
Gyermeképség
ynak
v Textilruházati Kft. egyik
nt feküdt a Kátai Gábor
or látta, hogy elkelne né-
olata és elhatározása való-
n a Kisújszállási Kunszöv
yai Andrea 23l.500 Ft ér-
inyunkat különböző mére-
rült gyermek pizsamákkal.
pség Alapítvány kuratóriu-
l juttatta el Dr. Szabó Má-

' főorvosának. Mindketten
r.ályon gyógyított-ápolt kis

Dr. Aradi Erzsébet
..kuratóriumi elnök

Gyermeképség Alapítvány

dés.sel is elégedett anégyszáz-
tíz tanulót huszonöt pedagó-
gus oktatja, a szaktanári ellá-
tottság minden tanszakon biz-
tosított. A zenei tanszakokon
a kezdó gyerekek körében na-
gyon népszerű a furulya, a
többi tanszék sem panasz.
kodhat, a hegedű' a zongoÍa
és az ütőhangszerek továbbra
is igen ,,felkapottak". A tava--

az októberben megtartott át-
adás és bejárás alkalmával azt
is megállapították' hogy az
épület je|en állapotában nem
alkalmas arra' hogy oktatás
folyjon benne. Külső és belső
felújításra is bőven megérett
már. Á város előreláthatóan
páIyázaton nyert pénzből vé-
geztelí e| a külső munkákat' a
belső felújítás pedig egy másik

táősek. ilt"qa 
. 

"yá.Ü,i.stíol' 
.

tója' Idősek Világnapja stb.).
Ezekre a napi munka mellett
készülnek fel' s külön feladat
a szerephssek megszervezé-
se, lebonyolítása. Mindez pe-
dig köszönetet érdemel, mert
minden esetben színvonalas
műsorok kerültek és kerülnek
napirendre

Elek György

Az én kön}^rtáÍam - a mi ktinvr.tárunk or
Az iskolai kónyvtárosta-

nárok munkaközössége so.
ron következő foglalkozását a

Szent Pál Marista Általános Is-
kola könyvtárában tartotta no-
vember 11.én.

A helyszín kiválasztását az
indokolta, hogy a nyári szü-
netben új' önálló helyiséget ka-
pott az iskolai könyvtár. |elen-
tős előrelépés ez az intézmény
életében, mert a tanulók nagy
része halmozottan hátrányos
helyzetű, ezétt a szociális hát-
rányok enyhítése, a tanórán kí.
vüli foglalkoztatás kiemelt fel-
adat az iskolai és a könyvtári
pedagógiai programban.

Az iskolai könyvtár fő fel-
adata a tanulás és a tanítás se.
gítése, fe|zárkóztatás, tehet-
séggondozás, olvasóvá neve.
lés, a szabadidő hasznos és kul-
turált eltöltésének biztosítása.
Ezen felídatoknak a tágas te-
rű, ízlésesen berendezett isko-
lai könyvtár az eddigieknél 1é.

nyegesen jobb körülménye-
ket biztosít. A könyvtárisme-
reti órák megtartására is jobb

lehetőség nyílt. Ezt a munka-
közösségi foglalkozás alkal-
mával személyesen tapasztal-
tuk is. Ezen a délutánon került
ior a bemutató őrára Andrá-
si Zoltánné könyvtárpedagó-
gus vezetésével, 15 lelkes, csil-
1ogó szemű 4.a. osztályos ta-
nr'Íló részvételéve|. Ez az óra az
olvasóvá nevelést szolgált, vál-
tozatos feladatokkal, a tanulók
aktív közreműködésével. Móra
Ferenc kedves soraira emlékez-
tetett bennünket: ,,Nem fecske
módra kell átsurranni a köny-
vön. Meg is kell abban merül-
nl.

A bemutató órát követően
Nagy |ózsefné igázgatónő is-
mertette az iskola munkáját
és a fenntartásban bekövetke.
zett változásokat. A fenntartó
a Mária Iskolatestvérek Szer-
zetesrend. Működésük követ-
kezményeként jelentős pozitív
irányú változások következtek
be az iskola életében. A taní-
tás, tanulás mellett céljuk a ró-
mai katolikus szellemiség ki.

alakítása' és a tanulók sokirá-
nyú gyakorlati fejlesztése.

Foglalkozásunk helyszíné-
nek választását indokolta egy
másik örvendetes dolog is. A
Könyvtárostanárok országos
Egyesülete pálry ázatot hirdetett
,Ietvezz iskolai könyvtárat!''
címmel. Erre a felhívásra And-
rási Zoltánné p á|yázatot készí.
tett a könyvtáruk új helyre köl-
tözéséről, amely munkát első
díjjal jutalmazta az országos
szakmai zsűri. Értékelésükben
kiemelték a pályázó tisztelet-
réméltó könyvtár.pedagógiai
munkáját' amelyet a hátrányos
helyzbtű tanulók olvasóvá ne-
veIése érdekéb en v égez,

A szakmai délután fontos ré-
sze volt a munkaközösség jö-
vő évi feladatainak ütemezése,
a Városi Csokonai Könyvtárral
való együtt.működés lehetősé-
geinek megbeszélése. Találko-
zásunk baráti beszélgetéssel,
kellemes vendéglátásqal zár ult,

Dr. Kasuba |ánosné
munkaközöss égvezető


