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Mórocz Sándor felajánlása
A legutóbbi testületi ülésen megjelent Mórocz Sándor úr, aki magával hozta egy
általa tervezett harangláb terveit és makettjét, amelyet a községi temetőben a ravatalozó mellett javasolt felállítani. Az igényesen megtervezett munka létesítésének szándékát a képviselő-testület egyhangúan támogatta, mert Mórocz Sándor
nemcsak a tervek és a makett elkészítését vállalta, hanem a munka teljes kivitelezését is maga kívánja saját kezűleg elvégezni. Az önzetlen szándékáért ismételten
köszönetet mondok, meg azért is, mert a közelmúltban egy székely zászlót ajándékozott a falunak.
A harangláb elkészülte a helyszín kijelölése után őszre lesz várható. A harangláb
megvalósításának érdeme csak és kizárólag a Mórocz Sándoré!
Sándor, köszönöm!
Balogh József polgármester

Évzáró az iskolában
A 2014/15-ös tanévben 8 osztályban 155 tanuló járt az iskolánkba. Minden évfolyamon egy
osztály tanult, és minden osztály délután egy
napközis csoportot alkotott. A napi oktató-nevelőmunkát 16 pedagógus látta el. Rajtuk kívül
iskolatitkár, takarító nénik és karbantartó gondoskodott arról, hogy minden feltétel biztosított legyen a zavartalan tanuláshoz. A szervezett munkának meg is lett az eredménye, hiszen
ebben a tanévben csak két hetedikes tanulónknak nem sikerült teljesítenie a követelményeket, közülük az egyik még a nyár végén, a pótvizsgán lehetőséget kap a javításra. Elismerést
érdemelnek a kitűnő és jeles eredményt elért
tanulók. Ők 27-en vannak. Őket természetesen
megjutalmaztuk könyvvel és emléklappal.
Kitűnő tanulók: Bihari Mária, Gyurkó Ilona Viola, Susán Vivien, Török Alexandra, Valler Barbara, Vantara Patrik, Varga Zsuzsanna, Seres Bálint, Győri Petra, Tóth Mónika, Kugyelka András,

Molnár Martin, Nagy Dániel, Süli Bertalan, Nagy
Ivett, Tóth Dusán, Balta Dávid, Csicsely Szabolcs,
Süle Emese.
Jeles tanulók: Pribojszki Máté Mihály, Teveli András, Erős Éva, Makra Lili, Urbán Csenge,
Vantara Dominik, Balogh András, Balta Pál.
Elvégeztük e tanévben is azokat a feladatokat, amiket a tanévre célul tűztünk ki magunknak. Voltak vidám és szomorú pillanataink, voltak ragyogó sikereink és esetenként kudarcaink
is. Mindezek ellenére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. Azon munkálkodtunk,
hogy megteremtsük az elvárások, az igények és
a pedagógiai programunkban megfogalmazottak összhangját.
E tanévben is színesítette hétköznapjainkat a szervezett rendezvényeink sokasága, melyeket felsorolni is sok lenne. Néhány közülük:
• Folytatás a 2. oldalon •

Évzáró az iskolában
Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, hogy
az értékeit megőrzi és továbbadja. Értéket kíván a tudáshoz hozzáadni egy olyan világban,
ahol néha az értékek megsemmisítése, háttérbe szorítása is tapasztalható. Nem követjük ezt
az utat. Ha nehéz és nem mindig arat osztatlan
sikert, nem adjuk fel, hogy örök és általános érvényű értékek léteznek, melyek megőrzése közös felelősségünk.
Közösen védjük, óvjuk gyermekeinket – jövőjük és általuk jövőnk érdekében – az értékeket
romboló hatásoktól!

• Folytatás az 1. oldalról •

megemlékezés október 23-áról, egészségvédelmi programok, környezetvédelmi programok,
mikulás, a falu apraját-nagyját vendégségbe invitáló karácsonyi ünnepi rendezvény, cirkuszi
műsor megtekintése a Fővárosi Nagycirkuszban, március 15-i koszorúzás és irodalmi emlékezés, gyermeknap és családi nap, anyák napi
megemlékezések, nyíregyházi kirándulás a tanév végén, és még sok-sok színes program.
Az általános oktató-nevelő munka mellett
gondot fordítottunk a tehetséggondozásra is.
A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy a
tehetséges tanulók megkapják azt a többletet,
ami segíti kibontakozásukat. Tettük ezt elkötelezettségből, szorgalomból, pedagógusi elhivatottságból fakadóan, önzetlenül.
Az önmaguk hibáján kívül hátrányos helyzetű
tanulóinknak és a rászorulóknak a felzárkózás
lehetőségét is biztosítottuk. Iskolánk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy minél több
legyen az az érték, amit a gyerekek tudásban,
szociáliskulturális fejlődésben kaphatnak az iskolától.

Köszönetemet fejezem ki a szülőknek, a kollégáimnak és mindazoknak, akik pozitív hozzáállásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az oktató-nevelő munkát.
Jó egészséget, nagyon szép nyarat kívánok
minden családnak: jó pihenést, izgalmas kirándulásokat, kellemes nyaralást, sok játékot, sok
olvasást, és tartalmas felkészülést a következő
tanévre.
Ezzel a 2014/2015-ös tanévet bezárom!
Pelyhéné Lipták Gabriella

Összegyűlt a pénz a kastélyjátékokra!
képviselnek. Azt tudjuk, hogy mindenki ízlésének nem tudunk megfelelni, de törekszünk arra, hogy valami új mindig legyen, és a gyerekek
és felnőttek is jól érezhessék magukat.
Az idei évben első alkalommal italkóstolási lehetőséggel várjuk a felújított ebédlőbe az
érdeklődőket. Különlegessége még a napnak,
hogy a koncert után kezdődik ez az esemény, és
társul egy éjszakai toronylátogatással is. Bízunk
abban, hogy a mellékelt plakát felkelti érdeklődésüket, és sokan kilátogatnak július 18-án a
kastélyba. Mindenkit szeretettel várunk.

Egészen május végéig úgy tűnt, hogy az idei
évben nem tudjuk megrendezni a 13. Kígyósi
Kastélyjátékokat. Köszönhető azonban a forráskeresés hatékonyságának, a szponzoraink
jóvoltából egy szerényebb, de remélhetőleg
kellemes programot tudunk megvalósítani. Támogatóink a MADIS Consulting Kft., a HOLEST
Tanácsadó és Szolgáltató Kft., a Posta Biztosító Zrt. és Dr. Böröcz István. Támogatóink méltányolják azt a törekvést, hogy a gyönyörű természeti környezetben, a csodálatos épített értékek
köré olyan programokat szervezünk, amelyek
méltóak ehhez a környezethez, és azontúl hogy
kellemes kikapcsolódást nyújtanak, értéket is

Pelyhéné Lipták Gabriella
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Otthon Melege Program”

Háztartási nagygépek (mosógép)
energiamegtakarítást eredményező cseréje
alprogramot indított
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Pályázatot kizárólag elektronikus úton, a
pályázati portálon keresztül nyújthat be a
Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisztrá
cióval rendelkező természetes személy.
Ezt a regisztrációt az okmányirodába kell
kérni!!!
Békés megyében 2015. július 13-tól lehet
pályázni.
Segítséget, illetve felvilágosítást a családsegítő szolgálatnál kérhetnek.
A pályázathoz
•ü
 gyfélkapu
• s zemélyes iratok
• r égi mosógép adatai (gyártási év, töltet,
fordulat) szükséges.

A helyi lapban lehetőséget szeretnénk biztosíta
ni Önöknek: anyakönyvi híreik közlésére (térítésmentesen), hirdetés feladására (térítés ellenében). Hirdetéseit a Szociális Alapszolgáltatási
Központban (Kossuth tér 7.) Pelyhéné Nagy Zsuzsannánál adhatja le, illetve ott érdeklődhet a
hirdetés feltételeiről.

$

A GYÁSZ-híreket a Kossuth tér hirdetőtábláján
tekinthetik meg.

$

A gyermekjóléti szolgálat július 21-én gyermekek részére szabadidős program keretén belüli – HOGYAN KÖZLEKEDJÜNK BIZTONSÁGOSAN
KERÉKPÁRRAL – prevenciós programot szervez
9–16 óráig. Jelentkezni a GYJSZ irodájában.

$

A családsegítő szolgálat kéri Önöket, amennyiben van olyan gyógyászati segédeszközük, amelyet nem használnak – szoba WC, járókeret, kapaszkodók, mankó, kerekesszék stb. –, hozza
be a családsegítő szolgálathoz, mellyel rászoruló embereknek segítséget tudunk nyújtani. Köszönjük.
Süliné Forró Zsuzsanna

Havi ügyeleti beosztásOK
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