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Beiratkozás
Az Ipolysági /Hviezdoslav utca

32./ Magyar Nevelési Nyelvű Óvo-
da igazgatósága értesíti a kedves
szülőket, hogy a gyermekek beíratá-
sa a 2005/2006-es tanévre 2005. már-
cius 1-jétől márc. 31-éig tart naponta
7.00 órától 16.00 óráig.

Mindenkit szeretettel várunk.
Danis Magdolna

óvodavezető

A Pázmány Péter Alapítvány az elmúlt
évben, együttműködve a támogatást nyúj-
tó Határon Túli Magyarok Hivatalával, az
Illyés Közalapítvánnyal, a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Szövetségével, vala-
mint a támogatást igénylő Szlovákiai Ma-
gyar Szülők Szövetsége Alapszervezetei-
vel, biztosította a támogatások eljuttatását
a kedvezményezettekhez.

Az alapítvány 2004. március 19-i ha-
tállyal meghirdette a Szülő és iskola pályá-
zatát, melynek köszönhetően 2004. no-
vember 12-ig a szlovákiai magyar alap- és
középiskolát látogató és a támogatásra jo-

gosult 54 921 diák közül 54 171-et részesí-
tettünk támogatásban.

A támogatások hatékonynak bizonyul-
tak, mert:
– a jogosultak saját szervezeti képvisele-
tükön keresztül hozzájuthatnak a támoga-
táshoz,
– a támogatás segíti a szülőt és a gyermek
által látogatott oktatási intézményt, mely
hosszabb távon a színvonal emelését is elő-
segíti,
– a szülői szövetségek alapszervezetei, e-
gyüttműködve a magyar nevelési nyelvű
óvodákkal, azokat támogatásban részesí-

A Pongrácz La-
jos Magyar Alap-
iskola az elmúlt é-
vekben szoros kap-
csolatot épített ki a
körzetéhez tartozó
óvodákkal. Ez leg-
inkább abban nyil-
vánul meg, hogy az
iskola pedagógusai
a különböző iskolai
rendezvényekre –
karácsonyi műsor-
ra, esztrádműsorra,
farsangi bálra –
meghívják az óvodásokat is. Ezeken a kö-
zös programokon a legkisebbek nemcsak
jól szórakoznak, de játékos formában meg
is ismerkedhetnek azzal a környezettel, a-
mely később második otthonukká lesz. U-
gyancsak hagyomány lett a karácsony előt-
ti ajándékozás is, mégpedig a Rákóczi Szö-
vetség jóvoltából. Ez a 90-es évek közepén
kezdődött beíratási programnak a szerves
része, célja az, hogy felhívja az anyanyelvi
oktatás fontosságára a szülők figyelmét.
Ilyenkor az óvodások ajándékcsomagot

A Pázmány Péter Alapítvány működéséről
tik, és az elsősöket tanszercsomaggal vár-
ják az iskolában, közös rendezvényeket
szerveznek stb.

A támogatás főbb felhasználási terüle-
tei:

1. Az oktatási intézmények támoga-
tásának területén:
– oktatási segédeszközök vásárlása,
– számítástechnikai és audiovizuális segéd-
eszközök biztosítása,
– az iskolai és diákkönyvtárak feltöltése,
– könyvjutalmak vásárlása a legeredmé-
nyesebb diákok részére,
– nyári, kézműves-, környezetvédelmi,
nyelvi táborok szervezése diákok részére,
– tantárgyversenyek szervezése és azokon
való részvétel,
– számítástechnikai és nyelvi tantermek
kialakítása és bővítése,
– tankönyvek, segédtankönyvek vásárlása,
– diák-, művészeti és folklórcsoportok mű-
ködésének támogatása stb.

2. A diákok célirányos támogatása:
– tanszerek és taneszközök biztosítása,
– sporteszközök és sportruházat vásárlása,
– tankönyvek, segédtankönyvek, szótárak
stb. vásárlása a diákok tulajdonába,
– diák- és ifjúsági lapok rendelése korosz-
tály szerint,
– kötelező olvasmányok, irodalmi művek
megvásárlása a diákok részére,
– a természetiskola és az úszótanfolyam
részvételi kiadásaihoz való hozzájárulás,
– tanulmányi kirándulások kiadásaihoz va-
ló hozzájárulás,
– színházlátogatás, kulturális rendezvé-
nyeken való részvétel anyagi támogatása.

Tavaly a támogatási lehetőséggel na-
gyon kevés főiskolás és egyetemi hallgató
élt /összesen 112 a becsült 5000-es lét-
számból/. Ennek legfőbb oka talán a támo-
gatás alacsonyabb mértéke volt. -lt-

Meglepetés  óvodásoknak

kapnak, általában egy vidám műsorral e-
gyütt, melynek az idén is Bodonyi András
dalszerző és pedagógus volt az előadója.
Az idei ajándékozás a Pázmány Péter Ala-
pítvány jóvoltából nagyvonalúbbra sikerült
az előző éveknél, mert a Pongrácz Lajos
Alapiskolától az ipolysági és a környékbeli
magyar óvodások 20 000 korona értékben
fejlesztő játékokat és könyveket is kaptak.
Képünkön az ajándékok átadásában Bodo-
nyi András segédkezik.

-l-

A Pázmány Péter Alapítvány ku-
ratóriuma értesíti az iskolák igazga-
tóit, tantestületeit, az iskolák mellett
működő Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetségének tagjait, hogy a kor-
mányközi megállapodással össz-
hangban a 2004/2005-ös tanévre is
meghirdeti az oktatási-nevelési és

tanszertámogatással kapcsolatos pá-
lyázatát. A kuratórium a pályázat
céljait és feltételeit kismértékben mó-
dosította a pályázati elszámolás for-
májának egyszerűbbé tétele céljából.
A pályázat hivatalos meghirdetésére
előreláthatólag 2005 februárjában
kerül sor.
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