
Kedves Szülők, Kedves Tanulók!
A Ceglédi Tankerületi Központ vezetőjeként szeretet-
tel köszöntöm Önöket! A következő oldalakon a ceg-
lédi, a nagykőrösi és az abonyi térség iskoláinak be-
mutatkozásait olvashatják. Fontos döntés a megfelelő

intézmény kiválasztása az Önök életében, mi pedig ab-
ban a reményben készítettük el ezt a rövid ismertetőt,

hogy segítsük Önöket a legjobb lehetőség megtalálásában.
A 2021-es év is – ahogy sajnos a korábbi esztendő is - komoly próba elé
állította az iskolákat. Ezekben az években nehezebb lett a tanulók és a szü-
lők helyzete is. Bár már nem kellett egységesen átállni a digitális munka-
rendre, a járványhelyzetben történő jelenléti oktatás sok fegyelmezettsé-
get követelt, és megnehezítette az odafigyelést, a személyes kapcsolatok
megtartását. Intézményeink pedagógusai különösen sok figyelmet szen-
teltek a tanulók színvonalas oktatására, így jó szívvel aján-
lom intézményeinket az Önök figyelmébe.
Remélem, a következő oldalakon bemutat-
kozó iskolák közül minden érdeklődő
szülőnek és tanulónak sikerül majd
kiválasztani a hozzá legközelebb
álló, a számára leginkább meg-
felelő intézményt és együtt -
reményeink szerint a ví-
rusveszélytől is
megszabadulva -
indíthatjuk az új
tanévet 2022
szeptemberé-
ben!

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022

FODOR GÁBOR
tankerületi
igazgató
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Ceglédi Táncsics Mihály Általá-
nos Iskola a 2022/2023-as tan-
évben öt induló osztállyal várja
a leendő elsős kis tanulókat!
„Teljes lelki élet zene nélkül
nincs.” – vallja Kodály Zoltán.

A több évtizedes múltra visszatekintő ének-
zene tagozat szinte eggyé vált az iskola ne-
vével. A megújult ének-zene tagozaton az
emelt szintű zenei képzés mellett már első
osztálytól biztosítjuk a digitális kommuni-
káció, valamint az idegen nyelv oktatást a
tanulóink számára.
Az informatika orientációs osztályunkban
a digitális világban való eligazodást, a logi-
kus gondolkodást és problémamegoldást se-
gítjük. A számítógép és egyéb okos eszközök
használata ma már elengedhetetlen része az
információszerzésnek és így a tanulásnak is.
A magyar-angol két tanítási nyelvű osztály-
ban egész napos oktatási-nevelési formában

tanulnak a gyerekek. A mindennapos ango-
lórák mellett az ének, rajz és testnevelés tan-
tárgyak is az angolt erősítik. Az angol
nyelvtanulást anyanyelvi lektor is segíti is-
kolánkban.
A hagyományos tanrendű osztályunkban
kis lépésekben tartós és biztos tudás átadásá-
ra törekszünk, amelyre a későbbiek során le-
het alapozni. Módszereinket a gyerekek élet-
kori sajátosságaihoz igazítjuk. Célunk az,
hogy a gyerekek szívesen vegyék kezükbe a
könyvet és örömüket leljék a tanulásban.
A Budai úti telephelyünkön aránylag
kislétszámú osztályokba várjuk a gyereke-
ket. A családias, fákkal övezett környezet
számtalan délutáni lehetőséget kínál az itt
tanulók számára, amely még inkább színe-
sebbé, tartalmasabbá teszi az iskolában el-
töltött időt.
Az induló osztályainkba regisztrálni tudnak
a www.ctmi.hu oldalunkon!

a
Ceglédi Táncsics Mihály Általános Iskola

Suli melléklet
Iskolái
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skolánk, a Várkonyi István Általános
Iskola több évtizedes múltra tekinthet
vissza a matematika és idegen
nyelv emelt szintű oktatása terén.
2007-ben elnyertük az ÖKOISKO-
LA, 2016-ban az „Örökös ÖKO-
ISKOLA” címet.

2014-ben neveztünk és lettünk „Boldog Is-
kola”, 2017 óta pedig minden évben kiérde-
meltük az „Örökös Boldog Iskola” címet is.
A 2018-2019-es tanévben bevezettük a
Komplex Alapprogramot az alsó tagozaton,
amit már a felső tagozaton is alkalmazunk.
A Komplex Alapprogram jelszava: „Ta-
nulni élmény!”, koncepciója pedig az
„Élménysuli”.
A 2022/2023-as tanévben az
elsős osztályaink mindegyi-
kében lesz emelt szintű és ál-
talános tantervű nevelés-ok-
tatás.

• Matematika emelt szintre
előkészítés (2 osztályban).

Magasabb matematika óra-
szám ad lehetőséget az elmé-
lyültebb tudás megszerzésére,
a problémamegoldó gondolko-
dás kialakítására.
• Idegen nyelv emelt szintre

felkészítés (2 osztályban).
Elsődleges célja, hogy tanuló-
ink játékos formában alapoz-
zák meg, majd sajátítsák el az
angol vagy német nyelvet. A
magyar nyelv és irodalom ta-
nítása kiemelt szerepet kap
ezekben az osztályokban.
Minden osztályban kiemelt
feladat, hogy tanulóink már a
korai életszakaszban megis-
merhessék a környezetvédel-

met, az egészséges életmódot, a természet-
védelmet; elsajátítsák az ehhez kapcsolódó
tudatos magatartást és életmódot.

A leendő első osztályos gyermekek számá-
ra szervezett játékos „Csengőszó” foglalko-
zások időpontjait és további részletes tájé-
koztatónkat a www.varkonyisuli.hu, illetve
facebook oldalunkon olvashatják.

Örülnék, ha Önök is megismernék azt az ér-
zést, hogy „Várkonyisnak lenni jó!” Vár-
juk Önöket a Várkonyi István Általános Is-
kola közösségében!

BÖGÖS ISTVÁN intézményvezető

i
„Várkonyisnak lenni jó!”

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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egléden 1951 óta működik önálló
gyógypedagógiai intézmény. 2013-
ban Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménnyé váltunk.
Intézményünk a Losontzi István
Egységes Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény, Szakiskola, Készségfej-
lesztő 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 Cegléd,
Nagykáta és Nagykőrös járások területéről.
Elsődleges célunk, hogy igazodjunk a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek szükséglete-
ihez, személyiségük és képességük fejlesz-
téséhez. A kulcsszó és a kiindulási alap az
egyéni differenciálás, egyéni megsegítés a
gyógypedagógia eszközrendszerével.

Intézményegységeink:
 Óvoda és Autista Óvoda
 Általános Iskola, Autizmussal Élők Isko-

lája (Ceglédbercel)
 Fejlesztő nevelés-oktatás
 Szakiskola – Készségfejlesztő Iskola
 Utazó Gyógypedagógusi Hálózat
 Kollégium

A 2022/2023-as tanévben szakiskolánk-
ban a következő képzésekre várjuk a je-
lentkezőket:
• Parkgondozó
• Asztalosipari szerelő
• Fémipari gyártás előkészítő
• Bolti előkészítő
Készségfejlesztő Iskolánkba a következő
képzésekre várjuk a jelentkezőket:
• Szövött – tárgy készítő
• Háztartástan – életvitel
Intézményünk kiemelt figyelmet fordít a ha-
gyományőrzésre, így a tanév során számos
rendezvény keretein belül tartunk megemlé-
kezéseket, ünnepségeket, vetélkedőket, ver-
senyeket.
Tanulóink folyamatosan részt vesznek me-
gyei és országos sportrendezvényeken, ahol
különböző sportágakban, kiváló eredménye-
ket érnek el. Szakiskolánk és készségfej-
lesztő iskolánk tanulói jelentős sikereket ér-
tek el az országos tanulmányi versenyeken.
Utazó gyógypedagógusi hálózatunk műkö-
dése során a város általános és középiskolá-
ival együttműködve nyújtunk segítséget az
integrált nevelés-oktatásban.
Az óvodai és a kollégiumi intézményegység te-
rületén sikeresen működik a kutyaterápiás fog-
lalkozás. Az autizmussal élő tanulók rendszere-
sen részt vesznek lovasterápiás foglalkozáson.
Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk
ismét elnyerte az „Örökös Boldog Óvoda és
Iskola” címet. Iskolánk 2020-tól az Oktatá-
si Hivatal bázisintézménye.

FARKAS EDIT intézményvezető

Intézmény székhelye:
2700 Cegléd, Buzogány u. 23.

Elérhetőségek:
Tel.: 06/53 310-141; +36-30/584-6198

E-mail: losontzi@losontzi.hu
Web: www.losontzi.hu

c
Losontzi István EgyMI, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

Suli melléklet
Iskolái
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Ceglédi Erkel Ferenc Zeneis-
kola az idei tanévben ünnepli
fennállásának 70. évfordulóját.
Itt indult el Pest megyében első-
ként szervezett formában az ál-
lami zeneoktatás.

A hosszú ideje bázisintézményként működő
intézmény Pest megye egyik legnagyobb ze-
neiskolája. Tanulói létszáma 477 fő. A be-
iratkozó növendékeknek sokféle hangszerta-
nulásra adódik lehetősége: zongora, gitár, he-
gedű, cselló, ütő, furulya, fuvola, klarinét,
szaxofon, trombita, kürt, harsona, tuba és ma-
gánének szakokon. Ügyesebb, ambiciózu-
sabb növendékeinknek lehetőségük van,
hogy kamarazenei oktatásban részesüljenek,
vagy emelt óraszámban tanulják kedvelt ze-
nei tantárgyu-
kat, illetve zenei
pályára felké-
szülhessenek,
tanulmányi ver-
senyeken ve-
gyenek részt.
Intézményünk
hangszerállo-
mánya megyei
szinten is ki-
emelkedő, ren-
delkezünk meg-
felelő mennyi-
ségű tanulói és
mester hangsze-
rekkel. Az isko-
lánkba beiratko-
zott növendékek
2x30 perces
egyéni hangsze-
res főtárgy órán
vehetnek részt,
és 2x45 perces
szolfézs órán ta-

nulhatják a zenei-elméleti ismereteket. A leg-
kisebbeknek játékos tanítással indítjuk el a
zene világával való ismerkedést. A gyermek-
dalokon keresztül fejlesztjük hallás- és rit-
musérzéküket, amely koruknak megfelelően
sok-sok mozgással és játékkal történik. A ze-
nei előképzőt már általános iskola 1. osztá-
lyától indítjuk.
A mese világával is összekapcsolt hang-
szerbemutató zenei előadásunkat május
14-én tartjuk, a felvételi alkalmassági vizs-
gák pedig június első hetében lesznek.
Iskolánk szeretettel várja azokat a zenét ta-
nulni vágyó fiatalokat, akik szívesen fog-
lalkoznának a zene alapos megismerésével,
a zenei tudás, zenében való jártasság elsa-
játításával.

a
Bepillantás a zenetanulás világába

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázi-
um Dél-Pest megye egyik legiz-
galmasabb iskolája: régi, ám szel-
lemisége, céljai nagyon is mo-
dernek. Hivatásunk, hogy a hoz-
zánk járó diákok nyelveket tudja-

nak, hogy főiskolákra, egyetemekre jussanak
be. Folyamatosan fejlesztjük az informati-
kai eszközeinket, a szaktárgyi oktatást kiegé-
szíti az eredményes nyelvvizsga-felkészítés.
Oktató-nevelő munkánk sikerességét mutat-
ja, hogy jóval az országos átlag felett teljesí-
tünk az országos kompetenciaméréseken,
végzős tanulóink 75-80%-a tesz közép vagy
felsőfokú nyelvvizsgát, többen két nyelvből.
Végzőseink több mint fele egy vagy több
tárgyból előrehozott érettségi vizsgával is
rendelkezik, illetve kiemelkedő az emelt
szinten eredményesen érettségizők száma.
Diákjaink számos országos és Kárpát-me-
dencei versenyen érnek el szép sikereket, le-
gyenek azok természettudományos vagy
pénzügyi témájúak. Továbbtanulási arányunk
kiemelkedő, az elmúlt években 90% körüli.

2022-ben induló képzéseink:
• a 4.-eseknek – egy nyolc évfolyamos,
• a 8.-osoknak – három hagyományos négy

évfolyamos osztály, melynek keretén be-
lül nyelvi (angol vagy német), matema-
tikai és integrált természettudományos,
humán és informatika tagozat közül vá-
laszthatnak a tanulók.

A művészeti tárgyak magas szintű művelé-
sére is nagy gondot fordítunk, színes szak-
köri életünk van. Büszkék vagyunk a ha-
gyományainkra, amelyek különlegessé te-
szik a diákéletet, amiért érdemes hozzánk
jelentkezni.
A gimnázium sokat vár el a diákoktól, ám
sokat is nyújt nekik. Ezt bizonyítja sok-sok
nálunk érettségizett sikeres volt diákunk,
akik különböző területeken, például az üzle-
ti életben, a művészetekben, a sportban let-
tek sikeresek.
Várunk téged is a Gimiben!

a
Tanulás és diákélet a Gimiben

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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bony középiskolájaként a kisvá-
rosok számos előnyével rendel-
kezünk: nyugodt környezet, is-
merős gyerekek, szülők. A vidé-
kiek igényeit is figyelembe tud-
juk venni.

A 2022/2023-as tanévben induló képzéseink:
- 4 évfolyamos testnevelés tagozatos osztály
- 4 évfolyamos angol nyelvi tagozatos osz-
tály indul.
A sport közel áll a gimnáziumhoz, meg-
mozgatjuk az ifjúságot, túra vagy sportnap
keretein belül. Testnevelőink kiemelkedő
motivációval dolgoznak, mely megszerette-
ti a diákokkal a sportot.
Az angol nyelvi tagozatos osztályban a
magasabb óraszámú nyelvórákon, a diákok
megtanulják magabiztosan használni a nyel-
vet. Elhivatott kollégáink nemcsak felkészí-
tenek a vizsgákra, hanem maguk is vizsgáz-
tatnak, emelt szinten érettségiztetnek. A
gimnáziumban a 2. idegen nyelv a német.
Mindkét osztályban lehetőségük van a tanu-
lóknak a Honvéd Kadét Programhoz csat-
lakozni. A választható érettségi tantárgy ok-
tatása a MH 86. Szolnok Helikopter Bázi-
sával együttműködve valósul meg.

Iskolánkban számos ösztöndíj létezik,
melyről a honlapunkról olvashatnak többet.
Az érettségi vizsgák után többféle lehetősé-
gük is van a diákoknak a felsőoktatásban,
hiszen az utolsó 2 évben emelt szinten ta-
nulhatják azokat a tantárgyakat, amelyek
majd a továbbtanulásukhoz kellenek.
Várjuk azokat a diákokat, akik nyitottak és
szeretnék a bennünk rejlő lehetőségeket ki-
bontakoztatni.

Honlap: www.kinizsi-abony.hu/new
Tel: 06-53/360-071

STUMMER-MÉSZÁROS BERNADETT
intézményvezető

Kinizsi Pál Gimnázium

> Fogágybetegségek kezelése
> Esztétikus fogtömések, fogpótlások
> Fogsorok készítése
> Implantológia
> Fogsebészet
> Fémmentes fogpótlások
zirkonkerámiából rövid határidõvel

>Digitális röntgen diagnosztika
>Gyermekfogászat
> Fogszabályozás felnõtteknek is
>Garanciavállalás

Dr. Dombi Ábel,
Dr. Makai-Magoss Ágnes

INNOVATÍV
FOGÁSZAT
A-TÓL Z-IG

Kövess minket a Facebookon
és Instagramon is!

Bejelentkezés csak telefonon!
Cegléd, Csíkos szél 9.
Tel.: 06-30/913-8226

dombidentalcegled@gmail.com,
www.dombi-dental.hu

a

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
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ok szeretettel köszöntök minden
kedves érdeklődőt a Ceglédi Szak-
képzési Centrum Közgazdasági és
Informatika Technikum dolgozói-
nak nevében. Néhány szóban sze-
retném bemutatni a választható

képzéseinket, illetve hogy miért is érdemes
a mi iskolánkat választani majd az általános
iskola befejezése után.
A 2022/2023. tanévben három kilencedik
osztály indítását tervezzük, egy-egy teljes osz-
tályt gazdálkodás és menedzsment, valamint
informatika és távközlés ágazaton, egy osz-
tályt pedig ágazatonként fele-fele arányban.
Gazdálkodás és menedzsment ágazaton angol
és német nyelv, míg informatika és távközlés
ágazaton angol nyelv oktatása zajlik. Annak
sem kell azonban kétségbe esnie, aki eddig
nem tanult angol nyelvet és az informatikát
szeretné választani. Az informatikai osztá-
lyokban az angol nyelv oktatása a korábban
tanult szinteknek megfelelően folyik kezdő és
haladó csoportokban. Az informatika ágazat-
ra jelentkező németesek kezdő angolosként
elsajátíthatják a szakmai angol nyelvhez szük-
séges alapokat, emellett az informatika ágaza-
ton tanulók is részt vesznek a pénzügyi és vál-
lalkozói ismeretek oktatásában.
Informatikusaink elsajátítják a Cisco Háló-
zati Akadémia tananyagait, illetve lehetőség
van iskolánkban az angol Language Cert
nyelvvizsga letételére.
A technika szakkör, a színházlátogatások, a
múzeumi órák, a külföldi kapcsolatok, az or-
szágos versenyekre történő felkészítések, a
sportkörök és a diákrendezvények hasznos el-
foglaltságot jelentenek a tanítási órákon kívül.
A technikumi képzés már mindenkinek öt
éves és a képzés során már kilencediktől el-
kezdődik a szakma tanulása évenként egyre
emelkedő óraszámú orientációs tárgyakkal.
Már kilencedik évfolyamon a diákok ösz-

töndíjat kapnak, mely később a tanulmányi
eredmény függvényében változhat is.
A 12. évfolyamot érettségi vizsga zárja kö-
zép- vagy emelt szinten a kötelező három
közismereti tárgyból (magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, történelem). Az ágazatból
választott szakmai képzést a 13. évfolyamon
a nyelvi érettségi és a szakmai vizsga zárja,
amely emelt szintű érettségivel egyenértékű.
10. évfolyam végén az alapvizsga után gaz-
dálkodás és menedzsment ágazaton választ-
ható szakma a Pénzügyi-számviteli ügyinté-
ző és a Vállalkozási ügyviteli ügyintéző, az
informatika és távközlés ágazaton az Infor-
matikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető
technikus és a Szoftverfejlesztő és –tesztelő.
A jelentkezés feltétele a központi írásbeli
felvételi vizsga. A jelentkezés után a felvé-
telin összesen megszerezhető pontszám: 100
pont. Ebből 50 pontot az általános iskola 7.
évvégén és 8. osztályában félévkor kapott
magyar nyelv és irodalom, matematika, tör-
ténelem és idegen nyelv érdemjegyek alap-
ján (2x5x5 pont) adunk. További 50 pontot
a felvételi írásbeli vizsgán lehet szerezni,
magyarból 25 pontot és matematikából is 25
pontot. Pontegyenlőség esetén, a központi
felvételin elért pontszám dönt.
Remélem a következő tanévben az olvasók
közül minél több új „Közgázost” köszönt-
hetek majd a tanévnyitón.

MIHÁLYI SZABOLCS igazgató

s
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Ceglédi SZC Unghváry László
Vendéglátóipari Technikum és
Szakképző Iskola Budapesttől
70 km-re, Cegléden a városköz-
pontban található. Tevékenysé-
günk középpontjában a minőségi

oktató- és nevelő munka áll, mely biztosítja
tanulóink kompetenciáinak fejlesztését a
szülők, a munkáltatók és a munkaerőpiac el-
várásainak megfelelően.
Iskolánk két tagozaton kínálja képzéseit:
A technikumi tagozaton a kereskedelem, a
turizmus-vendéglátás, valamint a közleke-
dés és szállítmányozás ágazatban (logiszti-
kai technikus) is 5 éves képzésben tanulhat-
nak nálunk a diá-
kok közismereti és
szakmai tantárgya-
kat. A négy kötele-
ző közismereti
tárgyból tesznek
érettségit a diákok,
a technikusi szak-
képesítés szakmai
vizsgája lesz egy-
ben az ötödik érettségi tárgy. Így a 13. év vé-
gi sikeres vizsga után két végzettséget igazo-
ló bizonyítványt kap a tanuló, – kézhez kapja
az érettségi bizonyítványát és a technikusi
végzettségét igazoló oklevelét. A technikum-
ban megszerzett tudás megteremti a lehetősé-
gét annak, hogy a jó eredménnyel végzettek a
szakmai vizsgájuk eredményének figyelem-
bevételével továbbtanulhassanak a felsőokta-
tásban azonos ágazaton belül.
A másik tagozaton, a szakképző iskolában
három év alatt szerezhető szakmai végzett-
ség. Egy osztályban kereskedelmi értékesí-
tőket képzünk, a vendéglátó szakmákban
1-1 cukrász, pincér-vendégtéri szakember
és szakács osztályt indítunk.
Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt

követő két évben duális képzés folyik, elsősor-
ban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi vagy
akár a technikusi képzettség megszerzésére is.
Jól felszerelt tanműhelyekben, tankonyhá-
ban, tanétteremben mester szakoktatóktól
sajátíthatják el diákjaink a szakmai alapokat,
majd munkaszerződéssel folytathatják a
gyakorlatukat külső munkahelyeken. Isko-
lánk mintegy 50 kereskedelmi és vendéglá-
tó-egységgel áll kapcsolatban, ahol élőmun-
kában tapasztalhatják meg a szakmák köve-
telményeit. Arra törekszünk, hogy a szakma
iránt elkötelezetteknek a jövőben ismét le-
gyen lehetőségük külföldi szakmai gyakor-

latokon való rész-
vételre is, ahol a
szakmai tudásuk
mellett az
idegennyelvi tudá-
sukat is magasabb
szintre emelhetik.
Több évtizedes ha-
gyomány, hogy di-
ákjaink szép sikere-

ket érve el öregbítik iskolánk hírnevét a gya-
korlatorientált megmérettetéseken, az orszá-
gos szakmai tanulmányi versenyeken.
Iskolánk diákönkormányzata színes és vál-
tozatos programokat kínál tanulóink számá-
ra, a sportolni vágyó diákoknak lehetőségük
van többféle sportágban sportversenyeken
részt venni. Évről-évre bekapcsolódunk a
városi rendezvények lebonyolításába, akár
színvonalas ünnepi műsorról, akár a rendez-
vények vendéglátós tanulóink által történő
lebonyolításáról legyen szó.
Az érdeklődők további információkat sze-
rezhetnek az alábbi elérhetőségeken:

www.cegledikersuli.hu,
www.facebook.com/cegledikersuli

a
A szakmatanulásé a jövő
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Ceglédi SzC Nagykátai Ipari
Szakképző Iskola a Tápió-vi-
dék központjában, Nagykátán
1958-ban jött létre. Kezdetben a
környék iparosainak utánpótlá-
sa, képzése volt a fő feladata.

1972-ben az intézmény bővült, ekkor új épü-
letbe költözött. A rendszerváltást követően
1990-ben már tizenhat tanteremmel rendel-
kezett az intézmény, majd 1992-től már az
akkori négy évfolyamos szakközépiskolai
képzés is megvalósult. Az iskola fő profilja
mindig is a szakképzés volt és ma is az.
2006-tól a Szakiskolai Fejlesztési Program
eredményeként módszertani- és eszközfejlesz-
tés történt. Pedagógusaink továbbképzések ke-
retében elsajátították a kooperatív és differen-
ciált oktatás módszereit, valamint a korszerű
IKT eszközök használatát, mely tudásnak az
utóbbi években nagy hasznát vették.
A szakképzésben mindig is nagy hangsúlyt
kapott a gyakorlati oktatás. Az új szakkép-
zési rendszerben a képzés már duális formá-
ban folyik. Az első évben az iskolában, tan-
műhelyi keretek között folyik a gyakorlat,
majd a sikeres ágazati alapvizsga után tanu-
lóink oktatásába bekapcsolódnak duális
partnereink is. Itt a szakképzési munkaszer-
ződés megkötése után, mint munkavállaló
tölti gyakorlati
idejét a diák.
Szakképző isko-
lai szakmai ki-
menetek: Vil-
l a n y s z e r e l ő ;
Festő, mázoló,
tapétázó; Kő-
műves; Aszta-
los; Divatszabó;
Épület- és szer-
kezet lakatos ;
Gépi és CNC

forgácsoló; Kereskedelmi értékesítő; Pincér-
vendégtéri szakember. A szakképzésben ta-
nuló diákjaink három év után szakképzett-
séget, majd újabb két év után érettségi bizo-
nyítványt szerezhetnek. A technikusképzés-
ben résztvevők pedig öt év alatt az érettségi
bizonyítvány mellett technikusi, szakmai
végzettséget is kapnak.
Technikumi szakmai kimenetek: Informati-
kai rendszer és alkalmazás-üzemeltető tech-
nikus; Szoftverfejlesztő és –tesztelő; Keres-
kedő és webáruházi technikus; Vállalkozási
ügyviteli ügyintéző.
Iskolánkban az utóbbi években jelentős fel-
újítások valósultak meg. A főépület energe-
tikai modernizációja, a mosdók felújítása, az
irodák korszerűsítése, új tankonyha, tanétte-
rem kialakítása, valamint a Telefongyár te-
rületén lévő tanműhelyünk felújítása való-
sulhatott meg.
A testnevelés órákat a Városi Sportcsarnok-
ban, illetve a Városi Gyógy- és Strandfürdő-
ben tartjuk. Így a technikusi osztályok számá-
ra az úszás oktatása is része a szakmai prog-
ramjuknak. 2020-21-es tanévtől lehetőség van
a testnevelés órák keretein belül, illetve szak-
kör formájában, a sportlövészet oktatására is.
Intézményünk hiányszakmát tanuló diákjai
már évek óta részesülnek ösztöndíjban,

a
Középpontban a szakképzés
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iért pont a „Bem”?
Azért, mert folyamato-
san fejlődő, megújuló,
egyre vonzóbb infra-
struktúrájú iskolaépüle-
tekben lehet tanulni.

Azért, mert az iskola által kínált szakmákkal
biztosan el tud helyezkedni a frissen
végzett tanuló, hiszen a szakmai kí-
nálatunk megalkotásánál figyelembe
vesszük a környező munkáltatók
munkaerő-piaci igényeit.
Azért, mert jól felkészült, tanuló-
centrikus oktatók várják a tanulókat.
Azért, mert a tanulóink a szakmai
gyakorlatot valós munkahelyi kö-
rülmények között sajátíthatják el a
duális partnereknél.
Azért, mert a szakképzés rendszeré-
ben akár technikumban, akár szak-
képző iskolában mindenki szakképzési ösz-
töndíjat kap, a tanulói juttatás a jó ered-
ményt elérő diákok esetében a technikum-
ban és a szakképző iskolában is elérheti a
százezer forintot. Az ösztöndíj egy részét az
eredményes vizsga után egy összegben kap-
ja meg a tanuló.
Természetesen tisztában vagyunk azzal,
hogy a pályaválasztás előtt álló általános is-
kolás tanulók és szüleik nehéz döntés előtt
állnak, ezért próbálunk meg segítséget nyúj-
tani Önöknek, hogy könnyebben tudjanak

eligazodni a lehetőségek között.
Engedjék meg, hogy bemutassuk a Ceglédi
Szakképzési Centrum Bem József Műszaki
Technikum és Szakképző Iskola szakmakí-
nálatát a 2022/2023. tanévre. Erre azért van
szükség, mert a mai rohanó világban nem-
csak a technika és a technológiák fejlődnek

dinamikusan, hanem a szakmák is folyama-
tosan megújulnak és nemcsak a nevükben, de
a tartalmukban is, ezért is tarjuk kiemeleten
fontosnak, hogy Önök minél jobban megis-
merhessék az általunk kínált szakmákat.
A következő tanévre az alábbi technikumi
ágazatokra, illetve szakképző iskolai szak-
mákra iskolázunk be tanulókat.
A technikum 5 éves, amelynek első két évé-
ben a közismereti tárgyak mellett ágazati
szakmai ismereteket adó képzést kapnak, az
ezt követő három évben a tanulók duális

m
Tanulj szakmát a „Bem”-ben!
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melynek mértéke szakközépiskolában 10-50
ezer forintig terjedhet. A 2020-21-es tanévtől
azonban már a technikumba és a szakképző
osztályokba járó tanulók is kapnak ösztöndí-
jat, melynek mértéke 10. évfolyamtól kezdő-
dően tanulmányi eredményhez kötött. A
szakképzési munkaszerződést kötött szakkö-
zépiskolai tanulók 10. évfolyamtól kezdve
már munkabért kapnak, melynek bruttó ösz-
szege a mindenkori minimálbér 60%-a.
Iskolánk kiemelt figyelmet fordít tanulóink
segítésére, az életre és a szakmára történő

felkészítésre. Az SNI és BTMN határozattal
rendelkező integráltan oktatható tanulók se-
gítésére fejlesztő pedagógus áll az iskola al-
kalmazásában. Iskolánkban a nevelésre,
életmód- és mentálhigiénés tanácsadásra
legalább akkora hangsúlyt fektetünk, mint
az oktatásra. Célunk, hogy az iskolába érke-
ző fiatalokat segítsük beilleszkedni egy új
közösségbe, ösztönözzük a tanulásra, majd a
diákjaink elégedetten, legalább egy szakmá-
val a kezükben kezdjék meg a pályájukat az
iskolai évek után.



képzésben is részt vehetnek munkaszerző-
déssel, így a képzés alatt a tanulók plusz jö-
vedelemhez is juthatnak.
A technikumban tanuló tanulóink négy köte-
lező közismereti tárgyból tesznek érettségi
vizsgát, a technikusi szakképesítés szakmai
vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy.
A 13. évfolyamon a sikeres vizsgákat köve-
tően a tanuló két végzettséget igazoló bizo-
nyítványt kap: érettségi bizonyítványt és
technikusi oklevelet.
Technikum 9. évfolyamára az alábbi szak-
mákra hirdetünk felvételt:
Elektronika és elektrotechnika ágazat
(elektronikai technikus, ipari informatikai
technikus).
Gépészet ágazat (gépgyártás-technológiai
technikus).
Specializált gép- és járműgyártás ágazat
(mechatronikai technikus).
Szépészet ágazat (fodrász, kozmetikus tech-
nikus).
Rendészet és közszolgálat ágazat (köz-
szolgálati technikus).

A szakképző iskola 3 éves. Az első év ága-
zati ismereteket adó képzés, amelynek végén
ágazati alapvizsgát kell tenniük a tanulóknak,
az azt követő két évben pedig duális képzés
folyik, elsősorban munkaszerződés keretén
belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség
esti munkarend szerint az érettségi, majd akár
a technikusi képzettség megszerzésére is.
A szakképző iskola 9. évfolyamára az aláb-
bi szakképesítésekre iskolázunk be tanuló-
kat: villanyszerelő; hegesztő; gépi és CNC
forgácsoló; mechatronikus karbantartó;
központifűtés- és gázhálózatrendszer- sze-
relő; festő, mázoló, tapétázó; kőműves;
asztalos; divatszabó és rendészeti őr.

A részletes felvételi tájékoztatónk elérhető a
http://www.bem-cegled.hu honlapon, iskolánk
facebook oldalán (https://m.facebook.com/
bemcegled/), vagy személyesen lehet érdeklőd-
ni a 06-53/505 350-es telefonszámon.
Mindenkinek kívánok jó döntést és sikeres pá-
lyaválasztást!

FERNENGEL KATALIN igazgató

ÍZi Ebédrendelés
2022. január 24 - 28.

0621/200-0220
www.izimenu.hu

4. hét 2022.01.24 - 01.28.

RENDELÉS MÓDJA:
• e-mailben: rendeles@izimenu.hu
• telefonon: 0621/200-0220

MEGRENDELÉS HATÁRIDEJE:
• heti megrendelés a szállítási hetet meg-

• napi megrendelés

FIZETÉS, SZÁLLÍTÁS:
Fizetés készpénzzel, bankkártyával, 
illetve OTP SZÉP-kártyával lehetséges 

Nyársapát, Pilis területén belül, 13:30-ig.

720 Ft

Leves 1
850 Ft

+

Leves 2
1150 Ft

+

860 Ft

Leves 1
990 Ft

+

Leves 2
1290 Ft

+

csomagolás
70 Ft/doboz

Kolbászos burgonyaleves

Tárkonyos pulykaraguleves

Sajtos-tejfölös tészta

Brassói aprópecsenye

Leves 1

Leves 2

01.24.

Csontleves cérnametélttel

Csorbaleves

Tarhonyás hús

Csirke cordon bleu rizibizivel és tartármártással

Leves 1

Leves 2

01.25.
kedd

Brokkolikrémleves levesgyönggyel

Húsleves májgombóccal

Töltött káposzta tejföllel

Leves 1

Leves 2

01.26.
szerda

Magyaros karalábéleves

Zöldborsóleves vajas galuskával

Rántott camembert sajt steakburgonyával

és áfonyaöntettel

Leves 1

Leves 2

01.27.

Babgulyás

Juhtúrós sztrapacska szalonnapörccel

Leves 1

Leves 2

01.28.
péntek

0
es 1vLe

es 2vLe

01.24.

es 1vLe ++

es 2vLe ++

es 1vLe ++

es 2vLe ++

oláscsomag es 1vLe

es 2vLe
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eddk

es 1vLe

es 2vLe

01.26.
daersz

es 1vLe

es 2vLe

01.27.

es 1vLe
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ekpént
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skolánk névadója, Török János 1996-
ban volt 150 éve annak, hogy létre-
hozta Cegléd mellett a Szőkehalmi
Gazdaképző Intézetet. 6 év után át-
menetileg megszűnt a gazdaképzés,
de egy évszázaddal később, 1954-ben
újra megerősödött az igény a szakma

oktatására, a térség mezőgazdasági szakem-
berképzésében egy bázis jellegű iskola újra-
teremtésére.
A Török János Református Mezőgazdasá-
gi és Egészségügyi Technikum és Szak-
képző Iskola eddigi fennállása alatt sokfé-
le igényt elégített ki:

mezőgazdasági technikusokat, növényter-
mesztőket, állattenyésztőket, állat-
egészségőröket képzett. 1987-től a párhu-
zamos osztályok egyike állattenyésztő- és
állat-egészségügyi technikus képzésre,
majd 1992-től általános mezőgazdasági
technikusi képzésre váltott. Utóbbi képzé-
si forma helyére lépett 1998-tól a környe-
zetvédő technikus szak.
1975-től profilbővítésre is sor került: meg-
kezdte működését szakiskolai szinten az
egészségügyi szakdolgozók képzése. Az
1982/83-as tanévtől kezdődően a magasabb
igényeknek megfelelően szakközépiskolai
képzésben vehettek részt az egészségügyi pá-
lyát választó fiatalok. Majd az 1997/98-as tan-
évtől a megszűnő szakközépiskolai képzést a
humán érettségit adó képzés váltotta fel.

Képzési kínálatunk
a 2022-2023-as tanévre:

Technikumi szakmáink: 5 év
 0001 Mezőgazdasági technikus (Állat-

tenyésztő vagy Növénytermesztő szak-
mairánnyal)

 0002 Gyakorló ápoló
 0003 Kertésztechnikus (Dísznövényter-

mesztő, virágkötő vagy Gyógynövény-
termesztő vagy Gyümölcstermesztő vagy
Parképítő és -fenntartó vagy Zöldségter-
mesztő szakmairánnyal)
 0004 Környezetvédelmi techni-

kus (Hulladékhasznosító, -feldolgo-
zó vagy Igazgatás vagy Környe-
zetvédelem vagy Természetvé-
delem szakmairánnyal)

Szakképző iskolai
szakmáink: 3 év

 0005 Gazda (Állattenyésztő vagy
Lovász vagy Növénytermesztő szakma-
iránnyal)

 0006 Kertész
 0009 Szociális ápoló- és gondozó (új

képzésünk)

Új tagozataink: 4 év
 0007 Sportgimnázium
 0008 Általános gimnázium (emelt ter-

mészettudományos)

Elérhetőségek: 
2700 Cegléd, Széchenyi út 16. 

Tel.: (53) 310-945; Fax: (53) 310-759
e-mail: iskola@tjszki.hu

web: http://www.tjszki.hu
OM azonosítónk: 910008

BÁCSKAI JÓZSEF igazgató

i
A Török iskola szakmai kínálata
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a Törökbe,
életed nagy 
lehetőségét 
hagyod ki  
ö r ö k r e ! ”

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022



18

ceglédi Dózsa György
Kollégium a város
szívében helyezke-
dik el. A város ösz-
szes középiskolája,
valamint a busz és a

vasútállomás is pár perc sétával
elérhető épületünktől. 1974 óta
nyújtunk otthont a közeli és távolabbi vidé-
kekről érkező diákoknak. Szobáink 3 ágya-
sak, előterükben beépített szekrény és mos-
dó található. Emeletenként vizesblokk, két
tanuló, illetve tv szoba és teakonyha áll a di-
ákok rendelkezésére. 
A földszinten található az étterem. Napi 3-
szori étkezést biztosítunk az itt lakóknak.
A tanulást korrepetáló tanárok is segítik, az

SNI tanulók felkészülését gyógypedagógus
szakember is támogatja. A diákok lelki tá-
mogatására iskolai szociális segítő is ren-
delkezésre áll.
Kollégiumunkban jól felszerelt könyvtár is
megtalálható, ahol minden feltétel biztosí-
tott a nyugodt és alapos felkészüléshez.
Könyvtári állományunk közel 7ooo kötetes,
folyóiratok, számítógépek és internet segíti
a diákok tanulását. 
A diákok szabadidejükben különféle szak-
köri és sportfoglalkozásokon is részt vehet-

nek, használhatják a kollégium
kondi-termét. 
A Diákönkormányzat közremű-
ködésével hangulatos közös kol-
légiumi programokat, kirándulá-

sokat szervezünk. Arra törek-
szünk, hogy a kollégisták máso-

dik otthonuknak érezzék intézmé-
nyünket.
Várunk:
• ha fárasztó vagy körülményes a bejárás,
• ha szereted a közösségi életet,
• ha segítségre van szükséged a tanulásban.
Bővebb tájékoztatás és a kollégiumi életet
bemutató képek találhatók honlapunkon:
www.dozsakollegium. hu

Elérhetőségeink:
Címünk: 2700 Cegléd, Rákóczi út 54-56.

Tel.: 53/500-506; 30/578 41 51 
e-mail:

dozsagyorgy.cegled@cegleditk.hu

Személyesen is érdeklődhetsz, várunk
szeretettel intézményünkben!
A 2022/2023-as tanévre új kollégisták je-
lentkezését a középiskolai felvételt köve-
tően várjuk!

DÓZSA GYÖRGY 
KOLLÉGIUM NAGYKŐRÖSI

TAGINTÉZMÉNYE
ntézményünk a Nagykőrös, Ceglédi
út 2. sz. alatt működik. Várjuk azokat
az elsősorban külterületen élő gyer-
mekeket, akiknek szülei nem tudják
biztosítani a mindennapos iskolába
járásukat, és a gyermek valamely
nagykőrösi általános iskola beírt

a

i

Dózsa György Kollégium
Suli melléklet

Iskolái
Cegléd és Környéke

2022
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tanulója. Hétfőtől péntekig nyújtunk a gyer-
mekek számára ellátást kulturált, családias
környezetben. Intézményünkben négy kollé-
giumi nevelő és három pedagógiai asszisz-
tens biztosítja a gyermekek felügyeletét. 
Napirendünk szerint reggel 6 órakor ébresz-
tünk s kísérjük tanulóinkat reggelizni, és fel-
ügyelettel mennek az egyes iskolákba. Dél-
után, a napközit követően 15.00-16.00 óra kö-
zött érkeznek vissza a kollégiumba. A tanu-
lásban lemaradtak számára a nevelők és egy

gyógypedagógus korrepetáláson és fejlesztő
foglalkozások keretében nyújt segítséget.
A gyermekek számára rendelkezésre áll 12
számítógép, a kollégium területén wifi, több
tucat társasjáték, az udvaron van lehetőségük
a sportjátékokra, közkedvelt játék a csocsó és
az asztalitenisz. Az egyéni igényeket három
szakkör és sportfoglalkozások is biztosítják.
Szobáink 3-5 ágyasok, öt fürdő áll a gyerme-
kek rendelkezésére, a lány-fiú hálók egymás-
tól elszeparáltak. A gyerekek szeretnek ebben
a közösségben élni, számukra kiegyensúlyo-
zott, családias hétköznapokat biztosítunk. A
szülőknek is lehetőséget adunk, hogy hét -
közben is látogathassák gyermeküket, törek-
szünk a szülő-gyermek kapcsolat erősítésére.
Az érdeklődő szülőket-gyermekeket sze-
retettel várjuk előzetesen is egy bemutat-
kozó sétára az intézménybe.
Kollégiumunk folyamatosan biztosít fel-
vételt, de elsősorban az általános iskolai
beiratkozással egy időben várjuk az új je-
lentkezőket!

ntézményünk a min-
denkori fenntartók
támogatásának kö-
szönhetően kiváló
infrastruktúrával ren-
delkezik. A szaktan-
termek mellett isko-

lánkban van tornacsarnok,
informatika labor, könyvtár,
sportpálya. Lezajlott az el-
múlt időszakban az energeti-
kai felújítás és 2021-ben a
Magyar Falu Program kere-
tében a B épület tetőszerkezetének cseréje is
megtörtént. Rendelkezünk modern, oktatást
segítő taneszközökkel, digitális eszközökkel.  
Tapasztalt, több évtizedes szakmai gyakorlat-
tal rendelkező, folyamatosan képzett tantestü-
let oktatja a diákságot. Kiemelten kezeljük a
tehetséggondozást. Elképzeléseinket a Nem-
zeti Tehetség Program is több alkalommal tá-

mogatta. Kiemelkedő a versenyfelkészítő te-
vékenység. A 7-8. osztályos tanulók számára
középiskolai felvételire előkészítő foglalko-
zásokat szervezünk. 2018-ban bevezetésre ke-
rült iskolánkban a Komplex Alapprogram.
Ezáltal hangsúlyozottan megjelennek a diffe-
renciáló oktatási módszerek, a délutáni órá-
kon az alprogrami foglalkozások keretében

i
Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola 



skolánk a település központjában he-
lyezkedik el. A nevelő-oktató munka
két különálló, egy udvarban lévő
épületben folyik. A főépület egyike a
Klebelsberg-iskoláknak, ami 1929-
ben épült. Sportcsarnok és műfüves
labdarúgó pálya is rendelkezésünkre

áll. Az elmúlt években épületeink megszé-
pültek, energetikai felújításon estek át. 
Színes, otthonos, tanulóbarát osztálytermek-
ben fogadjuk a diákokat.
A Komplex Alapprogram sikeres bevezeté-
se és megvalósítása eredményeként iskolánk
a 2020-2021-es tanévtől a KAPOCS-iskola-
hálózat partnerintézménye lett.
Intézményünkben az SNI és HHH tanulók
nevelése-oktatása integrált keretek között
folyik. 
1. osztálytól tanulhatnak a
diákok angol nyelvet.
A felzárkóztatást és tehet-
séggondozást csoportbon-
tással segítjük. Nagy hang-
súlyt kap a kulcskompeten-
ciák fejlesztése. „Kompe-
tencia-délután” keretében
táblás játékokkal fejlesztjük
a tanulók képességeit. A ne-
velőmunka fókuszában áll a
hagyományőrzés. A 25 éves
„Csodaszarvas” táborunk
szolgálja a kézműves-népi
hagyományok ápolását.
„Zöld béka” programunk

célja a gyermekek környezettudatos magatar-
tásának kialakítása.
A tehetség kibontakoztatását támogatják
szakköreink, a Tetz Művészeti Iskola tansza-
ki órái (grafika, hegedű, zongora, néptánc). 
A mozgáskultúra fejlesztését modern-és tár-
sastánc foglalkozásokkal biztosítjuk.
Iskolánk irodalmi színpada, énekkara, tánc-
csoportjai rendszeres fellépői a községi és
iskolai ünnepségeknek. Tanulóink a Suli-
gálán mutathatják be tehetségüket.
A szabadidős programok széles választékát
nyújtjuk. Nyáron Erzsébet-táborokat, úszó-
tábort szervezünk diákjainknak. Elnyertük
az Örökös Boldog Iskola címet.

RADICSNÉ SÁFRÁN ERIKA intézményvezető

i
Törteli Szent István Király Általános Iskola

művészetekkel, logikai játékokkal, digitális
eszközökkel, módszerekkel ismerkednek meg
a tanulók. Intézményünk 2021-ben elnyerte az
Örökös Élménysuli címet, az Eszterházy
Károly Egyetem szakmai díját. További peda-
gógiai innovációk: tanulásmódszertani órák 5-
6. évfolyamon; művészeti oktatás (zongora,
furulya, néptánc, társastánc); boldogságórák
és kölyökatlétika 1-4. évfolyamon. Intézmé-
nyünkben működik a Bozsik-program is. 

Szabadidős programok:
• Őszi, téli és tavaszi túrák, „Határtalanul”

kirándulások
• Múzeumlátogatások 
• Úszásoktatás Tiszakécskén 
• Színház- és mozilátogatás
• Egészségnevelési hét
• Széchenyi napok 
• Táboroztatás – napközis és 

ott alvós táborok 



agymúltú intézményünkben az
ének-zenei tagozat 1957 óta
várja az énekelni kedvelő, zenét
szerető, a művészetekre fogé-
kony gyermekeket. Az iskola-
otthonos oktatási formát 1991-

től választhatják a hozzánk érkező tanulók.
Ez a lehetőség több mint 30 éve töretlen
népszerűségnek örvend. 
Első osztályainkban az iskolaotthonos, az
ének-zenei, a Lego-robotika és a néphagyo-
mányőrző osztályok kínálata közül választ-
hatnak a hozzánk érkező gyermekek.
Az iskolaotthonban családias környezetben
egésznapos oktatásban vesznek részt a gye-
rekek. A zenei tagozaton emelt óraszámú
ének órákon és énekkarban bontakoztatják
ki tehetségüket a tanulók. A Lego-robotika
osztályban Lego eszközök használatával se-

gítjük a matematika oktatását. A néphagyo-
mányőrző osztályban a néptánc foglalkozá-
sok keretében ápoljuk a néphagyományokat.
Intézményünkben az alapfokú művészetok-
tatás nagy szerepet játszik a gyermekek
egészséges személyiségfejlődésének kiala-

kításában. Je-
lenleg a kép-
ző- és ipar-
m ű v é s z e t i ,
valamint a
táncművésze-
ti ágban kö-
zel 130 tanu-
ló tevékeny-
kedik szobrá-
szat, textil- és
b ő r m ű v e s ,
népijáték ké-
szítő, mo-
derntánc és
néptánc tan-
szakon.

Abonyi Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola és AMI 
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skolánk csaknem 200 éves múltra te-
kinthet vissza, 1975-től viseli az
abonyi születésű Kossuth-díjas So-
mogyi Imre nevét.
Intézményünkben az oktatás öt telep-
helyen történik. A város központjá-
ban elhelyezkedő központi épületben

elsősorban felsős diákjaink tanulnak. Az is-

kolához tartozik továbbá az Abonyi Lajos
úti, a Radák úti, a Kálvin úti és a Csillag
Zsigmond úti iskolaegység, ahol alsó tago-
zatos gyermekeink képzése folyik.
Térségünkben iskolánk egyedi arculatát az
1981-ben bevezetett emelt óraszámú testne-
velés tagozat biztosítja, mely 1996-ban is-
kolaotthonos, 2003-ban emelt óraszámú ma-
tematika-informatika oktatással bővült. Az
emelt szintű képzés évfolyamonként 1-1
osztályban történik. 2018 márciusa óta a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által akkre-
ditált kiváló tehetségponttá nyilvánították
intézményünket. 
Nagy hangsúlyt fektetünk oktatásunk szín-
vonalának emelésére. A hatékonyabb tanu-

lás érdekében vezettük be a LEGO robotikai
ismeretek oktatását, amely tanulóink köré-
ben sikert aratott.  
A munkaközösségek összefogásával való-
sítjuk meg az esetenként egész intézményt
érintő feladatokat, programokat. Ilyen ese-
mények: a Határtalanul pályázat, Tornaün-
nepély, Öko-Jam projektnap, Iskolába hívo-

gató, Karácsonyi ünnep, Tavaszi Zsongás,
Egészségmegőrző és Sportnap.
Munkánk szorosan összefonódik a helyi
óvodák, iskolák, Művelődési Ház és Könyv-
tár, a Családsegítő Szolgálat, a helyi egész-
ségügyi alapellátásban dolgozó orvosok, vé-
dőnők, Nevelési Tanácsadók, iskolarendőr,
helyi sportegyesületek működésével.

Elérhetőségek:
2740 Abony, Szelei út 1.

Tel./Fax: 53/360-031
E-mail: somogyiimre.abony@cegleditk.hu
Honlap: http://www.somogyi-abony.edu.hu

Intézményvezető: 
Kazinczyné Juhász Ildikó
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Bihari János Alapfokú Művészeti
Iskolának meghatározó szerepe
volt és van Abony város művé-
szeti-szellemi életében. Az abonyi
Bihari János Zeneiskola 1952-ben
az ország első falusi zeneiskolája-

ként nyitotta meg a kapuját a tanulni vágyók
előtt. Jelenleg 14 tanszakon (zongora, hegedű,
gordonka, gitár, furulya, fuvola, klarinét,
trombita, harsona, tenor-tuba, kürt, ütő, szol-
fézs-zeneelmélet, magánének) foglalkoznak a
gyermekek művészi képzésével, nevelésével.
Az intézményben nagy múltú kiváló zenekar-
ok és kamara csoportok működnek.
A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
feladata az alapfokú művészetoktatás, a ze-
neművészet oktatása. A művészetoktatás le-
hetővé teszi a tanulók érdeklődésének, ké-
pességének és tehetségének megfelelő kö-
zépiskolai illetve szakiskolai továbbtanulást,
pályaválasztást. A nevelőtestület a hangsze-
res tudás elsajátítása mellett a gyermek
teljeskörű fejlesztésére és olyan közeg meg-
teremtésére törekszik, amelyben a zene sze-
retete természetes, hozzájárulva ezzel a har-
monikus, érzelem gazdag személyiség ki-
alakulásához. Az intézmény mindennapjait

meghatározó elvek, módszerek és az itt ok-
tató pedagógusok elkötelezettsége biztosítja
a hatékony ízlés- és emberformáló tevé-
kenységet, a művészetek szeretete által bol-
dogabbá váló generáció felnevelését.

Elérhetőségek:
• 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
• Tel/fax: 53/360-931, 53/360-037, 53/562-183
• E-mail: bihari.zeneiskola@gmail.com
• Honlap: http://www.bihari.abony.hu/
• Facebook: https://www.facebook.com/bi-

hari.zeneiskola
• Intézményvezető: Bakosné Kocsi Judit

Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola

23

a

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022

KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY



Csemői Ladányi Mihály Általá-
nos Iskola a tavalyi tanévben
nyerte el az „Örökös Élmény -
suli” címet. Ezt a megtiszteltetést
csak azon iskolák kaphatták
meg, akik az elmúlt három évben

példaértékűen valósították meg a Komplex
Alapprogram élménypedagógiára épülő ok-
tatási rendszerét illetve segítették más intéz-
mények munkáját is. Ennek a módszernek a
lényege, hogy a gyerekek együtt dolgozva,
egymást segítve sajátítják el az alapvető
kompetenciákat. 
Intézményünkben jelenleg évfolyamonként
két párhuzamos osztályban folyik oktatás.
Az idegen nyelvet 1. osztályban kezdik ta-
nulni a gyerekek, a német és angol nyelvek
közül választhatnak. Az iskola felszereltsé-
ge a kornak megfelelő, minden osztályte-
remben projektor, számítógép segíti az él-
ményekre épülő tanítást, emellett laptopok
és tabletek is rendelkezésünkre állnak, me-

lyeket a tanítási órákon rendszeresen hasz-
nálunk, ezzel is fejlesztve tanulóink digitá-
lis kompetenciáját. Digitális eszközeink év-
ről évre bővülnek, drónok, kamerák, köztük
a 360 fokos is, 3D-s VR szemüveg, wacom
(digitális rajz) táblák, Bee-bot (robot mé-
hecske) és a robotika pályázaton elnyert
LEGO csomaggal színesíthetjük a délutáni
alprogrami foglalkozásainkat.
Az iskola folyamatosan fejlődik, újszerű mód-
szerekkel, programokkal próbáljuk tanulóinkat
felkészíteni a középiskolai évekre. Már máso-
dik éve a „Tanítsunk Magyarországért!” prog-
ram keretein belül a 7. és 8. évfolyamos tanu-
lóinkat az ELTE diákjai mentorálják. Öröm-
mel vettük át a tavalyi tanévben az „ELTE
Partneriskolája” címet.
A nyári hasznos és tartalmas időtöltést nap-
közis Erzsébet táborokkal tesszük élmény-
dúsabbá és színesebbé.
Célunk a jövőben is, hogy tanulóinkat – a
korosztályi sajátosságokat figyelembe véve
– élményalapú tudáshoz és a szabadidő tar-
talmas eltöltéséhez juttassuk.

Csemői Ladányi Mihály Általános Iskola
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is iskola lévén családias, közvetlen a
pedagógusok, a gyermekek és a
szülők kapcsolata. Nevelőtestü-
letünk erősségei a képzettség, az
elkötelezettség, elhivatott-
ság. Arra törekszünk,
hogy minden tanuló

legyen képes önmaga értékei-
nek felismerésére, önelfogadás-
ra, mások megértésére, tisztele-
tére. A diákok motiválásával, si-
kerélményhez juttatásával erősíteni
kívánjuk pozitív személyiségjegyei-
ket, kezdeményező készségüket, kreativitá-
sukat. Célunk, hogy egyszerre és egyforma
lendülettel segítsük a kiemelkedő tehetségű
és a lassabban haladó tanulókat, biztosítsuk
az esélyegyenlőséget. Közösségünkben az
értékközvetítés, hagyományőrzés és értékát-
adás igen fontos szerepet kap. Olyan iskolai
légkört igyekszünk teremteni, ahol a gyer-
mekek jól és biztonságban érzik magukat. 
A gyerekek iskolánkban angol nyelvet és
informatikát már 1. osztályos koruktól ta-
nulhatnak. Természetesen mi is a legfonto-
sabbnak a biztos anyanyelvi tudás alapozá-
sát tartjuk. Emellett játékos formában kezd-
jük az idegen nyelvvel az ismerkedést 1.
osztályban. 4. évfolyamtól heti 3 órában
csoportbontásban tanulják az angol nyelvet
a diákok, felső tagozaton emelt szinten pe-
dig heti 5, illetve 6 órában. Ehhez a feltét-
eleink is adottak, két nyelvi laborunk van,
egyikben interaktív tábla is segít abban,
hogy még érdekesebb és élményszerűbb le-
gyen az angol nyelv elsajátítása. 
A délutáni tanórán kívüli egyéb foglalkozá-
sok a hasznos időtöltés mellett a tehetség-
gondozás színterei is. A közösséghez tarto-
zás élményét erősíti számos rendezvényünk,
melyek közül kiemelkedő a névadónk tisz-
teletére rendezett Rákóczi-hét. Évek óta

közkedvelt „Játsszunk iskolást!” progra-
munk, mely az iskolakezdést könnyíti meg a
leendő első osztályosoknak. Játékos formá-
ban ismerkedhetnek a tanító nénikkel, társa-

ikkal, az iskolai élettel. Iskolánk
2017-ben sikerrel vett részt a Jobb

Veled a Világ Alapítvány által
működtetett Boldogság Intézet
nyílt pályázatán, melyet a ma-
gyarországi és határon túli neve-

lési-oktatási intézmények számá-
ra írtak ki. Elnyertük az Örökös

Boldog Iskola címet is. 
A Komplex Alapprogram az 1−6. évfolya-
mon került bevezetésre a 2019/2020-as tan-
évben, amelyet folytatunk a 7-8. évfolya-
mon. 2020 szeptemberétől bevezettük, és
azóta működtetjük a Microsoft 365 rend-
szert, amely egységes digitális felület, így a
tantermen kívüli online oktatásra is készen
állunk.

II. RÁKÓCZI FERENC 
ÁLTALÁNOS ISKOLA

2750 Nagykőrös, Kecskeméti út 39-41.
Tel./Fax.: 06-53/351-982, 

E-mail: ra25105@t-online.hu, 
OM-azonosító: 037718

TÓTHNÉ PATONAI CSILLA intézményvezető

k
Nagykőrösi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
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vodánk és általános isko-
lánk a sajátos nevelési
igényű gyermekek és fia-
talok gyógypedagógiai
nevelését, oktatását bizto-
sítja. Intézményünkbe a

pedagógiai szakszolgálat, szakértői
bizottságának véleménye alapján ke-
rülnek gyermekek, tanulók egy
adott nevelési év/tanév során –
folyamatosan. Utazó gyógype-
dagógusi hálózatunk az integrál-
tan nevelt–oktatott, sajátos neve-
lési igényű gyermekek és fiatalok
részére biztosít speciális támoga-
tást. Fejlesztő nevelés–oktatást biztosí-
tunk 2017. szeptember 1-től a súlyos és hal-
mozottan sérült tanulók számára, melyet
egyéni fejlesztés keretein belül látunk el. 
Intézményünk 2017 óta az Oktatási Hivatal
Bázisintézménye. Jelenleg 3 jó gyakorlattal
veszünk a programban részt:
• „Rejtett kincseink: Társadalmi integráció

és inklúzió a karácsony jegyében.” 
• Közlekedési szakkör, mint jó gya-

korlat
• Megsegítés a művészet eszközeivel – mű-

vészetterápia gyakorlatának bemutatása
Jelenleg 78 fő sajátos nevelési igényű beírt
gyermekünk van intézményünkben.

Intézményünkről bővebben:  
https://www.dalmadyiskola.hu/ 

https://www.facebook.com/dalmadyegymi/

ó
Nagykőrösi Dalmady Győző Óvoda, Általános Iskola és EGYMI
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skolánk 1952-től működik Petőfi
Sándor Általános Iskolaként. 1982-
ben az iskolával közös igazgatás alá
került az általános iskolai diákotthon-
nal és ebben az évben vettük birtok-
ba a – jelenlegi – Vadas u. 2. szám
alatti új iskolaépületet.

A Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Isko-
la teljesen osztott, ének-zene, idegen nyelv
emelt szintű oktatást folytató, egyműszakos
munkarendben dolgozó, napközis ellátást is
biztosító állami fenntartású intézmény.
Beiskolázási körzete magába foglalja a vá-

Nagykőrösi Petőfi Sándor Általános Iskola
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rosközpont egy részét, a város legnagyobb
lakótelepét, külső kerületei egy részét, sőt a
külterületi tanyavilágot is. Az iskola a város
legnépesebb alapfokú nevelési-oktatási in-
tézménye. A nevelő-oktató munkát a
2021/2022. tanévben 23 tanuló és 15 napkö-
zis csoportban szervezzük. Az átlagos osz-
tálylétszám 20-22 fő/osztály. A tanulók
80%-a veszi igénybe az iskolai étkezést. Az
iskolában széleskörű, sokszínű tanórán kí-
vüli tevékenységrendszer, foglalkoztatási le-
hetőség működik.
Híresebb tanítványaink: Rácz Zsolt vadász-
pilóta, Dónáth Ferenc olimpikon, Cselóczki
Tamás operaénekes, Szeleczki Dávid,
Szeleczki Ádám és Ivanics Mátyás éneke-
sek, Horváthné Szabó Anett népdalénekes

A sport területén több országos bajnokunk
(judo), nemzetközi, valamint európai bajno-
kaink is vannak ugyanebben a sportágban.
Kosárlabdázóink III-IV-es korcsoportban ki-
váló eredményeket érnek el.
A „petőfis” tanulók középiskolai pályafutá-
sa, helytállása – a visszajelzések szerint –
kedvező, eredményes. Emelt szintű ének-ze-
ne osztályainkból országos hírű népdaléne-
keseink vannak. 8. évfolyam végére az
emelt szintű angol nyelv oktatásában részt-
vevők alapfokú nyelvvizsgát tesznek. A
2020/2021. tanévtől emelt szintű német
nyelv oktatás is bevezetésre került. 2019
szeptemberétől „Boldog Iskola”, majd 2020
szeptemberétől „Örökös Boldog Iskola” cí-
met kapta meg az iskola.

Nagykőrösi Kossuth Lajos
Álalános Iskola 175 éve áll a ne-
velés-oktatás szolgálatában. Ne-
velőtestületünk tagjai képzett, jó
felkészült pedagógusok, akik fo-
lyamatosan bővítik tudásukat,

hogy tanítványaink kiváló eredményeket ér-
jenek el, a középiskolában is jól
megállják helyüket, szeressenek
iskolába járni. Büszkék vagyunk
az „Élménysuli” címünkre, melyet
az intézményben folyó Komplex
Alapprogram eredményes művelé-
séért kaptunk. Változatos pedagó-
giai módszerekkel vezetjük be di-
ákjainkat a tudományok világába,
miközben nagy hangsúlyt fekte-
tünk a lelki egészség megóvására
is. Az iskola nyitott, többféle saját
szervezésű rendezvénynek ad ott-
hont: tanulmányi és sportverse-
nyeknek, megemlékezéseknek,
gyermekprogramoknak, kreatív
iskolaelőkészítő foglalkozásoknak. 
Emelt óraszámban tanulnak ide-
gen nyelvet a gyerekek, valamint
érdeklődésüknek megfelelő foglal-

kozásokon bővíthetik tudásukat. Szeretettel
várunk minden iskolánk felől érdeklődőt
nyílt napjainkon kívül is. 

Érdeklődjön! Válaszolunk:
kossuthlajos.nagykoros@cegledik.hu

Kossuth – ahol öröm a tanulás!
a
Nagykőrösi Kossuth Lajos Álalános Iskola



piacgazdaság fejlődése, az Euró-
pai Unióhoz való csatlakozás új
kihívást jelent a magyar társada-
lom munkaképes tagjainak. Azt
szeretnénk, hogy nyelvtudásuk-
kal, szaktudásukkal, műveltsé-

gükkel, élethosszig tartó tanulási képessé-
gükkel tudjanak megfelelni a munkaerőpiac
új, gyorsan változó követelményeinek.
Iskolánk, a Gubody Ferenc Technikum,
Szakképző Iskola és Szakiskola 2007 óta
vesz részt a szakképzésben, képzéseink álla-
milag finanszírozottak és mindegyik szak
esetén államilag elismert szakképesítést
nyújtanak. Célunk a munkaerőpiacon hasz-
nosítható, kompetens szakképesítés meg-
szerzése.
Iskolánkba a 2022-23-as tanévben is várunk
minden tanulót, nem kizáró ok, hogy hátrá-
nyos helyzetű, különböző tanulási, beillesz-
kedési, magatartási nehézségekkel küszkö-
dő (SNI, BTM, HHH), akik nappali tagoza-
tos képzés keretén belül szeretnének érettsé-
git, szakmát szerezni.
Az új szakképzésben sokféle irányból érke-
ző fiatal számára teszi lehetővé, hogy a
szándékaihoz és készségeikhez legjobban il-
leszkedő, a munkaerőpiacon jól értékesíthe-
tő tudást sajátíthassák el.

A Gubody Ferenc Tech-
nikum, 

Szakképző Iskola és
Szakiskola 

kínálata a 2022-23-as
tanévre:

Technikum
A TECHNIKUSI KÉPZÉS 5
ÉVES. Az első két évágazati
ismereteket adó képzése
után a második ciklusban duális képzés fo-
lyik. A képzés időszakában a tanuló szerző-
dés átalakul munkaszerződéssé, amely a
képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
A négy kötelező közismereti tárgyból tesz-
nek érettségit a diákok, a technikusi szakké-
pesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötö-
dik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres
vizsga után két végzettséget igazoló bizo-
nyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bi-
zonyítványát, és a technikusi végzettségét
igazoló oklevelét.

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Logisztikai technikus kód: 0001

A logisztika, a szállítmányozás 
Magyarországon az egyik legnépszerűbb és
legkeresettebb szakmák közé tartozik. Tud-
juk, hogy a logisztikának óriási szerepe van
a modern világunkban, hiszen minden gaz-
dasági folyamatot az idő és a hely határoz
meg.

Szakképző iskola
A SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3 ÉVES. Az első év
ágazati ismereteket adó képzés, az azt köve-
tő két évben duális képzés folyik, elsősor-

a
Tanulj szakmát a Gubodyban!
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ban munkaszerződés keretén belül. A végzés
után itt is nyitott a lehetőség az érettségi
vagy akár a technikusi képzettség megszer-
zésére.

Építőipari ágazat
Festő, mázoló, tapétázó kód: 0011
Szociális ágazat
Szociális ápoló és gondozó kód: 0012

Ösztöndíjrendszer
A szakképző iskolában mindenki ösztöndí-
jat kap, a tanulói juttatás a jó eredményt el-
érő diákok esetében a technikumban a szak-
képző iskolában is elérheti a minimálbért.
Az ösztöndíj egy részét az eredményes vizs-
ga után egy összegben kapja meg a tanuló.

Gyakorlati oktatás
A gyakorlati oktatás 9. évfolyamon iskolai
tanműhelyben vagy tanműhellyel rendelke-
ző gazdálkodó szervezetnél valósul meg. A
további két évfolyamon 10-11-ben gazdál-
kodó szervezetnél történik munkaszerződés
keretében.

Szakiskola
A SZAKISKOLA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ
tanulók iskolai nevelése, oktatása céljából a
többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt
együtt haladásra képtelen tanulókat készíti
fel szakmai vizsgára és nyújt részükre a
munkába álláshoz és az életkezdéshez szük-
séges ismereteket.

Építőipari ágazat 
Szobafestő kód: 0021
Fa és bútoripar ágazat
Asztalosipari szerelő kód: 0022
Kreatív ágazat:
Textiltermék összeállító kód: 0023
Turizmus-vendéglátás ágazat
Szakácssegéd kód: 0024

Felvétel - Technikum és Szakképző Iskola
A rangsorolás feltétele a 8. évfolyam első
félévének sikeres teljesítése. A rangsorolás a
7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi
osztályzatainak átlaga alapján történik.

Szakiskola
Fentieken túl, felvétel kizárólag a sajátos ne-
velési igényt megállapító szakértői bizottsá-
gi szakvélemény alapján.

Elérhetőségek: 
2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9.

Telefon: 06-53/500-574
E-mail: info@gubody.t-online.hu

www.gubody.hu
OM: 201038

FÖLDVÁRI-VINCZE ILDIKÓ Igazgató
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elvételi követelmények: az ál-
talános iskolai eredmények
alapján számoljuk a pontszá-
mokat. A felvétel az elért
pontok alapján készített rang-
sor szerint történik, a közpon-
ti felvételi megírása a Toldiba

jelentkezéshez nem szükséges.
Gyakorlati helyet az iskola biztosít
a telephelyén lévő saját tan-
műhelyekben, a szakirá-
nyú oktatásban külső gya-
korlati helyeken is teljesít-
hető a gyakorlati képzés.
Kollégiumi ellátást igény
esetén biztosítunk.  

KMASZC Toldi Miklós 
Élelmiszeripari Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium
2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24.

Tel: +3653-351-922
E-mail: toldi@toldiszki.hu 

Web: https://www.toldiszki.hu/
OM azonosító: 035269/017

f

Szakmakínálat a nagykőrösi Toldiban
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Ceglédi Református Általános Is-
kola és Óvoda a 2022/23-as tan-
évben 3 elsős és egy előkészítő
osztály indítását tervezi: 
Iskolaotthonos művészeti jel-
legű képzésünket közel húsz

éve indítottuk útjára.
Az akkori célkitűzéseink ma is aktuálisak, hi-
szen a játékos foglalkozásokkal nemcsak az
iskolába való beilleszkedést tesszük
zökkenőmentesebbé, hanem a gyerekek ér-
deklődési körét is szélesíteni tudjuk. A tanítá-
si órák mellett ezért különböző művészeti te-
rületekkel ismer-
tetjük meg tanu-
lóinkat. Ezek a
dráma, az ének-
zene, a furulya, a
néptánc és a
többféle kézmű-
ves technikák.
Hajas Istvánné és
Monori Ildikó ta-
nító nénik szere-
tettel várják a kisdiákokat. 
Az idegen nyelvi osztály
(angol vagy német nyelv,
sakk, LEGO-Matek) osz-
tályfőnökei Lukácsiné Bíró Márta és Törökné
Veres Mária tanító nénik lesznek, akik játékos
módszereikkel és kedvességükkel fogják elva-
rázsolni a gyermekeket. A sakkal és a LEGO
matematikai alkalmazásával külön tanórákon
ismerkednek meg a gyerekek. Ennél a mód-
szernél különösen érvényesül a játszva tanulás
elve, hiszen ezek a játékok kortól és nemtől
függetlenül kiváló iskolai (...és otthoni) játékok
is, amelyek eredményesen képesek fenntartani
a gyerekek motivációját. 
A 2022/2023-as tanévben is indítunk két taní-
tási nyelvű osztályt, angol-magyar, illetve
német-magyar nyelven. A szülők és a gyer-

mekek részéről is nagyon közkedvelt. A pontos
és folyékony idegennyelvtudás ma már nem-
csak a továbbtanuláshoz, hanem a későbbi, fel-
nőttkori boldoguláshoz is elengedhetetlen. Eb-
ben a képzésben a gyerekek kiemelten magas
óraszámban tanulják a nyelvet: a heti öt nyelv-
óra mellett a testnevelés, a rajz és a technika
oktatása is a választott idegen nyelven zajlik. A
képzés egyik különlegessége, hogy heti egy al-
kalommal nyelvi lektor is segíti a gyermekek
nyelvtanulását és a nyelvtanárok munkáját.
A lektor, anyanyelvi szinten beszéli az adott
nyelvet, így azáltal, hogy a gyerekek auten-

tikus forrásból
hallják a nyelvet,
javul a beszédér-
tésük és a kiejté-
sük is. Az osz-
tály tanítói Jó -
nás-Tamasóczki
Dóra, Ondokné
Virág Nóra és
Baloghné Görög
Erika lesznek.

Az évek óta eredménye-
sen működő, családias
légkörű, kislétszámú elő-
készítő osztályunkba

Tóthné Gutpintér Anikó és Szuda Jánosné ta-
nító nénik várják a gyerekeket. Rengeteg esz-
közzel, sok mozgással, izgalmas feladatokkal
készítik fel a gyermekeket a kudarcmentes is-
kolakezdésre. Különösen odafigyelnek az
egyéni képességek megtalálására, kibonta-
koztatására. Foglalkozásaikat sok-sok közös
játék, együtt átélt élmények jellemzik.
A helyzetre való tekintettel online működnek
Sulivárós alkalmaink. A leendő elsős tanító
nénik, nyelvtanárok által tartott játékos kész-
ségfejlesztő foglalkozásokat email-en videó
formájában tekinthetik meg a jelentkező
nagycsoportos óvodások.

a
Bemutatkozik a Református iskola

„Nem a tudásban van a boldogság, 
hanem a tudás megszerzésében.”  

EDGAR ALLAN POE

Suli melléklet
Iskolái

Cegléd és Környéke
2022
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gyermekekért EGYÜTT vállal-
juk a felelősséget minden nap,
EGYÜTT a győzelmekben és a
kudarcokban egyaránt. EGY ÜTT
a szülőkkel és nagyszülőkkel,
EGYÜTT a tanítókkal, EGYÜTT

Istennel.
A „katolikus iskola” elnevezés összeköti a
gyermekeket, szülőket és családjainkat. Azo-
kat, akik elfogadják és támogatják a keresz-
tény szellemiség értékeit. Iskolánk tárt ka-
pukkal várja a keresztény családokat és azo-
kat, akik még nem döntöttek Krisztus mel-
lett, de támogatják gyermeküket abban, hogy
keresztény nevelést és oktatást kapjanak. 
A 2022-2023-as tanévben is három első
osztályt indítunk, amelyek megegyeznek ab-
ban, hogy biztos alapot adnak diákjainknak
a későbbi tanulmányaikhoz és az Élethez.
1.a osztály Magyar kultúra orientáció
(angol, vagy német nyelv): Magyar hagyo-
mányainkkal, szokásainkkal, a magyar tör-
ténelem évezredeivel és a magyar nyelv
szépségeivel ismerkedhetnek meg a tanuló-
ink a foglalkozásokon.
Leendő osztálytanító: Orosz Istvánné (Ol-
vasás tanítása: Meixner-módszer szerint)

1.b osztály Természetbúvár orientáció
(angol, vagy német nyelv): A természettu-
dományos, vagyis a teremtett világ értékei-
re, azok működésére és védelmére vonatko-
zó megfigyelések, gyakorlati foglalkozások
viszik közelebb a gyerekeket Földünk meg-
ismeréséhez.
Leendő osztálytanító: Bognárné Szabó
Csilla (Olvasás tanítása: Az egykori
Apáczai kiadó tankönyve alapján)

1.c osztály Infókaland orientáció (angol,

vagy német nyelv): Az informatika, vagyis
az algoritmikus gondolkodás alapjain elin-
dulva, diákjaink megtanulják élményeiket
gyakorlati formában, információk keresésén
és összerendezésén keresztül megélni.
Leendő osztálytanító: Ócsai Annamária
(Olvasás tanítása: Az egykori Apáczai kiadó
tankönyve alapján)

Hittanórák: „Szent Keresztes” szellemisé-
günk alapja, hogy fontosnak tartjuk a pozitív
emberi tulajdonságok erősítését diákjaink-
ban. Ilyenek például a szeretet, az irgalmas-
ság, a kitartás, a sportszerűség, az önzetlen-
ség, a szelídség, az alázat. Gyermekeink he-
tente kétszer tanulhatnak a kereszténységről,
nemcsak római katolikus, hanem evangéli-
kus és református hitoktatás keretében is. 
Idegen nyelvoktatás: mindhárom leendő
elsős osztályunkban elsajátíthatják tanulóink
az angol, illetve a német nyelv alapjait.

SZENT KERESZT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

a
Együtt veled!
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A „Szent Kereszt” sajátosságai
Rengeteg élményt adunk a tanítási órákon,
valamint a délutáni és az iskolán kívüli fog-
lakozásokon. Az érzelmi intelligenciára ha-
tó élmények (játék, megfigyelés, kísérlet, ki-
rándulás, erdei iskola, tábor) könnyebben el-
sajátíthatóbbá, érthetőbbé és maradandóbbá
teszik a tananyagot, tehát felhasználhatób-
bak lesznek a tanulmányok során, valamint
a nagybetűs életben.
A családi életre nevelés (CSÉN) órák is a
jövő emberét nevelik. Különböző témák,
szituációk játékos megélésére ad mintát, il-
letve fejlesztik tanulóink társas- és szociális
érzékenységét.
Második osztálytól furulyaoktatással is
hozzájárulunk tanulóink fejlődéséhez. A ze-
ne és a hangszer adta lehetőségek fejlesztik
az agy működését, valamint a kis kezek
munkáját.
A környezettudatos szemléletformálás

egyre több lehetőségét tárjuk fel iskolánk-
ban: iskolakert, interaktív megfigyelések, kí-
sérletek, szelektív hulladékgyűjtés, erdei is-
kola, sport- és lelki táborozások.
A magatartás és szorgalom jegyek mellett
szöveges értékeléssel biztatjuk tanulóinkat
és mutatjuk meg nekik a jó utat a társadalom
útvesztőiben.
Felsős évfolyamokon csoportbontásban ta-
nítjuk az idegen nyelveket, valamint a
matematikát. Ezzel biztosítjuk tanulóink
egyéni haladását, tehetségük kibontakozását.
Iskolánk folyamatos megújuláson megy ke-
resztül. Az épület külső és belső képének
változása a falak között folyó tanítás bizton-
ságát, egészséges környezetét jelenti, míg
pedagógusaink folyamatos képzése az okta-
tás megújulását, színesítését adja. 
Közösségünk ereje: az egymásra figyelés, a
segítés, az ösztönzés, kreativitás, nyitottság,
a mosoly, vagyis keresztény szellemiségünk
alapja: a SZERETET.

Szeretettel várjuk az érdeklődő 
családokat és gyermekeiket!

További információk és érdekességek:
www.szkkio.hu, valamint a Szent Kereszt
Katolikus Általános Iskola facebook oldalán.

SÁGI ANIKÓ igazgató



álunk az alsó tagozat 1-4. év-
folyamán „a tanulás játék és a
játék is tanulás”, így aztán
minden tanuló készségszinten
megtanul magabiztosan

• olvasni (értő olvasás),
• írni, 

• számolni,
• kommunikálni (egyéni és közösségi szinten).

Nálunk a felső tagozat 5-8. évfolyamán a
gyakorlatias, életszerű, használható tudás
és ismeret átadása a cél, hogy tanulóink
hasznos és elismert polgárai lehessenek
majd szűkebb és tágabb környezetüknek.
Nálunk egyénre sza-
bott módszertani fej-
lesztéssel segítjük a ta-
nulók előrehaladását,
mindenki számára sa-
ját ütemének megfe-
lelő differenciált ok-
tatás keretében.
Nálunk a gyerekek
egyéni képességeinek
felismerése és fejlesz-
tése kiemelten fontos
feladat minden peda-
gógus számára, ezért az élményalapú okta-
tás és az aktív tanulás vár tanulóinkra. 
Nálunk a tanulók egyéni sikere a közösség
sikere is, ezért mindenkinek biztosítjuk,
hogy lehetősége legyen kibontakoztatni te-
hetségét, képességeit a sport, a tánc, a zene,
az ének, a kultúra, a művészetek stb. számos
területén.
Nálunk a „különleges igényű” tanulók szá-
mára is garantált a sikerélmény. 
Nálunk minden végzős diák továbbtanul és
szakmát szerez.

Nálunk minden újonnan beiratkozó elsős ta-
nuló iskolakezdését teljesen felszerelt isko-
latáskával is támogatjuk.

Iskolánkban a 2022/2023-es
tanévben elérhető

- az iskolabusz program, melynek segítsé-
gével iskolánk biztonságosan megközelít-
hető a belvárosból

- tanulmányi ösztöndíjrendszer
- fejlesztő foglalkozások a sajátos nevelési

igényű tanulók számára
- felzárkóztató foglalkozások a főbb tantár-

gyakból
- felső tagozaton minden osztályban angol

anyanyelvű foglalkozások

- alsó tagozaton a logopédiai foglalkozások
- ingyenes étkezés
- családok támogatása – mentor program
- délutáni foglalkozások – felvételi előké-

szítés, mese-kuckó, sport, tánc
- rendszeres játszóház látogatások

RÁCZ TIBOR intézményvezető

Örkényi Úti Általános Iskola
2700 Cegléd, Ugyer XII dűlő 6.

Telefon: +3653707880
Email: iskola@ugyer.hu

n
Örkényi Úti Általános

Iskolát választani, mert…
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