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Többet nyújt Önnek! FAGOR 
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Most a FAGOR 
legújabb LVE-4601S 
típusú mosogatógép 
vásárlásakor egy 
FAGOR márkájú, 
24 karátos arannyal 
futtatott, rozsdamentes 
acélból készült, 
exkluzív 8 edényből 
álló készletet kap 
ajándékba. 

A mosogatógép főbb 
jel lemzői: 
• 12 terítékes 
• 6 program 
• 1/2 töltet 
• 20 liter vízfogyasztás 
• melegvizes csatlako-

zási lehetőség 

Az akció időtartama: 
1899. november 8-tól, 
amíg a készlet tart. 

ÜZLETEK: TESCO ÁRUHÁZ Szeged, Rókusi krt. 42-64. Tel.: (62) 560-933, HOID-METAL KFT. 
Makó, Telki u. 2. Tel.: (62) 213-319, TYUKÁSZ MŰSZAKI KERESKEDÉS Csongrád, Zrínyi u. 2. (63) 
475-360, ELEKTRO PLUSZ Szeged, Rókusi krt. 31. Tel.: (62) 490-440, SPEKTRUM MŰSZAKI Szentes, 
Nagy F. u. 2. Tel.: (63) 316-434, C-UNIVERZÁL ÁRUHÁZ Kistelek, Kossuth u. 2-4. Tel.: (62) 2S9-420, 
ELEKTROHÁZ KFT. Szeged, Párizsi krt. 8-12. Tel.: (62) 424-705 
KÉPVISELET: FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1138 Budapest, Esztergomi üt 26. Telefon: (06-1) 350-1428 
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NAGYOT NOTT A SZEMÜNKBEN 

Ön jól gondozza a saját földjét. Mindig megadja, ami jár neki. 
Bizakodva nevelgeti földjének sarjadó kincseit, 
hogy azután bővében legyen a javaknak. 

A Pioneer újabb segítséget szeretne adni ahhoz, 
hogy a Pioneer kukoricahibridekbó'l most személyre szabva 
tudja kiválasztani az Ön igényei szerinti leggazdaságosabb 
és leghatékonyabb vetó'magcsomagot. 

Az Ön földjén, képviselőnkkel közösen tervezheti meg, 
hogy a Pioneer kibővített termékkínálatából milyen kategóriájú 
és mekkora mennyiségű vetőmagra van szüksége 
az optimális termés eléréséhez - s mindezt gazdaságos áron. 

Új termékeink mellett idén is 
ajánljuk Önnek a jól bevált Pioneer 
kukoricahibrideket: 

I f i 

inftriT,-. 
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Evelina, 
Monalisa, 
Colomba, 
Florencia 

Clarica, 
Helga, 
Stira, 

A Pioneer kukoricahibrideket 
• kiváló termó'képesség, 
• jelentős szárazságtűrés, 
• egyedülálló szárszilárdság 
• és kitűnő' vízleadás jellemzi. 

Kérjük, keresse képviselőinket! 
Deale rek : 

KITE Rt (Hódmezővásárhely) Tel.: 62/535-016/113 • GITR Rt. (Szeged) 
Tel.: 62/420-370 • Szegana Kft. (Szeged) Tel.: 62/461-822 
• Szentesi Agrár Rt (Szentes) Tel.: 63/311-244 
• FARMKER Kft (Hódmezővásárhely) Tel.: 30/9374-456 

További információkért forduljanak 
munkatársainkhoz: 

Varga Ernő (Tel.: 30/9326-246,66/449-150), Folyami István 
(Tel.: 30/9689-045,62/216-971), Szamosi Attila (Tel.: 30/2194-043,66/450-809) 

MAGOKÉRT 
MINDENT 

Az esélyegyenlőség jegyében 

Speciális osztályok Bakson 
A tanulási, viselkedési 

nehézségekkel küszködő 
gyermekek nevelése 
számtalan problémát vet 
fel, amelyek kezelése ko-
moly feladat elé állítja 
nem csak szüleiket, de ta-
náraikat is. A községek-
ben pedig sokkal éleseb-
ben szembesülnek az 
erintettek az ebből adódó 
gondokkal , mint a na-
gyobb városokban élők. 
A baksiak - környékükön 
egyedülálló módon -
mégis találtak megoldást 
arra, hogy az ilyen gyer-
mekek se kerüljenek túl-
ságosan hátrányos hely-
zetbe. Felzárkóztatásuk, 
az alapvető ismeretek el-
sajátíttatása a célja az ál-
talános iskolában működ-
tetett két speciális osztály-
nak. 

A baksi általános iskola 
tantestülete évek óta próbálko-
zott valamit tenni azért, hogy a 
község hátrányos helyzetű, 
gyengébb képességű diákjai 
megbirkózhassanak a tantervi 
követelményekkel. A pedagó-
gusok jó szándéka azonban 
önmagában kevésnek tűnt, mi-
vel egy-egy osztály munkáját 
jelentősen hátráltatta néhány 
tanulási nehézségekkel küzdő 
gyerek jelenléte. 

- Miután számuk nem 
csökkent, arra kényszerültünk, 
hogy nekik külön felzárkózta-
tó osztályt indítsunk - emléke-
zett vissza a három esz-
tendővel ezelőtti döntésre 
Thán Judit iskolaigazgató. -
Szerencsére az önkormányzat 
is támogatta javaslatunkat. így 
a 10-15 legrászorultabb kisdiá-
kot ebbe az osztályba vettük 

Cseppentő Rita: - A tanulási, viselkedési nehézségekkel küzdő gyermekek 
ugyan több türelmet követelnek a pedagógustól, viszont a legkisebb 
eredmény is komoly sikerként könyvelhető el. (Fotó: Gyenes Kálmán) 

fel. Ezzel garantálni tudjuk, 
hogy ők se járják többször az 
első osztályt, hiszen egyéni 
képességeik szem előtt tartásá-
val, a megszokottnál lassabb 
tempóban sajátíttatjuk el velük 
az írás, olvasás, számolás alap-
jait. Mivel ők is ugyanazokból 
a könyvekből tanulnak, mint a 
hagyományos osztályok diák-
jai, erre csak úgy van mód, 
hogy délután - tanulószoba 
jelleggel - fejlesztő órán vesz-
nek részt. 

- A szülők egy része eleinte 
indokolatlan megkülönbözte-
tésnek tartotta gyermeke fej-
lesztő osztályba irányítását -
vette át a szót Balogh Lajosné 
polgármester. - Hasonló „fo-
gadtatás" várt az eltérő tagoza-
tú osztály indítására is. Napja-
inkra azonban megváltozott a 
helyzet. A gyakorlat ugyanis 
bebizonyította: a gyermekek 
szívesen tanulnak az olyan ki-

sebb közösségekben, ahol ha-
sonló adottságú társaikkal 
együtt vehetik az akadályokat. 
A szülők is rájöttek, hogy szó 
sincs megkülönböztetésről. E 
két speciális osztályba nem 
csak az etnikai kisebbséghez 
tartozók tanulnak. 

- Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk - folytatta az 
igazgatónő, hogy Cseppentő 
Rita személyében van egy 
gyógypedagógusi képesítéssel 
rendelkező kollégánk is. Ő 
foglalkozik azokkal a 2-4 . 
osztályos kisdiákokkal, akik-
nek képességeik miatt erőtelje-
sebb tanulási problémák kell 
szembenézniük. 

- Negyedik éve foglalko-
zom a tanulásban akadályozta-
tott kicsik képzésével - kap-
csolódott a beszélgetésbe 
Cseppentő Rita. - Ez egy 
összevont rendszerben műkö-
dő osztály. Három évfolyam 

diákjai együtt vannak, össze-
sen 12-en. A törvény ugyanis 
ennyire ad lehetőséget. Fontos, 
hogy szükség esetén személy-
re szólóan lehessen foglalkoz-
ni ezekkel a tanulókkal. így 
elérhető, hogy legyen sikerél-
ményük, és ne lelki sérültként 
éljék meg az iskolában töltött 
napokat. A gyermekek pedig 
hálásak a speciális segítségért, 
érzik, mondják: jobb nekik eb-
be az osztályba járni. 

• 
A példaértékű szakmai kez-

deményezés, illetve az önkor-
mányzat „fogékonysága" a 
problémával szemben azt bi-
zonyítja, hogy a kis települé-
sen élőknek sem kell feltétle-
nül hátrányos helyzetűnek 
érezniük magukat. Esélyt ott is 
kaphatnak arra, hogy később 
meg tudjanak birkózni az élet 
kihívásaival. 

N. Rácz Judit 

Munkatársunktól 
Felső tagozatosok részére 

indított háromfordulós vetél-
kedősorozatot az Odessza II. 
Számú Altalános Iskola. Az 
első fordulóban képzőművé-
szeti pályamunkákat értékelt a 
zsűri. A rajzpályázaton az 
5-6. osztályosok között 1. 
Tápai Anna (Hunyadi János 
Ált. Isk., felkészítő tanár: 
Márkus Krisztina); 2. Magyar 

Képzőművészeti verseny 
Mária (Fekete István Ált. 
Isk., Kováts Lászlóné)\ 3. Ko-
vács Béla (Hunyadi János Ált. 
Isk., Márkus Krisztina) és 
Dombi Boglárka (Gedói Ált. 
Isk., Popovics Lőrinc). A 7-8. 
osztályosoknál: 1. Szigeti 
Zsófia (Juhász Gyula Gyakor-

ló Ált. Isk., Maróti Antalné)\ 
2. Martinecz Bernadett (Béke 
Utcai Ált. Isk., dr. Kedves 
Miklósné)', 3. Kun Boglárka 
(Rókusvárosi II. Sz. Ált. Isk., 
dr. Sallai Miklósné). Különdí-
jat kapott: Horváth Barbara 
(Hunyadi János Ált. Isk., 

Márkus Krisztina). A csoport-
munkák között a Fő Fasori 
Általános Iskola diákjai 
(Brzózka Helena, Nagy Rea, 
Lucay Réka) nyertek első dí-
jat. A makettek között a Béke 
Utcai Általános Iskola (Bádo-
nyi Boglárka, Kuczik Eszter) 
és a Tabán Általános Iskola 
(Szűcs Kitti, Paksi Tímea) 
csapata bizonyult a legjobb-
nak. 

IS n E l a d Ó a Mátyás Diszkont 
(é le lmiszer-vegyiáru) 

Szeged, Földmíves u. 7., Alsóváros főutcáján. 
A hasznos terület 800 nm, irányár: 40 M Ft. 

Érd.: a helyszínen minden szerdán, 8-16 óráig 
vagy a 06-20-915-73-02 mindennap. 

Eladók: a diszkont hűtőrendszere, szállítórendszere, 
polcrendszere, egyéb berendezési tárgyai, 

szállítószalagos pénztárasztal. 

M 

(újság, könyv, 
szórólap, 

ügyviteli nyomtatvány, 

(meghívó, névjegy, 

IGÉNYES KIVITELBEN: 

i 62/420-819 

PIONEER 

MINDEN fiú-, lány 
kabát, 
overall 

termelői 
áron, 

CSAK 3990 Ft 
Dec. 8., 9., 10-én, 9-18-ig 
Technika Hm, Kígyó u. 4, 

Vállalatcsoport 
K E R E S 

sikerorientált, 
vállalkozó szellemű 

PÁLYÁZÓT 
Szeged területére. 

Nemzetközi 
csoportban 

területi képviselet 
tulajdonosa lehet. 

A vállalkozó 
havi k iemelkedő 
teljesítménnyel, 
akár 1 M Ft-ot is 

kereshet. 

További tájékoztatás 
a 484-6020-as 

telefonszámon, 
10-től 13 óráig kérhető. 

% Ó r i á s i k a r á c s o n y i 
í Á l fi S Z Ő N Y E G V Á S 

Srfák a S U L Á K - n á l ! S*k 
Minden szőnyeg, padlószőnyeg 5 0 - 6 0 % - * 
árengedménnyel kapható, amíg a készlet tart. 

150x200 cm-es, szegett szőnyeg nettó 1690 Ft-tól 
50x100 cm-es, szegett szőnyeg nettó 3 9 9 Ft-tól 
Buklészőnyeg, 4 m-es nettó 6 7 0 Ft/nm-tól 
Velúrszőnyeg, 4-5 m-es nettó 5 8 8 Ft/nm-től 
Nyomott minlús, habalátétes padlófilc, 4 m-es nettó 2 9 0 Ft/nm-tól 
Középszőnyeg: 185x280 cm, 190x270 cm nettó 7 9 9 0 Ft-tól 
KÁRPÓTLÁSI JEGYÉT KÖZÉPSZÓNYEGEINK TtUES ÁRÁBA 

100%-0N BESZÁMÍTJUK DECEMBER 24-IG! 

ÚJDONSÁG! PVC 1,6 mm-es netté 792 Ft/nm 
A hirdetésben feltüntetett ór már akciós! Gyorsított helyi ügyintézéssel 

áruhitel-akció! Itt vásárolt szőnyegének lerakását és szállítását is vállaljuk! 
NE FELEDJE: A SUIÁKKAL JÓL JÁR! 

Szeged, Kereskedő köz 4., lel 62-467-122. 
Nyitva: hétfő-péntek: 9-17 Sxombat-vatánop: 9-13. 

Ha üzenetet szeretne küldeni, keresse fel személyesen 
ügyfélszolgálati irodáinkat vagy hirdetőirodáinkat! 

Boldog ^ 
születésnapot 

Márton Arankának 
születésnapja 

alkalmából kívánunk 
sok boldogságot: 

férje, Zoltán "^L. 
is gyermekei: 

Szabolcs és Enikő 


