A melléklet az újságból vágás nélkül kiemelhető!
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A Ceglédi Tankerületi Központ, mint
intézményfenntartó nevében szeretettel
köszöntöm Önt! A következő oldalakon a
ceglédi és Cegléd környéki iskolák bemutatkozóit olvashatják, melyek segítik Önöket a tájékozódásban és az iskolaválasztásban. Bár a szülők és a gyermekek (teljes joggal) elsősorban az intézményekre kíváncsiak, engedjék
meg, hogy néhány fontos adattal felvázoljam, milyen körülmények között működnek iskoláink. A Ceglédi Tankerületi Központ legfontosabb feladata a hozzá tartozó 40
iskola és a Pest Megyei Szakszolgálat biztonságos és kiszámítható működtetése volt 2018-ban, és természetesen
ez lesz 2019 során is. A tankerület 2019. évi költségvetése biztonságos. Az 54 fős munkatársi közösség segíti a
Tankerületi Központ munkáját. A napi feladatok megoldásán túl számos jó gyakorlattal egészült ki működésünk.
Szabadegyetemet, konferenciákat, Szülők Akadémiáját
szervezünk. Idei előadóink között üdvözölhetjük majd
Prof. Dr. Bódis József oktatásért felelős államtitkárt, Hajnal Gabriellát a Klebelsberg Központ elnökét, Gloviczki
Zoltánt az Oktatási Hivatal elnökét, és az Érintések Improvizációs színpad tagjait. A Kodály program keretében
45 millió forintot költöttünk hangszerek vásárlására. A további szakokat elvégezni szándékozó tanárok tanulmányi
költségeinek 80%-át belső pályázatunk elbírálását követően támogatjuk. Minden iskolának komoly szervert vásároltunk, és minden – több mint 3000 – számítógépet
gyermekvédelmi szoftverrel láttunk el.
Remélem, a következő oldalakon bemutatkozó iskolák
közül sikerül majd kiválasztaniuk az Önökhöz legközelebb állót!
FODOR GÁBOR tankerületi igazgató
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Tanulás és diákélet a Gimiben

Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Dél-Pest megye egyik legizgalmasabb iskolája: régi, ám
szellemisége, céljai nagyon is
modernek. Hivatásunk, hogy a
hozzánk járó diákok nyelveket
tudjanak, hogy főiskolákra, egyetemekre jussanak be. Folyamatosan fejlesztjük az informatikai eszközeinket, a szaktárgyi oktatást
kiegészíti az eredményes nyelvvizsga-felkészítés (a gimi az ELTE – Origó Nyelvi Centrum partneriskolája), és a felsőoktatási intézményekkel is közvetlen kapcsolatot tartunk
fenn (többek között a
BME-vel, Corvinus-szal),
hogy minél könnyebb legyen bejutni az ország legjobb egyetemeire.
Az elmúlt tanévek eredményei is mutatják, hogy sikeres az oktató-nevelő munkánk: jóval az országos átlag felett teljesítünk az országos kompetenciaméréseken, sokan szereznek közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát, többen két nyelvből. Az érettségi évében tanulóink 85%-a nyelvvizsgával, több mint fele egy vagy több tárgyból
előrehozott érettségi vizsgával is rendelkezik.
Tanulóink szép számmal emelt szinten tesznek eredményes vizsgát. Az elmúlt években
a legrangosabb középiskolai tanulmányi versenyen, az OKTV-n sokan jutottak a döntőbe, s értek el dobogós vagy olyan helyezést,
amellyel plusz felvételi pontokat sze-reztek.
Továbbtanulási arányunk kiemelkedő, az elmúlt években 90% körüli. Diákjaink számos
országos és Kárpát-medencei versenyen érnek el szép sikereket, legyenek azok természettudományos vagy pénzügyi témájúak.

A 2019-ben induló képzéseink:
• a 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• a 8.-osoknak – három hagyományos
négy évfolyamos osztály.
A négyosztályos képzésbe beiratkozók a
nyelvi (angol és német), matematikai és
integrált természettu-dományos, humán
és informatika tagozat közül választhatnak, ezt kiegészíti a választható fakultációs
és nyelvi sávórák rendszere. Két idegen
nyelv tanulása végig kötelező.
Nemcsak a szaktudományok magas szintű
művelésére fordítunk nagy gondot, hanem a
művészeti tárgyak támogatására is: fontos szerep
jut az énekoktatásnak,
ugyanakkor a diákjaink
művészeti kibontakozását
is támogatjuk. Színes szakköri életünk van: színjátszó kör, hadtörténet, matematika, biológia szakkörök
mű-ködnek nagy sikerrel
Az iskola mindig is büszke
volt azokra a hagyományaira, amelyek különlegessé teszik, amiért érdemes hozzánk jelentkezni,
nálunk tanulni: ilyenek a
gólyanapok, kulturális bemutatók, christmas
partyk, ám kiemelkedik a három legjelesebb
eseményünk, a szalagavató bál, az éneklő
osztályok versenye és a fordított nap.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Valljuk, kitartással,
szorgalommal, egy kossuthos érettségivel
sokra viheti az ember. Ezt bizonyítja soksok nálunk érettségizett sikeres volt diákunk, akik különböző területeken, például
az üzleti életben, a művészetekben, a sportban lettek sikeresek.
Várunk téged is a gimiben!
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A „Bem” iskola ajánlata
Suli m elléklet

ivel tudjuk, hogy a pályaválasztás előtt álló
tanulók és szüleik milyen nehéz döntés előtt
állnak, ezért e rovatban
szeretnénk segítséget
nyújtani Önöknek, amennyiben még nem sikerült eldönteniük, hogy mely iskola melyik
képzését jelöljék meg első helyen.
Ilyenkor a szülők és a tanulók jövőre vonatkozó elképzelései sok esetben különbözhetnek és ekkor jön a nagy kérdés, hogy a szülő vagy a tanuló akarata érvényesüljön?
Pedagógus szemmel nézve az a legfontosabb, hogy a tanuló a lehető legjobban érezze magát a kiválasztott iskolában és a számára leginkább vonzó szakma elsajátításáért dolgozhasson, hiszen ekkor lesz a tanuló
a leginkább motivált és így tudja magából
kihozni a maximális teljesítményt.
Országosan és térségünkben is ugrásszerűen
növekedett, jelenleg is növekszik, és a közeljövőben még hatványozottabban növekedni fog a kereslet az elhivatott, jó szakemberek iránt. Magyarország Kormánya éppen
ezért
mindent
meg is tesz a
szakképzés
népszerűsítése érdekében, és az
intézkedések
jelentős része
iskolánkban is
egyre inkább
érezteti hatását.
A Ceglédi
Szakképzési
Centrum és

a „Bem” iskola, mint a Ceglédi SzC tagintézménye a Cegléd és térsége szakember
utánpótlásának egyik alapbázisa. Éppen ennek köszönhetően egy dinamikusan fejlődő
iskola vagyunk, ahol a tanulóink kiemelt
anyagi és erkölcsi támogatást kaphatnak annak érdekében, hogy jó szakemberekké válhassanak.
Mi a 2019/2020. tanévre az alábbi szakképesítések megszerzésére iskolázunk be tanulókat:
Szakgimnáziumban (4+1 év): a gépészet, a
villamosipar és elektronika, a szépészet, valamint a rendészet ágazatokra iskolázunk be
tanulókat, akik négy év múlva szerezhetnek
érettségi bizonyítványt, amellyel egyidejűleg az ágazatnak megfelelően szakképesítést
is kaphatnak (gyártósori gépész, PLC programozó, közszolgálati ügykezelő, férfi fodrász-borbély, szépségtanácsadó).
A sikeres érettségi vizsgát követően a tanulók egy év alatt iskolánkban szerezhetnek az
előképzettségüknek megfelelő technikusi
képesítést (gépgyártástechnológiai technikus, elektronikai technikus, közszolgálati

ügyintéző, fodrász, kozmetikus,) munkába
állhatnak, vagy folytathatják tanulmányaikat
a felsőoktatásban. Ezen felül a rendészeti
ágazaton érettségizettek két év helyett másfél év alatt szerezhetik meg a rendőr szakképesítést a belügyminisztérium szakgimnáziumaiban.
Szakközépiskolában (3+2 év): a nyolcadik
évfolyamot végzett tanulók számára kilenc
szakmára való jelentkezés lehetőségét biztosítjuk, ahol három év alatt szerezhetnek
szakmai bizonyítványt: villanyszerelő, szerszámkészítő, gépi forgácsoló, hegesztő, női
szabó, festő, mázoló, tapétázó, kőműves,
asztalos és rendészeti őr szakmákban. A jogszabály szerinti hiányszakmákban tanulók a
tanulmányi eredményeik függvényében
Szabóky Adolf szakképzési ösztöndíjban részesülhetnek.
A szakközépiskolában a szakmai bizonyítvány megszerzését követően tanulóink két
év alatt szerezhetnek érettségi bizonyítványt
nappali, vagy esti munkarend szerinti oktatásban való részvétellel. Ez számunkra nem
jelent külön kihívást, hiszen iskolánk a felnőttoktatás területén is közel ötven éves tapasztalattal rendelkezik.
Szakközépiskolai tanulóink az első év végétől a duális képzésben vehetnek részt,
amelynek lényege, hogy a tanulók a szakmai

c

gyakorlatukat valós munkakörülmények között, a képzésüket vállaló cégeknél végzik,
ami alatt külön anyagi juttatásban is részesülnek, és a szakmai bizonyítvány birtokában jó eséllyel helyezkedhetnek el a munkáltatóknál.
A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a http://www.bem-cegled.hu honlapon,
iskolánk
facebook
oldalán
(https://www.facebook.com /bemcegled/)
vagy személyesen lehet érdeklődni az
53/505 350-es telefonszámon.
Minden tanulónak és szülőnek kívánom,
hogy a lehető legjobb döntést sikerüljön
meghozniuk a jövő generációjának sikeres
boldogulása érdekében.
FERNENGEL KATALIN igazgató

Ahol jó gyermeknek lenni…
Mottónk: „Egy gyermek élete olyan, mint egy papírlap, melyen
minden arra járó nyomot hagy!” (Kínai közmondás)

egléden 1951 óta működik önálló
gyógypedagógiai intézmény. 2013ban Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménnyé váltunk.
Intézményünk jelenlegi neve a Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium, amely Cegléden a
Buzogány utca 23. szám alatt található.
Intézményünk profilja óvodás korú gyerme-

kek, általános iskolás és szakiskolás diákok
nevelése-oktatása, akik szakértői vélemény
alapján nyerhetnek felvételt. Óvodánkba –
Cegléd és Nagykáta Járás területéről; Szakiskolánkba – Cegléd, Nagykáta és Nagykőrös
Járása területéről érkeznek gyermekek/diákok.
Elsődleges célunk, hogy igazodjunk a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteihez, személyiségük és képességük fejlesztéséhez. A kulcsszó és a kiindulási alap az

egyéni differenciálás a gyógypedagógia eszközrendszerével.
Intézményegységeink:

 Óvoda és Autista Óvoda
 Általános Iskola, Autizmussal Élők Isko-

lája
Fejlesztő nevelés-oktatás
Szakiskola – Készségfejlesztő Iskola
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
Kollégium
A 2018/2019-es tanévet a következő létszámadatokkal kezdtük meg:





Tanulói létszám: 419 fő
Pedagógus létszám: 101,5 fő
Alkalmazotti létszám: 145 fő

Szakiskolánkban a következő képzésekre
várjuk a jelentkezőket:
• Textiltermék összeállító
• Asztalosipari szerelő
• Bevontelektródás kézi – ívhegesztő
• Kerékpárszerelő
• Számítógépes adatrögzítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel
 Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a

hagyományőrzésre, így a tanév során számos rendezvény keretein belül tartunk
megemlékezéseket, ünnepségeket, vetélkedőket, versenyeket.
 Tanulóink folyamatosan részt vesznek
megyei és országos sportrendezvényeken,
ahol különböző sportágakban kiváló
eredményeket érnek el.
 Utazó gyógypedagógiai hálózatunk működése során a város általános és középiskoláival együttműködve nyújtunk segítséget az integrált nevelés-oktatásban.
 Az óvodai és a kollégiumi intézményegység területén sikeresen működik a kutyaterápiás foglalkozás.
 Az autizmussal élő tanulók rendszeresen
részt vesznek lovasterápiás foglalkozáson.
 A Készségfejlesztő Iskolában az idén bevezetésre került a Háztartástan - életvitel
képzés.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
az idei tanévben elnyerte az „Örökös Boldog
Óvoda és Iskola” címet.
FARKAS EDIT intézményvezető
2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
Tel.: 06/53 310-141; Fax: 06/53 311-905
E-mail: losontzi@gmail.com; Web:
www.losontzi.hu
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Miért a Közgázt válaszd?
Suli m elléklet

 Azért, mert a szakmai mellett a közisme-









reti tárgyakból is felkészítünk az emelt
érettségire, ezzel a felsőoktatásban való
továbbtanulásra.
Azért, mert a diákprogramok, a színházlátogatások, a múzeumi órák, az iskolakönyvtár programjai, a kirándulások, versenyek hasznos elfoglaltságot jelentenek
a tanítási órákon kívül is, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a Közgáz egy jó hangulatú suli legyen.
Azért, mert Cegléden csak nálunk tehetsz
ECDL (Európai Számítógép-használói
Jogosítvány) vizsgákat, és mi fel is készítünk ezekre.
Azért, mert Cegléden csak nálunk tehetsz
Language Cert angol nyelvvizsgát, és
mi fel is készítünk erre.
Azért mert változatos sportköreinkkel
biztosítjuk a mindennapos sportolás lehetőségét.
Végül, de nem utolsó sorban azért, mert
a Ceglédi Közgáz a kompetenciamérések, az érettségi és a tanulmányi versenyek eredményei alapján 2018-ban a tisztán szakképzéssel foglakozó iskolák között Pest megyében az 1. helyet foglalta
el, a kiemelkedő pedagógiai teljesítményű iskolákat tekintve pedig országosan
a 27. helyen állt!

A Közgázba a 2019/2020-as tanévre három kilencedik évfolyamos osztályba jelentkezhetsz.
A 9/Ny közgazdasági nyelvi előkészítő
osztályban (5 éves képzés, pénzügyi-számviteli ügyintéző és államháztartási ügyintéző szakirány) az első évben magas óraszámban egy idegen nyelv (angol vagy német), informatika, készségfejlesztés és mindennapos testnevelés lesz.
A 4 éves osztályaink közül a 9. c (informatika ágazat) szoftverfejlesztő és gazdasági

informatikus (angolt tanulóknak) szakirányú képzést nyújt, míg a 9. b osztály egyik
fele (a közös közismereti tárgyak mellett) a
közgazdaság, a másik az informatika ágazat szakmai tárgyait tanulja.
Azokat is várjuk, akik az általános iskolában
németet tanultak, és informatika ágazatra jelentkeznek, mert számukra kezdő angol csoportot indítunk a 9. b-ben, hogy a kötelező szakmai angol nyelv elsajátítása ne
okozzon gondot.
A szakgimnáziumi képzésben, mindhárom
osztályban, már kilencediktől megvalósul a
választott szakma tanulása.
A 4 vagy 5 éves középiskolai oktatást érettségi vizsga zárja, közép- vagy emelt szinten a kötelező közismereti, és a szakmai
képzésnek megfelelő kötelező komplex
szakmai (közgazdaság vagy informatika ismeretek) tárgyakból. A nálunk letett érettségivel közgazdasági, illetve informatikai
munkaköröket lehet majd betölteni, a szakmai érettségi után pedig egy év alatt OKJs szakmát is szerezhetsz, illetve informatikából elsajátíthatod a CISCO Hálózati
Akadémia tananyagait!
A szakképzési évfolyamokon (ötöd- és hatodév) 1, illetve 2 éves szakmai képzés zajlik, a képzést szakmai vizsga zárja, amely
OKJ-s végzettséget ad.
Szóval, ha nyolcadikos vagy, és egy olyan
pozitív légkörű iskolába szeretnél járni,
amely a közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítés mellett szakmai végzettséget is ad, és ahonnan jó eséllyel jelentkezhetsz majd egyetemre vagy főiskolára, akkor jelentkezz a Közgázba!
IMRÉNÉ LUKÁCSI ILDIKÓ
a CSZC Közgazdasági és Informatikai
Szakgimnáziumának igazgatója
www.ckik.hu, 53/505-090
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Versenyképes
szakmai tudás

Ceglédi Szakképzési Centrum
Unghváry László Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2 tagozaton kínálja képzéseit. A
szakgimnáziumi tagozaton a
kereskedelem ágazat és vendéglátóipar
ágazat mellett ettől a tanévtől – régóta jelentkező munkaerőpiaci igényeket kielégítve – turisztika ágazatban is 4 éves képzésben tanulhatnak nálunk a diákok közismereti és szakmai tantárgyakat. A végzősöket a
szakmai érettségi egyes munkakörök betöltésére is feljogosítja a kereskedelem, a vendéglátás illetve a turizmus területén, mivel
választásuktól függően az ún. mellékszakképesítésből OKJ-s vizsgát tehetnek: eladó, pincér vagy szállodai recepciós végzettséget is szerezhetnek. Az érettségi letétele után biztosítjuk a ráépülő OKJ-s szakképesítés megszerzését is, ahol beszámítjuk
a korábban nálunk tanult szakmai tantárgyak tartalmát. Így a kétéves képzési idő
egy évre csökken. Természetesen más középiskolában érettségizett diákokat is szeretettel várunk a kereskedő, vendéglátás-szervező és majd a turisztikai szervező, -értékesítő képzésekre. (Számukra a képzési idő 2
év marad.) Ezek a végzettségek szakirányú
továbbtanulásnál a felsőoktatásban többletpontot jelenthetnek. Azoknak a tanulóinknak, akik az érettségi után azonnal a felsőoktatásban szeretnék folytatni tanulmányaikat, biztosítjuk a megfelelő szakmai alapokat tanórán belül és azon kívül is.
A másik tagozaton, a szakközépiskolában
három év alatt szerezhető OKJ-s szakmai
végzettség. Egy osztályban eladókat képzünk, ez magában foglalja az élelmiszer-vegyi áru-, gyógynövény-, ruházati eladó és

műszaki cikk eladó részszakképesítéseket. A
vendéglátó szakmákban 1-1 cukrász, pincér,
szakács osztályt indítunk. Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhában, tanétteremben
mester szakoktatóktól sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat, majd tanulószerződéssel folytathatják a gyakorlatukat külső
munkahelyeken. Iskolánk mintegy 50 kereskedelmi és vendéglátóegységgel áll kapcsolatban, ahol élőmunkában tapasztalhatják
meg a szakmák követelményeit, valamint a
szakma iránt elkötelezetteknek lehetőségük
van külföldi szakmai gyakorlatokon való
részvételre is, ahol a szakmai tudásuk mellett az idegennyelvi tudásukat is magasabb
szintre emelhetik.
Több évtizedes hagyomány, hogy diákjaink
részt vesznek az országos szakmai tanulmányi versenyeken, szép sikereket érve el
öregbítik iskolánk hírnevét a gyakorlatorientált megmérettetéseken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és változatos programokat kínál tanulóink számára,
a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük van
többféle sportágban sportversenyeken részt
venni. Évről-évre bekapcsolódunk a városi
rendezvények lebonyolításába, akár színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendezvények
vendéglátós tanulóink által történő lebonyolításáról legyen szó. Az iskola több ezer kötetes könyvtára, melyben a szakmai kiadványok is nagy számban megtalálhatók, kiváló lehetőséget biztosít mindkét tagozaton
tanuló diákjaink számára tudásuk bővítésére
és elmélyítésére.
BARANYI TIBOR igazgató
Ceglédi SZC Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
2700 Cegléd, Kossuth Ferenc utca 18.
www.cegledikersuli.hu, +36 53/505-480
kervendszki@cegledikersuli.hu
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Bemutatkozik a Táncsics iskola
Suli m elléklet

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES NAGYCSOPORTOS ÓVODÁSOK! A Ceglédi Táncsics Mihály
Általános Iskola közel 150 éve áll a közoktatás szolgálatában. Egyik meghatározó profilunk a zenetagozat, mely 1955 óta működik. Nyelvi tagozatot 1953 óta indítunk. Iskolánk az ének-zene és nyelvi tagozaton
szakosított tantervvel működik.
Legfontosabb feladatunk, hogy a tudás átadása mellett kultúraközvetítő szerepet is
vállaljunk, a zenét, a művészeteket értő és
szerető embereket neveljünk. Mindemellett
hangsúlyos szerepet kap a gyakorlatorientált
ismeretek, a természettudományos tudás és
az életviteli kompetenciák fejlesztése is.

a

Nyelvi tagozat, egész napos
iskola — Lakosné Szebeni
Lídia, Viski-Tóth Ivett
Az iskolaotthonos oktatás megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti átmenetet. A tanulók egész
nap együtt vannak, sokat dolgoznak csoportmunkában, alkalmazkodóbbak, megértőbbek.
Első osztályban mondókák, játékok, dalok tanulásán keresztül elsődleges célunk az idegen
nyelv megszerettetése, az érdeklődés felkeltése. Az élményszerű nyelvtanulás segítségével a szókincs észrevétlenül beépül, bővül, a
gyerekek tevékenyen vesznek részt a tananyag feldolgozásában, elsajátításában.

b

Normál tantervű osztály —
Ócsai Annamária, Janik Kitti
Népkör utcai épületünkben minden gyermek saját képességeihez
mért fejlesztésben részesül. Nagy
hangsúlyt fektetünk az alapkészségek fejlesztésére. Módszereinket a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítjuk. A sokoldalú fejlesztő tevékenység elősegíti tanulóink képességeinek optimális ki-

i

bontakozását. A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, a személyes élményekre, felfedezésekre építve jutnak el a tanulók a
bonyolultabb gondolkodási műveletig, az elemi problémamegoldásig.

Informatika orientáció —
Szabóné Uri-Kovács Ágnes,
Bobák-Katona Nikoletta
A számítógép alkalmazása az oktatásban lehetővé teszi a diákok figyelmének a felkeltését, a tudásanyag érdekesebb, esztétikusabb, élményszerűbb megjelenítését, megkönnyíti a tananyag megértését és befogadását. A multimédiás rendszerek segítségével történő tanulás megfelel a modern ember információfelvevő stílusának. Az interaktív tanulási programok lehetővé teszik, hogy diákjaink aktív, konstruktív résztvevői legyenek a
tanulási folyamatnak, így a kutató, felfedező, cselekvéses tanulás kerül előtérbe.

z

Ének-zene tagozat —
Tymcsukné Szőke Tünde,
Kissné Pataki Andrea
A zene olyan emberformáló erő,
mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene pozitív érzel-

mi hatású, oldja a belső feszültséget, fokozza a gyermek érzelmi kiegyensúlyozottságát. A zenei nevelés hatására a tanulók értelmi képességei is fejlődnek: a figyelem, az emlékezet, a képzelet, a spontán alkotóképesség. A közös éneklés csiszolja, formálja a jellemet, fejleszti az alkalmazkodást, a társakra való odafigyelést. A gyermek- és népdalok segítségével
játékosan megtanulják a zeneelméleti ismereteket, fokozatosan elsajátítják a zenei
írás-olvasás alapjait, megtanulnak furulyázni.

a

Szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat előkészítő, játékos foglalkozásainkra: hétfő zeneovi, kedd infoovi, csütörtök
idegen nyelvi játékok. A foglalkozások
1630-kor kezdődnek az Eötvös téri és a
Selyem utcai épületben.
Bemutató óráinkra február 5-én és 6-án 8
órától várjuk az érdeklődő szülőket.
Felvételi az ének-zene tagozatra február
7-én és 8-án 15 és 17 óra között.
RIMÓCZI GÁBOR igazgató

2700 Cegléd, Eötvös tér 8. 53/311-731 - www.ctmi.hu, info@ctmi.hu

Muzsikáljunk együtt!

Zenét tanulni sohasem késő, mégis ha
lehet, érdemes minél hamarabb elkezdeni a zenével
való foglalkozást.

zene egy
különös
varázslat,
amely öszszeköti a
fizikai és a
szellemi világot mindamellett, hogy neveli
az embert. Mai világunkban a technika
bűvöletében élünk, de
nem szabad elfelejteni,
hogy a görög eredetű „techné” szó nemcsak
mesterségbeli tudást, hanem művészetet is jelent. Ezért fontos, hogy a tudás és a művészet
egyensúlyban legyen jelen létünkben.
A zenei jelenségek gyakorlatilag végigkísérik életünket, közöttük még a természet alkotásai is jelen vannak, gondoljunk csak
akár a csörgedező patakra, vagy a daloló
madár hangjára. Mindemellett a zene egy
létfontosságú kapocs az emberek között,

minden nyelvek legtökéletesebbike, az egymás közötti kommunikációnak egy csodálatos eszközlehetősége.
Zenével foglalkozni, együtt muzsikálni nem
csak egyszerűen szép és jó dolog. Ma már
számos tanulmány bizonyítja, hogy a teljes
személyiség kibontakoztatásához – és más
területek együttes fejlődéséhez is – pótolhatatlanul nagy szükség van a zenére, a zenei
nyelv megismerésére. >>>

Zenélés önkifejezést, koncentrációt segítő,
feszültségoldó hatása számos szempontból
bizonyított. Személyiségfejlesztő hozadékai
érettebbé teszi az embereket az élet nagy kihívásaira.
A Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pest Megye legnagyobb zeneiskolája. Tanulói létszáma 903 fő. A beiratkozó
növendékeknek sokféle hangszertanulásra
adódik lehetősége: zongora, gitár, hegedű,
cselló, ütő, furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba szakokon,
vokális tanszakon pedig magánéneken sajátíthatják el a zenetanulás fortélyait.
Intézményünk hangszerállománya megyei
szinten is kiemelkedő, rendelkezünk megfelelő mennyiségű tanulói és mester hangszerekkel. Az iskolánkba beiratkozott növendékek 2x30 perces egyéni hangszeres főtárgy
órán vehetnek részt, és 2x45 perces szolfézs
órán tanulhatják a zenei-elméleti ismereteket. A legkisebbeknek játékos tanítással indítjuk el a zene világával való ismerkedést. A
gyermekdalokon keresztül fejlesztjük hallás-

c

és ritmusérzéküket, amely koruknak megfelelően sok-sok mozgással és játékkal történik. A zenei előképzőt már általános iskola 1.
osztályától indítjuk. Megfelelő csoportlétszám összejövetele esetén, zenetanáraink kijárnak az általános iskolákba megtartani a
szolfézsórákat. A hangszeres növendékeknek
néhány évi zenetanulás után lehetőségük
van, hogy kipróbálják magukat különböző
társas zenei formációkban és bekapcsolódjanak a kamarazenei csoportok, zenekarok
munkájába. A kiemelkedő képességű és szorgalmas növendékeinknek lehetőségük van
részt venni különböző hangszeres és elméleti tantárgyakra kiírt tanulmányi versenyeken,
valamint tehetségkutató versenyeken.
A hangszertanulási ismertetőkkel összekapcsolt hangversenyünket május 16.-án csütörtökön tartjuk, a felvételi alkalmassági vizsgák pedig június első hetében lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét tanulni vágyó fiatalokat, akik szívesen foglakoznának a zene alapos megismerésével, a zenei tudás, zenében való jártasság elsajátításával.

Bemutatjuk a Refit!

A Ceglédi Református Általános Iskola
és Óvoda különleges helyet foglal el az
iskolák sorában. A mindennapokat áthatja a keresztyén szellemiség.

élunk a harmonikus személyiségű fiatalok nevelése nyugodt, elfogadó, szeretetteljes környezetben. A gyermekek
kibontakozóban lévő életük számos területére hasznos iránymutatást kapnak. Ezen törekvések egyedi iskolát teremtenek, ahová érdemes tartozni.
Az iskolába lépéskor a gyermekek élete
gyökerestül átalakul, ezért pedagógusaink
igyekeznek nyugodt átmenetet biztosítani az
óvodából az első osztályba, sőt odafigyelnek

erre később is az alsó tagozatról a felsőbe
lépéskor.

Indítandó osztálytípusok a 2019/2020-as
tanévben
IDEGEN NYELVI ORIENTÁCIÓJÚ OSZTÁLY (angol vagy
német nyelv) - Varga Zsoltné és
Cseh Katalin tanító nénik vezetésével.
SAKK – SZOROBÁNOS, ISKOLA-OTTHONOS FORMÁBAN MŰKÖDŐ OSZTÁLY Baksa Tiborné és Gaál Istvánné tanító nénik
vezetésével.
MŰVÉSZETI ORIENTÁCIÓJÚ OSZTÁLY, ISKOLAOTTHONOS FORMÁBAN - Deli-Borsos Melinda és Farkas Éva
tanító nénik irányításával.

kórusaink rendszeresen fellépnek koncerteken, és szolgálnak iskolai vagy gyülekezeti
alkalmakon.
A képzőművészeti szakkörösök kiállításokon, pályázatokon vesznek részt. A nyolcadikosok számára könnyebbé válik a középiskolába való bejutás. Művészetis végzőseink pályamunkáikkal évek óta nyernek automatikusan felvételt művészeti szakképzésbe.

SAKKSULI
Számos kutatás bizonyította, hogy lényeges
fejlődés mutatható ki a sakkoktatás eredményeként a kompetenciaméréseken mind a
szövegértési, mind a matematikai-logikai
kompetenciák területén. A sakk a játék élményén és szeretetén kívül számtalan nevelő-fejlesztő erővel és személyiségformáló
hatással bír, melyeket egyházi intézményünk
is kiemelten fontosnak tart.
Remekül egészíti ki mindezeket a Japánban
kifejlesztett számolóeszköz, a szorobán,
amely a matematika elsajátításában minden
gyermeket sikerélményhez juttat.

ALKOTNI JÓ!
A művészeti orientációjú osztályok napirendbe épített szakkörei kreatív művészeti
légkört teremtenek, hiszen a művészetek
mind a befogadó, mind az alkotó személyiségének fejlődésében vitathatatlan szerepet
játszanak. Az alkotás örömforrás, mely által
folyamatos sikerélményhez jut a kis „művész”, amit közösségben is megélhet, hiszen

SZÓLALJ MEG BÁTRAN!
Mégpedig idegen nyelven! Egy idegen
nyelv elsajátításához számos képességre és
készségre van szükség, például memóriára
(szókincs és szabályok rögzítéséhez), logikára és kombinációs készségre (az előbbiek

kommunikációs helyzetben való alkalmazásához). Egy idegen nyelv ismerete magabiztosságot ad, lehetőséget nyújt, hogy tájékozódjunk egy másik kultúrában. Ezáltal elfogadóbbá tesz, és fejleszti önismeretünket:
egy másik kultúra tükrében jobban megismerjük saját kultúránkat, nyelvünket. Játékosság, kommunikáció-központúság jellemzi az angol és német órákat, egészen a
nyelvvizsga megszerzéséig.

Szeretettel várjuk iskolánkba azon családok
gyermekeit, akiknek érdeklődését valamelyik képzési orientáltság felkeltette, és akik
református értékrendünket fontosnak tartják!
Várjuk a leendő első osztályosok szüleit
nyílt napunkra február 12-én, 740–től,
melynek részleteiről honlapunkon és
Facebook-oldalunkon tájékozódhatnak.
KÚTI LÁSZLÓ igazgató
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Második otthon
Suli m elléklet

ceglédi Dózsa György Kollégium a város szívében helyezkedik el. A város összes középiskolája, valamint a busz és a
vasútállomás is pár perc sétával elérhető épületünktől.
1974 óta nyújtunk otthont a közeli és távolabbi vidékekről érkező diákoknak. Szobáink 3 ágyasak, előterükben beépített szekrény és mosdó található. Emeletenként vizesblokk, két tanuló, illetve tv szoba
és teakonyha áll a diákok rendelkezésére.
A földszinten található az étterem.
Napi 3-szori étkezést biztosítunk az
itt lakóknak, akik helyben működő
konyhánkban készülő ételeket fogyaszthatnak nálunk.
A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az
SNI tanulók felkészülését gyógypedagógus
szakember is támogatja.
Kollégiumunk jól felszerelt könyvtárral áll
diákjaink rendelkezésére, ahol minden feltétel biztosított a nyugodt és alapos felkészüléshez. Könyvtári állományunk közel 7ooo
kötetes, folyóiratok, számítógépek és internet segíti a diákok tanulását.
A diákok szabadidejükben különféle szakköri és sportfoglalkozásokon is részt ve-

hetnek, használhatják a kollégium konditermét.
A Diákönkormányzat közreműködésével
hangulatos közös kollégiumi programokat,
kirándulásokat szervezünk. Arra törekszünk, hogy a kollégisták második otthonuknak érezzék intézményünket.
Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet
bemutató képek találhatóak honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu
VÁRUNK:
•ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.

Elérhetőségeink:
Címünk: 2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.
Tel.: 53/310 988; 30/578 41 51
e-mail:
dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk szeretettel intézményünkben!
A 2019/2020-as tanévre új kollégisták jelentkezését a középiskolai felvételt követően várjuk!

a

TÁJÉKOZTATÓ

a PATKÓS IRMA
Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
érettségit adó képzéseiről a
2019-2020-as tanévre vonatkozóan

2019-2020-as tanévben is szeretettel várunk mindenkit, aki a nyolcadik osztály elvégzése után olyan iskolában kíván továbbtanulni, ahol azon túl, hogy felkészítik majd az érettségire és a továbbtanulásra, kipróbálhatják magukat különböző művészeti ágakban is!
Működésfilozófiánk:
Intézményünk gondoskodik arról, hogy növendékeink a nevelésoktatás folyamatában elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat,
valamint a választott hivatás magas színvonalú elméleti és gyakorlati anyagát. A magyar nyelv- és kultúra ápolása, szolgálata,
tudatos vállalása, egyfajta küldetéstudat legyen a számukra.
Olyan embereket kell nevelnünk, akik hatékonyan és önállóan
tudnak dolgozni, képesek alkalmazkodni a kor követelményeihez,
nyitottak az új dolgok befogadására és képesek az önművelésre.
Fontos emberi értéknek tartjuk – erre neveljük tanulóinkat is – az
állandó intellektuális fejlődés igényét, a közösségbe való hatékony
beilleszkedés képességét és az egészséges életmód iránti igényt, a
művészi és szakmai tisztességet, a hivatás iránti alázatot.
Valljuk, csak a tisztességes munka hozhat boldogulást!
Számos kiváló intézmény közül válogathatnak, én most mégis
azt javasolom, hogy a Patkós Irma Gimnáziumot és Művészeti Szakgimnáziumot válasszák, hiszen nálunk is mindent
megkaphatnak, mindenre jogosulttá válnak jelentkezőink, amit
a többi gimnázium vagy művészeti szakgimnázium kínálhat tanulóinak, sőt, mi annál jóval többet biztosítunk diákjainknak!
- Egyéni pályatervezés, egyéni fejlesztési terv az első naptól a
kimenetelig (felsőfokú továbbtanulásig, szakmai továbbtanulásig, munkába állásig)
- Kiemelt tehetséggondozás – mentori rendszer
- Kiemelt figyelmet fordítunk a nyelvoktatásra – nyelvvizsga
felkészítők és vizsgáztatás
- Díjmentes felkészítés az emeltszintű érettségikre, a nyelvvizsgákra, továbbtanulásokra
- Ingyenes tankönyv minden évfolyamon (Kivétel a nyelvkönyvek és munkafüzetek.)
- Gimnáziumi tagozatunkon a választható második idegen
nyelv beindítása esetében nincs minimális létszámhatár!
- Egyéni tanrend és munkarend biztosítása csak nálunk! Élsportolóknak, színházi és filmes tevékenységet végzőknek.
Aki iskolánkat választja, kérem, hogy mindenképpen első
helyen jelölje meg a továbbtanulási lapján a Patkós Irma
Művészeti Iskolát, Gimnáziumot és Szakgimnáziumot!

Gimnáziumi
képzéseink
A tagozatra a 0001-es
kóddal lehet jelentkezni!

A képzésre 3,5-ös vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni.

A képzés helyszíne az intézmény telephelye (Széchenyi út 16.)
Képzési idő: 4 év

Záróvizsga: érettségi vizsga
(közép-, vagy emelt szinten)

Évközi vizsgák:
nyelvvizsga 11. évfolyamon vagy
12. évfolyam első félévében
Oktatott nyelvek:
első idegen nyelv:
angol, német, spanyol

második idegen nyelv:
angol, német, spanyol,
olasz, orosz, francia

Kollégiumi elhelyezés biztosított.
www.pimi.hu

Tanulóink a 12. évfolyam elvégzését követően érettségi vizsgát tesznek. Sikeres érettségi után lehetőségük van felsőoktatási intézményben továbbtanulni, vagy ha akarnak,
maradhatnak iskolánkban OKJ szakmai képzésen.

Emeltszintű oktatást biztosítunk – létszámhatár nélkül! – minden olyan tantárgyból,
amire a továbbtanuláshoz tanulóinknak
szüksége lesz. Az első idegen nyelvet minden tagozaton emelt óraszámban tanulják!
A jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát
kell tenni magyarból és matematikából.
Választható tagozataink:

/ Tagozatot a felvételi elbeszélgetésen kell
véglegesíteni a jelentkezőknek! /

1. általános tagozat (Felsőfokú továbbtanulásra felkészítő hagyományos gimnáziumi képzés. ) Emelt szintű oktatást biztosítunk a tanuló által választott tárgyakból.
Érettségi után bármelyik felsőoktatási intézménybe jelentkezhetnek!

2. drámatagozat (Hagyományos gimnáziumi tárgyak mellett dráma és művészettörténet tantárgyakat is tanulnak. Elsősorban
a humán felsőfokú továbbtanulásra készíti fel. Emelt szintű oktatást biztosítunk a
tanuló által választott tárgyakból. Érettségi után – felvételi vizsga nélkül, tandíjmentesen – folytathatja tanulmányait iskolánk OKJ tagozatán a gyakorlatos színész szakon. Érettségi után bármelyik felsőoktatási intézménybe jelentkezhetnek!

3. sport tagozat (Hagyományos gimnáziumi tárgyak mellett emelt szinten tanulják
a testnevelés tantárgyat. Elsősorban testnevelés tanári, sportedzői felsőfokú továbbtanulásra felkészítő képzés. Az élsportolóknak egyéni tanrendet biztosítunk!)

Szakgimnáziumi
képzéseink
Test- és mozgáskultúra tagozat:

TÁNCOS szak

A tagozatra a 0002-es kóddal
lehet jelentkezni!

A képzésre 3,0-as vagy a feletti tanulmányi
átlaggal lehet jelentkezni. A képzés helyszíne az intézmény telephelye és székhelye
(gyakorlat a székhelyen, elmélet a telephelyen)
Képzési idő 4 év + 2 év szakképzés
(OKJ) táncos szakmák körében
Záróvizsga:
érettségi vizsga (közép-, vagy emelt szinten)
Évközi vizsgák: nyelvvizsga 11. évfolyamon vagy 12. évfolyam első félévében

Oktatott nyelvek: angol, német, spanyol
(szakmai nyelv: angol, francia)

Természettudományos tantárgyakat is tanítunk, ezzel biztosítjuk azt, hogy érettségi
után bárhová jelentkezni tudjanak tovább tanulni, ne csak táncos szakirányba!
www.pimi.hu

Tanulóink páthuzamos művészeti oktatás
keretében sajátítják el a táncos szakma alapjait! Táncos ismeretek tantárgyból érettségi
vizsgát is tesznek.
Erre a szakra épül a táncos szakmai képzésünk (színházi táncos, néptáncos, modern – és
kortárs táncos művészeti szakokon.) Emeltszintű oktatást biztosítunk – létszámhatár nélkül! – minden olyan tantárgyból –, amire a továbbtanuláshoz tanulóinknak szüksége lesz.
A megszerzett érettségivel bármelyik főiskolára vagy egyetemre is tovább mehetnek, ha
nem akarnak táncosnak tanulni, de ezen a tagozaton elsősorban a táncművészeti és táncpedagógusi hivatás választását javasoljuk.
Intézményünk a Magyar Táncművészeti
Egyetem partner intézménye!
Az iskolában zajló kiváló szakmai munkát
igazolják a verseny eredményeink. Csoportjaink számos magyar bajnoki címmel,
Európa bajnoki arany és ezüstéremmel, Világbajnoki aranyéremmel gyarapították
érem- és serleg gyűjteményünket! Tanulóink
rendszeresen fellépnek színházi produkciókban a Patkós Irma Színházban, a Pinceszínházban, a PÍ- DANCE Táncszínházban vagy
a Szolnoki Szigligeti Színházban.
Az oktatás 10. 30-tól 18 óráig tart! Délelőtt
szakmai tárgyakat, délután elméleti tárgyakat tanítunk. Ez a hivatás egész embert kívánó feladat, csak elhivatott, motivált és
szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk!
Szakmai gyakorlati hely és kollégiumi ellátás biztosított! Az OKJ képzés tandíjmentes!

Szakgimnáziumi képzéseink:
Dráma- és színjáték tagozat:

színész szak
A tagozatra a 0003-as
kóddal lehet jelentkezni!

A képzésre 3,0-as vagy a feletti tanulmányi
átlaggal lehet jelentkezni.
A képzés helyszíne az intézmény telephelye
és székhelye (gyakorlat a székhelyen,
elmélet a telephelyen)
Képzési idő 4 év + 2 év szakképzés (OKJ)
gyakorlatos színész szakmák körében

Záróvizsga:
érettségi vizsga (közép-, vagy emelt szinten)
Évközi vizsgák: nyelvvizsga 11. évfolyamon vagy 12. évfolyam első félévében
Oktatott nyelvek:
angol, német, spanyol (szakmai nyelv: angol)

Természettudományos tantárgyakat is tanítunk, ezzel biztosítjuk azt, hogy érettségi
után bárhová jelentkezni tudjanak tovább tanulni, ne csak színész szakirányba!
www.pimi.hu

Tanulóink páthuzamos művészeti oktatás
keretében sajátítják el a színész szakma
alapjait! Gyakorlatos színészi ismeretek tantárgyból érettségi vizsgát is tesznek.
Erre a képzésre épül a színész szakmai képzésünk. (Gyakorlatos színész 2 év. Színész
II. plusz 1 év. Emeltszintű oktatást biztosítunk – létszámhatár nélkül! – minden olyan
tantárgyból –, amire a továbbtanuláshoz tanulóinknak szüksége lesz.
A megszerzett érettségivel bármelyik főiskolára vagy egyetemre is tovább mehetnek,
ha nem akarnak színésznek tanulni, de ezen
a tagozaton elsősorban a színészi, művészeti továbbtanulásra készíti fel jelöltjeinket.
Intézményünk a Szigligeti Színház és a
Patkós Irma Színház partner intézménye!
Az iskolában zajló kiváló szakmai munkát
igazolják a verseny eredményeink! Tanulóink
rendszeresen fellépnek színházi produkciókban a Patkós Irma Színházban, a Pinceszínházban, és a Szolnoki Szigligeti Színházban.
Az oktatás 10. 30-tól 18 óráig tart! Délelőtt
szakmai tárgyakat, délután elméleti tárgyakat tanítunk. Ez a hivatás egész embert kívánó feladat, csak elhivatott, motivált és
szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk!
Szakmai gyakorlati hely és kollégiumi ellátás biztosított! Az OKJ képzés tandíjmentes!
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Diákbarát tanítás a Kinizsiben
Suli m elléklet

A Kinizsi Pál Gimnázium (2740 Abony,
Kossuth tér 18.) Pest megye déli részén található. A kisvárosi jellegéből
adódóan a pedagógusok jól ismerik
a gyerekeket, szülőket, jó kapcsolat
alakítható ki a gyermekük tanulmányait figyelemmel kísérő szülőkkel.
Diákjaink nevelése-oktatása nyugodt
körülmények között folyik.

a

4+1 nyelvi előkészítő osztályos
gimnáziumi képzésünk az
idegennyelvek hatékony elsajátítására, nyelvvizsgára felkészítésre, egyetemeken való továbbtanulásra fókuszál. A szülők és diákok igénylik ezt az oktatási formát.
A középfokú komplex nyelvvizsgát
(B2) a rendes érettségi vizsga idejére
a tanulók 50-60%-a szerzi meg. Tantárgyi emelt szintű érettségiken a
végzős tanulóink 40-50%-a vesz részt,
a legutóbbi tanévben az emelt érettségik átlageredménye 74,65%-os volt. Az itt érettségiző tanulóink közül sokan mérnöki, jogi,
gyógyszerész, gazdálkodási, pedagógus pályán helyezkednek el.
A négy osztályos gimnáziumi képzés az általános műveltség megszerzését, jó érettségi eredmények, majd felsőfokú továbbtanulási lehetőségek elérését célozza. A négy évfolyamos képzés során is megszerezhető a
nyelvvizsga és az emelt szintű érettségi
vizsga. Az érettségire épülő szakmákhoz
biztos alapokat nyújt, felsőfokú OKJ-s képzéseken is továbbtanulhatnak.

Minden diákunknak lehetősége van a Katonai alapismeretek tantárgy tanulására.
Együttműködési megállapodás keretében a
Szolnoki Helikopter Bázis támogatja a honvédelmi oktatást. A Társadalomismeret modultárgyat – mely három területet foglal magába: pszichológia, gazdasági ismeretek és társadalomismeret – is gyakran
választják a diákok. Emelt és középszintű érettségi vizsgát tehetnek
mindkét tantárgyból, mely megalapozza felsőfokú tanulmányaikat.
Színvonalas oktatásunk eredményeként diákjaink tanulmányi és sportversenyeken vesznek
részt. Értékes tanulmányi kirándulásokat szervezünk. Tanulóink, az országos kompetenciamérések alkalmával igen jó eredményeket érnek el, a megismert CSH mutatók alapján a
hozzáadott pedagógiai értékünk is magas.
Testvériskoláink (Veljko Petrovič Gimnázium, Zombor és Református Kollégium,
Kézdivásárhely) diákjaival évek óta jó kapcsolatot ápolunk.
KAVECSÁNSZKINÉ PÁL ERIKA intézményvezető
Honlap: www.kinizsi-abony.hu
Tel: 06-53/360-071
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Vár a Szent Kereszt Iskola

m

Suli m elléklet

Iskolánkban évek óta arra törekszünk,
hogy szakítsunk az évtizedek alatt kialakult, csupán a teljesítményre összpontosító oktatás hagyományosnak
mondható szemléletével.

inden szülő azt szeretné,
hogy gyermeke boldog,
kiegyensúlyozott életet
éljen most és felnőttkorában is. Iskolánk ebben
szeretne segíteni azáltal,
hogy közösen hozzuk felszínre azokat az értékeket, amelyek minden gyermekben ott lapulnak és segítségre várnak, hogy kibontakozzanak egy teljes élet reményében. A tudás
nagy kincs, de önmagában kevés az ember
belső harmóniájának megszerzéséhez. Az
életre neveléshez a lélek edzésére, a szabályok követésére, feladattudatra, alkalmazkodásra, fegyelmezettségre, belső tartásra, egymás iránti tiszteletre, befogadó és elfogadó
közösségre is szükség van. Katolikus iskola
lévén fontosnak tartjuk a keresztény értékek
előtérbe kerülését, ezért diákjaink szellemi és
fizikai nevelésén kívül lelki útravalót is kapnak az Élethez. Az életre nevelésben az organikus pedagógia módszereit alkalmazzuk, ennek része az 5. és 8. évfolyamon folyó Családi Életre Nevelés (CSÉN). Iskolánkba azoknak a családoknak a gyermekeit várjuk, akik
számára az érzelmi intelligencia fejlesztése
ugyanúgy fontos, mint az IQ bővítése, és a
keresztény értékeket követendőnek tartják.
Nem kizárólag katolikusokat veszünk fel,
szem előtt tartjuk az iskola ökumenikus szellemiségét és missziós küldetését is.
A 2019-2020-as tanévben is 3 első osztályt
indítunk. Iskolánk erősségei közé tartozik az
idegen nyelv oktatás, hiszen számos tanulónk szerzett alapfokú, néhány esetben kö-

zépfokú nyelvvizsgát is. Az idegen nyelvi
kerettantervek szerint 4. osztálytól kell kötelezően nyelvet oktatni, ezt a mi iskolánk már
első osztálytól biztosítja. Így az orientációink nevei tartalmazzák az idegen nyelvi kifejezést. Terveink szerint minden osztályban
választható lesz az angol vagy a német.

1.a osztály Baki Nikoletta vezetésével:
Idegen nyelv és
magyar kultúra orientáció
Hatalmas értékek lakoznak a magyarságban,
környezetünkben és bennünk. Szeretnénk
legalább elkezdeni a gyerekekkel mindazon
szellemi értékek bemutatását és átadását,
amelyet a magyar kultúra képvisel. Népszokásaink, hagyományaink éltetése, a szép és
igényes magyar anyanyelv használata, valamint történelmi és irodalmi értékeink tisztelete és megőrzése a célunk. Ehhez segítségül hívjuk a dráma, a művészetek és a néphagyomány eszközeit, hogy ezáltal is élővé
váljon a megtanítandó tartalom.

1.b osztály Sági Csilla vezetésével:
Idegen nyelv
és természetbúvár orientáció
A teremtett világ értékeit, a természet szépségeit és törvényszerűségeit ismerhetik meg tanulóink, mint kis természetbúvárok. Játékos

biológiai, fizikai, földrajzi és kémiai kísérletekkel kívánjuk felkelteni gyermekeink érdeklődését a természeti törvényszerűségek iránt,
valamint lehetőséget biztosítunk az elméleti
tananyag gyakorlati megtapasztalására is.

1.c osztály Halmi Judit vezetésével:
Idegen nyelv és informatika orientáció
Diákjaink már első osztálytól tanulnak, és játékos formában alkalmaznak informatikai
alapismereteket,
fejlesztik problémamegoldó
készségüket, logikai gondolkodásukat. A tanítási órákon, valamint a délutáni foglalkozásokon kollégáink
rendszeresen alkalmazzák az
infokommunikációs eszközöket és rávilágítanak azok alkalmazhatóságára, összefüggéseikre.
Miért orientáció?
Mert pedagógiai vizsgálatokból tudjuk, hogy
a gyerekek képességfejlődése folytonos, sőt
9-10 éves kor az, amikor kezd körvonalazódni, hogy mi iránt érdeklődnek leginkább.
Addig eldönteni, hogy mi lesz számára a
vonzó terület, vagy miben lesz jó, könnyelműség lenne. A Szent Kereszt Kat. Ált. Iskolában 4. évfolyam végén, 5. évfolyam elején „döntünk” arról, hogy a diák idegen
nyelvet vagy matematikát, esetleg mind-

kettőt tanuljon csoportbontásban emelt
szinten, vagy a több gyakorlást biztosító
csoportban felső tagozaton.
Óvodásoknak tartott SULIKOPOGTATÓ
programunk következő időpontja február
13., ahol megismerkedhetnek a leendő tanító
nénikkel és megnézhetik az osztálytermeket.
A leendő elsősök szüleinek tartott nyílt napot február 27-én rendezzük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Óvodás foglalkozásaink záró eseménye március 13-án
tartandó Tavaszköszöntő lesz.

Egyéb lehetőségek
Minden alsó tagozatos osztály egy napközis
csoportot alkot, tehát délután nincs összevont csoport. Ettől a tanévtől kezdve második osztálytól felmenő rendszerben az énekórák része a furulyaoktatás. Épületen belül
járhatnak sakk szakkörre, szolfézsra, szivacskézilabda és kosárlabda edzésre, néptánc szakkörre, megtanulhatnak citerázni, jelentkezhetnek az énekkarba. Felsőben nyelvvizsga előkészítő, média szakkör, irodalmi
színpad közül választhatnak az érdeklődő tanulók. Számos házi, városi, kistérségi vagy
országos versenyen mérettethetik meg magukat diákjaink.

A jelentkezés módja
Iskolánk egyházi jellege miatt minden jelentkezőtől előzetes jelentkezési lapot kérünk, melyet honlapunkról tölthet le vagy
keresse az óvodában, illetve az iskola portáján és titkárságán.
A kitöltött jelentkezési lapot 2019. február
15-ig kell visszaküldeni. Ezt az alábbi módon teheti meg:
• Személyesen leadhatja a Pesti úti portán
vagy a titkárságon.
• Postai úton: Szent Kereszt Kat. Ált. Isk.
és Óvoda, 2700 Cegléd, Pesti út 2-4.
• Elektronikus levélben: titkarsag@szkkio.hu
A jelentkezési lapok beérkezésének ideje, illetve
sorrendje a felvétel szempontjából nem játszik
szerepet. Minden családot személyes egyeztetés
után beszélgetésre hívunk iskolánkba.
SZKKIÓ vezetősége
PATONAI GÁBOR mb. igazgató

Vár a Károli Nagykőrösön!

A Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképző Főiskolai Karán a 2019/
2020. tanévre a következő szakokat
hirdetjük nappali és levelező munkarenden állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formában is:
Világi alapképzési szakok:
 Tanító
 Óvodapedagógus
 Szociális munka
ÚJ! Csecsemő- és kisgyermeknevelő

Hitéleti alapképzési szakok:
 Református hittanoktató
 Diakónia
 Kántor

Szakirányú továbbképzési szak:

 Pedagógus szakvizsga szakirányú to-

vábbképzési szak több ismeretkörrel

 Iskolai szociális munka szakirányú

továbbképzési szak
 Német nyelvű baby-sitter és gyermekfelügyelő

Részismereti képzések:
Tanító végzettségre épülő műveltségterületi képzések (2 félév)
 matematika; - magyar nyelv és irodalom; - idegen nyelv (4 félév); - ember
és társadalom; - természetismeret; ének- zene; - vizuális nevelés; - testnevelés és sport; - technika- életvitel
és gyakorlat;
 informatika

ÚJ! Jogi felsőoktatási szakképzés
(Az Állam- és Jogtudományi Karral közösen)

A Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán – a magyar felsőoktatásban szinte egyedülálló módon – az 1990-ben
újraindult nagykőrösi képzési helyünkön jelenleg is lehetőség van két alapképzés párhuzamos
teljesítésére is – akár állami ösztöndíjjal –,
amennyiben a hallgató református felekezeti
képzést (kántor, diakónia, vagy református hittanoktató) párosít más, nem hitéleti szakkal.
Minden nappali munkarendű hallgatónk számára tudunk kollégiumi elhelyezést biztosítani,
a levelező munkarendű hallgatóinkat pedig a
konzultációk alkalmával fogadjuk. Zöldövezetben, parkosított udvarral, összkomfortos, 2-3
ágyas fürdőszobás szobákkal, szintenként társalgóval várjuk leendő hallgatóinkat.
A magas szintű szakmai munkát a felkészült
oktatói kar és a korszerű infrastrukturális háttér
(könyvtár, internet-hozzáférés, wifi), valamint
a korszerűen felszerelt termek mellett a családias légkör, a személyes oktató-hallgató kapcsolat is elősegíti, amellyel a Karunk minőség
tekintetében az országos elsők között van.
Jelentkezz a Tanítóképző Főiskolai Karra!
Cím: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 5.
www.kre.hu/tfk
+36 53 350 885, +36 30 436 7672
e-mail: felveteli@kre.hu
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Agrárképzések a Toldi iskolában
Suli m elléklet

i

skolánkat 65 éve a Nagykőrösi Konzervgyár szakember utánpótlása céljából alapították. 1971-ben költözött az
iskola a jelenlegi épületegyüttesbe,
ahol egy telephelyen találhatók az elméleti tantermek, a tanműhelyek, a
kertészet, a kollégium, az ebédlő (saját
konyhával), a sportcsarnok és a sportpálya.
Alapvetően országos beiskolázású szakképző
intézmény, de fő beiskolázási körzetünk: városunk, Pest, Bács-Kiskun, Jász-NagykunSzolnok megye és az ország Dunától keletre
eső települései. Tanulólétszámunk az utóbbi
tíz évben 700-900 fő körüli. Távollakó tanulóink számára az iskolával egybeépült kollégiumban ingyenes férőhelyet biztosítunk,
ahol 2-3 fős szobákban kapnak elhelyezést.
Képzéseink eredetileg az agrár ágazathoz kapcsolódnak, de 2019 szeptembertől új képzést is
indítunk! Az érettségire épülő technikus és
szaktechnikus képzések mellett szakközépiskolai (korábban szakiskolai) képzésekre is lehet
jelentkezni, melyek a szakmai vizsgát követően
2 éves, érettségire történő felkészítéssel egészülnek ki. A szakmai gyakorlatok megvalósításához saját tanműhellyel rendelkezünk (kivétel
a húsipari termékgyártó képzés). Kiemelt feladatnak tekintjük az idegen nyelv és az informatika oktatását, valamint a munkaerőpiac ol-

daláról jelentkező igényeknek való megfelelést.
Tehetséges tanulóinknak szakkörökön biztosítjuk a képességfejlesztést, segítjük a rászorulókat felzárkóztató foglalkozások tartásával. Az
Erasmus Plus program keretében tanulóink külföldön is teljesíthetik nyári gyakorlatukat. Iskolánk ECDL vizsgaközpont, de érettségizőink
utazás és turizmus fakultációt is választhatnak.

Képzési területeink:
SZAKGIMNÁZIUM (4 + 1 év):
Villamosipar és elektronika ágazat
 Elektronikai technikus ÚJ KÉPZÉS!
Élelmiszeripar ágazat
 Élelmiszeripari technikus
+1 év ráépüléssel:
 Sütő-cukrász vagy
 Tartósítóipari szaktechnikus
 Élelmiszeripari analitikus technikus
Agrár gépész ágazat
 Élelmiszeripari gépésztechnikus

SZAKKÖZÉPISKOLA (3 + 2 ÉV):
Élelmiszeripar ágazat
 pék
 pék-cukrász
 húsipari termékgyártó
 tejipari szakmunkás
Vendéglátóipar ágazat
 cukrász
Kertészet és parképítés ágazat
 dísznövénykertész
 kertész
+1 év ráépüléssel:
 gyógy- és fűszernövény termesztő
Érettségire történő felkészítés:
+2 év a szakmai bizonyítvány megszerzése után
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
27 5 0 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
Web: www.toldi-nk.sulinet.hu, Email: toldi@toldi-nk.sulinet.hu
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Csengőszó előtt…
Suli m elléklet

családok életében mérföldkő az iskolakezdés, éppen ezért fontos,
hogy a szülők a legmegfelelőbb
általános iskolát és tanító nénit válasszák ki gyermekeik számára.
Iskolánk, a Várkonyi István Általános Iskola több évtizedes múltra tekinthet
vissza a matematika és idegen nyelv emelt
szintű oktatása terén.
2007-ben elnyertük az ÖKOISKOLA, 2016ban az „Örökös ÖKOISKOLA” címet, hiszen
különös hangsúlyt helyezünk a környezettudatos szemlélet kialakítására és az egészséges
életmódra nevelésre. 2017-ben „Örökös Boldog Iskola” címet is kiérdemeltük, arra törekszünk, hogy a boldogságórák derűsen és
élménygazdagon teljenek.
A 2018-2019-es tanévben bevezettük a Komplex Alapprogramot az alsó tagozaton, amit a
következő évben már a felső tagozaton is alkalmazunk. A Komplex Alapprogram jelszava:
„Tanulni élmény!”, koncepciója pedig az
„Élménysuli”. A mindennapos testmozgást
tornatermeink, tánctermünk és tágas sportudvaraink teszik lehetővé. Több sportágból
választhatnak tanulóink, amelyeket sportegyesületekkel együttműködve, szakedzők
irányításával iskolánkban sajátíthatnak el.
Tehetséggondozás területén számos versenyre
készítjük fel diákjainkat. Fejlesztőpedagógus és
iskolapszichológus segíti mindennapi munkánkat. Az iskola minden tantermébe számítógépek
és projektorok kerültek elhelyezésre, mindenütt
biztosított az internet-hozzáférés. Az informatika tantermeinkben a legújabb generációs, új gépek segítik a tanulók zavartalan oktatását.
Minden alsó tagozatos osztályunk délután –
önálló napközis csoportként – a saját termében
marad. A tanulóknak ebédlőinkben, helyben
tudjuk az étkezést biztosítani.
Széchenyi úti épületünk udvarán pihenőszigetek járulnak hozzá a szabadidő kellemes eltöl-

téséhez, valamint lehetőséget ad arra, hogy a
tavaszi és őszi időszakban, a szabadban is lehessen foglalkozásokat tartani.
Az osztályokat heterogén tanulócsoportként
alakítjuk ki, így mindegyik osztályban biztosítható az emelt szintre előkészítés és az általános tantervű képzés, melyek között rugalmasabb lehet az átjárás.
A 2019/2020-as tanévben az elsős osztályaink
mindegyikében lesz emelt szintű és általános
tantervű nevelés-oktatás.
• Matematika emelt szintre előkészítés
(2 osztályban).
Magasabb matematika óraszám ad lehetőséget
az elmélyültebb tudás megszerzésére, a problémamegoldó gondolkodás kialakítására.
• Idegen nyelv emelt szintre felkészítés
(2 osztályban).
Elsődleges célja, hogy tanulóink játékos formában alapozzák meg, majd sajátítják el az
angol vagy német nyelvet. A magyar nyelv és
irodalom tanítása kiemelt szerepet kap ezekben az osztályokban.
• Környezetvédelmi irányultság, általános
tantervű képzés (4 osztály).
A képzés kiemelt feladata, hogy tanulóink már
a korai életszakaszban megismerhessék a környezetvédelmet, az egészséges életmódot, a
természetvédelmet, elsajátítsák az ehhez kapcsolódó tudatos magatartást és életmódot.
A leendő első osztályos gyermekek számára
szervezett játékos „Csengőszó” foglalkozások
időpontjait és további részletes tájékoztatónkat
a www.varkonyisuli.hu, illetve facebook oldalunkon olvashatják.
BÖGÖS ISTVÁN intézményvezető

Várkonyi István Általános Iskola
2700. Cegléd, Széchenyi út 14/d - Tel: 53/311-191
E-mail: iskola@varkonyisuli.hu

Elkötelezettség - műveltség - igényesség
Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium
OM: 032564
Címe: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.
Tel.: (06)-53-351-899
E-mail: gtitk@ajrg.hu
Honlap: www.ajrg.hu
Facebook: facebook.com/ajrgnk

„Akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok,
futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs 40,31)
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A Törökben tanulok
Suli m elléklet

60 éves iskola, a „Török”, egy szellemiségében egységet alkotó oktatási intézmény, mégis sokszínűségével kiváló iskola. Egység a közös célban, küldetésünkben keresendő: Ember – környezet – egészség, sokszínűség pedig
a célok érdekében kínált oktatási profilban található.

Mezőgazdasági szakgimnázium
(tagozatkód: 0001)
Célja olyan érettségizett szakembereket képezni, aki képes a növénytermesztés,
állattenyész-tés, kertészet és az azokhoz
kapcsolódó műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végezni és végeztetni, munkacsoportokat irányítani. A képzési idő 4 év az érettségi vizsgáig, majd egy év
a mezőgazdasági technikus szakmai végzettség megszerzéséhez

Egészségügyi szakgimnázium
Célja olyan érettségizett szakembereket képezni, akik ápoló munkájukat az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzik. A nálunk tanuló
ápolók korszerű elméleti tudásra és gyakorlati tapasztalatra tehetnek szert, így felelősen vehetnek részt az egészségügyi ellátás
megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.
A képzési idő 4 év az érettségi vizsgáig,
egy év alatt gyakorlóápoló, majd még egy
év alatt ápoló szakmai végzettséget szereznek a hozzánk jelentkezők. (tagozatkód: 0002). Ugyanebben az ágazatban
megszerezhető új szakképesítésünk a
csecsemő és gyermek ápoló (tagozatkód:
0009)

Környezetvédelem szakgimnázium
(tagozatkód: 0003)
Célja olyan érettségizett szakembereket képezni, akik képesek önállóan vagy mérnöki
irányítással mérőműszerek segítségével megállapítani a környezetszennyező anyagok és
egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát,
koncentrációját és a kiértékelt eredmények
alapján meghatározni a tennivalókat.
A képzési idő 4 év az érettségi vizsgáig,
majd egy év a környezetvédelmi technikus
szakmai végzettség megszerzéséhez.

Gazda szakközépiskola
(tagozatkód: 0004)
A gazda általános mezőgazdasági szakismerettel, a mezőgazdasági munkák végzéséhez
szükséges elméleti, fizikai és gyakorlati felkészültséggel, vállalkozói tevékenységhez
szükséges alapismeretekkel is rendelkező
mezőgazdasági szakember, aki a mezőgazdasági termelési munkákat gazdaságos, környezetkímélő technológiákkal képes elvégezni.
A képzés időtartama 3 év a szakmai vizsgáig, majd 2 év az érettségi vizsgáig.
Dísznövénykertész szakközépiskola
(tagozatkód: 0005)
A képzés célja olyan szaktudással rendelke-

ző fiatalokat kibocsájtani, akik képesek az
egynyári, kétnyári, évelő dísznövények,
díszfák és díszcserjék, növényházi levél- és
virágos dísznövények termesztésére.
A képzés időtartama 3 év a szakmai vizsgáig, majd 2 év az érettségi vizsgáig.

Virágkötő és virágkereskedő
szakközépiskola ÚJ (tagozatkód: 0007)
A virágkötő és virágkereskedő virágértékesítési helyeken virágkötészeti tevékenység
végzésére alkalmas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít.
A képzés időtartama 3 év a szakmai vizsgáig, majd 2 év az érettségi vizsgáig.

h

Lovász szakközépiskola ÚJ
(tagozatkód: 0008)
A képzés célja olyan szaktudással rendelke-

ző fiatalokat kibocsájtani, akik ismerik a ló
szakszerű gondozását, takarmányozását,
végrehajtják a tartás és tenyésztés gyakorlati vonatkozásait, és részt tudnak venni a ló
napi mozgatási feladatainak ellátásában és
alapkiképzésében.
A képzés időtartama 3 év a szakmai vizsgáig, majd 2 év az érettségi vizsgáig.
Felvételi követelmények
• NINCS központi írásbeli
• 7. évvégi és 8. félévi eredmények
Szeretettel várunk, tanulj nálunk!
BÁCSKAI JÓZSEF igazgató

Török János Mezőgazdasági és
Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola.
2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
Tel.: 06-53/310-945.
E-mail: iskola@tjszki.hu

Közgázosok az EU Parlamentben
uszonnégy ceglédi diák képviselte hazánkat az Euroscola program
keretein belül 2018. november
26-27-én az Európai Parlamentben. Ezt a lehetőséget a
Ceglédi SzC Közgazdasági és
Informatikai Szakgimnáziuma
diákjai az Euroscola-játékon nyerték, ahol a
tanulók Európa földrajzáról, történelméről,
gazdaságáról valamint az Európai Unióról
szerzett tudásukról adhattak tanúbizonyságot. Az online vetélkedőben a 4 legjobban
szereplő csapat 24-24 diákkal részt vehet az
Európai Parlament szimulációs játékán,
ahol a diákok belepillanthatnak az EP képviselők munkájába. Ezt a lehetőséget 9 tanuló nyerte el, a többi 15 helyért pályázhattak a diákok.
A Közgáz már 2 éve az Európai Parlament
Nagykövetiskolája, így az iskola diákjai nap
mint nap lehetőséget kapnak arra, hogy az
Európai Unió működéséről tanuljanak. A

Strasbourgba készülő diákok 9 héten át a kialakított munkacsoportokkal dolgoztak,
hogy helyt tudjanak állni az Európai Parlamentben is, ahol 22 európai ország 550 diákjával kellett együttműködniük, és olyan
komoly ügyekben döntést hozniuk, mint, a
fiatalok munkavállalása, migráció, környezetvédelem és a megújuló energiaforrások
használata, vagy Európa kulturális öröksége.
Az Európai Parlamentben a programok délelőtt 10 órakor, az egy perces bemutatkozó
prezentációkkal kezdődtek, ahol minden ország egy-két diákja mutatta be az iskolát, a
várost és az országot, ahonnan jöttek. A magyar kultúrát és a ceglédi Közgázt bemutató
beszédet Bugyi Roland és Tóth Andrea tartotta. A beszédek befejeztével az Európai
Parlament igazgatói tartották meg prezentációikat, hogy bemutassák az EU és az EP
működését. Ezután a diákok egy német képviselőnek, Dennis Radtke-nak tehették fel
kérdéseiket. Az ebédszünetben vette >>>
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kezdetét a Eurogame, ahol a diákok 4 fős
csoportokban töltöttek ki egy, az EU 24 hivatalos nyelvén összeállított tesztet. A szünet
után az 5 munkacsoport önálló megbeszéléseket tartott, majd ezek után az ülések után a
diákok szavazhattak a munkacsoportok által
összeállított tervekről, javaslatokról. A nap
végére mind a 24 diák tanulságos és életre
szóló élményekkel gazdagodott.
Az európai parlamenti napon kívül a közgázosok jártak még a Maginot-vonal egy bunkeréből kialakított múzeumban, ahol az elzászi terület történelmét járhatták végig, jártak
Strasbourg óvárosi részén, a Petite France-

Újdonságok a szakképzés
rendszerében

AZ UTÓBBI ÉVEKBEN EGYRE TÖBBEN keresik
a választ gyermekük, vagy saját maguk boldogulása okán arra, milyen szakmát érdemes
tanulni, ami keresett a munkaerőpiacon?
Vállalkozóként, hogy lehet képzett munkaerőhöz jutni, és hogyan hangolják össze a
szakképzést a vállalkozások igényeivel?
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM) kezdeményezésére megkezdte működését a Szakképzési Innovációs Tanács (SZIT),
amelynek legfőbb célja, hogy a középfokú

ban, valamint a Dómnál. Franciaországból
visszafelé megálltak Stuttgartban, ahol végigjárták a Mercedes Múzeumot. Ezek alatt
a programok alatt a légkör családias és vidám volt, a közgázosok közvetlenek és barátságosak voltak egymással.
Habár fárasztó volt, és az érkezéstől 27-éig
nem igazán tudtuk kipihenni magunkat, biztosan állíthatom, hogy mind a 24-en szívesen mennénk megint, ha úgy hozná az élet.
Köszönjük a szervezést és a felkészítést tanárainknak, Gálné dr. Békés Györgyi és
Czerovszki Mónika tanárnőnek.
KÁTAI KLAUDIA 12. a

szakképzési és felnőttképzési rendszer jövőbeli fejlesztési irányainak kérdésében aktív párbeszéd jöjjön létre a kormányzat és a szakképzési rendszer meghatározó szereplői között.
Hamarosan menedzsment jellegű vezetés figyel majd arra, hogy az intézmények környezetében tevékenykedő gazdasági résztvevők
igényeinek megfelelő legyen az oktatás a szakképzési centrumokban. A főigazgató mellett
megjelenik a kancellár, mint az szakképzési
centrum vezetője. A cél, hogy még piacképesebb tudást kapjanak a gyerekek és a felnőttek
a centrumok tagintézményeiben, valamint új
jogi eszközök kihasználásával még több képzett munkaerőhöz jussanak a vállalkozások.

m
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Suli

Színház a Szabadegyetemen

Évadnyitó előadását tartja 2019.január
29-én a Tankerületi Szabadegyetem,
melynek több különlegessége is lesz.

ost először lesz színházi
előadás a Szabadegyetem színpadán, és – köszöntve az új esztendőt
– fogadással vendégeljük meg a résztvevőket!

Maga az előadás
sem szokványos
színházi produkció. Az est folyamán az Érintések
improvizációs
színpad tagjai lépnek fel. A 22 éve
alakult playback
társulat a közönség
történeteit játssza
el. Nincs előre
megírt, megrendezett darab. A közönség az író és a rendező, a
játszók a szobrászok, akik a hozott hangulatot,
személyes történetet formába öntik, eljátsszák,
és ajándékként adják vissza a mesélőnek. Az
előadások – az improvizáció jellegéből faka-

dóan – egyszeriek, megismételhetetlenek.
A játszók nem hivatásos színészek, hanem
mentálhigiénés végzettséggel rendelkező tanárok, óvónők, orvosok, akik kedvtelésből, és
mások örömére művelik a történet-mesélésnek
és a történet-játszásnak ezt a különleges formáját. Hisznek abban, hogy egy-egy megérintődés gyógyító is lehet. Hiszik, hogy a humor
és a tükörtartás, saját történeteink újra- értelmezésének lehetősége, szebbé teszi az estét.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A programon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az alábbi linken szíveskedjen jelezni részvételi szándékát, így
tudjuk
biztosítani
az
ülőhelyeket:
http://www.cegleditk.hu/szabadegyetem/

Cegléd, Árpád u. 29.
T.: 20/278-7331

igazfenykft@gmail.com
igazfenylampabolt.hu
Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-12 óráig

A FÉNY, ahogy TE akarod!
Igaz Fény Lámpabolt – „A fény otthona”

Kiemelt ajánlatok!
Folyamatos akciók!
Egyéni árajánlat!

Klasszikustól a legmodernebb
LED technológiáig. Trendnek
megfelelően a LOFT stílust is megtalálja üzletünkben.
Stílusos lakásába stílusos lámpát szeretne? Több mint 1000 féle lámpa
közül választhat!

