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Korszerû eszközökkel taníthatnak
a középiskolában is
A Celldömölk Város Önkormányzatának
„Infokommunikációs technológia megalapozása Celldömölkön” címû projektje az Európai Unió 100%-os mértékû támogatásával és a Regionális Fejlesztési
Alap társfinaszírozásával valósul meg
16,5 millió forintból az Új Széchenyi Terv
keretében. A projekt keretében a város
középiskolája korszerû informatikai eszközökkel – személyi számítógép, projektor, interaktív tábla, notebook, szerver,
wifi – került ellátásra. A fentieknek köszönhetõen az iskola mindkét épületében öt-öt tanteremben válik lehetségessé a 21. századi infokommunikációs

eszközökkel való oktatás, továbbá a
gimnáziumi egységben egy újabb informatikai szaktanterem kerül kialakításra.
Szomju Tamás pedagógus így nyilatkozott az általa is használt interaktív tábláról: – Itt, a szakiskolában sok a tanulási nehézséggel küzdõ tanuló. Számukra a képi megjelenítés és animáció
nagymértékben segíti a megértést.
Saját szakomnál maradva, a kémia tantárgy esetében például a magyarázatot
kiegészítendõ érthetõbbé válik az atomok felépítése, a szerves vegyületek
kialakulása, a kémiai kötések létrejötte. Az animáció segítségével közelebb

Ruttkai–Latinovits
könyvbemutató a könyvtárban
Ruttkai Éva és Latinovits Zoltán állócsillagai a magyar
színészek égi társulatának. Gábor Júlia, Ruttkai Éva
leánya és férje, Szigethy Gábor irodalom- és színháztörténész személyes tárgyak, fotók, levelek alapján
idézik meg az „Álomszínészpár” címû kötetben alakjukat és próbálják megfejteni összefonódó életük titkait.
A Kemenesaljai Berzsenyi Asztaltársaság és a KMKK
Kresznerics Ferenc Könyvtára 2011. szeptember 22-én
(csütörtökön) 17.30 órakor kezdõdõ rendezvényén a
szerzõk könyvbemutatója mellett dokumentumfilmeken
is megidézõdik a 25 éve elhunyt Tündérkirálynõ és a 80
esztendeje született Színészkirály legendás párosa.

2011. szeptember 17. (szombat) 18.00 óra
Koltay Gergely–Szûts István:

Honfoglalás
Új magyar rockopera (szabadtéri elôadás)
Helyszín: az alsósági sportcsarnok mögötti lovaspálya
Fôbb szerepekben: Pintér Tibor, Sipos Imre, Hujber Ferenc, Janza Kata,
Hábencius György, Papadimitriu Athina, Vadkerti Imre.

Jegyek elôvételben: 14 év alatt: 2000; diák, nyugdíjas: 2500;
felnôtt: 3500 Ft. A helyszínen: 2500, 3000, illetve 4000 Ft.
Rossz idõ esetén az elõadás a KMKK színpadán kerül megrendezésre.
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lehet hozni a természettudományokat,
például a kémia világát a diákok számára. Lehetõség van az interaktív tábla használatakor az internet közvetlen
alkalmazására is, és az internetes felületek nemcsak képi, hanem hangi
megjelenítéssel is segítik az oktatást.
Vörös András 10. C: – Nagyon örülök, és
hasznosnak tartom, hogy ilyen modern, korszerû informatikai eszközök
állnak rendelkezésre az iskolánkban.
Az interaktív táblát jó használni, mert
látványos, nem kell annyit írnunk az
órákon és a tanulást is könnyíti.
»REINER ANITA

A TV-Cell életébôl
Értesítjük a város lakosságát, hogy
augusztus 30-tól a TV-Cell újra élõben közvetíti a képviselõ-testületi
üléseket.
Élõ retro kívánságmûsor és közéleti
magazin minden páros hét hétfõjén
16 órától 19 óráig a TV-CELL csatornáján. A retro kívánságmûsor elérhetõségei: e-mail: retroinfo@ freemail.hu, telefon és sms: 70 331
6948. Valódi retro slágerek, csak
kérni kell!

» PROGRAMAJÁNLÓ
• szeptember 09. (péntek) 17.00 óra –
A Celldömölki Leány Polgári Iskola
(„Zárda”) diákjainak találkozója.
• szeptember 20-ig látogatható Hetényi
József helytörténész „Kis-czelli üdvözlet”
címû kiállítása.
• szeptember 10-11. (szombat–vasárnap) – Celli Búcsú programjai
szeptember 11. (vasárnap) 15.00 óra –
A felújított Szent István-kút (Dr. Géfin
tér) avatása, szentelése 16.00–22.00
óra – szórakoztató búcsúi mûsor. Helyszín: a KMKK elõtti tér.

