folyosó, vizes blokkok fel
lettek újítva, új ívó kutak kerültek felszerelésre. Kialakításra került egy minden igényt kielégítő informatikai terem, 20 munkaállomással.
elentős értékű eszközbeszerzés is történt. 44
asztal és szék került az első osztályokba. Szek-
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rények, szőnyegek, háztartási berendezések, projektorok, lap-topok, CD és MP3 lejátszók segítik az
iskola minden napos munkáját. A karbantartók is új
gépeket, szerszámokat kaptak és a takarítók munkáját
is új eszközök segítik.
bben a tanévben is folytatódik iskolánkban az
OTP Bozsik program, eddig két alaptornát is
megrendeztünk, ahol csapataink jól szerepeltek, ahogyan a lányok Tiszagyendán. Szeptemberben színházi
bemutató volt az alsósok részére.
któber 21-én megünnepeltük az 1956-os szabadságharc 60. évfordulóját, ahol a felső tagozat tanulói tablókat és ppt bemutatókat készítettek.
któber 22-én alsó tagozatosok a települési nyugdíjas napon A Ludas Matyi című
előadásukat mutatták be, mely nagy sikert aratott a
nézők körében.
ízunk abban, hogy a tanév további részében
is sok sikeres rendezvényről, eseményről,
eredményekről tudok majd beszámolni.
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Varga Sándor

Nyugdíjasok napja 2016.

özségi önkormányzatunk október 22-én a
művelődési ház nagytermében rendezte meg
hagyományos, kitűnő hangulatú nyugdíjas napi ünnepségét. A délelőtt 10 órakor
kezdődő programot az alpolgármester úr
indította útjára, majd Nagy Imre polgármester köszöntötte a szépszámban
megjelent vendégeinket, s fejezte ki
örömét, hogy az idei alkalommal is
több mint 110 nyugdíjast üdvözölhettünk rendezvényünkön. Az ünnepi
program iskolánk alsó tagozatosainak
vidám „Lúdas Matyi” előadásával indult
(felkészítők: Német Miklósné és Somogyi
Árpádné pedagógiai asszisztens), majd kisdiákjaink verses, zenés műsorának is tapsolhattunk.
A községi Nyugdíjas Klub “oszlopos tagjai”, Németh
Lászlóné, Somodi Pálné és Gyetvai Ida Margat is változatos programmal (komoly és humoros versekkel,
énekszámokkal, József Attilától vett, illetve saját költe-
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ményekkel) örvendeztették meg a „nagyérdeműt”. Az
abádszalóki nyugdíjas szervezet képviseletében Perge
Attila magyar nóta előadása aratott vastapsot.
Ebédidőben (az önkormányzat által biztosított alapanyagokból) Tóth Zoltán Sándor
és a gyermekélelmezési konyha dolgozói finom orjalevessel és töltöttkáposztával, Baksa János helyszínen
készített ínycsiklandó birkapörkölttel
vendégelte meg az idősebb korosztály tagjait. A kora délutáni órákban
Csonka Gyula zenéjére, illetve a Pozák
Zoltán és a polgármester úr által előadott
népszerű melódiák dallamára nyugdíjasaink
korukat meghazudtolva ropták a táncot, vagy
kedélyes beszélgetéssel múlatták az időt. A késő esti
órákban a jövő évi viszontlátás reményében zártuk a
rendezvényt, s összességében elmondhatjuk, hogy idei
programunk is felhőtlen szórakozást, remek kikapcsolódást jelentett mindannyiunk számára.
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