
§elei

X. évfolyam'1,2. szám 2002.iúnius 15.

Lovaskocsizó óvodások
=:,_..,*é-

Az óvodai eseményekről szóló írásunk a 2B3. oldalon kezdődik
(fotó; Molnár Mihály)
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OA falugazdósz rovata

Amit a támogatásí
kérelmekről tudni kell

Agrártámogatások ügyintézése még mindig gyakran

"készületlen" igytntézési szandékkal kezdődik a fogadóórákon. Az
eredménye s támo gatás igénylés éhez elengedhetetlenül szükséges
minden bemutatásra előirl okmány megléte és azok bemutatása
(esetenként fénymásolat csatolása).

Az a ftildhasznáIő, aki megfelel a 10212001, (Xil. 16.) FVM
rendelet feltételeinek és teljesíti a Nyilv. r, szerinti adatszolgáItatási
(regisztrálási) kötelezettségét, továbbá a ftildhasznáIati nyilván-
tartás részletes szabályaíről szóló l84ll999. (XII. 13.) Korm.
rendelet előírásait, meghatározott mértékű vissza nem térítendő
támogatást vehet igénybe. A 6. §-ban meghatározott támogatás
kategóriákat már korábban közöltem.

Fontos tudni, hogy a foldhasználó a:ía a nyilvántartott
külterületi szántőteriletre igényelhet vissza nem téfitendő támo-
gatást, amely a támogatás igénylésekor tulajdonában vagy
haszonb ér1 eti szet ző dé s alapj án használatáb an b ej e gyzett a körz eti
ftjldhivatal. Enől tudja bemutatni a Földhasználati Lap-szemle
ciműhatátozat nevére sző|ő leiratot. Ezen szemlében a "szívességi
használat" -tal bejegyzett ftildhasznáIatta nem adhatok igazolást,
mert az támogatásra nem jogosult terület.

Földalapú növénytermelési támogatást vgyanazon termék
területére nem vehet igénybe az, aki

a) az "agrár kömyezetvédelmi célprogramok" keretében azo-
nos növényi kultúra termő területére nyertpáIyázatot, illetve

b) a termékminőség javítását, öntöző támogatást az adott
termékre igénybe vette (p1. fúszerpaprika).

A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az
igénylő
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- az e|őző évi összes árbevételében a mezőgazdasági
ter,ékenységből származő árbevétele érje el az 50 oÁ-ot,

- a vetőmag, a mútrágya és a növényvédő szer felhasznáIását
§a neU<ul számított, legalább az igényelt összeg mértékéig saját

n é r,r e s zőIő, í gazo|tan ki e gyenl ít e tt számláv al í gazolj a,

- a hasznáIatában lévő mezőgazdasági területet a vegetációs
i dő szakb an gyommentes állapotban tartsa,

- ha őstermelő, rendelkezzen órvényesített őstermelőí igazol-
r, ánnyal és a tár gy évre érvényes értéke sítési b etétlapp al.

Gregus Sándomé

Eseménydús napok
az oviban

Piknik
Nagycsoportosaimmal kedves meghívásnak tettünk eleget

május 28-án, Szűcs Erzsébet, a negyedikesek - és az én óvodásaim
leendő - tanitő nénije ezen a napon piknikre invitált bennünket
ismerkedés céljából. Szeptembertől a két csapat testvérosztály lesz.

pontosan érkeztünk a 10 őrára kitűzött randira a suli
oldalkapujához. Zsőkanéni körbevezetett berrrrünket és bemutatta a

legfontosabb területeket: az ldvart, a jövendő osztálytermet, a

főépület egy részét.
A terepszemle után útnak eredtünk a Polgármesteri Hivatal
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melletti parkba, Előkerültek a labdák, tollasütők, az evés-ivás
kellékei. Míg a többség birtokába vette a fákkal övezett tisztást,
addig néhány "öreg" iskolás blzgőn kenceficélte a kenyérre avajat,
zsirt, csinosította paprika-, paradicsom-, uborkaszeletekkel és
s al át al evé l le l, A rohan gáIásb art, fo c i z ásb an, b o gar ászásb an kim erült
gyerekek gyors ütemben tüntették el az üdítőt és az ennivalót. A
megmaradt zöldségfeléket is el lehetett fogyasztani. Erdekes, hogy
a özelékek nem túlzottarl népszerűek gyermekeim körében, de hála
istennek, a nyers vitaminbombákat imádják. A tanító néni megí-
gérte, hogy ősztől többször szeryez nekik zöldség-gyLimölcs napot.
Közel másfél órát töltöttünk el együtt, ami hamar elszállt, de
muszáj volt visszatérnünk az ővodába az ebédkezdetére.

Ahogy a parkbéli búcsúzkodásnál, űgy a beszámoló végén
ismét köszönetet mondok Szűcs Erzsébetnek és a negyedikeseknek
a vendéglátásért.

Gyermeknap
Május 31-én meglepetésekkel teli nap virradt az óvodásokra.

Három szoba helyett kettőben tevékenykedhettek a gyerekek, kissé
zsúfoltan, hering módj ára.

A tizőrai előtti perceket az udvaron töltötték, míg közülünk
néhányan ünnepi asztalt tefitettek. Mint karácsonykor, most is
együtt étkezett mindharom csoport. Szalámis kenyérrel, ivólével
degeszre tömték a pocakjukat, majd megtohamozták az almával,
banánnal, szamőcával megrakott tányérokat. Hihetetlen, de a
jóllakás után is fért még bőven a gyümölcsökből a hasikájukba.
Miután már tényleg nem bírtak enni, átmentiink az eddig lezárt
szobába,amierreaza|kalomrabábszirlházzáalakult.

A három mesejelenet nagy tetszést aratott. Bábjáték közben
csilingelés jelezte, hogy megérkezett a pónifogattal Szentgyörgyi
János. Előadásunkat a további események követték: lovaskocsiká-
zás, agyagozás, új homokozó játékok felavatása. Ezen
c s elekvés eket a c sop ortok felváltv a v é gezték.
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Mi, nagyok mentünk először ismerkedni a lovacskákkal. A
haverkodás után kocsira ültünk, s az utcákon tartózkodók ámulatára
körbeutaztuk a falut. Két "nagy" cocó mellett két pici paci kapkodta
apró lábait.

Visszaérkezvén az oviba, helyet cseréltiink a kicsikkel,
menttink agyagozni. Lantosné Horváth kén iskolások segédletével
már reggel áthurcolkodott udvarunkra. Inci beavatott bennünket a

fazekasság rejtelmeibe, s mindenki azt készitett, amit akart. Lehe-
tett korongon is munkálkodni. A gyerekek élvezettel tapicskolták,
formálták az agyagot,

Időkö zb en a b áb szittházat elkö|tö ztettiJk, s mi nap o sko dtunk :

megtedtettünk ebédhez. Kényelmesen, saj át megszokott helyükön
étkeztek a csemeték.

Az evés végeztével lefekvés helyett rövid játékidő követ-
kezett, majd 1 őrára áNonultunk aFaluhíuba, A "Rest Miska" című
mese zenés feldolgozásátnéztik meg a BIBUCZI együttes előadá-
sában. Pár éve " Az öreg halász és zsémbes feleségét játszották.

Mint akkor, most is fergeteges sikeriik volt. A végén annyira feldo-
bódtak a gyerekek, hogy a fátadtságot feledve ugrabugráltak a

zenére, Amikor 2-kor visszamentinkaz óvodába, a legtöbb apróság

külön ajándékot kapott: szüleik hazavitték őket.
Az itt maradók uzsonnízással és játékkal múlatták az ídőt.

Minden gyermek lufival, csokival, a saját készítésű agyag-
tárgyaikkal és élményekkel bőségesen ellátva tért otthonába.

Az óvodások és munkatársaim nevében szeretnék köszönetet
mondani azoknak az aktiv szülőknek, akik a programok szerve-
zésében, a gyümölcsökbeszerzésében és azok kora reggeli előké-
szítésében résztváIlaltak, s felejthetetlenné tették ezt anapot.

Évzárő, ballagás
Június l-jén 9 órakor kezdődött a Faluhiuban a tanévzárő

ünnepély, melynek keretében a nagycsoportosok elbllcsuztak az
óvodai élettől.
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A csoportszobában utoljára gyülekeztünk ebben a "tanévben".
A bucsuzást, elválást nem lehet megszokni, mindig fajdalmas és
megható. Az együtt töltött I-2-3 év során rengeteg esemény
történik veliink, s ez idő alatt érzelmileg közel kerülünk egymás-
hoz. Háromévente az utolsó együtt töltött percek felkavaqák az
óvónő lelkét, hiába próbál erős lenni. Mint mindenkor, most is
elszorult a torkom, ahogy végignéztem gyermekeimen. Szüleikkel
együtt várták, hogy mondjak valamit. Mintha nem én lennék, oly
távolról jött a hangom, s később tudatosult bennem, hogy össze-
fiiggóstelenül, sírva hebegtem. De a zátszót soha nem szabad előre
megími és bemagolni, mert az szinjáték. Az a valós, amit abban a
pillanatban produkál az ember.

Az érzelmi viharok csitultával sorba rendeződtünk és elindul-
tunk legutolsó óvodás szereplésünk színhelyére. Mi, nagyok kezd-
tük a műsort, a nagycsoportban tanult versek, énekek, táncjátékok
csokrával. Gyermekeim a kezdeti elfogódottság után egyre felsza-
badultabban produkáltak.

Utánunk a legapróbbak, majd a középsősök mutatták be, mit
tudnak. Eközben a számítőgépes teremben g,tíjtött:lk az erőt a
fináléra. Amikor közeledett a mi időnk, a dajka néni, Matyóka és
Kormányosné Váradi Ildikó segédletével mellénybe bújtattuk,
feltaisznyíatuk kis csapatomat, és újfent színre lépttink. A
ballagásról szóló versek és dalok elhangzását követően búcsút
vettek a most már iskolásoknak számítő nagyoktól a kicsik, majd a
középsősök, akik a maguk készítette ajándék órarenddel is
kedveskedtek nekik.

Még röpke időre visszatértünk az ővodába. ahol a nyáir sza-
badságukat kezdő iskolába menők magukhoz vették rajztermésüket,
egyéb felszerelésüket. Néhány apuka videóra vette gyermeke
búcsúlépteit.

kontesz Józsefné

.E6
4"
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A csengelei Altaláno§ Iskola és

Napkö ziotthono§ Ovoda értékelő
beszámolój a a 2001l2002-es tanévben

v égzett o ktató-n evelő mu n káról

Altaldnos helyzetkép, a 2001/2002-es tunév indítdsa

Az íntézményben az uj tanéwe megújult szewezeti formában
kezdtük az oktatő-nevelő munkát. Aközös igazgatású közoktatási
lntézmény új neve Általanos Iskola és Napköziotthonos Óvoda. Az
átszervezésre, melyet a fenntartó, a csengelei Önkormányzat is
támogatott, azért volt szükség, mert sokkal hatékonyabbá akartuk
tenni működésünket, Tagintézményünkkel, a Napköziotthonos
Óvodával és ahozzáÁrtoző konyhával magasabb szintre emeltük
kapcsolatunkat az Intézménybe jánő óvodások, iskolások minél
jobb elliúása, kiszolgálása érdekében. Közösen készülijnk az
Intézmény minő s é gfej 1 e s zté s ének ki do 1 go z ás ár a és v é gt ehajtás ár a.

Az nj tanévre elkészült az íj Szewezeti és Működési Sza-
bályzat, az ,Ji Híuirend, az új közös pedagógiai program. A
pedagógiai program részeként elkészült az t| kerettanterv szerinti
módosított helyi tantew (22 kötet) és az Intézmény új nevelési
programja. A minél hatékonyabb munka érdekében a tantestület 80
oÁ-a szakírinyll továbbképzésen vett részt.

A csengelei Általános Iskolában 173 tarrulóval, az óvodában
55 óvodással kezdődött az q tanév. Az iskolában 8 óvfolyamon 9
osztáIyt, és az előzetes felmérést ismerve 3 napközis csoportot és
tanulószobát indítottunk (92 fő). Az oktató-nevelő munka haté-
konyságának emelése érdekében az idegen nyelv, a számítástech-
nika, a technika és egy osztályban a matematika targyakban az
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érintett felső tagozatos osztályokban kiscsoportos oktatási formá-
ban folyt az oktatási-nevelési tevékenység. Az óvodában 3 délelőtti
és két délutáni napközis csoportban nevelték a gyermekeket.
Valamennyi tanulónak biztosítottuk a napközis és tanulószobai
szolgáltatást és az étkezést.

Az Intézmény személy ellátottsága évek őta változatlan. A
tanév kezdésekor egy kolléga szülési szabadságra ment, őt sikerült
megfelelően (új tanítóval) helyettesíteni, A szakos ellátottság tekin-
tetében 100 %-os az ellátásutk képesítés nélküli nevelő az intéz-
ményben nem dolgozlk. Az ének tantárgy oktatását szerződéssel
oldottuk meg, Az intézménynél a megnövekedett számitőgéppark
rendszetgazda alkalmazásáú, tette szükségessé (22 számitógépes
munkahely). Az oktatást segítő technikai állomány teljes létszámú
volt. Megoldottuk a logopédiai képzést, illetve a gyógytestnevelést.
Az intézmény személyi állományába nem tartoző munkatársak is
lelkesen és nagy hozzáértéssel segítették oktató-nevelő munkánkat.
Magas színvonalon működött a művészeti képzés és a rendez-
vényeink lebonyolításában is színesítették kínálatunkat.

Alakuló nevelőtestületi értekezletünkön az e7őző év végi
tantestületi döntésnek megfelelően (munkaterr,vázlat, tantárgy-
felosztás) készítettük el és véglegesítettük a csengelei Általános
Iskola és Napköziotthonos Óvoda éves munkatewét, munkarendjét
és a tantárgy felosztásunkat. Arra törekedtünk, hogy minden kollé-
ga közel azonos leterhelést kapjon. A tanév elején megalakult
Igazgatőtanács minden lényeges, Intézménsn érintő kérdést meg-
vitatott.

Az év elején megalakuló szakmai munkaközösségek nagy
mértékben segítették az iskolavezetés és a kollégák mwkáját. Az
induló szakkörök (anyanyelvi, matematika, német, angol, egész-
ségügyi, sport) főleg a tehetséggondozást szolgálták és ingyenesek
voltak tanulóink számára,

Az első íanitási napra tiszta tantermekkel, rendezett kör-
nyezette| vártuk tanulóinkat. Az egész tanév során igyekeztünk
kömyezetünket ápolni, bán ezen a téren még sok tennivaló akad.
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Az intézmény szakmai mankdjának értékelése

A nevelőtestület elfogadott munkatenmek megfelelően a

tanítók és a szaktanarok elkészítették a szaktárgyl és nevelési
programjukat a megadott hatáidőre, szeptember 20,ig. Bonyo-
lította a munkát, hogy a központi utasításoknak megfelelően
(Oktatási Minisztérium) az első és ötödik évfolyamon a módosított
pedagógia programunk szerint minden tantírgyből új tanmenetet

kellett készíteni, illetve az osztáIyok nevelési programját is át

kellett dolgozni. Íey u 20OIl20O2-es tanévben az első és ötödik
évfolyamon a kerettanterv szerint átdolgozott helyi tanterv szerint,
a második, harmadik, negyedik évfolyamon a NAT helyi tanterve
szerint, a hatodik hetedik és nyolcadik évfolyamon az oktatási
miniszter álta| jőváhagyott központi tanterv szerint kezdődött az
oktató-nevelő tevékenység.

A programunkat átvizsgálva megállapíthatom, hogy jó és

megvalósítható tanmeneteket készítettek a kollégák, A tanév eleji
diagnosztikai felméréseket valamennyt évfolyam minden tantár-
gyában minden tanulóval megvalósították, Ez nagyon fontos mo-
mentum volt, mert csak így lehetett az érdemi munkát megfelelő
szinten elkezdeni (hiányosságok kiszűrése, ismétlési terv). A
200ll2002-es tanévben kiemelkedően az e|ső és ötödik osztá|y

tanulmanyi munkáját kísértük írgyelemmel. Tettük ezt azért is, mert
az OM tanévnyitó utasítása a|apján ezen két évfolyamon országos
központi felmérést v égeztek. Izgatottan vártuk a kiértékelést, amely
nagyszerú eredménl hozott. Az ötödik osztályban a matematika
eredmény 920községközül a 33. helyenvégeztek tanulóink az első
három oÁ-ban. Az összes települést írgyelembe véve 1560 közül a

74. helyen végeztektanulóink (az első ötYo-ban). Amagyar olvasás
szövegértés teljesítmények még ennél is jobb eredményt hoztak. A
920 község közül az első legjobb eredményt értük el. A települési
rangsort figyelembe véve 1560 település közül az ötödik helyen
végezti,ink. Ezen eredmények nagyszeníek és a kollégák szal<rtai,

emberi hozzáértését bizonfltjak, A szakmai munkához tartozlk,
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hogy a nevelők bátran vállalják munkájuk megmérettetését. Talán
soha nem vettünk részt ennyi tanulóval a különböző szaktárgy
versenyeken. Az alsósok, felsősök nagy számban vettek részt a
matematika, mesemondő, szavalő versenyeken. A körzeti és megyei
megmérettetéseken a szép eredmények mellett országos versenyre
is eljutottunk, ahol népdal éneklésből 11. helyet (Varga Andrea),
illetve matematikábőI 32. helyet (Gurdics Gábor) szereztünk. A
megyei döntőkön is értékes helyezéseket értünk el. Valamennyi
sportcsapatunk eredményesen szerepelt (arany, ezüst és bronzér-
mesek egyéniben és csapatban is).

A tapasztalatok szerint az osztályokban tanító kollégák lelki-
ismeretesen, flagy türelemmel foglalkoztak a tanítványaikkal. Jól
alkalmazták a differenciált foglalkozásokat, A kiemelkedő és
gyengébb tanulók is mindig megtaláltak a nekik megfelelő órai
elfoglaltságokat. A számonkéréseknél megfelelő volt az írásbeli és
szóbeli feleletek arinya, Az egész tanév során a pedagógiai
programunk szellemében jártak el a kollégák, hogy az értékelések
időpontjában (félév, év vége) megfelelő számu érdemjegy álljon
rendelkezésre. Ez az alapkövetelménye az egyéru teljesítmények
hiteles értékelésének. A szakrnai programozott felméréseket elvé-
geztették a tanulókkal (megfelelő előkészítés után) és az eredmé-
nyeket ismertették a szülőkkel (izenő fiizetek, ellenőrzők). A
témazárők az országos sztenderd feladatok alapján kerültek meg-
írásra. Az eredmények (pontos érdemjegyek, százalékos teljesítmé-
nyek) az együttdolgozás eredményei.

Nem lehetünk maradéktalanul elégedettek, mert néharry
tanuló esetében minden erőfeszítésünk sikertelen volt. A jövőben
még kiemeltebben kell ezen gyermekekkel foglalkoznunk. Közre-
játszott ebben a családi háttér érdektelensége, és az érintett
gyermekek telj es közönye.

A szakmai munkát vizsgá|va elmondhatom, hogy a kollégák
becsületesen, pedagógushoz méltóan végezték munkájukat. A
szakmai programok terveit és a naplók haladási részét, az őrai
munkát összehasonlítva tananyagban, őraszámban elmaradás,
eltérés nem tapasz talhatő.
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Az intézményvezetés nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a
lehetőségeket mérlegelve minden segítséget megadjon a kollé-
gáknak munkájuk nyugodt, megfelelő végzéséhez. Nagyon jó
partnerünk volt a szülők segítő közössége és az Önkormányzat
iskolabarát tevékenysége. Köszönjük és a jövőben is számítunk
rájuk, Összességében a nevelőtestület munkáját kiválónak
értékelem.

A m in ős édej l es zt é s i m u n kán kr ó l, er e dm ény ekr ű
Új pedagógiai programunkban részletesen foglalkozunk a

minőségbiztosítási fejlesztés témakörével. A tervek akkor érnek
valamit, ha tesziink is érte, hogy azok megvalósuljanak.

A tartalmi szabáIyozás területén fő céIkiűzéseink a követ-
kezők voltak:

- kerettantervek és a helyi tanterv egyeztetése, akalmazása;
- az nj tantervi követelmények pontos ismertetése, differen-

ciált alkalmazása;
- a nevelés eredményességének fokozása;
- a hatékonyság és eredményesség mérése, összehasonlítása;
- középiskolara előkészítés, kiemelten mawar, matematika,

történelem és idegen nyelv targyakból;
- intenziv felzárkőztatás, korrep etálás ;

- tehetséggondozás;
- any agi forrást erem té s, p ály ía atok;
- nevelési tervek készítése;
- oktatási-nevelési önértékelés.

Szervezeti szab ályozás:
- tanulócsoportok differenciált működtetése, lehetőségek ki-

használása, osztálybontás csoportokba;
- szabadidősáv intenzív kihasználása, szakkörök, önképző kö-

rök, osztályprogramok;
- p edagó gus továbbképzés többir ányí szerv ezése;
- intézményl pozíciók erősítése, jó hírünk megőtzése;



-292-

- partnerkapcsolat fejlesztése (közvetlen tanulók, szülők, Ön-
kormányzat, közvetett SZM Iskolaszék, partner iskolak);

- SZMSZ gyakorlati érvényesítése;
- Diák Önkormán yzat aktiv tevékenysége;
- szerv ezeti önértékelés.

G azdas ági szab ály o zás :

- az íntézmény működéséhez szükséges pénzeszközök
takarékosf elhasználása;pályánatokkalhiánypótlás;

- eszközfejlesztés;
- az intézményi klíma fej lesztése (körülmények j avítása) ;

- a gazdá|kodás szabályozásához szükséges SZMSZ mellék-
letek szerinti munka érvényesítése (számvite|i, gazőálkodási sza-
b ály zatok napraké s z s é ge) ;

- szakmai, gazdasági összhang az iskola és óvoda között;
- gazdasági önértékelés (beszámolók, jelentések, költségve-

tési).
A tanév folyamán a tantestület tagsa;r és az Intézményvezetés

a szabá|yozási területeken megtargyalta a tennivalókat és igyekezett
minden kritériumnak megfelelni. Valamennyi szempont az oktatás-
nevelés hatékonysá gának, az er edményességnek v an a|ár endelve.
Már mutatkoznak eredmények. Az országos felmérés, a körzeti
megyei versenyek produktumai. A 2002l2003-as tanévtől a
csengelei Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda bekapcso-
lódik az országos minőségbiztosítási rendszerbe. A Comenius
2000 program apartnerközpontú működés L íntézményi szint telje-
sítése az elkövetkező tanév feladata.

Minőségbiztosítási és vizsgarendszerünk eredménye í azt mu-
tatják, hogy ezen pedagógia folyamat és tevékenységforma nagyon
jelentős az intézmény életében. A mindenkoi e|Ienőrzés, értékelés
eredménye, hogy a tanuló-tanár visszaigazolást kap az elvégzett
munkáról. Úgy érzem, jó úton haladunk. Közvetlenül vagy
közvetve minden munkatársunknak van valamilyen kapcsolódása
az e|ért eredményekhez, Köszönet érte a közreműködő kollégák-
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nak. A továbbképzések rendszere szorosarr kapcsolődik az íntéz-
mény minőségbiztosítási rendszeréhez. Yalamennyi kolléga részt
veít az oktatás-nevelés folyamatát segítő képzési formában. A
tantestiilet teljesítette a7 éves továbbképzési ciklus előírásait.

Az intézmény nevelési eredményei

A csengelei Általános Iskolában az oktatő munkától elvá-
laszthatat|an a nevelési tevékenység, amelyek minden szinten
egységet alkotnak. Nevelésünk folyamatában, amely iskolai szinten
az első osztá|ytől a nyolcadik osztáIy befejezéséig tart, kiemelten
kezeltük és kezeljük az a|ábbi alapvető területeket.

Pedagógiai programunk szerint:
- minden tanulónak nyújtsunk egységes alapműveltséget,

amely tovább építhető, bővíthető;
- kialakítani a tanulókban a körülményeldtez való gyors alkal-

mazkodás készségét;
- pozitív erkölcsi tulajdonságok megalapozása, fejlesztése,

mások megbecsülése, megértése, segítőkészség, igazságérzet, kö-
zösségi étzés, tisztelet tarsaknak, felnőtteknek, szülőknek, a haza-
szeretet érzésének fejlesztése, a munka és a dolgozó ember megbe-
csülése, beszédstílus és forma fejlesztése mind-mind fontos rész-
terület;

- technikai műveltség fejlesztése;
- aszép befogadása, megóvása, megteremtése;
- testi, szellemi egészség, edzettség, személyi higiénia.
Ebben a tanévben valamennyi osztályvezető elkészítette az

osztályának nevelési programját. A terveket átvizsgá|va lartal-
mazták a tervek a nevelósi programunkban meghatarozott személyi-
ségfejlesztő foglalkozásokat (10 őra), kirándulásokat, rendezvé-
nyeket. Nem csak az osztáIyfőnöki óra a szintere a nevelésnek,
hanem minden alkalom, ahol tanítványainkkal találkoznak,

A tanítási órákon kívül ebben a tanévben számtalanlehető-



-294-

séget teremtettek a kollégák a nevelés kiteljesedésének. A teljesség
igénye nélkül szeretném ezen eseményeket felsorolni:

Az első osztá|y Szegedre, Ópasztaszerre kirándult, klubdélu-
tánt szewezett és közösen készült a különböző versenyekre.

A második A osztáIy a könyvtánal ismerkedett, szaktárgyi
versenyekre készült, Szegeden és Ópusztaszeren kirándult, títázott
környezetünk megismerése érdekében (romok, Dongér).

A második B osztály is Szegeden és Ópusztaszeren volt ki-
rándulni és a helyi környezettel ismerkedett.

A harmadik osztály Budapesten kétszer járt (Tropikárium,
Nagycirkusz), Szegeden mozi és szirűé.zlátogatáson vett részt.
Aggtelekre szeweztek kirándulást és Jászszentlászlőra kerékpá-
r o ztak, klub délutánt szew eztek.

A negyedik osztály szitlháulátogatáson volt Szegeden, kirán-
dult szilvásváradra, klubdélutánt szerv ezett.

Az ötödik osztály klubdélutánokat szervezett, kirándult Kis-
kőrösre, moziban volt Szegeden, kirándult Aggtelekre,

A hatodik osztály Kiskunmajsán, Budapesten kirándult, Sze-
geden volt színhá zb an, mo zíb an, klubdélutánt szew ezett.

A hetedik osztáIy klubdélutánt rendezett, Egerbe kirándult.
A nyolcadik osztály klubdélutánt szervezett, Mártélyra kirán-

dult.
A szakkörökben is fontos a nevelési tevékenység. A

matematikusok versenyeket szerv eztek, kirándultak Mártélyra.
Az egészségugyt szakkörösök vetélkedőn vettek részt kőzö-

sen és a különböző körzeti és megyei versenyen eredményesen
képviselték iskolánkat (polgárivédelmisek területi első, megyei
negyedik helyezés; elsősegélynyujtók területi első, megyei negye-
dik helyezés), Blend-a-med, Always program.

Köszönet és elismerés a kollégáknak, hogy a szoros tanul-
mányi munkarend mellett effe a pedagógiai területre is nagy
energiát mozgósítottak, sokszor a szabadidejüket sem kímélve.

(folytatjuk)
Heim Gézaigazgatő
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lOlrrarenc receptjeim

Krumplitát tükörtoj ással
Hozzávalók: l kg krumpli, I0 dkg főtt fiistölt szalonna, ]

nagy fej vöröshagyma, ] kis doboz paradicsompüré, 2 nagy húsos
zöldpaprika, ] csokor snidling, 4 tojás, kevés vaj, só.

A szalonnát apró kockara vágjuk, zsiqát kiolvasztjuk, a pör-
cöt kivesszük, félretesszük. A zsírban üvegesre pidtjuk az aprőra
vágott vöröshagymát, belekeverjük a paradicsompürét, felöntjük
egy csésze vízzel, és óvatosan megsőznlk (vigyízmnk, a szalonna
sós!), Beleöntjük a megfisztított, apró kockákra vágott krumplit,
Hozzátesszük a kicsumázott, hosszában négybe vágott zöldpap-
rikát, Letakarva, lassan puhára pároljuk, majd fedő nélkül rövid lére
sütjük.

Közben forró vajon szép kerek tiikörtojásokat sütiink. Tála-
1áskor a krumplit gazdagon megszórjuk aptőra vágott snidlinggel,
és a tetejére ültetjük a tükörtojásokat.

Iő étvágyatl
Nemere Ilona

Hírdetések
Virágboltomba alkalomszerű munkára alkalmazottat keresek!
Sarrdor Józsefrré Ü o0-:ol+ 23I 45I

Elveszett Panni nevű dalmata (fehér, fekete pöt§ös) kutyám.
Ha valaki bármit tud róla, kérem hívja a 06-3019 598 442
telefonszámon Nemere llonát!
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9 éves Lada 2107 típusú szeméIygépkocsi 40 ezer kilométerrel eladó.
Érdeklődni: Valkovics Antal Csengele, Tanya 549. d06-30/3 043 366

Fogorvosi asszisztensnőt keresek érettségivel! - Információ dr. Balikó
Katalinnál (telefon: 286 0l7)

csengelei 2 szobás, összkomfortos tanya eladó, Erdektődni; csáki Lószlóné
Csengele, Tanya 58L d 06-30/4 323 248

Táptakarmány kereskedésemben tiizelő- és építőanyagot (PB-gáz, beton-
gerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyae, sóder stb.) is árusítok.
Előrendelés esetén néhány napos határidővel házhoz szállítom a megrendelt
anyagot. Gyors kiszolgáIás, kedv ező árak|.

Nyitva tartási idő: keddtől szombatig 7-tő| 13 őráig.

Baranyi Józsefkereskedő Csengele, Arany J. u. 1.

Fotó szaküzlet Kisteleken, a posta mellett!
- Igazolványkép 3 perc alatt!
- Fénymásolás A3 és A4 méretben!
- Gyermeksorozat, ballagás, eskiivőJakodalom, egléb rendezvényekfelvétele.
- Fényképezőgépek, filmek, elemek, albumok és képkeretek nagl választékban
kaphatók!
- Fényképezőgép j avítás, szaktanácsadás,
- Filmkidolgozás l nap alatt!
- Pasztell- és olajképek vásárolhatók!

Nacs a Jáno sné fényképész
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16.

B 257 786, este:329 659 d06-30/2 638 168

v Gs}fgelei ,-

Kístiúar,
A csengelei Polgárőr Csoport támogatóinak

havonta kétszer megjelenő lapja

kiadja és sokszorosítja: csengelei polgárőr csoport Felelős kiadó:kucsora péter
Szerkesztőség: Csengele, Felszabadulásutca2/A. e-mail: csengele@freemail.hu
Alapító szerkesztő: Molnár Mihály Felelős szerkesztő: Kontesz Józsefné


