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S6t6tkek ruh6s, fehdr inges, piros nyakkend6s gyerekek sorakoznak a S6msonkerti
Altal6nos Iskola udvar6n. Unnep ez a nap,
hiszen a kis tanyasi iskol6ba ell6togatott
Kdpeczi B6la miivel6d6si minisaer, hogy
iltadja az 0tezredik Videoton iskola-sz6mit696pet.
Az iskola a harmincas 6vekben 6ptlt. Ma
n6gy tanteremben oktatnak. A telepiil6sen,
S6msonkerten 350 csal6d lakik, az iskol6ban72 gyerek tanul. A tanyakOzpont Debrecent6l 14, Hajdris6msont6l 6 kilom6terre
tertil el. Az oktat6si felt6telek bizony nem
ide6lisak. Osztatlan rendszerben tanitanak,
vagyis az I-III.,
II-W.
6s az V-VI.,
VII-VIII.
osztilyokat 6sszevont6k. Az
osztatlan torna gondjai mellett dics6retes
nevezetess6ge
is van a simsonkerti iskol6nak: a hauagri tantestiilet 1977-benAllami
dijat kapott! Valamennyien n6k, s Debrecenb6l j6rnak a tanyakdzpontba. Lelkesed6siik, pedag6giai gyakorlatuk, szakmai tud6suk garancia lehet arra, hogy a s6msonkerti gyerekek mindazt megtanulj5k, amit
ma az Sltalilnos iskolSs diikoknak tudniuk
kell.
Dr. And6 Lilszl6n6 igazgat6n6vel 6s
Hramura G6born6val, a tagiskola igazgat6j6val besz6lgetve mindjdrt a sz6mit6g6pes
szaktantermiikbe invit6lnak. A kis szob6ban ttt0r6jelv6nyek diszelegnek a falon egyben ez a helyis6g az ftt0r6szoba is -,
az asztalon viszont ott 6ll a szAmit6gep6s a
televizi6.
- 6sszel kaptunk egy Videoton g6pet,
ny6ron dr. Szegedi S6ndom6 - a matematika-fizika szakos tan6runk - elvlgezte a
megyei pedag6giai intlzet szervezte tanfolyamot, igy ebben a tan6vben m6r megismerhett6k a gyerekeink a sz6mit6g6pet.
Amikor a tan6rn6nek ideje volt, foglalkozott az 6rdekl6d6 gyerekekkel, akik nagyon
hgyeltek, 6s indul6sk6nt neheny dolgot
meg is tanultak. S6t, t6len Zhnkiln tObb tanul6nk r6szt vett a sz6mit6g6pest6borban.
A fels6s0ket kUldttik, hiszen n6luk tapasztalhat6 els6sorban a sz6mitistechnika ir6nt
6rdekl6d6s.
J6cs6k Istv6n hetedikes bizonyult eddig
a legiigyesebbnek.
- D6lut6nonk6nt f6leg jitszottunk,
amikor a tanhrn6 r66rt. A g6pet tudjuk kezelni, s6t Homlok Tibivel 6s Bord6s Attil6val m6r megpr6b6ltuk programozni is. Sajnos kel6s a k6sz programunk.
- Or0miinkre - mondja And6 L6szl6-

Kip"tzi Bdla mfrvelddesiminiszter dtadja a Sdmsonkefti Ahotdnos Islwla igazgat6ndifin* az 5000. Yideoni iskolasaimtt6gdpa

ni '. most egyszerre nem egy, hanem
mindj6rt ket Videoton g6pe- kapunk,
ugyanis a megyei tan6cst6l is 6rkezett sz6mit6g6p. Ez lehet6v6 teszi sz6munkra,
hogy a kdzelj6v6ben szakkdrt szemezzink.
G6pkocsik sora tiinik el6 a homokos diil6riton. Meg6rkezik a miniszter, a megyei
6s a Debrecen V6rosi Tan6cs miivel6d-6si
os*illyvezet6inek kis6ret6ben, 6s elj0tt p6rizs Gydrgy miniszt6riumi f6tan6csos, a
Tudom6nyszervez6si 6s Informatikai Int6zet igazgat6ja, valamint Gantner J6nos, a
Videoton
Sz6mit6stechnikai Gv6r6nak
igazgat6ja.is. Az i-gazgat6n6az egyik tanteremDeKtsen vendegelt.
A k6sz0nt6 szavak ut6n Kdpeczi B6la
miivel6d6si miniszter mond besztdet.
- Or0mmel 6s szeretettel k0sz6nt6m a
S6msonkertiAltal6nos Iskola pedae6eusait
6s di6kjait az dtezredik Videolon iv{nm6nyri iskolasz6mit6g6p 6tad6sa alkalm6b6l.
Biiszk6n 6llithatjuk, hogy a magyar k6zoktat6s l6p6st tartva a legkorszeni5b oktat6si
rendszerekkel- a szer6ny lehet6s6gekhez
m6rten - b6r nagy anyagi ildozatokkal,
de kdvetni tudta a jobb gazdas6gihelyzetben l6v6 orsz6gok sl6mitEstechni-kaio[at6s6nak fejl6d6si iitem6t. Ea bizonyitia, hogy
az iskol6k I 983-ban kaptik az eti6 izilmiilg6peket, 6s ma, n1gy €v ut6n m6r csaknem
huszon6tezer g6p miikddik: ezek kOziil
mintegy tizezren az 6ltal6nos iskol6sok tanulhatnak.
- .-$a m-ar k6ts6gtelen, hogy a legkiil6nf6lebb szakm6k, tudom6nyok, de a mindennapok sem n6lkii-lOzhetika sz6mit6stechnikai ismereteket.Es az is nyilvinval6 mindan_nyiunkszimilra, hogy ezeket a korszerii,
a fejl6d6s, a halad6s sZ-empontjdb6ln6lktildzhetetlen ismereteket csak akkor szerezlrgtjtik meg, ha ehhez a megfelel6 eszk0zdk
l6teznek. Sok tudom6nyban lehet haladni,
ha adott az 6rdekl6d6s, a szorgalom, a tehets6g, de egy ilyen, technik6hoz kOtOtt tud6st csak akkor szerezhetiink meg, ha az itt

sem n6lkiil0zhet6 6rdekl6d6s, szorsalom.
tehets6gmell6 a sziiks6gesg6pek 6s-felszerel6sek is megvannak.
Szeretn6mjelk6pnek tekinteni. hosv en_
nek az iinnep6lycspillanatnak eiy kiJtetepiilds a helyszine.Jelk6p abb6l aEempontb6l, hogy nincs olyan kicsiny helys6e;z orszflgban, ehov6 ne kellene eljuttitnf a modern technik6t nevel6siink, oktat6sunk korszeriisit6sdre.Magyarorsz6gnak -i6 alapmiivelts6gii, felk6sztilt szakmai tud6sri. 6hmagukat becsiil6 6s n6piiket szeret6 hazafiakra van sziiks6ge,akik tudnak alkalmazkodni az_ij kdriilm6nyekhez,alakitj6k is azokat. E cdl megv_al6sit6s6t
kiv6nva adom 6t
a Sdmsonkerti Altal6nos Iskol6nak az 6tezredik Videoton gy6rtm6nyri iskolaszimit6g6pet.
Dr. SzekeresAntal, a megyei tan6cs miivel6d6si oszt6ly6nak vezetfje ezt k0vet6en
jelenti be, hogy a megyei tan6cs is ad egy
Videoton sz6mit6g6pet, a Videoton gy6i
pedig egy szines televizi6t ajhnd€koz a
s6msonkerti iskol6soknak. S hogy az 6r6m
m6g teljesebb legyen. Pdrizs Gy6rgy programokat hozott mag;ival, 6s azokat ftad]a
az iskola igazgat6n6jflnek.
Mit jelent ez a nap e kis telepiilds iskol6j6.nak 6let6ben? Els6sorban azt, hogy a j6v6ben lehet6s6g nyilik arra, hogy u gy"r"kek szervezetten,szakkori form6ban tanuljanak meg a szimitfig|pekkel b6nni, 6s
most m6r ne csak j6tsszanak azokkal, hanem fontoss figfinak megfelel6en alkalmazz6k a technik6t. Hramura G6born6 arr6l ilmodozik, hogy koll6g6i hamarosan a tanitSsi 6r6kon is haszn6ljSk majd a szilmit6g6peket.
Pillanatokon beliil a szaktanterembe keriil a k6t g6p. Hajdri-Bihar megy€ben ezutin mir 1500 sz6mit6g6pet tarthatnak
nyilv6n az iskol6k. Es ei irem kis sz6m.
A sz6mit6g6pesprogram a megy6ben megfelel6 iitemben folvtat6dik. . .
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