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Tisztelt Olvasó!
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 39 iskola és a Pest Megyei Szakszolgálat biztonságos és kiszámítható működtetése volt 2017-ben, és
természetesen ez lesz 2018 során is. A napi feladatok megoldásán túl 2017 során komoly – korábban nem látott – fejlesztésekre is futotta erőnkből: az intézmények karbantartására, felújítására összesen 187 millió Ft-ot, informatikai
eszközökre a központi költségvetés segítségével 410 millió Ft-ot tudtunk biztosítani, mely utóbbi program során
923 monitorral ellátott asztali számítógép, 263 laptop és
722 projektor került beszerzésre. Zongorák és pianínók beszerzésére, valamint egyéb hangszerek vásárlására 40 millió Ft értékben került sor. A további szakokat elvégezni
szándékozó tanárok tanulmányi költségeinek 80%-át belső
pályázatunk elbírálását követően támogatjuk.
A működtetésen és a tárgyi eszközök beszerzésén túl számos programmal is igyekeztünk színesíteni a mindennapokat. A Tankerületi Szabadegyetem eddigi (Dr. Palkovics
László oktatásért felelős államtitkár, Dr. Buda László orvos, pszichiáter, Eckhardt Gábor zongoraművész, egyetemi oktató) és 2018-ra tervezett előadásai (Banai Szilárd,
Tűri László, Dr. Aáry-Tamás Lajos és mások) a művészeti iskolák növendékeinek tavaszváró hangversenye, vagy
a szakmai konferenciák megrendezése csak néhány példa
arra, hogy milyen sokrétű feladatokat látunk is el. Remélem, a következő oldalakon bemutatkozó iskolák közül sikerül majd kiválasztaniuk az Önökhöz legközelebb állót!
FODOR GÁBOR tankerületi igazgató

a

Tanulás és diákélet a Gimiben

ceglédi gimi 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 (például a
csoportjaink átjárhatóak), és a felsőoktatási
intézményekkel is közvetlen kapcsolatot tartunk fenn (többek között a
BME-vel, Corvinusszal), hogy minél
könnyebb legyen bejutni az ország
30 legjobb egyetemi karára.
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 75-80%-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 szereztek.
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 2018-BAN INDULÓ KÉPZÉSEINK:
• a 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• a 8.-osoknak – három hagyományos négy
évfolyamos osztály.
A négyosztályos képzésbe beiratkozók a
nyelvi (angol vagy német), matematikai és

integrált természet-tudományos, humán
és informatika tagozat közül választhatnak.
Nemcsak a szaktudományok magas szintű
művelésére fordítunk nagy gondot, hanem a
művészeti tárgyak támogatására is: fontos
szerep jut az énekoktatásnak, az országos
hírű leánykarnak, ugyanakkor a diákjaik
művészeti kibontakozását is támogatjuk.
Színes szakköri életünk van: színjátszó
kör, hadtörténet, matematika, biológia szakkörök működnek 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 kossuth-os 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

udjuk, hogy a pályaválasztás előtt álló
tanulók és szüleik nehéz döntés előtt
állnak, ezért e cikkben szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek. 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 leginkább motivált és így tudja magából kihozni a maximális teljesítményt.
Országosan és térségünkben is ugrásszerűen növekedett 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 ez 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, ahol a tanulóink kiemelt anyagi és erkölcsi támogatást kaphatnak annak érdekében,
hogy jó szakemberekké válhassanak.
A 2018/2019. 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 kapnak
(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 tech-

nikus, 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 szakközépiskoláiban.
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 szerszámkészítő, gépi forgácsoló, hegesztő képzésekben résztvevők, a tanulmányi eredményeik függvényében 10 000-35
000 Ft/hó 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. Ez számunkra nem jelent külön
kihívást, hiszen iskolánk a felnőttoktatás területén is közel ötvenéves tapasztalattal rendelkezik.
Szakközépiskolai tanulóink az első év végétől a
duális képzésben vehetnek részt, amelynek lényege, hogy a tanulók a szakmai 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.
Részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, iskolánk
facebook oldalán (https://m.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

Miért az 50 éves Közgázt válaszd?
 Azért mert kompetenciaalapú oktatással










egyénre szabott tanulási utakat biztosítunk.
Azért, mert a szakmai mellett a közismereti 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 felvételi, az érettségi
és a tanulmányi versenyek eredményei
alapján 2013-ban országosan a 14., Pest
megyében pedig a 3. helyen állt a szakgimnáziumok rangsorában!

A Közgázba a 2018/2019-es tanévre három
kilencedik évfolyamos osztályba jelentkezhetsz.
Az 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 (informa-

tika 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, OKJ-s
végzettséget is adó érettségivel közgazdasági, illetve informatikai munkaköröket
lehet majd betölteni, a szakmai érettségi
után pedig egy év alatt egy második OKJ-s
szakmát is szerezhetsz!
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 tagintézmény-vezetője

www.ckik.hu, 53/505-090
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Versenyképes szakmai tudás
Suli m elléklet

Ceglédi Szakképzési Centrum
Unghváry László Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2 tagozaton kínálja képzéseit. A
szakgimnáziumi tagozaton, a
kereskedelem ágazaton belül indítunk 4
éves általános tantervi képzésben egy osztályt. Vendéglátóipar ágazatban szintén 4
éves képzésben tanulhatnak nálunk a diákok
közismereti és szakmai
tantárgyakat két osztályban, melyekből az
egyik emelt idegen
nyelvi óraszámmal indul. A végzősöket a
szakmai érettségi egyes
munkakörök betöltésére is feljogosítja a kereskedelem, illetve a vendéglátás területén.
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 és vendéglátás-szervező szakmákra. (Számukra a képzési idő 2 év marad.) Ezek a végzettségek
szakirányú továbbtanulásnál a felsőoktatásban többletpontot jelentenek. 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, 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 közel 80 kereskedelmi és vendéglátóegységgel áll kapcsolatban, ahol élőmunkában tapasztalhatják meg a
szakmák követelményeit, valamint a szakma
iránt elkötelezetteknek
lehetőségük van külföldi szakmai gyakorlatokon való részvételre,
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 is.
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

Miért a „Törököt” válasszam?

a

A 60 éves mezőgazdasági és 40 éves
egészségügyi szakmai képzés évfordulóját ünneplő Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakgimnáznium
és Szakközépiskola nemcsak megújult
külsővel, de folyamatosan innovációra
képes oktatási struktúrával várja az ide
érkező diákokat.

Török János Mezőgazdasági és
Egészségügyi Szakgimnázium
és Szakközépiskola képzési formái a 2018/2019-es tanévben:

Szakgimnáziumi képzéseink: 4 év
 környezetvédelem-vízgazdálkodás ágazat
 mezőgazdasági ágazat
 egészségügy ágazat

Szakközépiskolai képzéseink: 3+2 év
 gazda
 állattartó szakmunkás
 dísznövénykertész
Az egészségügyi szakgimnáziumi képzésre épülő
gyakorló ápoló (1 éves képzéssel), majd újabb
1 év tanulással ápoló végzettség szerezhető.

A mezőgazdasági szakgimnáziumi képzésre
épülő mezőgazdasági technikus képesítés
szerezhető további 1 év tanulással, illetőleg
a környezetvédelem-vízügy szakgimnáziumra épülő környezetvédelmi technikus.

Pályázatok, melyben részt vettek, illetőleg
részt fognak venni diákjaink:
Határtalanul: olyan mobilitási program,
melynek keretében környezetvédő tagozatos
tanulóink látogathattak Erdélybe 3 hétre,
szakmai tapasztalatszerzés céljából. Erdélyből érkeztek diákok az elmúlt tanévben hozzánk, segítségükkel szelektív hulladéktároló
épült az iskola területén.
Erasmus+: a 2016/2017-es tanév végén
megvalósuló 3 hetes program, amely hozzásegíti tanulóinkat a szakmai ismereteik bővítéséhez Olaszországban (Milánóban) és
Ausztriában (Bécsben).
Felnőttképzés keretein belül a jelentkezők
létszámától függően folyamatosan indítunk
Aranykalászos gazda és Szociális gondozó és ápoló képzést.
Török János Mezőgazdasági
és Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola
2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
Tel: 06 53/310-945, E-mail: iskola@tjszki.hu

a

és Környéke
Cegléd
2

018

Iskolái

Zenevilág
Suli m elléklet

A zenetanulás iskolája a Ceglédi Erkel
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

zene egyfajta varázslat. Ki találta fel? Senki sem tudja. Honnan
ered? Senki sem tudja. Az öt vonalon pontok, kottafejek, vonalak, aztán megint csak pontok,
pontok..? Mindez nagyon rejtélyesen hangzik. Vagy mégsem? Hiszen ha
ismerjük jelentésüket, értelmes hangsorokat,
gyönyörű dallamokat lehet leolvasni belőlük. A zene egy olyan nyelv, amelynek megvan a maga sajátos jelentése. Ez az, ami a
zenét különlegesebbé teszi minden más
nyelvnél, hiszen a hangok választéka sokkal
szélesebb a zenében, sokkal többet képesek
kifejezni bármely nyelvnél.
Mert a zenén keresztül a világon mindenütt
megértjük egymás érzéseit, elképzeléseit, és
a zenetanulás során megismerhetjük azoknak a nagy zeneszerzőknek a gondolatait is,
akik már régen nem élnek közöttünk, de a
zenéjük révén mégis beszélnek hozzánk…
Zenélni, muzsikálni, nemcsak egész egyszerűen szép és jó dolog. A zenetanulásnak rengeteg pozitív hozadéka van, hiszen általános
személyiségfejlesztő hatásaként segíti a
gondolkodást, erősíti a koncentrációt, fej-

leszti az önbizalmat és a nyitottságot.
A Ceglédi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola Pest megye legnagyobb zeneiskolája. Tanulói létszáma 906 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- és ritmusérzéküket,
amely koruknak megfelelően sok-sok mozgással és játékkal történik. A zenei előképzőt már általános iskola 1. osztályától indítjuk. Megfelelő csoportlétszám 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 hangszertanulási ismertetőkkel összekapcsolt hangversenyünket május 10-én, 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.
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Jó ötlet a tanulás!

Az IDEA Oktatási Központ és Nyelviskolát két évvel ezelőtt azzal a céllal
hoztuk létre, hogy a legmodernebb
oktatási módszerek alkalmazásával, kiváló tanárok közreműködésével, az
egyéni igényekhez alkalmazkodva,
magas minőségű, hatékony oktatást
biztosítsunk.

város központjában igényesen
berendezett, inspiráló és barátságos környezetben készítjük fel
tanulóinkat a kitűzött tanulmányi
céljuk elérésére, tehetségük kibontakoztatására.
Az országban egyedülállóan, több mint 30
szakembert foglalkoztatva, komplex oktatási tevékenységet folytatunk, amelynek keretében mind az iskolás, mind a felnőtt korosztály számára egy helyen elérhető egyénileg, párban vagy mini csoportokban (3-5 fő):
• nyelvóra, nyelvtanfolyam hétféle idegen
nyelven (angol, német, olasz, orosz, francia, spanyol, latin)
• minden hónapban ELTE Origó nyelvvizsga
• valamennyi tantárgyból korrepetálás, konzultáció
• emelt- és középszintű érettségi felkészítés
minden tantárgyból
• középiskolai felvételi előkészítők.

Munkánkat, tanulóinkat igény esetén pszichológus, logopédus és kommunikációs
szakemberek is segítik.
Nyelviskolánk az ELTE Origó Nyelvi Centrum akkreditált vizsgahelye, az év minden hónapjában lehetőséget biztosítunk helyben,
Cegléden a nyelvvizsga megszerzésére. Nyelvtanáraink az Origó akkreditált vizsgáztatói is. Június óta több mint 200 jelentkező jött az Ideába,
76 százalékuk tett sikeres nyelvvizsgát. A legnépszerűbb az angol és a német nyelv, de lehetőség van eszperantó, orosz, olasz, vagy bármilyen más akkreditált nyelvből vizsgázni.
Minden korosztály számára folyamatosan indulnak nyelvtanfolyamaink, a teljesen kezdőtől a
szakmai és felsőfokú szintig. Népszerűek nyelvvizsga felkészítő tréningjeink is, melyek során a
vizsga előtt állók hasznos tippeket kapnak, áttekintik a leggyakoribb szóbeli témákat, írásbeli
feladatokat, megszerzik a kellő vizsgarutint.
Évente kétszer szervezünk ingyenes írásbeli és
szóbeli próbanyelvvizsgákat is, az idei első február 10-én 9 órakor lesz. Nyári intenzív nyelvi
táborainkban két hét alatt akár hónapok tananyagát sajátíthatják el a hallgatók, így könnyen,
gyorsan felkészülnek a sikeres nyelvvizsgára.
Az egyre nehezedő emelt- és középszintű
érettségi, valamint felvételi követelményekhez folyamatosan igazodva előkészítő tanfolyamainkon a komplex tananyag-áttekintés és
a típusfeladatok begyakorlása mellett gondot
fordítunk az egyéni problémák kezelésére is.
Módszereink hatékonyságát mi sem igazolja
jobban, mint hogy az elmúlt évben tanulóink
74 százalékát vették fel az általuk elsőként
megjelölt felsőoktatási intézménybe.
Minden tanulni vágyót szeretettel várunk az
Ideába!
IDEA Oktatási Központ
2700 Cegléd, Rákóczi út 30.
Telefon: +36 20 345 2566
E-mail: info@ideaoktatasikozpont.hu

k

31

A Táncsics iskola bemutatása

edves 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
Zöldi Lászlóné, Pál Márta
Az iskolaotthonos oktatás megkönnyíti az
óvoda és az iskola közötti átmenetet. A tanulók egész nap együtt vannak, sokat dolgoznak csoportmunkában, egymáshoz való viszonyuk is jobb, alkalmazkodóbb, megértőbb. 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
Kósa Istvánné, Karsai Gertrúd
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 kibontakozását. A tanulási folyamatban az érzékelésre, az észlelésre, a személyes élményekre, felfedezésekre építve jutnak el a ta-

nulók a bonyolultabb gondolkodási műveletig, az elemi problémamegoldásig.
I Informatika orientáció
Szalainé Kozleff Emma, Fehérvári Edina
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
Csurgai Éva, Tymcsukné Szőke Tünde
A zene olyan emberformáló erő, mely kihat az
egész személyiségre. Az értékes zene pozitív
érzelmi 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.
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 6-án és 7-én 8
órától várjuk az érdeklődő szülőket.
RIMÓCZI GÁBOR igazgató
2700 Cegléd, Eötvös tér 8.
Telefonszám: 53/311-731 - E-mail:info@ctmi.hu
Honlap:www.ctmi.hu
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Csengőszó előtt...

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 szinttű oktatása terén.
2007-ben elnyertük az ÖKOISKOLA,
2016-ban 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 élmény gazdagon teljenek.
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 eltöltéséhez, valamint lehetőséget ad ar-

ra, hogy a tavaszi és őszi időszakban, a szabadban is lehessen foglalkozásokat tartani.

A 2018/2019. tanévben a következő képzéseket szervezzük meg:
Matematika emelt szintre előkészítés
Magasabb matematika óraszám ad lehetőséget az elmélyültebb tudás megszerzésére, a
problémamegoldó gondolkodás kialakítására.
Idegen nyelv emelt szintre felkészítés
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
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

Patkós Irma Művészeti Iskola,
Gimnázium, Szakgimnázium ás AMI
2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a.
2700 Cegléd, Széchenyi út 16.
Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 255.
E-mail: pimititkarsag@gmail.com
pimi.hu

TÁJÉKOZTATÓ
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a PATKÓS IRMA
Művészeti Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI
érettségit adó képzéseiről a
2018-2019-es tanévre vonatkozóan
Tisztelt Szülők, Gondviselők!
Kedves leendő tanulóink!

2018-2019-as tanévben is szeretettel várunk mindenkit, aki a nyolcadik osztály elvégzése után olyan
iskolában kíván továbbtanulni, ahol azon túl, hogy
felkészítik az érettségire, valamint a továbbtanulásra, egyúttal érdeklődési körének megfelelő művészeti képzésben is részesülhet! Tehát, aki szeret táncolni, énekelni, sportolni, vagy esetleg az irodalom és a színjátszás érdekli, óvónő vagy pedagógus szeretne lenni, annak mindenképpen nálunk a helye! De nálunk a helye azoknak a fiataloknak is, akik a gimnáziumi érettségi után humán- vagy sportvonalon szeretnének továbbtanulni!
A 2018-2019-as tanév beiskolázásával kapcsolatban az alábbi
tájékoztatót szeretnénk figyelmükbe ajánlani.

TANULMÁNYI TERÜLETEK KÓDJAI:

0001-es kódon
a gimnáziumi képzésre lehet jelentkezni.
Gimnáziumunkban általános tagozat, humán-dráma tagozat és sport tagozat indul.
A képzés időtartama 4 év (9-12. évfolyam).
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. A négy év alatt – ha azt a szülők és a
tanulók igénylik – emeltszintű oktatást biztosítunk magyarból, történelemből, testnevelésből, angol nyelvből, német nyelvből,
énekből, földrajzból és biológiából.
A kiemelkedően teljesítő tanulóknak nyelvvizsga felkészítőt is indítunk.
Az érettségi évében, szakköri foglalkozások
keretében, diákjainknak felvételi előkészítő
órákat biztosítunk elősegítve ezzel tanulóink
sikeres továbbtanulását a különböző egyetemekre, a tanító és tanárképző szakokra, óvodapedagógus képzésekre színház- és táncművészeti szakokra stb.
A képzésre jelentkezőknek központi írásbeli vizsgát kell tenni magyarból és matematikából. A gimnáziumi osztályba 3,5-ös, vagy
a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő.
A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs! Tanulóink ingyenes
tankönyvellátásban részesülnek. A nyelvkönyveket mindenkinek
meg kell vásárolni.
Elegendő jelentkező
esetén második idegen
nyelvnek a meghirdetetett lehetőségen túl franciát, oroszt is választhatnak tanulóink. Minden tanulóról egyéni
fejlesztési tervet készítünk, hogy pályáját
személyre szabottan
tudjuk segíteni. Az élsportolóknak egyéni
tanrendet biztosítunk!

0002-es kóddal
szakgimnáziumi képzésre lehet jelentkezni. 9-12. (13.) évfolyamon.
A képzés időtartama 5 év (4 év alapképzés +
1 év szakképzés)
Ez a tánc és mozgáskultúra tagozat kódja, ahol tanulóink a 9-12 évfolyamokon az
érettségire való felkészülés mellett párhuzamos művészeti nevelésben is részesülnek. ( A központi tanterv és az iskola helyi
tanterve alapján.)
Tanulóink a 12. év végén érettségiznek, a
13. évben szakmai (OKJ) vizsgát tehetnek
néptáncos, színházi táncos, kortárs- és modern táncos szakon.

A tagozat leírása:
Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés során tanulóink a közismereti tárgyak mellett néptáncot, klasszikus balettet,
modern és kortárs táncot, társastáncot, színpadi táncot tanulnak. A testnevelés órákba
beépítve fitnesz és aerobik óráik is vannak.
Személyi edzők irányításával kondicionáló
és testépítő foglakozásokon is részt vehetnek
tanulóink.
A szakmai tárgyakból emelt szintű oktatást
biztosítunk!
Az érettségi évében, szakköri foglalkozások
keretében, diákjainknak felvételi előkészítő
órákat biztosítunk elősegítve ezzel tanulóink
sikeres továbbtanulását szakmai vonalon,
táncművészeti szakokra.
Iskolánk szakmai versenyeken és diák olimpiákon kiemelkedő eredményekkel büszkél-

kedhet. Nagyon jók a továbbtanulási mutatóink.
Évről-évre egyre több gyerekünket vesznek
fel a Táncművészeti Főiskolára.
A képzés során műsorokban és színházi produkciókban is szerepelnek.

Intézményünk a Magyar
Táncművészeti Főiskola partner
intézménye és gyakorló bázisa!
A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és matematikából. A szakgimnáziumi osztályba 3as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő.
A képzés teljes időtartama államilag finanszírozott. Tandíj nincs! Tanulóink ingyenes
tankönyvellátásban részesülnek.
A nyelvkönyveket mindenkinek meg kell
vásárolni.
A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a
fenntartó és az iskola gondoskodik!
Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л
DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a Patkós
Irma Színházban és a Л Színházban (Pinceszínházban) töltik.
Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet
készítünk, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.

0003-as kóddal
szakgimnáziumi képzésre lehet jelentkezni. 9-15. évfolyamon.
A képzés időtartama 4 év (OKJ képzéssel +
2 év) (4 év alapképzés + 2 év szakképzés, +
1 év ráépülő szakmai képzés/
Ez a dráma és színjáték tagozat kódja, ahol tanulóink a
9-12 évfolyamokon
az érettségire való
felkészülés mellett
párhuzamos művészeti nevelésben is
részesülnek. ( A
központi tanterv és
az iskola helyi tanterve alapján.)
Tanulóink a 12. év
végén érettségiznek,
a 14. évben szakmai (OKJ) vizsgát
tehetnek gyakorlatos színész szakon.
Ha + 1 évet rátanulnak, akkor megszerezhetik a színész II. végzettséget. Az alapképzés 9-12. évfolyamon államilag finanszírozott.

A tagozat leírása:
Az érettségire és a továbbtanulásra való felkészítés során tanulóink a közismereti tárgyak mellett néptáncot, társas- táncot, színpadi táncot, beszédtechnikát, színpadi beszédet, színház- és drámatörténetet, drámajátékot, színészmesterséget, zenés mesterséget, hangképzést, éneket is tanulnak.
Műsorokban és színházi produkciókban szerepelnek.
A szakmai tárgyakból emelt szintű oktatást
biztosítunk!
Az érettségi évében, szakköri foglalkozások
keretében, diákjainknak felvételi előkészítő
órákat biztosítunk elősegítve ezzel tanulóink
sikeres továbbtanulását szakmai irányban,
de a képzés előnyt jelenthet a tanító és tanárképző szakokra, óvodapedagógus képzésekre jelentkezőknek.
A testnevelés órákba beépítve néptánc, a lá-

nyoknak fitnesz és aerobik, a fiúknak erősítő, testépítő és kondicionáló foglalkozásaik
is vannak. Ez utóbbi személyi edzők felügyelete mellett.
A szakmai gyakorlati képzés helyszínéről a
fenntartó és az iskola gondoskodik!
Szakmai gyakorlatukat tanulóink a Л
DANCE TÁNCSZÍNHÁZBAN, a Patkós
Irma Színházban és a Л Színházban (Pinceszínházban) töltik.
Nagyon jók a továbbtanulási mutatóink. Jelenleg is vannak tanítványaink a Színművészeti Egyetemen és a Kaposvári Főiskolán, a
Nemzetvédelmi Egyetemen, a Marosvásárhelyi és a Kolozsvári Színiakadémián és
egyéb tanárképző szakokon stb.
Tanulóink a szakmai vonal mellett előszeretettel választják az óvodapedagógus, a tanító és tanárképző szakokat, a magyar szakot,
a történelmet, földrajzot, biológiát, a szociális munkát, a testnevelést, a rendőri hivatást.
Iskolánkban a szakmai órákon kiváló felkészítést kapnak ezekre a hivatásokra!
Minden tanulóról egyéni fejlesztési tervet
készítünk, hogy pályáját személyre szabottan tudjuk segíteni.
A képzésre jelentkezőknek nem kell központi írásbeli vizsgát tenni magyarból és
matematikából. A szakgimnáziumi osztályba 3-as vagy a feletti tanulmányi átlaggal lehet jelentkezni. Kollégiumi elhelyezés biztosított.
A tagozatra felvehető létszámkeret 35 fő.

Egyéb fontos tudnivalók:
A középiskolai képzésre a központi felvételi rendszeren keresztül lehet jelentkezni.
Mindenkinek a saját általános iskolájában
kell leadni a jelentkezési lapot. A Patkós
Irma Művészeti Iskolába jelentkezni szándékozóknak a 0001-es, vagy a 0002-es,
vagy a 0003-as tanulmányi területi kódszámot kell a jelentkezési lapra írni attól függően, hogy melyik szakra jelentkeznek.
Iskolánkban minden tanuló – a nyelvkönyvek kivételével – ingyen kapja a tankönyveket!
Előzetes egyeztetés alapján minden érdeklődőnek lehetőséget biztosítunk a személyes találkozóra, iskolalátogatásra!

BEISKOLÁZÁSI
tájékoztatót
és szülői értekezletet tartunk
2017. november 18-án
(szombaton) 9 órakor.
Helye a Városháza Díszterme
(Cegléd, Kossuth tér 1.).

Program:
830–tól regisztráció
900–930-ig megnyitó, tájékoztató
(Andó László igazgató)
930–1200-ig pályaorientációs foglalkozásokat
tartunk leendő diákjainknak (kényelmes
ruhát és sportcipőt mindenkinek hoznia kell!)
Foglalkozásokat tartja: Marosszéki Tamás
színművész, Farkasházi István dráma tanár,
Ecsedi Péter ének-tanár, Majláth Árpád néptáncos, Izsák Zoltán néptáncos, társastáncos,
Gerebicz Adrienn modern táncos, Bene Judit
logopédus, beszéd-tanár.
Kérünk minden Kedves érdeklődőt, hogy
részvételi szándékukat e-mailben vagy levélben 2017. november 15-ig jelezzék az
alábbi elérhetőségeink valamelyikén:
E-mailben:
pimititkarsag@gmail.com
Levélben:
Patkós Irma Művészeti Iskola,
Gimnázium és Szakgimnázium
Címe: 2700 Cegléd, Kossuth tér 5/a
(2701 Cegléd, Pf. 255.)
Beiskolázási felelős: Andó László igazgató,
Baja Lívia igazgató helyettes, Izsákné Prokk
Szilvia adminisztrátor, valamint Jámbrik
Máté elnök, a fenntartó képviseletében.
SZERETETTEL VÁRJUK
JELENTKEZŐINKET!
Cegléd, 2017. október
Andó László ig. sk.

Bemutatkoznak a tanító nénik…
…akik a Ceglédi Református Általános
Iskola és Óvoda szeptemberben induló első osztályaiba várják a diákokat.

Szalai Anett: Színesen és élvezetesen tanít.
Türelmesen foglalkozik azokkal, akiknek
több segítségre és figyelemre van szükségük
ahhoz, hogy tudják a lépést tartani, de jó érzékkel ismeri fel a gyerekekben a tehetség
ígéretét, és fáradtságot nem kímélve segíti
őket, hogy szárnyalhassanak. Fontos
számára, hogy egymás tiszteletére,
elfogadására tanítsa a gyerekeket,
jólelkű, figyelmes közösségi emberekké nevelje őket. Soha nincs nála
zárt ajtó, akár tanítás után sem.
Hajas Istvánné Eszti néni: Minden
gyermek úgy érezheti magát az ő osztályában, mintha csak érte dolgozna a tanító néni, mert rajongva szeret minden rábízott diákot. Tudását, pedagógiai módszertárát folyamatosan bővíti. Drámapedagógiából az
elmúlt tanév végén szakvizsgát tett, így még
színesebb élményekkel, tevékenységekkel
tudja támogatni a gyerekek fejlődését.
Monori Ildikó: Céltudatos munkájával,
szerény magatartásával kivívta kollégái és a
szülők elismerését, és a gyerekek rajongását. Munkáját elkötelezetten végzi. Biztonságot ad a nebulók számára következetessége. Érzik, tudják, látják, hogy igazságos. Vi-

lágosan húzza meg a határokat, érthető és
elfogadható módon állapítja meg a közösség
szabályait, így mindenkinek megvan a lehetősége csoportjában a kibontakozásra.
Podráczkyné Kiss Edit: Fáradhatatlanul készíti a szebbnél szebb eszközöket, képeket,
tanulást segítő remekműveket azért, hogy a
diákok számára a lehető legtöbb irányból
megtámogassa a tanulást, az ismeretek elmélyítését. Miközben a gyerekek rácsodálkoznak a színes varázslatra, vagy kézbe veszik a
tetszetős munkadarabokat, már rögzül is
bennük az ismeret, a tudás.
Törökné Veres Mária: Szakmailag
és módszertanilag egyaránt magas
színvonalon végzi munkáját. A vele
töltött idő a gyerekek számára egy izgalmas kiránduláshoz hasonlít a mesék birodalmában, ahol együtt tanulják meg legyőzni a nehézségeket, kiállni a próbákat, megszerezni a kincseket, megbecsülni a társakat, formálni a jellemüket. Mindeközben olyan hősökké válnak, akik fölkészültek minden további akadállyal bátran szembe nézni.
A képen balról jobbra ebben a sorrendben
láthatjuk őket. A tanító nénikkel már most
megismerkedhetnek a gyerekek, mert minden kedden délután öt órától Suliváró foglalkozást tartanak az érdeklődő nagycsoportosoknak iskolánk B épületében, az Iskola utcában. Nagy szeretettel várjuk a
gyermekeket!
KENÉZ ÁGNES

Vár a Dózsa György Kollégium

s

A 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.

zobáink 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 házias ízű
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 vehetnek, használhatják a kollégium konditermét.
A Diákönkormányzat közreműködésével
hangulatos közös kollégiumi programokat
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 2018/2019-es tanévre új kollégisták jelentkezését a középiskolai felvételt követően várjuk.
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Ahol jó gyermeknek lenni…
Suli m elléklet

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni.” (Véghelyi Balázs)

ntézményünk a Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 951 óta
működik önálló gyógypedagógiai iskolaként Cegléden.
1985-ben került átadásra az új komplexum, amely jelenleg Cegléd, Nagykőrös és
Nagykáta Járás területéről fogad szakértői vélemény alapján óvodás gyermekeket, általános
iskolás és középfokú szakiskolás diákokat.
2013 óta Gyógypedagógiai, Módszertani Intézményként működünk. Gyógypedagógiai
intézmény lévén az elsődleges cél a sajátos
nevelési igényű szükséglethez való igazodás, az egyéni megsegítés, személyiség- és
képesség fejlesztés. A kulcsszó és a kiindulási alap az egyéni differenciálás a
gyógypedagógia eszközrendszerével.
2017 szeptemberétől a többségi általános –és középiskolában tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára, – együttnevelés keretein belül – adunk
megsegítést, az utazó gyógypedagógusi hálózatban dolgozó gyógypedagógusok által.
Nagy büszkeséggel tölte el, hogy intézményünk az idei tanévben elnyerte a „Boldog
Iskola” címet.
Intézményegységeink:
• Óvoda és Autista Óvoda
• Általános Iskola, Autista Iskola
• Fejlesztő nevelés-oktatás
• Szakiskola – Készségfejlesztő Iskola
• Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
• Kollégium
Feladatunk:
• változatos programok, segítség a gyermekek harmonikus testi-lelki fejlődését, a pihenést, a kikapcsolódást, megalapozva a

tanórai aktivitást
• tágabb teret biztosítani a gyermekek számára, közösség építése, a szociális és kulturális hátrányok leküzdésére
• Az óvodai ellátástól kezdődően a
szakiskoláig tanítunk, nevelünk
• A tehetséggondozás területén kiemelt teljesítményeink a sportágakon
keresztül, valamint a szakmai tanulmányi versenyeken át mutatkoznak meg
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
FARKAS EDIT intézményvezető
Elérhetőségek:
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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Szent Kereszt Iskola és Óvoda

Kedves Szülők! A Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda a 2018/
2019-es tanévben a 123. tanévére készül.
z iskolai közösségnek a szülők is
tagjai, ebből az is következik,
hogy a katolikus iskola küldetése
nem csupán a gyerekeknek, hanem a családoknak szól. Fontos
azonban tudni, hogy azokat a tanulókat várjuk iskolánkba, akiknek családja
tudatosan választotta a keresztény értékeket
közvetítő iskolát, és ezeket az értékeket hajlandó minden tőle telhető módon támogatni,
hiszen csak így válhat a közösség aktív, értékközvetítő tagjává. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy kizárólag a katolikus családokat várjuk, hiszen rendkívül fontos eredménynek tartjuk az iskola ökumenikus szellemiségét, és missziós küldetését is.
ORIENTÁCIÓK A SZENT KERESZTBEN

Idegen nyelv és informatika, idegen nyelv
és természetbúvár, idegen nyelv és magyar kultúra orientáció közül választhatnak leendő elsőseink szülei.
Életünkben az állandóságot szeretjük. Egy keresztény iskola életében az állandóság az Isten, az örök isteni törvények. Szeretnénk diákjainkat szilárd erkölcsi alapokon nyugvó értékek mentén önállóan dönteni képes emberekké nevelni vagy legalábbis elindítani az
úton. Fontos számunkra nemzetünk hagyományainak ápolása, éltetése; a családi életre
nevelés, kezdve a helyes önismerettől a barát-

ságon, és szerelmen át az idősek tiszteletéig.
Iskolánkban eddig is nagyon sok tanuló szerzett alapfokú szóbeli vagy írásbeli nyelvvizsgát, sőt egyes esetekben középfokú nyelvvizsgát is. Tanulóink sokszor elmondják,
hogy középiskolai tanulmányaik során milyen gyakran tudnak építeni az iskolánkban
megszerzett nyelvtudásukra. Így az orientációink nevei tartalmazzák az idegen nyelvi kifejezést. Terveink szerint minden osztályban
választható lesz az angol vagy a német. Az
idegen nyelvi kerettantervek szerint 4. osztálytól kell kötelezően nyelvet oktatni, ezt a
mi iskolánk már első osztálytól biztosítja.

Idegen nyelv és informatika orientáció
A tanulók már első osztálytól kezdődően délutáni szakkör formájában tanulnak majd játékosan olyan felhasználói programokat, amivel a
tananyag megértése még könnyebb lesz. A taní-

Orosz Istvánné, az 1.a (Idegen nyelv és magyar kultúra orientációs
osztály) tanítója Szent Erzsébet motívumokat mutat a gyerekeknek

tó pedagógusok pedig vállalják, hogy amikor
csak lehet, óráikon rávilágítanak az informatikai
alkalmazhatóságokra és összefüggésekre.
Az 1.A osztály tanítója Orosz Istvánné lesz.

Csipkó Magdolna földrajz szakos kolléganő kísérletet mutat be
a Bodnárné Szabó Csilla „vezette” 1.b-nek (Idegen nyelv és természetbúvár orientációs osztálynak).

Idegen nyelv és természetbúvár orientáció
Az osztályban a tanulók délelőttönként és
délutánonként is jobban el tudnak majd mélyedni a növények és állatok világában.
Számtalan olyan programot szeretnénk nekik
biztosítani, amikor testközelből tapasztalhatják meg a teremtett világ nagyszerűségét, ezzel is megszerettetve és megalapozva a reál
tantárgyak jövőjét. Játékos kémiai és fizikai
kísérletekkel kívánjuk felkelteni érdeklődésüket a természeti törvényszerűségek iránt.
Az 1.B osztály tanítójának Bognárné Szabó
Csilla várható.
Idegen nyelv és magyar kultúra orientáció
Hatalmas értékek lakoznak a magyarságban,

Ágai Réka ovisfoglalkozást tart.

környezetünkben és bennünk. Szeretnénk
legalább elkezdeni a gyerekekkel mindazon
szellemi értékek összességének átadását, kicsit intenzívebben, amit a magyar kultúra
képvisel. Ehhez segítségül hívjuk a dráma, a
művészetek és a néphagyomány eszközeit,
hogy ezáltal is élővé váljon a megtanítandó
tartalom.
Az 1.C osztály tanítója pedig Ágai Réka lesz.

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 miben jó 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 mindkettőt tanuljon emelt szinten
(heti 5 órában) felső tagozaton.
A SZENT KERESZT KAT. ÁLT.
ISK. ÉS ÓV. INFRASTRUKTÚRÁJA
ÉS PROGRAMJAI

Épület
Az intézmény energetikai szempontból teljesen felújított. Fűtési rendszerét, amely két
130 kW-os pellet kazánból áll, a 18 cm-es
hőszigetelés és a nyílászárók teljes cseréje
teszi teljessé. A napelemek segítségével pedig korszerű és környezetkímélő módon jutunk villamosenergiához.
Az aktív szülői gárda segítségével tervezzük
a B és C épületünk belső megszépítését.

Informatikai rendszerünk
Iskolánk wifi lefedettsége 100%, minden alsós teremben fixre szerelt projektor és vetítővászon található.
A felső tagozatban jelenleg 4 teremben van
felszerelt projektor. Diákjaink számára két
informatika terem áll rendelkezésre, melyekben 15-15 számítógép található. Az informatika termet nyelvi órákon is aktívan
használják a tanulók. A gyerekek rendszeresen használják szakórákon az iskolai tableteket csoportos feladat megoldásra. >>>

A Szent Márton nyomán elnevezésű vetélkedőn tableten kitöltendő feladatot oldanak meg a tanulók.

Sportolási lehetőségek és tornatermeink
Iskolánk tornaterem-ellátottsága nagyon jó,
összesen 3 tornaterem és egy tornaszoba található az épületekben. A legnagyobb termünk parkettás, a középső termet 2 éve újítottuk fel, ami során sportlinóleumot kapott.
A legkisebb termünk a C épület alagsorában
található. A tornaszobánkban pedig összesen
5 darab ping-pong asztal található. Így egy
időben legalább 4 osztály tud tornateremben
tartózkodni az időjárástól függetlenül.
A Szent Kereszt Kat. Ált. Isk. és Óv. nagy
értékű eszközcsomagot kapott az EMMI
sportért felelős államtitkárságától a Magyar
Diáksport Szövetség és a Magyar Asztalitenisz szövetség jóvoltából.

Játszóterünk
Az alsó tagozatosok udvarán több száz m2es gumilappal burkolt játszótér található,
amelyen a legkisebbek minden szünetben
önfeledten játszhatnak. A játszótér mellett
pedig további felfestéseknek köszönhetően
focipályák és futósávok találhatóak.

Közösségépítés
SULIBULI: Mindenkit mozgósít és a diákok
jól érezték magukat. A szülők finom süteményeket, mutatós szendvicseket készítettek. A kollégák magukra vállalták a DJ, a játékfelelős, a büfés, a „gyermekmegőrző”
szerepet, de a táncból sem maradtak ki. A
szervezésben a DÖK tagjai is nagy segítséget nyújtottak. Az iskola volt tanulói (közösségi szolgálatként) működtették a ruhatárat.

Játék a sulibulin

Nyelvvizsga- és versenyeredményeink
Számos nagyon szép nyelvvizsga- és sporteredménnyel büszkélkedhetünk. A 2016/
2017-es tanévben angol nyelvből 5 főnek
sikerült megszereznie a komplex alapfokú
nyelvvizsgát, 5 főnek szóbeli alapfokú
nyelvvizsgát. Szóbeli középfokú angol
nyelvvizsgát szerzett 1 fő és 1 fő komplex
angol nyelvvizsgát. Német nyelvből 1 főnek sikerült megszereznie az alapfokú írásbeli nyelvvizsgát, 1 főnek pedig alapfokú
szóbeli nyelvvizsgát.
Kiváló sporteredményekkel büszkélkedhetünk,
akár városi, megyei és országos szinten is.

A jelentkezés módja
Iskolánk egyházi jellege miatt minden jelentkezőtől előzetes jelentkezési lapot kérünk, melyet honlapunkról tölthet le vagy
keresse óvónőjénél, illetve az iskola portáján
és titkárságán.
A kitöltött jelentkezési lapot 2018. február
9-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.
• Faxon: 53/311-757
• Elektronikus levélben: titkarsag@szkkio.hu
A jelentkezési lapok beérkezésének ideje illetve sorrendje a felvétel szempontjából nem
játszik szerepet.
RAJTA LÁSZLÓ igazgató
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Diákbarát tanítás a Kinizsiben
Suli m elléklet

A Kinizsi Pál Gimnázium Abonyban,
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. Felméréseink és beiskolázási mutatóink szerint a szülők és
diákok igénylik ezt az oktatási formát. A
nyelvi előkészítő évfolyammal működő
4 + 1 évfolyamos gimnáziumi osztályban a középfokú komplex nyelvvizsgák
aránya (B2) a rendes érettségi vizsga idejére,
osztályoktól függően 50-60%, a legutóbbi tanévben 78% volt. Mindezek mellett összességében tantárgyi emelt szintű érettségiken a végzős
tanulók átlagban 40-50%-ban vesznek részt, a
legutóbbi tanévben az emelt érettségik átlageredménye 66%-os volt. A tanulók motiváltságának köszönhetően a különböző tanulmányi
versenyeken is vannak országos és megyei eredményeink. 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.
Mindkét osztályban lehetőség van a Katonai

alapismeretek tantárgy, valamint a Társadalomismeret modultárgy – mely három területet foglal magába: pszichológia, gazdasági ismeretek és társadalomismeret – tanulására,
majd választott tantárgyként érettségi vizsgát
is tehetnek a diákok.
Iskolánkban belső mérésként működtetünk beszámoló rendszert. Ez azt jelenti,
hogy a kötelező érettségi tantárgyakból
minden tanév végén a Pedagógiai Programunk szerint vagy írásbeli vagy szóbeli
beszámolón vesznek részt a tanulók. A hátrányos helyzetű diákok eredményeit mindig kiemelten kezeljük, figyeljük előrehaladásukat.
Tanulóink, az országos kompetenciamérések alkalmával igen jó eredményeket érnek el, a megismert CSH mutatók alapján a hozzáadott pedagógiai érték is magas.
Intézményünkben a diákok és a pedagógusok
mindent megtesznek annak érdekében, hogy
elérjék a kitűzött céljaikat. Örömmel tölt el
bennünket, ha a diákokat és a szülőket elégedettnek látjuk. A tehetséges, szorgalmas tanuló eredményt hoz önmaga, családja és iskolája számára is.
KAVECSÁNSZKINÉ PÁL ERIKA intézményvezető
Kinizsi Pál Gimnázium
2740 Abony, Kossuth tér 18.
Honlap: www.kinizsi-abony.hu
Tel: 06-53/360-071

Vár a Károli Nagykőrösön!

A Károli Gáspár Református Egyetem
Tanítóképző Főiskolai Karán a
2018/2019. tanévben 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 (Keresztény szociális

munka)

 Kántor

Szakirányú továbbképzési szak:

 Pedagógus szakvizsga szakirányú to-

vábbképzési szak több ismeretkörrel

 Német nyelvű baby-sitter és gyermekfe-

lügyelő
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 nagykő-

rösi 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!
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Agrárképzések a Toldi iskolában
Suli m elléklet

skolánkat 64 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:
Nagykőrös, Pest, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megye és az ország Dunától keletre eső települései. Tanulólétszámunk az

utóbbi tíz évben 700-900 fő körüli. Távollakó tanulóink számára ingyenes, az iskolával
egybeépült kollégiumot biztosítunk, ahol 2-3
fős szobákban kapnak elhelyezést.
Képzéseink az agrárágazathoz tartoznak. Az
érettségire épülő technikus és szaktechnikus
képzések mellett szakközépiskolai (korábban szakiskolai) képzéseket is indítunk, melyek a szakmai vizsgát követően 2 éves,
érettségire felkészítő képzéssel egészültek
ki. Képzéseinkhez saját tanműhellyel rendelkezünk (kivétel a húsipari termékgyártó
képzés). Kiemelt feladatnak tekintjük az
idegen nyelv és az informatika oktatását.
Biztosítjuk a választható érettségi tárgy
vizsgájára történő felkészítést mind közép,
mind emelt szinten. Tehetséges tanulóink-

nak 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):
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
 kertész
+1 év ráépüléssel:
 zöldség- és gyümölcstermesztő
Érettségire történő felkészítés:
+2 év a szakmai bizonyítvány megszerzése
után
Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakgimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.
Web: www.toldi-nk.sulinet.hu
Email: toldi@toldi-nk.sulinet.hu
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Elkötelezettség - műveltség - igényesség
Suli m elléklet

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

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

