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„A kisded Makkbul, ha nem romlott, idővel termő tölgyfa lesz, csak senki el ne gázolja.” 
 (gr. Széchenyi István: Lovakrul 1828.)

KÖSZÖNTŐ 

Évtizedek óta járok nap, mint nap a lakótelep közepén található iskolába.
A hársak, a juharok az évek során észrevétlenül terebélyesre nőttek a még 
ma is modernnek tűnő épület körül. Csemeteként kerültek mostani helyük-
re. Végigélték az évtizedek eseményeit, változásait. Éltek, cseperedtek és lát-
tak. Látták a földből hatalmasra növő épületeket, a nyüzsgést, amelyben 
eleinte nehezebben lehetett felismerni a rendezettséget. Aztán minden a 
helyére került. A reggeli sorakozók, a gyerekzsivaj, az udvaros szünet, mi-
nőségi kinti hagyományaink, évnyitó, évzáró, ballagás, október 6. , a kórus, 
a bemutatók, a sportnap, akadályverseny, az egészséges programok, a ját-
szóház és minden, ami része volt az életünknek. A mára szabályos kis erdő-
vé cseperedő zöldterület óvó szeretettel öleli körül az iskolát, ahol csodák 
születtek. A nagybetűs iskolát, mely sikereink, nehézségeink, örömeink és 
néha bánatunk színtere volt. És Alma Matere tanulóinknak, akiknek most 
már gyermekeit, lassan unokáit oktatjuk-neveljük.  

A sikeres iskola hozzávalói a kezdetektől mind rendelkezésre álltak: 
végy egy modern oktatási programot, tereket, s hozzá egy lelkes, fiatal, 
tenni akaró pedagóguscsapatot! Szólíts meg kilencszáz gyermeket, kon-
zultálj a szülőkkel, használd a rendelkezésre álló eszközöket, és mindezt 
úgy tedd, hogy minden résztvevő sikeres lehessen és/vagy boldognak 
érezhesse magát!
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A Nevkó elsősorban a lehetőséget jelentette mindannyiunk számára.
A folyamatosan változó oktatáspolitikai koncepciók közepette az iskola kísérleti 
programmal rendelkezett, szakmailag és költségvetésében is önálló volt. Az isko-
lákat szolgáltató intézmények sokasága vette körül, biztosítva szakmai elképzelé-
seink megvalósítását. (Művelődési Ház, a Könyvtár, a Sportegység szakemberei 
és terei.) Az iskolai képzést sokféle fakultáció gazdagította, és az országban első-
ként valósult meg az óvodaiskolai program. Tagozataink lettek, (német nemze-
tiségi tagozat, angol két tanítási nyelvű képzés) Korábbi vizuális kultúra és tánc 
tagozataink más formában, de töretlen szakmaisággal működnek. Fontos meg-
említeni azokat az iskolai programokat, amelyeket az iskolaépület sem látott. Tá-
borainkban nyaranta sok gyermek tölthetett feledhetetlen heteket. (kerékpáros, 
kórus, balatoni, Kisbakancsfűző, Vagabund táborok)

A családi háttér megerősítésére létrejött a mai napig működő Bázis. Saját 
jó gyakorlataink, innovációink hozzáadott értékként jelentek meg az iskola 
életében. Ilyen volt például a MATEKI, a Dorkó Színpad működése, Énekel 
az Iskola, Olvasás Szülinapja, és a Disputa program. Ha kellett, anyagi forrás 
után néztünk, pályáztunk. Vezetőink szakmai és emberi támogatása átlendí-
tett minket a nehézségeken. A Nevelési Központ vezetői hitvallása is lehetett 
volna ez az egy szó: Csináljátok! Köszönjük nekik! Szilágyi János, Bódis Éva, 
Turi Katalin, Jávorfi Jánosné (Rozál) Az évtizedek elröppentek. Elmúlt a fia-
talságunk, és az a korszak is, amelyben fiatalok voltunk. Hittünk magunkban, 
bíztunk gyermekeinkben. A Nagy Generáció lassan elköszön. Mindenki, aki 
élt, dolgozott az ANK 1. Számú Általános Iskolájában, öntudatlanul hátra-
hagyott és magával is vitt valamit. Ezek legtöbbje nem látható, nem hallható, 
nem megszámlálható. Népszámlálások nem mutatják ki őket. Nélkülük azon-
ban mit sem ér az egész. Az új csapat lassacskán formálódik, történelmi lehe-
tőség küszöbén állva. Az iskola meglévő értékeiből építkezve, az új korszak 
intézményét építheti. Mi ismerjük ezt az érzést, szorítunk nekik!

Ajtók nyílnak, ablakok záródnak. 
40 éves az ANK 1. Számú Általános Iskolája!
Boldog szülinapot kívánunk!

Odrobina Zoltán
intézményegység-vezető
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INTERJÚK

„Amit magammal viszek? Annak a szerelemnek az
emléke, ami megtartott a pályán…”

Interjú, Bak Ignácné Gabi, Rozál-díjas tanítónővel – Hajnal Éva

Bak Ignácné Gabi élete egy Somogy megyei kis faluból, Kiskorpádról 
indult. Kaposfő és Kaposvár határozta meg általános- és középiskolás 
éveit. A tanítóképzőt is Kaposváron végezte. 1979 (a Nevelési Központ 
alapítása) óta „egyesiskolás”. Aki ismeri, tudja: számára nincs lehetet-
len se szakmailag, se emberileg. Igazi tanító, osztályfőnök. Pályája 
során öt alkalommal volt nagycsoportos óvónő, de segítette iskoláját, 
mint óvodaiskolai koordinátor, munkaközösségvezető (alsós magyar), 
évfolyamvezető. Külföldi tanulókat is örömmel támogat osztályaiban. 
Nem munkája, hivatása a tanítás, tehát, van miről beszélnünk!

Hajnal Éva: Mikor, milyen körülmények között lettél „egyesiskolás”?
Bak Ignácné, Gabi: Úgy indult a „dolog”, hogy 1979-ben, a főiskola vé-

geztével a somogyi lányból nem egyszerűn csak baranyai, hanem egyenesen 
pécsi lettem. Így természetesen Pécsett kerestem állást. Több iskolában is pró-
bálkoztam, de mindenütt közölték velem, hogy már megvan a befutó a meg-
hirdetett állásra. De milyen a sors? Épp akkor kezdték el „toborozni” az akkor 
még csak épülő Nevelési Központ tantestületét. Beadtam hát a pályázatomat, 
és itt végre sikerrel jártam: „Nevelésis” lettem. Aztán amikor szaporodni kezd-
tek az intézményeink, természetes volt, hogy „egyesiskolás” maradok. 

HÉ: Egyből vonzó volt az iskola, vagy visszásságait is észrevetted? Voltak 
ilyenek?

BG: Az iskola oktatási-nevelési koncepciója nagyon tetszett. Mihály 
Ottó és Mihály Ernő az akkori igazgatóval Troska Gyulával olyan kísérleti 
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programot vázolt elénk, ami fantasztikus lehetőségekkel kecsegtetett, és az 
is csábító volt, hogy egy fiatal, ötletekkel teli közösség tagja lehetek.
Ugyanakkor a környezeti, tárgyi feltételek nagyon riasztóak voltak. 
Csak néhány szösszenet: az iskola egy építési terület közepén állt (szeptem-
berben sártenger közepén); 37 kis elsős tanítója lettem, de leültetni csak 36 
gyereket tudtam a hatszögletű asztaloknál; az első hetekben táblánk sem 
volt, műszaki rajzlapot használtam tábla helyett; a napközis párom szeptem-
berben még katonai szolgálatot teljesített, a helyettesítése nem mindig volt 
megoldott… Izgalmas volt az első néhány hét, vagyis az első tanév. Aztán 
lassacskán rendeződtek a sorok, a fiatal, ambiciózus kollektíva megküzdött 
a nehézségekkel. Nekem időközben megszülettek a gyermekeim, s mire öt 
év múlva ismét munkába álltam, egy fantasztikus szellemiségű igazgató, Ro-
zál ( Jávorfi Jánosné) vezetésével gördülékenyen működő iskolába csöppen-
tem. Nos, abban az időben lettem igazából „egyesiskolás”.

HÉ: Mi az, amit nagy értéknek tartottál és sajnálod, hogy elveszett, mert 
most már nyoma sincs iskolánkban?

BG: Ez természetesen az óvodaiskola, aminek hozományát szülőként és 
pedagógusként egyaránt élvezhettem. Bár többször volt válságos ennek a 
remek „intézménynek” a helyzete, iskolánk és óvodáink együttműködésé-
nek köszönhetően közel negyven évig segítette a kisiskolások és a tanítók 
életét. Én öt alkalommal voltam egy-egy évig nagycsoportos, és nyugodt 
szívvel mondhatom, hogy sokat tanultam az óvónő kolléganőimtől. Ugyan-
akkor azt is biztonsággal állítom, hogy az óvónők számára is hasznos volt 
belelátni a kisiskolások életébe.
És akkor még nem beszéltünk a gyerekekről, akik a leginkább vesztesei az 
óvodaiskola ellehetetlenítésének. 

HÉ: Melyek azok a maradandó értékek, amelyekre ma is büszke vagy, ame-
lyeknek létezéséhez Te is nagyban hozzájárultál?

BG: Csak bízni tudok benne, hogy az iskola szellemiségéhez én is hozzá-
járultam. Talán az, hogy volt tanítványaink vissza-vissza járnak meglátogat-
ni bennünket, hogy gyermekeiket a város másik végéből, de akár vidékről 
is hozzánk íratják, hogy egyre többen visszatérnek hozzánk, mint kollégák, 
bizonyítja, hogy mi öregek olyan iskolai légkört teremtettünk, ahova jó visz-
szajönni. 
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Örülök neki, hogy sok-sok évvel ezelőtt Fülöp Zsuzsival és Till Ilivel ösz-
szegyűjtöttük és összeállítottuk az Olvasás születésnapja „Ünnepóráinak” 
gyűjteményét, ami nem csak szép emlék, de mai napig segédanyag is az ép-
pen elsős kollégák számára. Sajnálom, hogy az újabb órák megörökítésére 
nem került sor. De talán…

HÉ: Van-e olyan emléked, élményed, amit fontosnak tartasz megemlíteni a 
régi időkből?

BG: Nem voltak nagy attrakciók a munkám során, de azért akadt jó né-
hány olyan pillanat, ami miatt érdemes volt ezt a pályát választani. Nagyon 
szerettem első osztályban tanítani, megélni azt a csodát, amikor a kisemberek 
meghódítják Betűországot. Voltak olyan tanítványaim, akikkel eljutottam or-
szágos versenyek döntőjébe, voltak olyanok, akiket egyszerűen nem lehetett 
nem szeretni, és persze voltak olyanok is, akik gyakran okoztak komoly fejtö-
rést, néha gyomorgörcsöt, álmatlan éjszakát…, de mindig akadt valami, ami 
miatt őket is szeretni lehetett, kellett. 
Természetesen az iskolához nem csak a gyerekek, a tanítás, a napi munka fűz. 
Kollégáim társaságában mindig jól éreztem magam. Azokra a tantestületi ösz-
szejövetelekre  különösen szívesen emlékszem, amiket manapság talán csapat-
építésnek (szervezeti kultúra fejlesztése?) neveznek. Amikor az iskola falai közt 
tudtuk felhőtlenül jól érezni magunkat. Egymást és önmagunkat szórakoztat-
tuk, amikor színdarabokat tanultunk be és adtuk elő, énekeltünk, táncoltunk.
Pályám során a legnagyobb elismerést kollégáimtól kaptam, amikor 2011-
ben nekem szavazták meg a tantestület által alapított Rozál díjat. 

HÉ: Ha választhatnál, visszatérnél a „régi egyesbe”, vagy mindenképpen a 
maiban tanítanál? Miért?

BG: Én egyszerűen szerettem, szeretek „egyesiskolás” lenni. Ezért is van, 
hogy innen megyek nyugdíjba, ahol negyven évvel ezelőtt a pályámat kezd-
tem. Számomra nincs régi, vagy új „egyesiskola”. Az elmúlt negyven évben 
történtek változások. Vannak, amiket mi innováltunk, vannak, amik tőlünk 
függetlenek, és nem is örülünk nekik, de igyekszünk felülemelkedni a prob-
lémákon, vagy egyszerűen csak megoldjuk őket. Ez régen is így volt.

HÉ: A 2018-19-es tanév az utolsó munkaéved,  …még kimondani is fura. Mi 
az, amit mindenképp magaddal viszel tevékeny-, értékes-, izgalmas  éveidből?  
Adnál-e tanácsot fiatal kollégáidnak? Mi volna az?
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BG: Amit magammal viszek? Annak a szerelemnek az emléke, ami meg-
tartott a pályán. Számomra az első osztály, az olvasás tudományának meg-
tanítása minden alkalommal, minden egyes gyermek esetében fantasztikus 
élmény volt. Imádtam elsős lenni, és nagyon szerettem (szeretek?) együtt 
felnőni a „gyerekeimmel”. Csodálatos érzés, amikor az 5-6-7 éves kicsi gye-
rek értelme az én irányításom alatt nyiladozik, csodálkozik rá a világra, vá-
lik jó humorú, nyílt, őszinte, de tisztelettudó fiatallá. Örökre az enyém az 
az élmény, amikor az utca másik oldaláról átintegetnek, átköszönnek, vagy 
éppen felnyalábolnak és megölelgetnek a szembejövő, már felnőtt, volt ta-
nítványaim, vagy egyszer csak üzenetet írnak, hogy találkozzunk egy kis be-
szélgetésre a városban.
Magammal viszem a kollégákkal töltött idők emlékét: amikor morogtunk 
a hosszúra nyúlt értekezletek miatt, és utána majd’ egy órát beszélgettünk 
Kapes Zsuzsival a Lila ÁBÉCÉ gondolái közt; amikor három napig megállás 
nélkül dolgoztunk (szinte alvás nélkül) egy pályázaton Till Ilivel és Fülöp 
Zsuzsival; amikor napokig olvasás tanmenetet írtunk Foki Évával, majd né-

Bak Ignácné Gabi
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hány évvel később ugyanazt lerövidítettük Martinovics Zsuzsival és Till Ili-
vel; amikor Gergely Évával, Metzgerné Zsuzsával újra gondoltuk és szavak-
ba öntöttük az óvodaiskola egész programját, amikor Pauska Beával azon 
törtük a fejünket, hogy vajon mit vár a munkacsoportunktól OZ. Azoknak a 
délutánoknak, estéknek a hangulatát, amikor színházi előadásokkal készül-
tünk, és nem voltunk fáradtak, rosszkedvűek, csak nevettünk és élveztük az 
együttlét minden percét.
A fiataljainknak mit tanácsolok? Ahogy elnézem őket, úgy látom, hogy egy-
től egyig olyanok, mint én voltam annak idején. Kívánom, hogy ne veszít-
sék el a lendületüket, ne hagyják, hogy az időnként adódó problémák (a 
néha viccesen bosszantó feladatok, vagy elkeserítő, gyomorgörcsös esetek)  
elhomályosítsák a kellemes élményeket. Keressék és élvezzék továbbra is 
egymás társaságát. Az iskolai problémákat hagyják itt a tanteremben, a ta-
náriban, otthon legyen a család az első. 

HÉ: Köszönöm őszinte, izgalmas válaszaidat! Nagyon boldog, aktív  nyug-
díjas éveket kívánok!
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„ Az egyetlen munkahelyem volt! Ennyi…” 

Interjú, Baloghné Szabó Olga, nyugdíjas igazgatóhelyettessel – Hajnal Éva

Baloghné Szabó Olga, igazgatóhelyettesként ment nyugdíjba, ízig-vérig 
„egyesiskolás”!.  Az első pillanattól tevékeny része a Nevelési Központ 
vérkeringésének. Ott volt a kezdeti nehézségeknél és -örömöknél. Je-
len volt az akkor még kísérleti intézmény születésénél.  Jávorfi Jánosné, 
Rozál szárnyai alatt növekedett…  Kellemes otthonában beszélgettünk.

Hajnal Éva: Szegedi lányként hogy kerültél Pécsre?
Baloghné Szabó Olga: - A lányom születése után két hónappal jöttünk 

Pécsre, mert a férjem itt talált gyógyszerészi állást, és a szüleim is már egy 
ideje Pécsett éltek. 

Apukám a fogorvos képzés elindítására kapott megbízást, anyukám kb. 
két év múlva jött utána, és a sors úgy hozta, hogy a férjem is itt töltötte a 
gyakorlati idejét, majd pedig a Honvéd Kórházban lett gyógyszerész. Így 
lettünk Pécsiek.

H É: - Biológia-földrajz szakon végeztél?
BSzO: - Igen, de a Gyes-em lejárta idején nem volt ilyen szakos állás. Egy 

fogászati kezelés alkalmával ismerte meg apukám Szilágyi Jánost, aki mesélt 
az induló Nevelési Központról, és az új nevelési elképzelésekről.

HÉ: Napközisként kezdtél?
BSzO: Napközisként kezdtem, eszméletlen sok gyerek volt, én csak erre 

emlékszem…Az első találkozáskor – a tanári ugyanaz volt, mint most – be-
csődült egy csomó ismeretlen ember, egy csomó fiatal, és egy jó pár közép-
korú, alig volt idősebb valaki. Próbáltunk ismerkedni.

HÉ: - Melyik évben történt ez pontosan?
BSzO: - Ez ‚79-ben, pont az induláskor. Ide se találtunk az iskolába, mert 

ez egy új lakótelep-, építési terület volt. Arra mentünk mi is, amerre a leg-
többen, csak így találtunk oda.

HÉ: - Azt hallottam, minden csupa sár volt, nem volt még járda sem!
BSzO: - Igen, és az első alakuló értekezleten – én olyanon addig még 

vettem részt, és szerintem nagyon sokan nem, hiszen aki pályakezdő volt, 
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annak újdonság volt minden - közölték, hogy itt majd tanévnyitó lesz ekkor, 
de nem tudtad, hogy hol, mert az udvar nem volt lebetonozva. Az évnyitó 
úgy valósulhatott meg, hogy előtte ment el az aszfaltozó gép, vagy úthenger.  
Egy csomó gyerek volt! Felhívták a figyelmünket, hogy úgy mint Nevelési 
Központ, lesz majd ennyi épület, meg annyi épület, itt minden változni fog, 
sok lehetőségünk lesz. A  Nevelési Központ név kötelezett, tehát, egy csomó 
olyan gyereket pateroltak ide más iskolákból, akikkel nem tudtak mit kezdeni. 
Így indult. Felsős gyerekek voltak elsősorban, és alsósokból azon szülők 
gyerekei akik ide költöztek a vadonatúj épületekbe. Beíratták a gyereket, 
akkor még ugye, körzetes beiskolázás volt. Délelőtt, délután volt tanítás.

HÉ: - Szombaton is?
BSzO: - Igen. Mi délelőtt napköziztünk, és délután jöttek ugyanazok a 

gyerekek órára. A termek száma ugyanennyi volt, de nem volt sportegység, 
és nem volt étterem sem. A gyerekek a mostani egyes teremben ebédeltek.

HÉ: - Honnan hozták az ebédet?
BSzO: - Hát ezt nem tudom megmondani, ott csak tálalás volt. A napközi 

egy építkezési felvonulási épületben volt. És milyen egy felvonulási épület? 
A munkások minden mocskot otthagytak, és másnap reggel mi odamen-
tünk a gyerekekkel. Bementünk, letakarítottuk az asztalokat, majd jöttek a 
gyerekek, tanultunk délelőtt. Megadott időpontra feljöttünk az iskolába, az 
1-es teremben megebédeltek, majd mentek tanulni.

HÉ: - Melyik épület létezett akkor? A miénk és a hármas…?
BSzO: - A miénk volt meg, amelyik akkor indult. Az épületek hogy vol-

tak akkor, arra nemigen emlékszem, de folyamatos volt az építkezés. A kö-
vetkező évben már indult a kettes, ide is mentek át kollégák. Aztán a mosta-
ni gimnáziumba is ment sok olyan kolléga, akikkel együtt kezdtünk.

HÉ: - Ez volt akkor a 3-as iskola.
BSzO: - Igen. A pedagógusok között is nagy fluktuáció volt. Aki nem 

vezetőként dolgozott, az csak azt érezte, hogy feladatok vannak, helyzetek 
vannak, amiket meg kell oldani. Az én helyzetemet még az is nehezítette, 
hogy nem voltam “napközi “szakos Az egyetlen pedagógia szakos akkor 
az Erb Zsuzsa volt. Ő tudta, hogy mit hogyan kell csinálni. Emlékszem rá, 
hogy Bak Gabi is ott volt akkor velünk, és kb. százötven gyerek, akiket déle-
lőtt mi napközisek megpróbáltunk rávenni a leckeírásra. Zsuzsától sokat ta-



12

1979–2019 • 40 ÉV Interjúk

nultunk. Ő mondta, pl., hogy csináljunk csendet, és síri csendben tanultak 
a gyerekek. Korosztályban ez egy nagyon vegyes társaság volt, negyediktől 
felfelé.

HÉ: - Tehát, szinte olyan volt, mint egy osztatlan iskola?
BSzO: - Pontosan így van. Hozzád tartozott X gyerek, nagyon nagy ki-

hívás volt. Amikor akadályokba ütköztünk, akár olyanokba, hogy nincs aki 
feltakarítson, volt a „csináld magad mozgalom”. Érdekes módon nem esett 
le a gyűrű az ujjunkról! Minden nap amikor a gyerekeket leadtuk további 
tanulásra, akkor mentünk az akkori főnökeinkhez, mert ők is nagyon sokan 
voltak. Nagyon sok helyettest választottak. Troska Gyula lett az igazgató, - 
ha jól emlékszem - öt helyettessel! Léteztek tevékenységi területek, amiket a 
vezetés megálmodott, és azoknak volt egy-egy főnöke. Mi, mint napközisek 
a Keszthelyi Gyuszihoz tartoztunk – aki már sajnos nem él. Nagyon sok 
problémával úgy szembesültek ők is, hogy mi mondtuk: aznap ez volt, mit 
csináljunk? Hát üljünk le, beszéljük meg! Tehát a napok úgy teltek, hogy 
a problémákat megbeszéltük, megoldást próbáltunk keresni, azt megpró-
báltuk megvalósítani. Ha sikerült akkor jó, ha nem, akkor kerestünk más 
megoldást.

HÉ: - Gyakorlatilag , minden nap - saját igény alapján -, önkéntes esetmeg-
beszélés zajlott?

BSzO: - Muszáj volt, mert máskülönben másnap nem tudtál tovább 
indulni. A munkaidőnk nem fejeződött be akkor, amikor a gyerekeket “le-
adtuk”.  A munkaidőnknek azért nem volt vége, mert eleve mi úgy lettünk 
indítva, hogy mi itt akármit megvalósíthatunk, csak legyen értelme, és a 
gyerekért legyen. Próbáljunk meg mindent megoldani! Nagyon vegyes ér-
zések voltak az emberben. Fontos volt, hogy a vezetés számít rád, és hallgat 
rád. Megtanultuk, hogy nincs olyan, hogy én mindent tudok, hisz nem tud-
hattam semmit. Az adott helyzet alakította a válaszainkat, és a megoldása-
inkat is. Tehát hiába volt középkorú valaki vagy idősebb, egy ismeretlenből 
kellett elindulni.

HÉ: - Izgalmas lehetett!
BSzO. - Igen, igen. Amikor szünetekben a rengeteg gyerek úgy közleke-

dett, hogy nem volt az sem szabály, hogy melyik oldalon mész le, vagy föl, 
tehát egy iszonyú zűrzavar volt! Amit te nem tudtál meg az első nap, egy 
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értekezleten kellett hirtelen eldönteni, hogy hogy lesz. Rengetegszer volt 
megbeszélés. Három évig voltam „napközis”.

HÉ: - Akkoriban hogy-hogy délelőtt volt a napközi és délután a tanítás?
BSzO: - Azért alakult így mert sok gyerek volt, viszont nem létezett még 

elég épület. Tehát a tanítás mikéntje akkor változott meg, amikor sorban a 
2-es és a 3-as iskola is megnyílt.

HÉ: - Milyenek voltak a gyerekek?
BSzO: - GYEREKEK voltak. Olyanok voltak, mint most, nagyon vegyes 

társaság! Voltak nagy hangúak, csíntalanok. Azt a szót, hogy rossz, nem 
használnám!

HÉ: - Egyetértek!
BSzO: - Csíntalanok voltak. Megpróbáltak minden lehetőséget kihasználni, 

és kipróbálták, hogy meddig mehetnek el. Teljesen normális gyerekek voltak. 
Nem mondom, hogy könnyű volt, tanultuk egymást. Egy fiatal hogy tud 
magának tekintélyt szerezni: irányítani, és nem haverkodni.  Ez nagyon fon-
tos dolog!  Nagy változást hozott az, amikor a Rozál ide került helyettesnek.

HÉ: - Különleges dolgok ezek, jó beszélgetni róluk! Miféle változást hozott 
Rozál?

BSzO: - Az egyes tantárgyakon belül az ilyen-olyan módszerekről be-
szélt, ki hogyan tanít, hogy érdekes legyen, arról is, hogyan differenciáljál. 
Általunk találódott ki az ikercsoportos oktatás, ez évtizedek múltán úgy 
tűnt, mintha most találták volna fel a „spanyolviaszt”. Nem! A dokumentu-
mokból kiderül, hogy ez a kezdetekben hogy volt. A gyerekkel, a szülővel 
hogy lehet megértetni, hogy ugyanazt tanulja a gyerek, csak az egyik közeg-
ben azt gyakorolja, amire szüksége van, a másik közegben pedig csinálhat 
valami mást is, ami hasznára válik!

HÉ: - Ezekben a helyzetekben ti pontosan tudtátok, hogy ez valami újszerű 
dolog a pedagógiában?

BSzO: - Nem. Mi éltük a mindennapjainkat, voltak feladatok, problé-
mák, amiket meg kellett oldani. A megoldás nem egyéni volt, hanem min-
dig valamilyen megbeszélés alapján egy közös döntés. Óriási súlya volt an-
nak, hogy a szakmai közösségben mi miben állapodtunk meg.

HÉ: - Ehhez mindenki tartotta magát, és mindenki természetesnek, alapnak 
vette?
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BSzO: - Igen. Voltak olyan óráink, amit nem egy ember tartott, hanem 
kettő. De pontosan az ikercsoportos formában. Az egyik teremben tettem 
a dolgomat, és amikor átmentem a másik terembe, akkor a kollégától átvet-
tem a szót. Tehát ennyire együtt dolgoztunk, tudtuk, hogy a másik most 
hol tart.

HÉ: - Akkor ő is azt élhette át, hogy te mennyire megbízol benne, és nagyra 
értékeled!

BSzO: - … és tudom folytatni. Annak idején voltak ilyenek, is, hogy 
tantárgycsoportos oktatás. Biztos annak idején te is érzékelted, hogy kísér-
let gyanánt összetesszük a biológiát, a földrajzot, a rajzot, ,… akármilyen 
tantárgyat mondhatsz, mert minden kapcsolódik a másikhoz. Fogalmazzak 
úgy, hogy a projekt munkát sem most találták ki! Most annak nevezed. A mi 
időnkben ezt nem neveztük sehogy sem, csak csináltuk.

HÉ: - Igen, ez valóban ilyen egyszerű! Tehát évfolyamok lettek, szakot tanítot-
tatok, elindultak a munkaközösségek…

BSzO: - Szakmai munkaközösségek először egyértelműen, amíg csak az 
1-es iskola volt, ott külön-, amikor a 2-es belépett, akkor a kettessel együtt 
voltak, meg a 3-assal együtt is. Ezt tekintettük természetesnek, jó kollégák 
voltunk! „- Ti hogy csináljátok?”- így szólt a belépő iskola kérdése. Közös 
versenyeket szerveztünk, semmi rivalizálás! Mondhatom azt, hogy az intéz-
mény kezdő generációjával a mai napig ugyanúgy jóban vagyunk, aki a 2-es 
iskolában tanít, meg aki a gimnáziumba került, mert hisz együtt kezdtünk!

HÉ: - … és aki a Rózsadombra került.
BSzO: - Igen, igen. Nem tudod azt mondani, hogy ő most rosszabbul 

csinálja, vagy jobban csinálja, mert ismered. Akkor amikor már nagyon 
sok gyerek volt, kitaláltuk, hogy az iskoláknak legyen külön arculata. Hogy 
mitől lesz a Nevelési Központon belül 1-es iskola, 2-es iskola. Ekkor jött a 
gondolat, hogy ha felépült a sportcsarnok, van uszoda, akkor legyen úszó 
osztály. A Kapor Ildi első osztálya úszó osztály volt, az Anatolij vezetésével. 
Szenzációs volt, tényleg! Tudomásul kellett venni, hogy a sport a gyerekek 
mindennapjainak úgy része, hogy többet követelnek tőle, de azért tanulás-
ban is állja meg a helyét! Ezt követte az ének a rajzzal, mint tagozat. A tánc! 
Hát az egy óriási ötlete volt a vezetésnek!

HÉ: - Volt ének tagozat is?
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BSzO: - Az ének a rajzzal együtt volt, egy osztályon belül. Aztán emelt 
óraszámú ének, ilyen is volt. Somosi Ilike volt az énekes osztályfőnök. Ott 
magasabb óraszámban tanulták az éneket. A rajztagozat a mai napig léte-
zik… Előfordult, hogy teljes osztállyal működött, volt, hogy féllel, mással 
párosítva. (rajz-ének) Én táncos osztályfőnök voltam. Meghatározó, hogy 
azonos habitusú legyél a tánctanárral, mert ha ott megkövetelik a másfajta 
fegyelmet, a kemény munkát, akkor te tudjál ráerősíteni arra, amit a táncta-
nár mond! Ha ezt osztályfőnökként nem tudod megerősíteni, akkor veszett 
fejsze nyele. Ahogy telt-múlt az idő, világossá vált, hogy a tagozatokra-, a fo-
lyamatos megújulásra szükség van! A kezdet kezdetén, amit kitaláltál, hogy 
a nevelés lesz a középpontban, azt már meg kell fűszerezni szakmával, az ál-
talánostól – amit mindenki tud – el kell térni valamilyen módon. Felmerült 
a kérdés, miben tudunk eltérni? Először egy kicsit többet kap ebből, egy 
kicsit többet abból, és akkor nem kell külön szakkörre járnia. Ha ezt meg 
tudod csinálni úgy, hogy a gyerek iskolában töltött napjába mindez belefér, 
és még jól is érzi magát benne, akkor ez remek!

HÉ: - Így igaz! Melyik tagozat megvalósítása bizonyult a legmeredekebbnek?
BSzO: - A  tagozatok között a legmeredekebb, – idézőjelben – a két taní-

tási nyelvű bevezetése volt, mert ez egy egészen más program kidolgozását 
igényelte. Akkor volt ennek igazán nagy jelentősége talán, amikor a gimná-
ziumban elhatározták, hogy két tannyelvű gimnázium lesz.

HÉ: - Amikor a 3-asból gimnázium lett, az Csirke Ernő nevéhez fűződik? 
Először ő volt az igazgató, vagy Bertalan János?

BSzO: - Először Bertalan János volt azt igazgató. Csirke Ernő is sok újítás-
ban vett részt, remek igazgató lett. Aztán Bükkösdi Rózsa vált a gimnázium 
igazgatójává. (Vele is együtt kezdtünk).

HÉ: - Később is jó kapcsolatban maradtatok egymással, ezt a sok izgalmas 
együttgondolkodás alapozta meg?.

BSzO: - Igen! Természetes volt, de a gondolkodásban is természetes 
volt, hogy ti angol tagozatot indítotok – Rozál gondolatkörében - , akkor itt 
egy olyan generációt tudunk nevelni, aki tudja folytatni a gimnáziumban. 
A gyerek bekerül az intézménybe, óvodába, óvoda-iskolába, iskolába, és a 
gimnáziumba. Legyen lehetősége egy sort végig járni, ha akarja. Ha nem 
akarja, nem muszáj, mert bármikor ki lehet lépni.
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HÉ: - Tehát legyen vonzó!
BSzO: - Legyen vonzó is! Persze, elgondolkodtató, hogy egy gyerek, aki a 

lakótelepen éli a születésétől az érettségiig az életét, az egészséges lehet-e? Az 
előbb-utóbb kiderül, hogy szükség van a váltásra. Nagyon jól találta ki valaki, 
valamikor régen, hogy nyolcadik után érett meg a gyerek arra, hogy váltson, 
és kell váltania. Ha a városba járt eddig, akkor járjon máshová, ha ide járt, nem 
árt hogyha máshol is szétnéz, mert különben a bezártság érzése keríti hatal-
mába. Ez ugyanaz, hogy most mehetek külföldre, vagy nem mehetek. Persze, 
hogy mehetsz! Menjél, nézzél szét, aztán majd kiderül, hogy hová mész vissza.

HÉ: - Igen.  Rozál nagyban gondolkodott, nagyot tudott álmodni! Folyama-
tokban gondolkodott. Ez rátok is hatással volt, ti is ilyenek lettetek? Bátrak, be-
vállalósak?

BSzO: - Hogyne!
HÉ: - Véretekké vált, ez volt a természetes.
BSzO: - Így van! Akik az ő keze alatt „tanultak”, azoknak ez a természe-

tes! A többiek nem értik, mert ott van a szakadék. Nem biztos, hogy ezt így 
kell fogalmazni, hogy szakadék, mert az is természetes, hogy mások más-
ként gondolkodnak.

HÉ: - Azért vállaltad el, hogy helyettes igazgató leszel, mert még többet 
akartál tenni iskolánkért?

BSzO: - Nem. Bennem soha nem volt vezetői akarat.
HÉ: - Felkértek erre?
BSzO: - Igen.
HÉ: - Hogyan gondolkoztál magadról e vonatkozásban? Mit tapasztaltál?
BSzO: - Arra gondoltam, hogy emberekkel foglalkozni egészen más, 

mint gyerekekkel, meg legyünk őszinték: a helyettesség hivatali munka. 
Ahhoz nem kell pedagógusnak lenni, konkrétan nem kell. Semmi köze a 
pedagógus munkához. Látványos, hogy a pedagógus ugyanolyan, mint a 
gyerek, sőt olyanabb! Ugyanazokat a harcokat a kollégákkal kell megvívni, 
amit egyébként meg az osztályban csinálsz. Ezt érdekes így látni, egészen 
más munka. Furcsa volt helyettesként a kollégákat látni.

HÉ: Másként láttad őket? Más lett a nézőpont?
BSzO: Igen, másként láttam Őket. Más oldalukról...  Tudtál, X, Y, Z kol-

légáról, beszélgettél vele, köztük éltél. Mégis más az, amikor egy muszáj fel-
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Dr. Baloghné Szabó Olga nyugalmazott igazgató-helyettes

adatot testálsz rá egy kollégára, és ez már nem olyan, mint az évfolyam szin-
ten, hogy „légy szíves csináld meg”, hanem „ezt most meg kell csinálnod!” 
Tehát, vannak kötelező feladatok. Ez egyáltalán nem olyan hálás pozíció!
A másik dolog meg, hogy egy helyettesnek nem semmiért helyettes a neve. 
A közép pozíciót, a közép lehetőségeit kell mérlegelnie, hogy egy informá-
ciót, ami jön, diplomatikusan és hatásosan, az igazság mezsgyéjén adjon to-
vább, -valósítson meg…

HÉ: - Már nyugdíjas vagy, de örökké 1-es iskolás maradsz, mert az vagy! Ez 
nem múlik el, ezt én is így érzem magamról. Mi az, ami szerinted egyértelműen 
megmaradt abból a régi 1-es iskolából és föllelhető mostani iskolánkban? Olyan 
értékekre gondolok, amelyeket tovább viszünk, míg világ a világ…

BSzO: - Nálunk az ünnepélyek mindig különlegesek voltak. Nem azt 
mondom, hogy az első pillanattól kezdve, de amikor már hagyomány-
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nyá lettek... Bármilyen ünnepélynek a lebonyolítása, a hangulata, a nem 
szokványos volta, az mindig olyan, amit csak mi tudunk. … és a tánc, az 
összes bemutatónk! Hogy ezt a hagyományt meddig folytatják a kollégák ez 
már rajtuk múlik. Mert ha a mi generációnk ezt abbahagyja, akkor kérdés, 
hogy az újaknak mi lesz az, amit ők találnak ki. Mert feltétlenül ők is ki fog-
ják találni a maguk formáját, útját. Itt egy dolgot tudnék hangsúlyozni talán, 
hogy ha átéreznék, hogy újat nem szokványosat, és eredetit kell nyújtani. 
Ha ezt meg tudják tartani, vagy meg tudják fogalmazni, akkor én azt gondo-
lom, hogy az iskolának mindig is egyedi arca lesz. Ha belesüllyed az “egyen” 
dologba, akkor nem lesz már Nevelési Központ. Lesz, de akkor a Nevelési 
Központ egy lesz a sok közül. Én nagyon remélem, hogy nem így lesz, mert 
bár sokan nyugdíjba megyünk, még maradnak kollégák, akik elmondják a 
régi dolgokat, és bízom benne, hogy a fiatalok is összefognak, és ők majd 
kitalálják a maguk arculatát. Ha azt a szintet, amit nekünk sikerült elérnünk 
nem adja lejjebb az iskola, akkor baj nincsen.

H É: - Végül arra várok választ, mit jelent számodra az 1-es iskola? Fura kér-
dés, tudom, hisz egész eddig erről beszélgettünk! Pontosan kitűnt a válaszaidból 
mindez! Mégis, szeretném, ha összefoglalnád!

B Sz O: - Az egyetlen munkahelyem volt. Ennyi. Ma azt mondják, hogy 
nem jó az, ha valakinek egy munkahelye van, mert kell a változatosság. Sok-
szor elgondolkodom azon, hogy miért kell? Ha kell, akkor ott valamiféle 
hiányérzeted van. Ha nincs hiányérzeted, akkor nem akarsz sehova sem 
menni. Akkor el tudod képzelni, hogy itt fejezed be, és akkor ennyi volt, 
kerek volt. 

H É: - Csodálatos zárszó! 
Élményt volt számomra ez a beszélgetés, köszönöm, Olgi! 
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„Van egy álmom…”

Beszélgetés Odrobina Zoltánnal, az „egyesiskola” igazgatójával – Hajnal Éva

Odrobina Zoltán, - ’Odró, OZ ’-,  „régi motoros” a pályán! Sok min-
dent megtapasztalt történelemtanárként és vezetőként egyaránt! Az 
igazgató is ember, szokták mondani…  Igen, most egy kicsit az embert 
szeretném bemutatni…

Hajnal Éva: Úgyszólván, a kezdetektől ismerjük egymást, sok minden mégis 
rejtve maradt számomra az életedből! Főként az emberi oldal érdekel. Mi a 
legfontosabb, amit megemlítenél gyermekkorodból? Volt-e olyan meghatározó 
élményed ez idő tájt, ami megalapozta későbbi döntésedet, hogy a pedagógus 
pályát választod? Miért épp történelem?

Odrobina Zoltán: Úgy gondolom, szüleim voltak a meghatározóak. 
Majdnem pedagógus családban nevelkedtem. Édesanyám magyar-törté-
nelem szakos tanárként az újságírói pályát választotta, édesapám gépész-
mérnökként a PMMF oktatójaként tevékenykedett. Édesapám szerteágazó 
humán műveltsége, – zene, opera irodalom, kultúrtörténet – is kiemelkedő 
volt. Az otthoni, jelentős méretű könyvtárból szüleim gyakran ajánlottak 
olvasnivalót. Próbáld meg ezt, Fiam! Laza keretek között adtak számom-
ra mintákat. Inkább a biztonságot, a hátteret adták döntéseimhez. Amikor 
eléjük állva közöltem, hogy a pedagógus pályát választom, láttam, hogy 
örülnek. A szabad választás lehetőségét meghagyták nekem, biztosítva a 
céljaimhoz vezető utat. Későn érő gyerekként sokféle elképzelésem volt a 
jövőről. Akartam én mérnök, vadászpilóta, testnevelő, tanító, sőt szakács 
és régész is lenni. Azt hiszem, ezekben a foglalkozásokban mind benne volt 
a személyiségem. Nem voltam domináns személyiség, ahogy ma sem. Paj-
tásaim viszont keresték társaságomat, hallgattak rám. Hatásom volt és ez 
megerősített abban, hogy működhet a tanítás, mint hivatás. A klasszikusok 
mellett, rengeteg kalandregényt olvastam, közöttük sok volt a történelmi té-
májú. Imádtam őket, izgalom, ármány, titkos ajtó, elásott kincs… Minden 
jöhetett. Megszállottan olvastam, villanyoltás után elemlámpával a paplan 
alatt. Ahogy lehetőségem adódott, a történelmet választottam. 
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HÉ: Sokan el sem tudjuk képzelni, milyen lehet ikertestvérként felnőni egy 
háromgyermekes-, szerető családban, amilyen a tiétek volt. Kérlek, mesélj erről 
is egy kicsit!

OZ: Tamás testvéremmel rengeteg dologban hasonlítunk, mégis más-
más a személyiségünk. Nagyon zavart, amikor összekevertek minket. Az 
őrületbe kergetett a „Te melyik vagy?” kérdés. Lelketlenségnek, személyi-
ségrombolónak éreztem. Hamar külön utakon indultunk el és jutottunk el 
oda, ahol most tartunk. Persze tréfás jelenetek még most is adódnak, néhány 
ezer tanítvány kever még mindig össze minket. Mindketten a pedagógus pá-
lyát választottuk. Ez talán nem véletlen. Húgunk, kineziológus. Összetartja 
a családot és gyógyít rendületlenül. Ha szükség van rá, hagyom. Lelkileg 
megerősít. Keveset találkozunk és onnan folytatjuk, ahol abbahagytuk.

HÉ:  Jó testvérekként természetes, hogy hatással voltatok-vagytok egymásra! 
Tanári pályádon ki hatott leginkább rád? Akár vezető, vagy kolléga… Miért 
éppen ő?

OZ: Meghatározó vezetőm, Jávorfi Jánosné (Rozál) volt. Kölcsönösen 
respektáltuk egymást, erősségeinkkel, gyengeségeinkkel egyetemben. Hu-
szonkét évet dolgoztunk együtt. Jó szellemi közegnek bizonyultunk egymás 
számára. Persze akkor sok minden más volt. Rozál mindig kitalált valamit és 
gyakran rajtam tesztelte le elképzelését. A korán járók közé tartoztam Süle 
Zolival, Szabados Ágival, Havasi Annával, Wilk Valival. Felraktuk a fekete 
habos Omniát, s már sejtettem, hogy kérdés következik. Néha egy pontról, 
egy vesszőről, néha az iskolarendszerről beszélgettünk. Gyakran voltam én a 
fenntartó, Rozál meg azon kísérletezett, hogy álláspontja átcsúszik-e a szűrőn. 
Később együtt örültünk, ha az elképzelés összejött. A későbbiekben nagyobb 
feladatokat bízott rám, és ez a bizalom jólesett. (Az első iskolai pályázatok, do-
kumentumaink átdolgozása, PP, SZMSZ, iskolai stratégiák, projektmenedzs-
ment.) Emlékszem néha még városi igazgatói értekezletre is elküldött maga 
helyett. Persze akkor még nem néztük az órát, délutánonként hosszú beszél-
getésekben váltottuk meg a világot. Aki ott volt, tudja, miről beszélek. Nagy 
formátumú embernek ismertem meg. Jó időben élt, kihasználta a történelmi 
lehetőséget, iskolát csinált. Munkásságából építkezünk ma is sok területen. 

HÉ: Amikor  „egyesiskolás” lettél, mi volt az első benyomásod? Milyen volt 
akkor az iskola? Voltak-e nehézségeid? 
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OZ: Semmi sem úgy volt, ahogyan nekem tanították. A Kutatási Terv kö-
zepébe csöppentem, a Gáspár-féle modell működő gyakorlatába. Mint fiatal 
kolléga, rögtön a szabadidő-felelős pozíciójában találtam magam. Furcsa volt 
minden:  az évfolyam szerkezet, a fakultációk, a hatszögletű padok, az ösz-
szenyitott terek, az Aula, a Bázis, a együttműködések a Művelődési Házzal, 
a  Könyvtárral, a nyüzsgés, akadályverseny, négynapos ottalvósok, rengeteg 
gyerek. Innovációk, konferenciák, fesztiválok, tömegnyi látogató vendég. 
Néhány pedagógussal péntekenként a hetet a sportegységben kosarazással, 
úszással, szaunával fejeztük be. Néha a nap az Oszinál folytatódott, jókedvvel, 
beszélgetéssel. Jó volt EGYÜTT. Akkor még nem igazán értettem a rendszer-, 
az iskola lényegét. Emlékszem, évekig pozíció nélkül, magánszorgalomból jár-
tam a Tanácsadó Testület üléseire, hogy megértsem a folyamatokat. Érdekelt 
az iskola, lassan összeállt a kép. Tetszett a kollégák akkori hozzáállása, szívesen 
hallgattam őket, felvetéseiket, ötleteiket, javaslataikat. A nehézségeket inkább 
lehetőségként éltem meg. A lehetőségekkel, meg szerencsére élhettünk. Több 
helyütt elmondtam már, a legjobban az tetszett, hogy minden kezdeménye-
zést támogató attitűddel fogadta az iskolavezetés. Csináld! – mondták, és a 
szakmai támogatás mellett, néha még anyagi erőforrás is jutott. Élveztem a 
munkámat, úgy gondolom, kiteljesedhettem hivatásomban.

HÉ:  Évek óta iskolaigazgató vagy, mi indított arra, hogy megpályázz egy 
ilyen lehetőséget?

OZ: Amikor igazgatónak álltam, úgy gondoltam, hogy sokrétű tapasz-
talataim elegendőek lesznek a feladat ellátására. Bizonyos tekintetben iga-
zam is volt. Azt is tudtam, hogy kollégáim közül kevesen tudnak annyit az 
iskoláról, mint én. Egyszerűen többet foglalkoztam a dolgokkal. Elődeim 
iskolaképe lebegett a szemem előtt. A modell jó, tökéletesíteni kell! Elkép-
zeléseimet részben igazolták az évek. Kollégáim nevében büszke vagyok az 
eredményeinkre. A változó világ kihívásaira azonban készülni kell. Más a 
fenntartó, az üzemeltető. A megrendelői attitűdök változásai, társadalmi 
értékrendek alakulása, mind új kihívás elé állította az iskolát és az igazga-
tói feladatokat is. A változásmenedzsmentről nemigen hallottam addig.
A változtatás kényszere folyamatosan jelen van az iskolában. Korábbi isko-
lánk bizonyos értelemben a változatlanság birodalma volt, biztonságot adva 
az összes iskolapolgárnak. Állandó tanári kar, hagyományaink, pedagógiai 
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tevékenységeink egyenletes pedagógiai szolgáltatásként jelentek meg. Ma 
minden mozgásban van, a vezető szerepe is más ebben a feladatban.

HÉ: Szerinted mik egy iskolaigazgató legfontosabb értékei?
OZ: Vezetői gyakorlatomban (kudarcok esetén különösen) folyamato-

san keresem a jobbítás, a megújulás lehetőségeit. A szükséges kompetenciák 
számbavétele során egy érdekes, szükséges igazgatókép bontakozik ki előt-
tem. Amire eddig kevéssé volt szükség az a változásokra való érzékenység 
és a tantestület megmozdítása a változások irányába. A másik ilyen az egy-
fajta vezetői önzés. Az énközpontú vezetői magatartás jót tesz a rendszer-
nek. Ehhez persze alkalmas személyiség kell. Meg az is, hogy érzelmileg el-
távolodjunk a kollégáktól, így nem kell megélnünk a konfliktusok egy részét. 
Fontosnak tartom a döntés felvállalásának képességét is. Ez persze komolyan 
megkérdőjelezheti a kialakított, esetleges korábbi, testületi szokásokat. Ha 
végig gondoljuk az elmúlt évek iskolai gyakorlatát, rá kell jönnünk, hogy igen 
kevés alkalommal kellett döntenünk iskolai ügyekben. Ez a kettősség most 
megvan a testületben. A döntést a vezetőtől várják, de saját érdekeik (kom-
fortjuk) megtartása mentén. Ezt a konfliktust egy vezetőnek fel kell vállal-
nia. Fontos értéknek tartom a személyiségen is túlmutató, kölcsönös iskolai 
kommunikációt is. Ehhez mindenki részéről sokkal nagyobb energiabefek-
tetés szükségeltetik. Nem beszélgetünk, a progresszív ötletelések száma ele-
nyésző. A nagy probléma az, hogy egy hatékonyabb vezetői stílus kialakítása 
érdekében az ember könnyen elveszítheti tényleges személyiségét.

HÉ: Igen, igazán nagy teherbírásra van szükséged! Vezetőként, milyennek 
látod most iskolánkat? Mik az erősségei? Vannak-e kirívó gyengeségei?

OZ: Nem nagyon tudok elfogulatlan lenni. Itt, a lakótelep közepén, nem 
csak a terepjárós szülők gyermekeit tanítva, igazán büszkék lehetünk szak-
mai, nevelési eredményeinkre. Az óvodaiskola értékei mentén kiválóan tel-
jesítő alsó tagozatra, a MATEKI-re, a két tannyelvű tagozat eredményeire, 
a számtalan nyelvvizsgára, a kiemelkedő tanulmányi versenyeredményre, 
rajz- és tánctagozatainkra, a német nemzetiségi tagozatra, az iskolai átla-
gunkra, az országos mérések átlag feletti számaira tekintve emelt fővel járhat 
minden pedagógusunk és sok tanulónk. De elsősorba tanulóinkra vagyok 
büszke, akik között jó lenni, jó dolgozni. A magas szakmaiság továbbra is 
erősségünk. Idősödő kollégáinkat a lendület viszi, ezt szoktuk meg, nem is 
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tudnánk másképpen. Gyengeségnek gondolom a változásokra való nehéz-
kes reagálást, a megszokott dolgainkhoz való ragaszkodást, a generációvál-
tás nehézségeit. Kevesen gondolkodnak iskolában, sokak számára ember-
próbáló feladatot jelent saját mikrokozmoszuk menedzselése is. A kiégés is 
valós veszély, mint ahogy az iskoláról történő érzelmi leválás is megjelenik 
itt-ott. Partnereinkkel szintén nehezen alakul a szövetség újra fogalmazása. 
Komoly mentális nehézséget okoz a nem egyenlő feltételek melletti mun-
kavégzés. Erőforrásaink messze elmaradnak az iskolarendszer bizonyos más 
képviselőihez képest!

HÉ: Iskolánk első embere vagy, annak minden felelősségével! Mindez érzékel-
hetővé vált mindabból, amit eddig elmondtál. Nagycsaládos édesapaként sikerül 
–e négy gyermekedre kellő időt szánnod, megfelelő figyelmet fordítanod? Lánya-
id szeretnek a mi iskolánkba járni? Szerinted nekik előny, vagy hátrány, hogy 
édesapjuk itt az első számú vezető?

OZ: Gyakran furdal a lelkiismeret nagyfiaimmal kapcsolatban. Életem-
nek abban az időszakában, amikor kicsik voltak, gyakran a családtól csen-
tem el időt, energiát, odafigyelést a munka javára. Nem tudom visszacsinál-
ni, de tanultam belőle. Lányaimmal megpróbálok minél több időt tölteni. 
Nekik, a két tannyelvű tagozat miatt választottuk az iskolát. Ők szeretnek 
ide járni. Az, hogy itt tanulnak, nem előny, nem hátrány, hanem egy hely-
zet. Magam is konfliktus nélkül tanítottam majd minden kollégám ide járó 
gyerekét. Annak probléma, aki azt csinál belőle. Bár érdekes módon ezt a 
kérdést nem igazán fogalmazta meg senki korábbi igazgatótársaim-,kollégá-
im gyermekeivel kapcsolatban. Zsófia lányom többször említette, hogy bár 
hátrányát nem érzi, de nagyon szeretne már csak önmaga lenni. Vélhetőleg 
más középiskolában folytatja.

HÉ: Megértem, igazán fontos a jövő! Te hogyan képzeled az „egyesiskola”kö-
vetkező negyven évét? Ha lehetne három kívánságod, amit az aranyhal nyom-
ban teljesítene, mit kívánnál iskolánknak?

OZ: Van egy álmom…
Álmodom, hogy az oktatáspolitika majd felismeri, hogy egy iskola igazi 

ereje nem a falakban, hanem pedagógusai szívében rejtőzik. 
Álmodom hogy felismerik, hogy a politikailag egyszerűbb nivellálás nem 

a minőség irányába viszi az oktatást. 
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Álmodom, hogy a pozitívnak gondolt diszkrimináció is diszkrimináció, 
bármit is tűzünk a zászlóra. 

Kívánom szeretett iskolámnak, pedagógusainak:
Higgyenek abban, amit csinálnak!
Bízzanak magukban és gyermekeikben!
Tudják, értsék, hogy a legszebb hivatást választották!
Végezetül álljon itt saját hitvallásom:
Mesemondók krédója

      „Hiszem, hogy a képzelet erősebb a tudásnál,
      hogy a mítosz igazabb a történelemnél,
      hogy az álmok hatalmasabbak a tényeknél,
      hogy a remény mindig győzedelmeskedik a tapasztalat felett
      hogy a nevetés az egyetlen gyógyír a bánatra.
      És hiszem, hogy a szeretet erősebb a halálnál.”
      (Robert Fulghum )

HÉ: Szép hitvallás! 
Kívánom, hogy valósuljon meg mindegyik álmod! Köszönöm a beszélgetést!

Odrobina Zoltán intézményegység-vezető úr beszélget Kósáné Joó Éva nyugalmazott 
igazgató asszonnyal, háttal és Pukli Mátyásné Rózsika tanárnővel
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Angol Nyelv

Kedves Olvasó!
Iskolánk egyik sikeres és vonzó profilja az angol nyelvoktatás. Erről szól ez 
a fejezet.

1989-ben nyílt először lehetősége a gyerekeknek, hogy az orosz helyett 
az angolt válasszák, s mindjárt első osztálytól nyelvet tanuljanak. A kez-

Patchwork

deti időkben nagy segítségünkre 
voltak az akkor nagyon jól mű-
ködő Devon-Baranya testvér-
megyei kapcsolat révén itt tanító 
anyanyelvi tanárok. Az intézmé-
nyünkben tanító pedagógusok-
nak is lehetőségük volt alkal-
manként Exeterbe látogatni pár 
hetes továbbképzésre, és az egész 
év folyamán anyanyelvi segít-
séggel kialakítani az angol nyelv 
módszertani és tartalmi rend-
szerét. Darida Miklós rendező 
és magyar szakos tanártársunk 
segítségével 1990 és 2000 között 
többször is színpadra állítottunk 
egy-egy angol nyelvű darabot a 
gyerekek előadásában, valamint 
nagy sikerű Valentin-napokat 
tartottunk. 
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Iskolánk akkori igazgatója Jávorfi Jánosné és az angol munkaközösség ve-
zetője Deákné Vas Bernadett kezdeményezésére az Önkormányzat öröm-
mel támogatta a két tanítási nyelvű tagozat elindulását.

2002-ben megkezdődött tehát, az azóta is nagy sikerű és népszerű két ta-
nítási nyelvű oktatás. Tanulóink bámulatos akaraterővel s kitartással küzdik 
át magukat a természetismeret, földrajz, történelem, rajz és ének tantárgyak 
tananyagán, angol nyelven. Évről évre növekszik azoknak a tanulóknak a 
száma, akik nyolcadik osztály végére sikeres középfokú nyelvvizsgával in-
dulnak a középiskolába.

Jelenleg az angol nyelvet három szinten tanítjuk az első évfolyamtól.
A tánc- és rajz tagozatosok heti egy-egy órában, a nem tagozatosok heti két 

Modellezés, vázafestés történelem órán

 Készül a projekt
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Bemutató órák

órában, és a két tanítási nyelvű csoportok heti 5 órában a harmadik osztá-
lyig, negyediktől 3-4, illetve 5 órában. A két tanítási nyelvű csoportok okta-
tásában részt vesz az intézmény anyanyelvi lektora is. 

Az első három évfolyamon igyekszünk a gyerekeket ráhangolni az idegen 
nyelv tanulására játékokkal, versikékkel, dalokkal. Második évtől írunk és 
olvasunk is. Rendszeresen felülvizsgáljuk, ki melyik csoportban a legsike-
resebb. Csoportjaink átjárhatók. Az egyéni haladási ütem és a különböző 
képességek figyelembe vételével megalkottuk a teljes nyolc év értékelési 
rendszerét és kidolgoztuk a csoportok kialakításának feltételeit.

Manapság nagy súlyt helyezünk a digitális tananyagok használatára és 
segítjük a gyerekeket az őket körülvevő angol nyelvi ingerek rendszerezé-
sében, igényes megválogatásában, valamint minden módon segítjük önálló 
nyelvhasználóvá válásukat. Kiemelt célunk a kommunikációs képességek 
fejlesztése. Ennek érdekében közös programokat szervezünk, pályázatokon 
veszünk részt, versenyekre nevezünk, ha kell, korrepetálunk. Kísérletezünk, 
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modellezünk, ásatást végzünk, vázát festünk, projekteket készítünk. Hi-
szünk a felszabadult, feszültségmentes jó hangulat- és az elérhető sikerél-
mény motiváló erejében. 
Tanáraink 2018-ban: 
Balogh Andrea tanár-tanító        Nagy Gabriella tanító
Balogh-Bárdosi Renáta tanár       Nagy Zsanett tanító
Besenczi Alexandra tanár          Spiesz Ágnes tanár
Cziegler Edina tanító             Szabadi Eszter tanító
Disztlné Szita Gabriella tanár       Takács Éva Judit tanár
Elter Rita tanár                  Virágh Judit tanár
Földesiné Csépán Emese tanár
Heidecker Hajnalka tanár         gimnáziumból áttanít: Jani Péter
                             és Wesley Paines Benedict

Álló kollégák balról jobbra: Disztlné Szita Gabriella; Balogh Andrea; Czigler Edina; 
Elter Rita; Virágh Judit; Földesiné Csépán Emese; Balogh Bárdosi Renáta

Ülő kollégák balról jobbra: Heidecker Hajnalka; Spiesz Ágnes; Nagy Zsanett;
Takács Éva Judit (leader); Nagy Gabriella; Gombos Erzsébet (retired)

Hagyományos iskolai programjaink
Évente megrendezzük az alsósok és a felsősök körében is az angol nyelvű 
olvasási versenyt.
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Mára már hagyománnyá vált a teljes negyedik évfolyam számára megren-
dezett Halloween Party.

 Olvasási verseny
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Az American Corner  (az USA külügyminisztériumának regionális információs- és 
programközpontja) közreműködésével és saját szakácstudományunk bevetésével

Hálaadás-napi délutánt szervezünk, kvízzel, patchwork  vagy kívánságfa készítésével, 

és természetesen pulykafalatokkal.
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Hálaadás az American Corner-rel
A téli időszakban megtekintjük az angol színház egy-egy előadását, illetve egy népes 
csapattal részt veszünk a Simply English együttes karácsonyi koncertjén. A nyolcadik 

évfolyam tanulói pedig hagyományos angol karácsonyi énekekkel járják be az iskolát az 
utolsó tanítási napon ünnepváró hangulatot teremtve. (Carol Singing) 

 Karácsony előtt az ANK-ban
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Tavasszal fogadjuk az ÁOK külföldi fogorvos-hallgatóit, akik angolul 
okítják a gyerekeket a helyes fogápolásra. 

Májusban két megmérettetés is vár tanulóinkra. A hetedik évfolyam ösz-
szes angolul tanulójának házi vizsgát szervezünk.  A vizsga tartalma: rövid 
bemutatkozás, hallás utáni értés, képleírás, tematikus beszélgetés. E házi, 
alapfokhoz közelítő vizsga nem csak a vizsgaszituáció átélését ismerteti 
meg a gyerekekkel, hanem egyszersmind tájékoztatást nyújt aktuális tudá-
sukról, segítve további fejlődésük útjának  kijelölését. 

A másik az összes hatodikos és nyolcadikosra kiterjedő országos nyelvi 
mérés. Eredményeink tartósan nagyon jók, a két tanítási nyelvű csoportok-
ban kiválóak. 

Kétévente szervezünk kirándulást Londonba és Párizsba a 7-8. évfolyam 
vállalkozó kedvű tanulóinak. Brüsszel vagy Brugge érintésével 5 napot töl-
tünk az Egyesült Királyságban, majd hazafelé Párizst csodáljuk meg. 

Párizs
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Pályázatok
Két Comenius pályázaton vettünk részt. A két-két éves munka során remek 
barátságok szövődtek a német, angol, olasz és cseh kollégákkal és gyerekek-
kel. A pályázati munkákat egy-egy kis csapat kiutaztatásával és a külföldi 
diákok vendégül látásával készítettük elő. Ellátogattunk Braunschweigbe, a 
Dowe-tóhoz, Derby-ba, Haddon Hall-ba, Londonba, a szicíliai Augustába, 
Siracusába. Ültettünk fát, készítettünk zászlót, bábokat, vetélkedtünk orszá-
gaink tudósaiból, zenészeiből, képzőművészeiből, városismereti akadály-
versenyen vettünk részt, tanultunk táncot, rendeztünk barbeque-t, álarcos-
bált, jeleneteket adtunk elő, írtunk mini-drámát, énekeltünk, rajzoltunk, 
festettünk, játszottunk.

Haddon Hall, St. Augusta, Pécs-projektzáró.
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Versenyeink 
Városi szinten indulunk a szépkiejtési versenyen (Köztér), a Spelling Bee 
(Jurisics), a Sebők Gábor Emlékversenyen (1. Sz. Gyakorló) és a civilizációs 
versenyen (Kovács Béla). Minden említett verseny dobogósai voltunk eddig. 
Sajnos nagyon kevés verseny van, ami a két tanítási nyelvű programon résztve-
vőknek is elérhető – legtöbbször ki vannak zárva, vagy nagyon messze kellene 
utazni – de igyekszünk tanulóinknak megadni a lehetőséget, hogy megmutat-
hassák, mit tudnak. Országos szinten egy versenyre megyünk el rendszeresen, 
a budapesti Vers- és prózamondó versenyre , ahol különdíjasaink vannak.

Győztünk!

A tanév folyamán a kiadók által meghirdetett legtöbbször online verse-
nyeken is próbálkozunk. Ezek a versenyek több hónaposak és csak a legjob-
bak kerülnek országosan díjazásra. 

Nem verseny ugyan, de meg kell említenünk sikeres törekvésünket, hogy 
a14 évesek középfokú nyelvvizsgával hagyják el az iskolát. Az idei tanévben 
ez a törekvés a zenitjére emelkedett a 19 sikeres vizsgával. 
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Erős a bizalmunk a gyerekek motiválhatóságában, hitünk a sikerélmény 
varázsában, a pozitív énkép és egészséges önbecsülés inspiráló hatásában. 
Reméljük, ez továbbsegít bennünket a következő 40 év nehézségein.

Összeállította: Takács Éva Judit

NÉMET NEMZETISÉGI TAGOZAT 

Iskolánkban 1979 óta oktatunk német nemzetiségi nyelvet. Az eredeti cél 
az volt, hogy az ún. „Kertvárosban” és a környező falvakban élő német nem-
zetiségi családok gyermekei számára megadjuk a lehetőséget anyanyelvük 
tanulására, ápolására.

Kezdetben két kolléga oktatta a gyerekeket: Takács Ildikó és Darazsac 
Ibolya.

Jó érzés tudni. 
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1980-tól kezdve évről-évre bővült a németes munkaközösség, a 90-es 
évek elején már nyolcan tanítottak iskolánkban németet: Sey Gáborné, Ta-
kács Ildikó, Hüfner Kornélné, Guld Ágnes, Péter Ágnes, Szabadosné Tarján 
Ágnes, Osztermayer Istvánné, Cserényi Anna. Kollégáink voltak még az 
évek során: Cziráki Gabriella, Kresz Gáborné, Adamkovics Ágnes, Kovács-
né Heike, Borbásné Ute, Bondor Erzsébet, Schwabik Ágnes, Szélig Terézia.

A német munkaközösséget vezették: Hüfner Kornélné, Takács Ildikó, 
Sey Gáborné.

Az évek alatt szerzett tapasztalatok felhasználásával nagymértékben hoz-
zájárul tagozatunk a német nemzetiségi hagyományok, kultúra megisme-
réséhez, ápolásához, a nemzetiségi identitástudat kialakításához. Gazdag 
német könyvgyűjteményünk segíti munkánkat.

A kezdetektől folyamatosan gyűjtjük a magyarországi németek használa-
ti tárgyait, ruházati darabjait, munkaeszközeit. A gyűjtemény jelentős részét 
Sey Gáborné kolléganőnk családi relikviái képezik. A Pécsi Német Önkor-
mányzat támogatásával alakítottunk ki iskolánkban az első emeleti folyosón 
egy üveggel elkerített, állandó német nemzetiségi kiállítást, egy kis szoba-
részletet (Nationalitätenstube).

Az ANK lehetőségei, a nagy közösségi tere, (színházterem, aula) biztosít-
ják számunkra megyei és városi nemzetiségi programok magas színvonalú 
megrendezését.

Iskolánkra mindig jellemző volt az interkulturális felfogás, ezért fontos-
nak tartottuk városi környezetben megjelentetni a soknemzetségű Baranya 
német kultúráját. 1998-ban és 2000-ben nagyszabású gyermektalálkozót 
(Kindertreffen) szerveztünk Hüfner Kornélné kezdeményezésére a megyei 
nemzetiségi iskolák számára néptánc, vers-és prózamondás, ének, hangsze-
res zene, színjátszás és népviseleti bemutató kategóriákban. Közel 400 gye-
rek mutatta meg tehetségét a régió falvaiból és Pécs nemzetiségi iskoláiból.

2007-ben felvállaltuk a Német Városi Karácsony megrendezését.
Egy nép kultúráját anyanyelvén kívül a zenéje és dalai is közvetítik. Fon-

tos, hogy a gyerekek dalokon keresztül is megismerkedjenek a német nép-
hagyományokkal. Ezt segíti a 2012 óta minden év áprilisában megrendezett 
Megyei Német Népdaléneklési Verseny, melyet a Lenau Házas találkozók 
nyomdokaiba lépve szerveztünk Péter Ágnes kezdeményezésére. A versenyt 
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Baranya megye német nemzetiségi tagozatos általános iskolái számára 1-8. 
osztályig írjuk ki szóló, duó és kiscsoport kategóriában. A gyerekeket arany, 
ezüst, ill. bronz minősítésekkel értékeli a szakmai zsűri. Minden versenyző 
kap értékelést és ajándékot. A verseny sikerét és népszerűségét bizonyítja, 
hogy a résztvevő gyerekek száma az utóbbi években 100 fölötti. Több, mint 
16 iskola képviselteti magát rendszeresen a régióból.

A minden alkalommal más színpadkép a nemzetiség tárgyi kultúrájába is 
betekintést nyújt. Minden évben más-más területét ábrázolja a falusi létfor-
mának, pl. szobabelső, udvar, munkaeszközök, népviseleti babák, textilek, 
stb.

Támogatóink: Baranyai Német Önkormányzatok Szövetsége, Pécsi Né-
met Önkormányzat, Goethe Intézet. Az ANK Művelődési Háza – mint a 
verseny helyszínének házigazdája –, elkötelezett védnöke a hagyományőrző 
rendezvényeknek. Színházterme térítésmentes használatával és dolgozói 
önkéntes szervező munkájával segíti rendezvényeinket. Tantestületi össze-
fogás nélkül elképzelhetetlen lenne a verseny megrendezése.

Német tanulmányi versenyeken, és pályázatokon (Neue Zeitung, Deut-
scher Kalender) vesznek részt tanulóink, rangos eredményeket értek/érnek 
el, külföldi utakat és könyvjutalmakat nyernek.

A teljesség igénye nélkül néhány kedves emlék:
• Városi Német Tanulmányi versenyek az 1. Gyakorlóban
• Országos Színjátszó Verseny: Országos 1. helyezés 1987, 1989, 1990,
• 2007-ben Országos Képregényíró Verseny a Magyarországi Néme-

tek Házában – 1. helyezés
• Versfordítási verseny
• Graz vetélkedő (EU kulturális fővárosa évében)- Utazás Grazba
• Német vers és prózamondó verseny (Országos helyezések 

2010,2012,2015, 2016)
• Év tanára pályázat – Berkesdi kétnapos kirándulás
• Grimm meseismereti versenyek (2. és 1. helyezés 2014, 2015)
• TITOK németverseny (Országos 4. 8. helyezés)
• Fogalmazásversenyek a Deutscher Kalender kiírásában (utazások 

Németországba, táborozás, könyvjutalmak)
• Országos Német Tanulmányi Verseny (Solymár)
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• Megyei Német Népdaléneklési Verseny  - Lenau Ház 1997, 1998 – 1. 
helyezés

• Megyei Német Népdaléneklési verseny  - Kiemelt arany, arany mi-
nősítések

• Janus és Leőwey németversenyei
• Prezentációs versenyek a nyolcadikosokkal

Tanítványaink közül sokan nemzetiségi tagozatokon folytatták tanulmá-
nyaikat, több némettanár került ki soraikból.

A tanulók német nemzetiségi népismereti tudásának fejlesztése érdeké-
ben ősszel a felső tagozatos gyerekeknek kétnapos, tavasszal az alsósoknak 
egynapos kirándulást szervezünk a megye „sváb” falvaiba (Feked, Liptód, 
Mecseknádasd, Székelyszabar, Geresdlak, Óbánya). Itt a gyerekek megis-
merkedhetnek a német nemzetiség építészeti kincseivel, hagyományaival, 
népviseletével, dalaival, ételeivel, találkozhatnak a falu lakóival. 

Minden évben megrendezzük a német szépkiejtési versenyt, melyen ta-
nulóink nagy számban és szívesen vesznek részt.

Az angol nyelv térhódításával csökkent a tanulók létszáma, így a néme-
tes testület létszáma is. Német szakos kollégák a jubileum évében: Pauska 
Zsoltné Fazekas Beáta- tantárgyfelelős, Horváth Andrea és Péter Ágnes.

Összeállította: Sey Gáborné, Péter Ágnes

Kollégák a Gyermektalálkozón A 2000-es Kindertreffen emblémája
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Kirándulás Fekedre 2013

Grimm meseverseny győztes csapata 
2014 (Benedek Anna, Szőke Bálint,
Komáromi Csaba, Csuka Csenge)

Kétnapos kirándulás Liptódra 2014
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Liptódi kirándulás alsósokkal

A Hamburger család készítette apró pacs-
kerek a Népdaléneklési versenyre 2015

Német népdaléneklési verseny: 4.d-sek és 
Hamburger Antal 2016
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Német népdaléneklési verseny: Bíró Levente és Sasréti Lili, Hamburger Antal –
Kiemelt arany minősítés 2018

Kétnapos kirándulás Mecseknádasdra és Óbányára 2016
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A TÁNCTAGOZAT 

Az 1982-ben alakult Art Kísérleti Stúdió Táncszínház, melynek vezetője 
Szalay Tamás volt, aki 1986-ban került az Apáczai Nevelési Központba. 
Az együttes mellett, mindig működött egy tanfolyami rendszer, ahol olyan
gyerekeket és fiatalokat tanítottak, akik érdeklődtek a moderntánc iránt. Eb-
ből a rendszerből jött létre később 1990-ben, az Apáczai Nevelési Központ

Modern órán a 8.d (2017)
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Művészeti Iskolájának Tánctagozata, amelynek 10 évig Szalay Tamás alapí-
tó volt Tagozatvezetője és tanára. 

Az 1990/91-es tanévben, az ANK Művészeti Iskolája részéről kidol-
gozásra került egy program, amely lehetőséget adott az általános iskolák-
ban kialakítandó ún. tagozatos zenei, vizuális és táncművészeti oktatásra. 
Ugyanakkor a Nevelési Központ általános iskolái részéről felmerült az igény 
egy hasonló profil kialakítására. A koncepció kidolgozása Szilágyi Jánosnak, 
az ANK főigazgatójának felkérése kezdődött el. (Az első tárgyalások még 
dr. Szilárdné Kordély Erikával közösen történtek – ő akkor testnevelő tanár-
ként dolgozott ott –, de időközben külföldre költözött.)

A művészeti tagozatok, közöttük a tánctagozat az ANK 1. Sz. Általános 
Iskola ( Jávorfi Jánosné) és az ANK Művészeti Iskola (Tigelmann Józsefné) 
közös együttműködése alapján jöttek létre 1991-ben. A tánctagozaton már 
nem csak heti 6 órában tanulták a növendékek a különböző tánctechnikákat, 

2017. Koncertvizsga 4.d
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mint a Művészeti Iskolában, hanem 
a közismereti tárgyak közé építve 
magasabb óraszámban gyakorolták 
ezeket, és készültek a hivatásos pálya 
felé. 1991-től - 2000-ig Szalay Tamás 
volt alapító tagozatvezetője és taná-
ra a Táncművészeti Tagozatnak. 

A Tánctagozat koncepcióját 
Uhrik Dóra szakmai támogatásával 
dolgozta ki Szalay Tamás, amely 
nem volt egy egyszerű feladat, mert 2017. Koncertvizsga Kecskekereső

2017. „Táncoltató” interaktív táncóra óvodásoknak -plakát

nem volt rá országosan elfogadott koncepció, tanterv. Igaz, léteztek kísérleti 
tantervek, de azok sokkal alacsonyabb óraszámra és kifejezetten klasszikus 
balettre készültek. 

A szaktantárgyak tanterveit – klasszikus balett, néptánc, moderntánc, 
stb. – a tárgyakat tanító tanárok dolgozták ki a felmenő rendszernek megfe-
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lelően. Minden elkészült tananyagot 
neves szaktekintélyekkel lektoráltat-
tak: Uhrik Dórával, Berczik Sárával, 
Jeszenszky Endrével. Mivel nem volt 
korábbi minta, így azt az elvet követ-
ték, hogy minden év végén korrek-
ciózták a tapasztalatok alapján az 
adott év tananyagait, ha szükséges 
volt.

A második évtől változtattak az 
óraszámokon is, mert első évfolya-
mon a heti 10 szakmai óra nagyon 
megterhelte a gyerekeket. (A legen-
dás első évfolyam, azonban végigvit-
te az eredeti koncepciót a magas heti 
12-14 órás szakmai óraszámmal.)

A kidolgozott program országos 
modell lett és a tánctagozat olyan si-
keres volt, hogy ez a koncepció adta 
az alapját a 2 év alatt kidolgozott 
Művészeti Iskolai Táncművészeti 
Moderntánc oktatásnak. Eredmé-

Várvölgyi Panna az Aranyszalag
Táncversenyen – I. díj és a legjobb

szólistának járó kupa

nyes pedagógia munkája alapján Szalay Tamás egyik szerkesztője és tanter-
vírója lett az 1998-ban az Országgyűlés által elfogadott és bevezetett, Alap-
fokú Táncművészeti Oktatás programjának.

Az első évfolyam iskolánkban 22 fővel indult, közismereti osztályfőnöke 
Illés Lászlóné, szakmai osztályfőnöke Szalay Tamás volt.

Az alapító tanárok: 
• Lovas Pál – klasszikus balett
• Mészáros András – néptánc
• Szalay Tamás – moderntánc
• Zongorakísérő: Tiszttartó Gézáné.

Kiegészítő tantárgyként akrobatika tárgyat, Hágen Zsuzsa tanított 1 évig.
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Rendkívül sikeres szakmai időszak volt ez – nagyon sok hazai és külföldi 
versenyeredménnyel, fellépéssel. A növendékekből 1994-ben alapított ANK 
Gyermektáncszínház a maga idejében az egyik legeredményesebb együttes 
volt a korosztályában. Tagjai a pécsi Apáczai Nevelési Központ Táncművé-
szeti tagozatainak növendékei voltak. 6 év alatt 2 önálló előadást - (Az éjszaka 
csodái, Aranyeső) - készítettek, és közel 120 alkalommal léptek közönség elé.

2017. Koncertvizsga –közös tánc: végzősök és vendégek

2017. Táncoltató 2018. Koncertvizsga
Várudvari táncrészlet 7.d
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Eredményes résztvevői voltak a hazai táncművészeti versenyeknek, be-
mutatóknak (20 db I. díj, 4 db II. díj, 2 db III. díj, 6 db Különdíj, Arany 
minősítés). Az Együttes 1997-ben elnyerte a Kiváló Együttes cím Arany 
fokozatát. 

Az ANK Gyermektáncszínház külföldi fesztiválokon is nagy sikert ara-
tott műsoraival. (Olaszország, Németország, Lengyelország, Erdély).

Intenzív időszak volt, mert a szakmai program folyamatos felügyelete 
mellett, a felmenő rendszer igényeinek megfelelően, az infrastruktúrát is 
fejleszteni kellett, és a tanárok létszáma is növekedett.

2000-2016-ig Kovács Zsuzsanna, a Pécsi Balett magántáncosa, baleriná-
ja, a Művészeti Szakközépiskola balettmesternője vette át a tagozat vezeté-
sét. Első és legfontosabb teendőjének a szakmai színvonal további emelé-
sét, a magas színvonalú oktatást, a tehetséges gyerekek gondozását tartotta. 
A tagozat tanárainak célja, hogy a növendékek szakmai, technikai tudása, 

2018. Apáczai táncverseny 7.d
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színpadi magatartása javuljon. Mivel a tagozat tanárai egységes elképzelés-
sel rendelkeztek a táncoktatás minőségéről, valamint mindegyik kolléga 
tapasztalatokkal rendelkező, diplomás tanár volt, ez biztosítékul szolgált az 
eredményes munkához.

A klasszikus balett mellett olyan tantárgyakat tanulnak tanulóink, melyek 
életkori sajátosságaiknak megfelelnek. Az évfolyamok óraszámai a tanulók 
életkorától, tantárgyai pedig az életkori sajátosságaiktól függően változnak. 
Alsó tagozatban 3-4, felső tagozatban pedig 8 táncórájuk van hetente.

2018. Farsang 7.d

Tantárgyaink a következőképpen alakulnak:
• táncelőkészítő gimnasztika, mely megalapozza az izomzatot, meg-

tanítja a helyes testtartást (1-2. o.)
• esztétikus testképzés, mely szintén megalapozza az izomzatot, meg-

tanítja a helyes testtartást, fejleszti a koordinációt (3-4. o.)
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• klasszikus balett, a zárt rendszerbe foglalt mozdulatnyelv, mely min-
den tánc alapja  (5-8.o.)

• társastánc, mely fejleszti a tanulók stílusérzékét, előadói készségét, 
tér- és formaérzékét (5-6. o.)

• modern tánc, ahol fontos szerepet kap az izoláció, a testrészek egy-
mástól függetlenített mozgatása, a gravitáció és a földön történő moz-
gások. Erre az időszakra rendelkeznek a tanulók olyan testkontrollal, 
amely e technika pontos elsajátításához szükséges (7-8. o.)

• néptánc, melynek célja a stílus- és a ritmusérzék fejlesztése, a népi 
kultúra megismertetése, a népi gyermekjátékok által a játszás öröme 
és a közösségi szellem alakítása (3-8. o.).

A mozgásfajták komplex alkalmazása és átadása, magas szintű képzést biz-
tosít. A tánctagozaton átlagosan 8-12 tanuló jár egy osztályba, akik közül 
minden évben néhányan megpróbálkoznak a szakirányú továbbtanulással.

A növendékek minden tanévben egyszer, félévkor balett-termi vizsgák 
keretében adnak számot tudásukról, amelyet év végén egy színpadi záró-
vizsga, a koncertvizsga is követ. Ezeken az előadásokon, a tagozaton tanuló 
minden gyerek fellép, tanáraink, vagy vendég koreográfus által készített, 
különböző stílusú koreográfiákkal, melyeket szólóban vagy kis-és nagyobb 
létszámú csoportokban mutatnak be. Vizsgaelőadásaink minden évben na-
gyon sikeresek, a visszajelzések pozitívak.

A tagozaton a kötelező tanórákon kívül sok egyéb program is van: bemu-
tató órák szülők részére, versenyekre, fellépésekre való felkészülés, iskolai 
rendezvényeken, ünnepségeken való közreműködés, az év végi koncertvizs-
ga és nyilvános főpróbája stb.

Kilencszer került megrendezésre a Házi Koreográfiai Verseny, amelyre 
felső tagozatos növendékeink nevezhettek. Ezt a programot szeretik a gye-
rekek, mert lehetőséget nyújt gondolataik, elképzeléseik megvalósítására. 
Egyben hasznos feladat, mivel fejleszti a gyerekek kreativitását, és módot 
ad színpadi bemutatkozásra. 

A házi versenyeken és bemutatókon kívül, rendszeresen részt veszünk vá-
rosi, megyei és országos megmérettetéseken is, ahol mindig eredményesen 
szerepelünk. Az ország legrangosabb amatőr fesztiválján, az Országos Junior
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Táncművészeti Fesztiválon, eddig minden kategóriában csak dobogós he-
lyezést értünk el.

Önálló előadások, mérföldkövek:
Nagyapó meséi – 2002/03 Kovács Zsuzsa darabja, zenei montázs, leghí-

resebb meséket jelenítette meg (Piroska, Csipkerózsika).
Kisherceg – Kovács Zsuzsa és Nübl Tamara készítették a darabot, a zené-

jét Koszits Attila állította össze.
Hamupipőke – 2010 Európa kulturális fővárosa évében készült az előa-

dás. Koreográfiáját a tagozat tanárai készítették. Rendező: Kovács Zsuzsa, 
dramaturg: Uhrik Dóra, jelmeztervező: Hammer Edit volt. Zene Koszits 
Attila összeállítása. A táncjáték szép példája volt a Művészeti Gimnázium 
Tánctagozatával való szoros együttműködésnek. A nehezebb szerepeket 
művészetis növendékek táncolták.

Az iskolánk művészeti nevelésének kettős célja van:
• Szép testtartású, harmonikus mozgású, a művészetet értő és támogat-

ni képes közönség felnevelése.
• A kiemelkedő tehetségű gyermekek fejlesztése, és irányítása a szak-

irányú képzés felé.

A mozgás nemcsak a tanulók testi, de szellemi fejlődésére, koncentráló-
képességére is jó hatással van. A tánc és a művészetek szeretete tartalma-
sabbá, gazdagabbá teszi életüket. Tanáraink célja, a tánc és társművészetek 
megszerettetése a tanulókkal, motivált, magas színvonalú oktatás keretében.

A növendékeink közül többen végeztek a Pécsi Művészeti Szakközépis-
kolában, ill. a Magyar Táncművészeti Főiskolán (ma már Egyetem) táncmű-
vészként és lettek hivatásos táncművészek. Néhányan tagjai rangos hazai és 
nemzetközi táncegyütteseknek, illetve táncot tanítanak. Többek közt: Kó-
csy Mónika, Karsa Ildikó, Szauer Szilvia, Baranyai Balázs, Jancsula Bence, 
Tandi Zsófia, Tompó Patrícia, Fóris Rebeka, Kollár Daniella, Szentes Máté, 
Szabados Tímea…
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A Tánctagozat tanárai (időrendben): 
• klasszikus balett: Lovas Pál, Kóborné Andocsi Jeanette, Körmendiné 

Paronai Magdolna, Nübl Tamara, Kovács Zsuzsa, Papp Anita, Bali 
Barbara, Lencsés Károly

• néptánc: Mészáros András, Tandiné Mosgai Andrea, Bánfi Rita, Ba-
logh János

• moderntánc: Szalay Tamás, Hágen Zsuzsa, Meszlerné Posgai Judit, 
Tukacs Anita, Pataki Tímea, Radics Zorka

• történelmi társastánc: Dr. Papp Judit
• zongorakísérő: Tiszttartó Gézáné, Pronicseva Galina, Szabó Ágnes

Tanárok a jubileum évében: Papp Anita, Radics Zorka, Dr. Papp Judit, 
Lencsés Károly.

Ma a tánctagozat „emelt óraszámú táncoktatás” néven működik.

Az elmúlt két év eredményei, eseményei:
VI. Országos Klasszikus Balettverseny 1. helyezés:
           Várvölgyi Panna 4.d – Varázslatos jelmeztár
Apáczai Táncverseny Arany minősítés:
•  2016/17  8.d - Aranyfonál
           Jaks Jázmin 8.d – Arabesque
           Várvölgyi Panna 4.d – Varázslatos jelmeztár
           6. d - Téli keringő
           8. d osztály - Vidáman

•  2017/18  7.d+Wenhardt Levente – Michael Meets Mozart
           5.d - Polka
           5.d - Etüd
           4.d - Test Tér Kép

Diótörő
Iskolánk öt tánctagozatos tanulója vett részt a Pécsi Nemzeti Színház előa-
dásában a 2016/17 és a 2017/18-as évadban:
Várvölgyi Panna 4. d - Marika
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Weisz Bálint 6.d - Gyermek Diótörő
Csernyánszky Szófia 4. d, Kiss Enikő 2,d, Éles Míra 6. d - Ólomkatona, cso-
kidísz, vendég és utcagyerek

„Táncoltató”  - Interaktív bemutató óvodásoknak
Emelt óraszámú táncoktatásunk weboldalát Lencsés Károly üzemelteti.
https://ank1tanc.webnode.hu/

Gyerekek írták a táncról:
„Ha táncolok olyan, mintha repülnék, mint egy madár. A gondolataim is el-el-
szállnak balett közben a színház felé, mert lehet, hogy egyszer én is olyan ügyes 
leszek, mint ott a táncosok. ... A zongoraszó közben olyan kecsesnek érzem ma-
gam, mint egy páva... (4.d)

„Mit jelent nekem a tánc? Azért szeretek táncolni, mert lelkileg megnyugszom 
és arra az időre elfelejtem minden gondom …A kedvenc gyakorlatom a fondü. 
Nagyon szépen játsszák a zenét a zongorás nénik. Számomra kikapcsolódás….”

„Mert amiközben táncolok, jól érzem magam….. Szeretem, mert jó érzés 
van benne. Tetszenek a mozdulatok. Feszesnek kell lenni, kecsesen kell csinálni 
a mozdulatokat. Amikor hazaérek, egyből táncra fakadok. A zene is meghozza 
a mozdulatokat. Szeretem a gyakorlatokat a rúdnál is, meg középen is. Mindig 
arra gondolok, miért van máris vége az órának…”

Összeállította: Péter Ágnes
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Hamupipőke plakát
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RAJZTAGOZAT

A rajztagozat 1991 szeptemberétől, huszonhét éve működik megszakítás 
nélkül iskolánkban. A hagyományos rajzórák mellett változatos műhelyfog-
lalkozások (kerámia, textil, tűzzománc, grafika, mozgókép- és média kultúra, 
művészettörténet) színesítik a programját. A tagozat tanulói bemutató foglal-
kozásokon és kiállításokon kívül közösségi alkotásokkal (lásd fal- és oszlop-
festés a helyi könyvtárban) is számot adnak értékes tevékenységükről. 
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RAJZTAGOZAT

Az emelt színtű vizuális nevelés számos tanulót vonz a város más körzete-
iből is. A folyamatos megújulás érdekében, iskolánk évek óta jó kapcsolato-
kat ápol a PTE Művészeti Karával, lehetőséget adva a hallgatók összefüggő 
egyéni tanítási gyakorlataihoz is. A művészeti nevelés szerepe és feladata a 
jövő nemzedéke számára különösen fontos, tekintetbe véve a robotizáció –
és a technikai fejlődés növekvő ütemét. Éppen ez utóbbi momentumok 
ellensúlyozásaként, vagy szükséges kiegészítéseként mondhatjuk, hogy a 
művészetek az élet alkotó energiáit adják. Fejlesztik a gondolkodást, a kon-
centrációt, a kooperációs készséget, a kockázatvállalást, a nyitottságot, az 
intuíciót, a spontaneitást, a bizalmat és önbizalmat. Mindezekre pedig a 
jövő társadalmának is elengedhetetlenül szüksége lesz.

A vizuális ismeretek, információk sokasága arra ösztönöz bennünket, hogy 
olyan látásmódra ösztönözzük a tanulókat, amelynek segítségével képessé válnak 
választásaikban ismereteiket érvényesíteni, vagy azoknak hosszú távon érvényt 
szerezni. A képi információk azonban sokkal tágabb körből érkeznek hozzánk, 
mint amivel – bármilyen körültekintő is legyen – az iskolai tanterv érdemben 
foglalkozni tud. Éppen ezért szükséges, hogy azokat a formai kifejezőeszközöket 
alapozzuk meg, amelyek a látvány főbb válfajaira irányulnak. Ilyen például a ter-
mészetelvűség, a fantasztikum, a stilizálás, az absztrakció és a deformáció.
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Az új médiumok megjelenésével és -je-
lentőségének növekedésével egyre hangsú-
lyosabb a vizuális kultúra és -képzés. Isko-
lánkban a kezdetektől fogva ennek alapjait 
igyekszünk megteremteni – és megszeret-
tetni a közoktatás keretei között. 

A kisgyermekkor spontaneitása, széles körű 
szabadsága olyan megőrzendő érték, amely-
ben biztosítva van az imagináció folytonossá-
gának lehetősége. Ez az a kezdeti miliő, amit 
a későbbiek során nem lebontanunk, hanem 
tovább építenünk, kiegészítenünk ajánlatos. 
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Ellenkező esetben egyszerűen nincs 
lehetőség arra, hogy az új ismeretek 
szervesen épüljenek be a gyerekek sze-
mélyiségébe, és ezáltal belsővé vált tu-
dássá, egyéni bizonyossággá váljanak. 
Hiszen az igazi alkotók érett látásmód-
ja is valamiképp mindig rokonságot 
mutat a gyermeki szemlélet megkapó 
egyszerűségével és koncentráltságával. 

„Engem a pszichikai tér érdekel, a 
természetet nem szemből nézem, mint 
a többi művész, hanem magamban 
hordom.” – mondja Chagall. 

S valóban, a kisgyerek, amikor 
fejből rajzol, ugyanezt teszi. Igaz, 
nem tudatosan, csak ösztönösen, sa-
ját örömére cselekszik így. Az érzés, 
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az akarat és az ítéletalkotó képesség szabadsága csak úgy őrizhető meg a 
gyerekek számára, ha kellőképpen ellenállóvá válnak az akarat gyengítését 
szolgáló vizuális programozással, a tekintélyelvre épülő, kizárólagosságra 
törekvő véleményekkel szemben. E negatív hatásokat ellensúlyozandó fon-
tos, hogy a gyerekek egyéni értékrendjük alapján ne csak érzékelni, hanem 
értékelni is tudják a különböző esztétikai minőségeket.

Amikor tehát a vizuális nevelés alapfeltételeiről beszélünk, olyan alapál-
lást kell felvennünk, amely nincs különösebb tekintettel az őszinteséget 
zavaró kulisszákra (értsd: bármiféle személyességet meghazudtoló elvárá-
sokra és elméleti konstrukciókra), mert ahhoz a kreatív állapothoz kell visz-
szatérnünk, amelyben a kép, az önálló és minőségi alkotás születik.

Összeállította: Kovács Gábor tagozatvezető
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 Alsós Magyar Munkaközösség

Az alsós magyar munkaközösség tagjai mindig szívügyüknek tekintették a 
magyar nyelv ápolását, a tanulók kommunikációs kultúrájának fejlesztését, 
szókincsük gazdagítását, szövegértésük, helyesírásuk és nyelvi kreativitásuk 
fejlesztését és az elsősök megismertetését a TUDÁS-sal.

40 évvel ezelőtt Gáti Józsefné, Babszi néni különleges módon ünnepelte 
meg elsős tanítványaival a CSODÁT, hogy minden kisgyermek megtanult 
olvasni. Élményszerű óráival hagyományt teremtett.

„… az „Olvasás születésnapja” c. hagyomány legfontosabb hozadékát 
abban látom, hogy kollégáim elkezdtek az egyéni differenciálás kérdéseivel 
komolyan foglalkozni. Ennek transzfer hatása rövidesen megjelent a ma-
tematikában, s az egyéb területeken is. Olyan szakmai párbeszéd indult 

Az Olvasás születésnapja
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meg, melynek értékei fejlődésünk 
egyik pillérét erősítették: az együtt-
működést. Féltve őrizzük ezt a ha-
gyományt, értékeit megújítva meg-
tartjuk.”  ( Jávorfi Jánosné akkori 
igazgatónk ajánlása 2001.)

Az ünnepi órákon a gyermekek 
örömmel, játékosan bizonyítják be, 
hogy a betűk tudománya valóban 
kincset ér. Ajándékuk egy hatalmas 
születésnapi torta, melyen cirkalmas 
betűkkel áll a jókívánság.

Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny országos 14. hely – felkészítő pedagógus, Török Éva 
és tanítványai: Biró Levente Kornél, Rátkai Fruzsina, Soltész Laura Nikoletta

Szendrődi Zsanett

Lotz János szövegértési és helyesírási verseny 
országos 9. hely – felkészítő pedagógus,

Bak Ignácné és tanítványa: Rhone Emma
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A gyerekek legizgalmasabb és legörömtelibb feladata a felirat elolvasása 
és a torta jóízű elfogyasztása.  

Ezt a szép hagyományt megőriztük, az ünnepi órák anyagát összegyűjtöt-
tük és évről évre bővítjük.

A munkaközösség tagjaival közösen módszertani ötletbörzéket is szer-
veztünk, összegyűjtöttük jól bevált kompetencia alapú gyakorlatainkat, 
ezekből „Kompetens feladatok” címmel módszertani gyűjteményt, mód-
szertani kincsestárt szerkesztettünk. 

A tehetséges tanulók számára a munkaközösség megalakulása óta szer-
vezünk különböző házi versenyeket: a 2. évfolyamon kompetencia alapú 
szövegértési versenyt; a 3. évfolyamon anyanyelvi és helyesírási versenyt.  
Versenyeinket később bővítettük, a 3. és 4. évfolyamon Balázs Zsuzsanna 
kolléganő ötletére és szervezésében Picur szépkiejtési versenyeket ren-
deztünk.

Évről évre meghirdetjük az SNI, BTMN-es tanulók számára a szépírá-
si versenyt. Komjátiné Michelisz Annamária felkészítésével Katona 
Bettina, Galambos Krisztián és Harmuth Tamás bejutottak az országos 
döntőbe.

Az egy éven keresztül tartó regionális „Lázár Ervin Mesevetélkedő”-n 
Szélig Terézia tanítványai - Forró Fruzsina, Pesti Fanni, Rumi Zsófia, Rieg-
ler Fanni, Pestality Petra, Vrábel Ági, Fellegi Dávid - 1. és 2. helyen végeztek, 
valamint elnyerték a különdíjat is.

Iskolánkban hagyományosan minden évben megrendezzük a költészet 
napját, versmondóink kiváló eredményeket érnek el a városi vers- és próza-
mondó versenyen is. 

Két évvel ezelőtt tehetséges tanítványainkkal még jobban kiléptünk az 
iskola falai közül, és több külső szervezésű versenyen is megmérettettük ma-
gunkat. 

A 2017/2018-as tanévben a szorgalmas munkának, felkészülésnek meg-
lett az eredménye. 

A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny területi (Baranya, Somogy, Tolna 
megye) fordulóját 4. évfolyamon 72 csapat közül iskolánk két csapata nyer-
te meg holtversenyben egy harmadik csapattal, és így továbbjutottak az or-
szágos versenyre, Budapestre.
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1. hely – Török Éva tanítónő tanítványai 4./d: Biró Levente Kornél
                                    Rátkai Fruzsina
                                    Soltész Laura Nikoletta
                                    Szendrődi Zsanett
1. hely – Till Ilona tanítónő tanítványai 4./c:  Füzér Elizabet Vivien
                                    Odrobina Enikő 
                                    Surinya Ákos
                                    Szente Dorka

Az országos fordulón Török Éva tanítványai 14. helyezettek lettek, míg 
Till Ilona tanítványai a 21. helyen végeztek.

Tanítványaink közösen, összedolgozva, csapatban oldottak meg problé-
mákat, átélték az együttgondolkodás örömét. 

A területi versenyen a harmadik osztályos tanulók is kiemelkedő ered-
ményeket mondhatnak magukénak Stier Bernadett és Odrobina Brigitta 
tanítónők felkészítésével.

A Deák Ferenc szövegértési és helyesírási verseny megyei fordulóján Tö-
rök Éva tanítványa, Soltész Laura Nikoletta 2. helyezést ért el.

Magyar nyelv és irodalom verseny, eredményhirdetés után: Kliebert-Stier Bernadett, 
Odrobina Brigitta és tanítványaik
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Beneveztünk a Szabó Magda háromfordulós internetes olvasóversenyre 
is, ahol tanítványaink ugyancsak jól szerepeltek.

A 2017/2018-as tanévben a 4. évfolyamon beneveztük tanulóinkat a ma-
gyarországi és határon túli diákoknak meghirdetett Lotz János szövegértési 
és helyesírási versenyre is.

A megyei versenyen Bak Ignácné, Székelyiné Szűcs Zsuzsanna és Till Ilo-
na tanítványai az első öt helyen végeztek. Rhone Emma 4./a osztályos ta-
nuló megyei 2. helyezettként bejutott az országos döntőbe, ahol 9. helyezést 
ért el. Felkészítő tanára Bak Ignácné volt.

Örömmel tölt el bennünket, hogy a gyermekek szívesen készülnek ve-
lünk közösen a különböző megmérettetésekre. Tudásvágyuk hatalmas, 
érték számukra a tudás. Az elért kiváló eredmények pedagógusok, szülők, 
gyermekek közös munkáját dicsérik.

A tehetséggondozásban és a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítá-
sában részt vevő pedagógusok az alsó tagozaton
Bak Ignácné, Balázs Zsuzsanna, Feketéné Till Ilona, Fülöpné Gyarmati 
Zsuzsanna, Gász Ferencné, Hajnal Éva, Horváthné Tóth Judit, Kliebert-Sti-
er Bernadett, Komjátiné Michelisz Annamária, Lénárt-Turbók Enikő, Nagy 
Gabriella, Németh Ildikó, Odrobina Brigitta, Török Erika,  Török Éva, 
Rajcsányi Valéria, Panta Judit, Székelyiné Szűcs Zsuzsanna, Szélig Terézia, 
Szombathelyiné Páczai Katalin, Illés Lászlóné

 Felsős Humán Munkaközösség

Ahogyan én látom….
Iskolánk életében a Humán munkaközösség három fontos területre kon-
centrált. Egyrészt az oktatási-nevelési folyamatban az évtizedek alatt folya-
matosan változó tantervi – és ideológiai változásoknak próbált megfelel-
ni, másrészt az intézmény kollektív tudatának formálását igyekezett szem 
előtt tartani. Ezek mellett a társadalmi változások, az ideológiai áramlatok, 
a tanügyben fel-felbukkanó szakmódszertani irányzatok folytonos megúj-
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hodásra késztették azokat a kollégákat, akik ebben a munkaközösségben 
dolgoztak és dolgoznak ma is. A harmadik terület – s mondjuk ki, a legfon-
tosabb feladata mindig is – a diákság olvasóvá és művészetszeretetre nevelé-
se, a tantárgy keretei között olyan fiatalok útra bocsátása, akikre nyugodtan 
rábízhatjuk közös jövőnket.

Munkaközösségünk létszáma a felső tagozat diákságához viszonyítva 
kicsiny. Viszont a felelőssége annál nagyobb. A fiatalok szellemi talpra ál-
lásában, a 10 -14 életkor szakaszában nem mindegy, hogy milyen hatások 
érik a diákokat a tanórákon, iskolai programokon. A munkaközösség tagjai 
mindig ügyeltek arra, hogy a külső-belső szakmai kihívásokra és a tanulók 
aktivitására épülő kívánalmakra próbáljanak megfelelni. 

Ezért is belső innováció útján hoztunk létre több olyan rendezvényt a 
tanévek során, amelyek tevékenység alapú oktatásra, élményszerzése épül-
tek. A programok mindig évfolyamokat szólítottak meg, osztályon belüli 
baráti közösségeket, kiscsoportokat, amik fogékonynak tűntek a humán tu-
dományok irányában. Évtizedek alatt a következő saját szervezésű rendez-
vényeknek ad és adott helyet a Humán munkaközösség.

Műveltségi – honismereti vetélkedő
5. – 8. évfolyamokról 4 fős csoportoknak meghirdetett vetélkedés, amit 
egy tematikus felkészítő kirándulás előz meg, és kapott segédanyag bir-
tokában készülhetnek fel a versenyzők. A történelmi, földrajzi, művelő-
déstörténeti hagyományok Pécsen és környékén nagyon gazdag lehető-
ségeket adtak számunkra. A hétvégi túrázások, a tematikus kirándulások 
sikere nagyban hozzájárult a diákok felkészítéséhez. Ma is népszerű ren-
dezvénye ez a munkaközösségnek. 
Emlékezetes vetélkedők témái vol-
tak: Vallástörténet Pécsett, Baranyai 
várak – mondák, Mesterségek Bara-
nyában, Híres Pécsiek, Római kori 
Pécs, Török kor Pécsett, Ókeresztény 
emlékek stb.
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Felsős Humán Munkaközösség

Anyanyelv-csavar vetélkedő
A tanév tavaszi időszakában a 8. 
évfolyamosoknak meghirdetett 
vetélkedő, ami a mai diáknyelvet 
veszi előtérbe. Játék, izgalom, hely-
zetgyakorlatok, nyelvtörők, ahol jól 
szórakozik diák és tanár egyaránt. 
A társintézmények is rendszeresen 
képviseltetik magukat, ami fokoz-
za a rangját a már hagyománynak 
mondható rendezvényen. 

 
Apáczai vetélkedő
Iskolánk mindenkori 7. évfolyamának szervezett rendezvény, amin iskolánk 
névadójának életét, munkásságát ismerhetik meg a tanulók.
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Határtalanul! program
Az EMMI Erőforrás és Támogatáskezelő segítségével már 5 alkalommal lá-
togathattak el határon túli magyarlakta területekre 7. évfolyamos diákjaink. 
Ezeken a többnapos kirándulásokon munkaközösségünk tagjai több évti-
zedes rutinnal állítják össze a programot, különös tekintettel a magyarság 
összetartozás-élményét kiemelve. Erdély és Felvidék volt eddigi „kalando-
zásaink” célja, de terveink között szerepel a déli és a nyugati határvidék fel-
fedezése is. 

Fontos szakmai szempontnak tartjuk, hogy más munkaközösségekkel az 
iskola hagyományteremtő megmozdulásaiban is együttműködjünk. Nem-
zeti és társadalmi ünnepeink méltó megtartása, projektnapok, témahetek 
megvalósítása, kollektív tudatunk erősítése munkaközösségünk kiemelt fel-
adatai közé tartoznak. 

Nem hallgathatjuk el viszont e jubileumon kétségeinket. Mi lesz az iroda-
lommal? Mi lesz gyermekeink, diákjaink, unokáink nyelvével? A harangot 
már régóta kongatják a Gutenberg-galaxis felett, mégis van az órarendben 
magyar nyelv és irodalom tantárgy. Van írásbeli és szóbeli felelet. Van köte-
lező házi olvasmány. Felvetődik sok kérdés ezekkel kapcsolatban. Felelet, 
megnyugtató megoldás egyelőre nincs.

Felelet mire? A google -szindrómára? Az irodalmi olvasmányok háttérbe 
szorulására? Az olvasással töltött idő - gyermeket és felnőttet egyaránt érin-
tő – csökkenésére? A munkaközösség jövőbeni legfontosabb feladatának az 
előző kérdések megválaszolását tartom, s ehhez kívánok sok erőt és mentá-
lis egészséget!

Összeállította: Süle Zoltán
Humán munkaközösség vezető
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Pont Te – Tehetségcsoport

Az ANK TehetségPontjának városi tehetségcsoportja, 2010 – 2016-ig mű-
ködött.

A tehetségműhely három évig az „Értsd a természetet” nevet viselte, új 
nevünk a  PONT TE lett. A névváltoztatást személyi változás is indokolta:  
eleinte Berkes József egyetemi tanár úrral együtt vezettem a csoportot. Ek-
kor kizárólag természettudományokkal foglalkoztunk. A 2014/15-ös tan-
évben már irodalmi- és művészeti vonatkozásban is szerettük volna megis-
merni a minket körülvevő világot. Alapvetően 29, esetenként 38-40  gyerek, 
a város különböző iskoláiból érkezett – Jókai, Jurisics, Gyakorló, Refi, ANK 
1-es és 2-es Iskola, ANK Gimnázium, Janus Gimnázium – törzshelyére, 
minden szerdán a JPTE főépületébe, ahol önkéntes egyetemi tanárok in-
teraktív előadásain vettünk részt, vagy épp a soron következő izgalmas hely-
színre indultunk.

Csoportom tagja volt Schlepp Krisztián és Szénássy Márton, iskolánk két 
egykori tanulója is, akik robotikából, szinte minden versenyen jeleskedtek. 
További fejlődésük érdekében, Bérczi Szaniszló tanár úrhoz ( ELTE ) for-
dultam segítségért, robotika tanárt keresve a fiúknak. Ő Bornemisza Imre 
és Pauler Gábor tanár urakat ajánlotta, akik készségesen vállalták, hogy a 
két hetedikes fiú végigjárjon egy robotika-kurzust a PTE-n, mint tisztelet-
beli „egyetemi hallgató”. Óráikat a két tehetséges fiú érdekében délutánra 
tették, hogy a fiatalemberek általános iskolai tanulmányaival se ütközzön 
egyetemi létük.

Krisztián és Marci, 2014. május  31-én -Tatabányán a pécsi Apáczai Ne-
velési Központ és a vajdasági magyarkanizsai Beszédes József Középiskola 
diákjai nyertek a World Robot Olympiad nevű  LEGO-robot építő verse-
nyen. A két, junior kategóriában nyertes diák így novemberben Szocsiba 
utazott. A felkészítésben oroszlánrészt vállalt és azóta is -vállal a két édesapa. 

Ízelítőként, egyik félévi programunk:
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„PONT TE” PROGRAM

2014/15. – Első félév

OKTÓBER 10. péntek:
Leonardo – kiállítás, 18:00-20:00 óráig.

Tárlatvezető: Tillai Gábor JPM

OKTÓBER 16. csütörtök:
Bolygók és csillagok világa, 17:00-18:30 óráig.

Előadó:  Dr.Gyenizse Péter JPTE

OKTÓBER 22. szerda:
Varázsóra, avagy a füstölgő sapka titka … 17:00-18:30 óráig.

Előadó: Szász János JPTE

NOVEMBER 05. szerda:
Gyönyörű városunk sorozat: 
1.Belvárosi séta régész szemmel, valamint ásás, restaurálás 17:00-
18:30 óráig.

Séta: Dr. Gábor Olivérrel.

2. Ásás, restaurálás: Galdánfalviné Kovács Magdolnával.

NOVEMBER 12. szerda:
Különleges fizika óra a Janus Gimnáziumban, 17:00-18:30 óráig.

Előadó: Lehőcz Mária JPG
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Pont Te – Tehetségcsoport

PONT TE – a Márkus Színházban PONT TE – tanévnyitó az
ANK Színháztermében

NOVEMBER 19. szerda:
A természet matematikusai, 17:00-18:30 óráig.

Előadó: Tóth Andrea matematikus

NOVEMBER 26. szerda:
Verselős játék Nagy Bandó Andrással, 17:00-18:30 óráig.

Előadó: Nagy Bandó András író, költő, humorista.

DECEMBER 03. szerda:
„Terepasztal konferencia”, avagy a természet erői, 17:00-18:30 óráig.

Előadó: Pirkhoffer Ervin JPTE

DECEMBER 10. szerda: Zenés drámajáték 17:00-18:30 óráig.

Előadó: Rozs Tamás csellóművész, a Szélkiáltó együttes tagja, a
Kaposvári Egyetem tanára.



70

1979–2019 • 40 ÉV HAGYOMÁNYTEREMTÉS ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS

PONT TE – ásás, restaurálás Galdánfalviné Kovács Magdolnával

PONT TE – Leonardo-kiállítás
Tillai Gáborral JPM

PONT TE – Terepasztal-konferencia – 
Pirkhoffer Ervin JPTE és a PONT TE 

tagjai
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Pont Te – Tehetségcsoport

DECEMBER 17. szerda: Kakaó koncert a Martyn Ferenc Művészeti 
Szabadiskolában, - Pécs, Cserző köz 2. ( Tettye ) - 17:00-18:30 órakor.

Vendéglátó: Rónaszéki Mónika Róza és növendékei.

*

A programot, édesanyám betegsége miatt hagytam félbe, sajnos, nem talál-
tam vállalkozó kedvű  kollégát, aki segítette volna a csoport további tevé-
kenységét….

Összeállította: Hajnal Éva - programvezető
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MATEKI

Matematika a felső tagozaton

1997-2018-ig a matematika oktatása során a kezdetekben alkalmazott kü-
lön fakultációs tehetség-gondozás után, a képesség szerinti csoportbontás-
ban folyó oktatáson át jutottunk el a differenciált oktatási órákhoz. Min-
dig fontosnak éreztük a tanulók egyéni segítését és a tehetséggondozást. 
Szakmai együttműködésünk ékes bizonyítéka a szakmai megbeszélések és 
jó szakmai kapcsolatunk, egymás óráinak látogatása, bemutató órák tartása 
kollégáknak és szülőknek, a TÁMOP 3. 1. 4. Pályázati programban való si-
keres részvétel, a születő jó gyakorlatok, matematika szaktanterem létrejöt-
te, több végzős hallgató gyakorlati szaktanácsadásának ellátása, a verseny-
feladatok gyűjteményének kialakítása. Hangsúlyozzuk az önképzést, a szak-
tárgyi tájékozottságot és a pedagógia legújabb eredményei iránti érdeklődés 
fenntartását és ezt a diákoknak is folyamatosan próbáljuk átadni.

Bemutató óra pármunka Bemutató óra csoportmunka
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Matematika a felső tagozaton

Országos matematika versenyeken vettünk részt folyamatosan: Zrínyi 
Ilona Matematika Verseny, Alapműveleti Matematika Verseny, Varga Ta-
más Matematika Verseny, Bolyai Matematika Verseny.

Területi versenyeken is részt vettünk: Apáczai Matematika Kupa, Bánki 
Donát Matematikaverseny. 
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Nagyon büszkék vagyunk sikeresen versenyző tanítványainkra.
Az alábbi tanulók az országos versenyek valamelyikén a döntőben szere-

peltek, illetve területi versenyeken az első öt helyezés valamelyikét érték el:
   Bóna Dániel                    Kovács Koppány
   Fésűs Illés                     Majdik Dávid
   Szijártó Máté                   Nagy Krisztián
   Baumhoczer Judit               Nemes Andrea
   Benke Barna                   Oláh Bence
   Bereck László                   Ötvös Tünde
   Bereck Olga                    Paizs Kamilla
   Csuka Csenge                  Pál Barna
   Duli Bálint                     Pál Marcell
   Fekete Diána                   Péter Flóra
   Fekete Zsombor                Schlepp Krisztián
   Forgó Benjámin                 Sey Gábor
   Horváth Milán                  Szücs Mihály Bendegúz
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Matematikai Tehetség Kibontakoztatása az Alsó Tagozaton

Matematikai Tehetség Kibontakoztatása az Alsó 
Tagozaton

Mateki1

1998, azaz már 21 év óta működik 
a MATEKI - Matematikai Tehetség 
Kibontakoztatása – mint tehetség-
gondozás – intézményegységünk 
alsó tagozatán (eleinte szakköri, 
majd tehetségműhely keretei kö-
zött), melyet iskolánk négy tanítója 
Gergely Éva, Metzgerné Sallai Zsu-
zsanna, Orcsikné Szalai Valéria és 
Simonfiné Füleki Katalin álmodott 
meg, és hozott létre az iskolavezetés 
valamint a KOMA támogatásával.

Akkoriban így határoztuk meg el-
képzeléseinket:

„Célunk egy integrált feladat és eszközrendszer (oktatócsomag) kialakí-
tása a matematikában tehetséges – második, harmadik, negyedik osztályos 
– gyerekek számára, amely elősegíti személyiségük önismeretre épülő, ön-
ismeretre nevelő minél teljesebb, sokoldalú fejlődésének és fejlesztésének 
folyamatát.

1 https://www.google.com/search?q=tekn%C5%91s+rajz&client=firefox-b&tb-
m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwivoLOH-YXeAhUwiKYK-
HQYJBMAQsAR6BAgAEAE&biw=1132&bih=569&dpr=1.5#imgrc=prA4Z804hB-
TW-M:

Alapító tanítók: Gergely Éva; Metzgerné
Sallai Zsuzsanna; Orcsikné Szalai Valéria;

Simonfiné Füleki Katalin
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Ennek érdekében olyan tárgyi – személyi rendszer létrehozása, amely 
szervezi, illetve lehetővé teszi, hogy a gyermek egyéni ütemben, saját dön-
tése alapján, a tőle elvárható tudatossággal fejlessze képességeinek összetett 
rendszerét, és korának megfelelően kiteljesítse személyiségét az őt támoga-
tó pedagógusok – segítségével.”2

Megalkottunk a tanulók részére egy feladat- és eszközbankot, amelyből 
választhattak. 

A nehézségi fokozatok szerint sorba állított, 10 témakört felölelő fel-
advány-csoportoknak a gyerekek számára is értelmezhető elnevezéseket 
adtunk – 1. Agytorna, 2. Pálcikás feladatok, 3. Bűvös alakzatok, 4. Kira-
kó-építő, 5. Variálj-kombinálj, 6. Egyszerű szöveges feladatok 7. Összetett 
szöveges feladatok, 8. Matematikai játékok egyedül, 9. Matematikai társas-
játékok, 10. Versenytesztek. 

A csomagok tartalmaznak feladatokat az 
öndifferenciált tanuláshoz, eszközöket a fel-
adatok megoldásához, feladatlapokat a verse-
nyekre való felkészüléshez, játékokat a mate-
matikai képességek fejlesztéséhez.

A tehetséggondozásban résztvevő peda-
gógusok számára készítettünk tanmenetet a 
szakköri munkához, a feladatlapok megoldá-
sait kidolgoztuk, a MATEKI találkozók – me-
lyeket évente lezárásként rendezünk - órater-
vét is elkészítettük.

A létrehozott oktatócsomagot már nagy-
részt felváltották az interaktív játékok és a 
különböző típusú versenyfeladatok, melyek 
egyaránt megkönnyíti a tanulók és a tanárok 
munkáját. Ezeket egy külön teremben helyez-
tük el, és ha lehet itt tartjuk a MATEKI foglal-
kozásokat is.

2 Gergely- Metzgerné- Orcsikné- Simonfiné: KOMA XVI. pályázat 1998 Pécs. 3. old.

Bánki Kupa I. hely 2013
Csapatverseny: a képen:

Erb Józsefné; Kerner Rita; 
Szalai Tünde; Metzgerné 

Sallai Zsuzsanna a felkészítő 
pedagógusok közül
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MATEKI TALÁLKOZÓ: 
a nyertes gyerekek; a program kidolgozói 

közül hárman balról jobbra:
Orcsikné Szalai Valéria; Gergely Éva; 

Metzgerné Sallai Zsuzsanna

 MATEKI találkozó

A kupák kiosztás előtt

A Bolyai Országos Matematika Csapat-
versenyen 3. osztályos csapatunk (36 

csapatból) 8. helyezést ért el (a megyei 1. 
helyezés után) 2018 novemberében. Csa-

pattagok: Gróf Dorina, Hideg Rebeka, 
István Alíz, Tánczos Szonja. Felkészítők: 

Liszt Antal, Szabadi Eszter
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Iskolánk tanulói kiemelkedően szerepeltek a MATEGYE Alapítvány megyei
matematikaversenyén. Az 5. évfolyamosok mezőnyében Surinya Ákos 1. helyezést
ért el és meghívást kapott a nemzetközi döntőbe. A hatodik évfolyamosok között 
Czuczor Bojta 4. helyezett lett. Hetedik évfolyamon Odrobina Zsófia a második

helyet szerezte meg. A nyolcadik évfolyamon Horváth Milán második lett.
Tanulóink felkészítő tanárai Moór Marianna és Mazács Ádám voltak.

Kollégáink sikeres felkészítő munkájukért vehettek át elismerést.
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítőiknek!
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Matematikai Tehetség Kibontakoztatása az Alsó Tagozaton

A különböző matematika versenyek – Zrínyi Ilona; Bánki Donát; Bólyai; 
Kalmár László, – állandó résztvevői vagyunk tanulóinkkal. Az alábbi táblá-
zatban összesítettük a pedagógusokat és az eredményes tanulókat.

Köszönet a tanulóknak és a pedagógusoknak a befektetett munkáért.

Összeállította: Metzgerné Sallai Zsuzsanna és Orcsikné Szalai Valéria

A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN RÉSZTVEVŐK

PEDAGÓGUSOK

SIKERES TANULÓKMATEKI
TEHETSÉGMŰHELY

PEDAGÓGUSAI:

MATEMATIKÁT TANÍTÓ
PEDAGÓGUSOK:

Alapítók (1998):
Gergely Éva
Metzgerné Sallai Zsuzsanna
Orcsikné Szalai Valéria
Simonfiné Füleki Katalin

Később csatlakozók (2010) 
tehetségműhelyek:
Kerner Rita
Drexlerné Kapes Zsuzsanna
Liszt Antal
Szalai Tünde
Szombathelyiné Páczai Katalin

Alsó tagozaton tanítók:
Harsányiné Simon Mónika
Martinovicsné Tóth Zsuzsanna
Kilvingerné Fülöp Melinda
Lőrinczi Andrea
Odrobina Brigitta
Őri Gabriella
Németh Ildikó
Farkas Csilla
Lisztné Herczeg Gizella
Péter Ágnes
Szabadi Eszter
Szélig Terézia
Kovácsné Jakab Gyöngyi
Thébesz Veronika

Felső tagozaton tanítók:
Moór Marianna
Erb Józsefné
Borsa Jolán
Szabó Ildikó
Szabó László
Páncélné Kovács Ágnes
Sólyomné Baranyai Elza
Wilkné Harmath Valéria
Kósáné Joó Éva

Fekete Diána
Sztancs Míra
Parrath Aisa
Fekete Zsombor
Sebestyén Balázs
Sebestyén András
Bedecs Máté
Benjámin
Reitz Angéla
Matók Enikő
Szűcs Mihály
Bendegúz
Péter Flóra
Horváth Kristóf
Nemes Andrea
Mazács Fanni
Forgó Benjamin
Oláh Zsigmond 
Valler Evelin
Duli Dániel
Benke Barna
Schlepp Krisztián
Baranyai András
Szénássy Márton
Bereczk Olga
Bereczk László
Bánfalvi Balázs
Polgár Antónia
Horváth Ákos
Szalma Martin
Filótás Tamás
Farkas Ádám
Byrdi Nasztázia
Bóna Dániel

Odrobina Zsófia
Galambos Rozina
Polgár Antónia
Horváth Dorina 
Kulcsár Anna
Kocsis Borbála
Yousfi Ines
Lőrincz Jana
Szőke Dorka
Mikó Levente
Duli Bálint
Szijártó Máté
Varga Lilla
Horváth Milán
Csuka Csenge
Pál Marcell
Pál Barna
Parrath Sharon
István Alíz
Táncos Szonja
Csillag Marcell
Papp Emese
Futár Maja
Gosztolai Péter
Schweibert Máté
Kovács Koppány
Pálinkó Bence
Élő Bálint
Hotz Csenge
Járai Ábel
Gergely Máté
Karsa Katinka
Hideg Rebeka
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KÖRNYEZETISMERET
– ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA

„Örökös Ökoiskola” Címátadó Ünnepség

Időpont: 2018. október 13.

Helyszín: Agrárminisztérium Darányi Ignác Terem

(1055 Budapest Kossuth Lajos tér 11.)

Az „Örökös Ökoiskola Cím” okleveleket László Tibor Zoltán, környezetvédelemért 
felelős helyettes államtitkár -Agrárminisztérium- adta át, iskolánk képviseletében

Komjátiné Michelisz Annamária vette át.
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Ökoiskola, szelektív hulladékgyűjtés
Iskolánk 2018. október 13-án vette át az Örökös ökoiskola címet.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a ta-
nításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiá-
jának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése 
terén éppúgy, mint a táborok szervezése során.

Célunk, hogy környezetükért tudatosan cselekvő tanulókat neveljünk.
A tanulóinkon kívül a szülők is észrevétlenül bekapcsolódnak a 

programunkba azzal, hogy gyermekeiket támogatják.

Mivel az iskola közvetlen környezete lakótelepi jellegű, különösen fon-
tos, hogy környezettudatos nevelést folytassunk. A mindennapi pedagógiai 
gyakorlatban a gyermekeket úgy neveljük, hogy későbbi életük során dön-
téseikbe beépüljön a természet- és környezetvédelem, a környezettudatos 

Szelektív hulladékgyűjtés
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gondolkodás. A tanév során folyamatosan tanítjuk gyermekeinknek termé-
szeti értékeink védelmét. Nem csak a kiemelt napokon, a Víz Világnapján, a 
Föld Napján hívjuk fel tanítványaink figyelmét ezek megóvására, hanem az 
év minden napján.

Programjaink részletezése
• Iskolánk tanulói közel 40 éve rendszeresen részt vesznek szervezett 

hulladékgyűjtésben. Az ebből befolyó bevételt a Diák önkormányzat 
működtetésére, valamint környezettudatot erősítő programok - nyári 
természetjáró táborok, a Föld napja program, egészségnevelési nap- 
megvalósítására fordítottuk.

• Évente két természetjáró, környezetvédelmi tudatot erősítő túratábor 
szervezése. (Zengő Vándortábor, Vagabund túratábor)

• Évközi természetjáró túrák szervezése 6-4 alkalommal a Mecsekbe.
• Őszi osztálykirándulások (Mecsek, Malomvölgyi tó, Tettye)
• Tavaszi tanulmányi kirándulások osztálykeretben.
• Tavasszal Föld napja az alsós évfolyamok szervezésében az egész is-

kola tanulói számára.
• Májusban egészségnevelési nap szervezése az iskola valamennyi ta-

nulója számára.
• Sportnap szervezése.
• Műanyag kupakok gyűjtése egész év során.
• Elemgyűjtés az iskola folyosóján elhelyezett tárolóba.
• Tavaszi kertgondozás (alsós évfolyamok feladata).
• Udvartakarítás (felsős évfolyamok feladata).
• Műanyag palackprés felszerelése és működtetése az iskola minden 

szintjén.
• A szelektív hulladékgyűjtés szervezésének megkezdése.
• Szelektív műanyaggyűjtő hulladéktárolók kihelyezése.
• Italos karton gyűjtésére alkalmas tárolók kihelyezése szintenként.
• Az egészségnevelési napot öko programmal egészítjük ki: újra papír 

készítése, hulladékhasznosító telep látogatása, vízmű látogatása.
•  „A víz” témahét szervezése tavasz folyamán (Minden osztály, min-

den szakmai munkaközösség részvételével projekthetet szervezünk 
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a vízzel kapcsolatosan. Minden tantárgy megkeresi a kapcsolódá-
si pontokat a témához, melynek eredményeként projekt keretében 
komplexen foglalkoznak a tanulók a víz kérdésével. 

• Tanulóink minden évben részt vesznek erdei iskolai programban.
A Mecseki Erdőgazdaság által fenntartott és üzemeltetett Árpád-te-
tői Erdei Iskola szakmailag biztos hátteret nyújt e programok szá-
mára. Általában az 5. és 6. évfolyamok vesznek részt szervezetten 
a programban, de alkalmanként alsós évfolyamok is látogatják a 
foglalkozásokat. Az erdei iskola programjában rengeteg oktató jel-
legű és egyben élvezetes foglalkozás található. Azokat az ismerete-
ket, amelyeket a gyerekek a tanórákon sajátítottak el, bővíthetik az 
erdei iskolában: tantárgyi témákhoz kapcsolódik például a felszíni 
vizek, az időjárás, a karsztosodás megfigyelése. A gyerekek vizuális 
és rajzi képességei is fejlődnek az erdei iskolában. A tanulók meg-
tanulják, hogy hogyan kell tájékozódni a turistatérképen, állatnyo-
mokat öntenek ki gipsszel, pólót festenek, tanulmányozzák az erdei 
növényeket.

• A 2011/2012-es tanévben beneveztünk az Italos karton gyűjtő prog-
ramba. Célunk az volt, hogy 1000 kg-ot gyűjtsünk, mert ezt az Italos 
Karton Szövetség a kilónkénti áron túl oklevéllel és 100000 forinttal 
is jutalmazta. Ezt a célt két tanévben is sikerült elérnünk. A kapott 
összeget a legtöbbet gyűjtő osztályok kirándulásának támogatására, 
sportszerek, tornapadok vásárlására költöttük.

Sajnos azóta megszűnt ez a pályázati lehetőség. Iskolánk tanulóit meg-
kértük, hogy továbbra is gyűjtsék az italos kartonokat, a lakóhelyükhöz leg-
közelebbi szelektív gyűjtőbe tegyék bele azokat.

• A természettudományos tantárgyak keretében pedagógusaink nagy 
figyelmet szentelnek a környezettudatos nevelésnek. 

• A fenntarthatóságra nevelés érdekében átalakítjuk az ügyeletesek és 
hetesek feladatkörét. A teremátadás-átvétel részét képezi az energia-
takarékosságra törekvés: feleslegesen működő elektromos fogyasz-
tók lekapcsolása, vízcsapok elzárása „energia őrjárat” megszervezése.
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Föld napja
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

Iskolánk e jelmondat tükrében hagyományosan minden áprilisban meg-
rendezi a Föld Napját. Célunk, a gyermekek figyelmének ráirányítása a 
környezetvédelmi problémákra, a környezettudatos gondolkodásra. Ezen 
a délelőttön változatos feladatokat és közös játékokat szervezünk iskolánk 
tanulóinak. A nagycsoportos óvodásoknak rajzversenyt hirdetünk, az alsó 
tagozatos diákoknak számos programot biztosítunk. Elhozhatják, bemutat-
hatják kedvenc kisállataikat: kutyákat, macskákat, hörcsögöket, teknősö-
ket, papagájokat. Cserjéket ültethetnek az iskola udvarainak területén. Az 
Agórán tűzoltóautóval és tűzoltókkal ismerkedhetnek. A legutóbbi alka-
lommal napelemes autókat, motorokat is megcsodálhattak. Filmet nézhet-
nek a színházteremben, amely mindig kapcsolódik a természetvédelemhez. 
Ezt a napot gyűjtőmunka előzi meg. A gyűjtött képekből, cikkekből plaká-
tokat terveznek és készítenek a gyerekek, melyeket aztán az iskola folyosó-
ján kiállítunk, hogy minden tanuló végignézhesse. A felsősöket is megszó-
lítjuk, kérdéseket teszünk fel a Földdel kapcsolatban. A helyes válaszokért 
zöld színű szalagokat tűzünk, így keressük a Zöld Lovagokat. Az osztályok 
egy iskola környéki területről összeszedik a szemetet, ezzel is szebbé téve 
környezetünket.

A 2012-2013-as tanévben megvalósult projekt egy 4. osztályban
Téma: Szelektíven, kreatívan!

• Osztály tanulói egész tanévben gyűjtötték az italos kartonokat, PET 
palackokat, kupakokat.

• Részt vettek a BIOKOM által szervezett italos kartonok újrahaszno-
sítását bemutató előadáson.

• Csoportmunkában plakátot készítettek a környezetvédelemről, sze-
lektív hulladékgyűjtésről.

• Elolvasták, feldolgozták a szelektív hulladékgyűjtésről, környezetvé-
delemről, környezettudatos vásárlásról szóló cikkeket.

• Ötletbörzén tervezték meg, hogy mit készítsenek a PET palackokból.
• Rajz- és technikaórán megvalósították a legjobb ötleteket.
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• A PET palackból készítettek vázát, írószertartót, festékkeverő tálat, 
virágot. Nyomtattak a kupakokkal virágos ágat, képet alkottak kupa-
kokból.

• Verset írtak a környezetvédelemről.
• Csoportmunkában feladatlapokat, totót oldottak meg az olvasottak-

kal kapcsolatban.

Kirándulások
Iskolánkban hagyománya van annak, hogy tanév vége felé közeledve min-
den osztály kirándulni megy. Ez alsó tagozaton jellemzően egynapos, felső-
ben akár többnapos kirándulás is lehet. Van olyan évfolyam, ahol már több 
éve évfolyam-kirándulásokat szerveznek. Ez erősíti a gyerekek összetarto-
zását, lehetővé teszi jó hangulatú akadályversenyek lebonyolítását is. A no-
vemberi szülői értekezleten szoktuk egyeztetni a szülőkkel elképzelésein-

Aszfaltrajz készítése a Föld napján
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ket. Az ő segítségüket a gyermekek 
felkészítésében kérjük, a kíséretet 
pedagógusok közreműködésével 
oldjuk meg.

Az évek során sokfele jártunk. 
Malomvölgyben, Kisréten, Pogány-
ban, a Zsályaligetben, Pécsi Ál-
latkertben, Tettyén, Kisújbányán, 
Éger-tetőn, Abaligeten, Álmos-
völgyben, Budapesten. A megva-
lósult programok közt volt túra a 
Mecseken, akadályverseny, szám-
háború, bátorságpróba, természet 
megfigyelése, gyűjtőmunka, majd a 
gyűjtött termésekből, levelekből, vi-
rágokból egyéni alkotások készítése.

A legemlékezetesebb a negyedik 
évfolyam budapesti kirándulása 
volt.

A kirándulás előkészítésében is 
nagy örömmel vettek részt a gye-
rekek. Könyvtárban, interneten 
végeztek kutatómunkát, majd az el-
készült anyagokat bemutatták osz-
tálytársaiknak. Sokan még nem jár-
tak Budapesten, ezért izgalommal 
készülődtek. A vonatozás is élményt 
jelentett számukra, mert legtöbb 
család személygépkocsival szokott 
utazni. A szülők nagyon együttmű-
ködőek voltak, olyan ruházatban, 
olyan felszereléssel engedték el 
gyermekeiket, ahogyan azt előzete-
sen megbeszéltük. Ezzel nagymér-

Kardforgatás Álmosvölgyben

Budapesti kirándulás
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tékben hozzájárultak a kirándulás sikeréhez. Metrón, Siklón még kevés 
gyerek utazott. Ez is emlékezetes maradt számukra. A Parlament látványa 
mindenkit lenyűgözött. A Szent István Bazilika, a Mátyás templom, a Ha-
lászbástya is minden gyermek emlékezetében megmarad. Nagyon tetszett 
nekik, amikor átsétáltunk a Lánchídon és sokáig gyönyörködhettek a Budai 
vár és a körülötte lévő városrész látványában. A Halászbástyáról kitekintve 
megcsodálhattuk az egész várost. Útközben fényképeket is készítettek, hogy 
élményeiket otthon könnyebben megoszthassák családtagjaikkal.

Összeállította: Gász Ferencné, Komjátiné Michelisz Annamária

                Apáczai Emlékérmes Tanulóink
       Nemes Andrea                           1996
       Szekeres Lívia                           1997
       Szabó Ildikó                             1999
       Dányi Nagy Márió, Hummel Dávid           2000
       Falusi István                             2001
       Jakabos Zsuzsanna, Fekete Diána            2002
       Rékai Lilla, Szűcs Dóra                    2003
       Ferencz Erzsébet, Ferencz Eszter             2004
       Bandi Szabolcs                           2005
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A TÖRTÉNELEM SZAKMAI 
TEAM TEVÉKENYSÉGE

A team iskolánk humán munkaközösségének alosztálya. Munkája, tevé-
kenysége szorosan kapcsolódik ahhoz. Az elmúlt évtizedek számtalan szak-
mai programot, rendezvényt, kirándulást, projektet, innovációt eredmé-
nyeztek. Ezek közül mutatunk be –a teljesség igénye nélkül- néhányat.

Visszatérő iskolai hagyományaink között szerepeltek a különböző meg-
emlékezések, ünnepélyek, melynek a szakmai koordinálása, megvalósítása a 
feladatunk volt. (október 6., március 15. Nemzeti Összetartozás Napja stb.) 
Szintén hagyományainkat gazdagították az őszi honismereti vetélkedőink 
is. Néhány cím az elmúlt évek vetélkedőiből: Pécs a honfoglalás korában, 
Várak Baranyában, Pécs a törökkorban, Sopianae világörökség , A polgárosodó 
Pécs, Híres pécsi polgárcsaládok, A pécsi ipar története, Híres pécsiek, Pécs zenei 
krónikája stb. Nagyon jó hatásfokkal hasznosultak évközi honismereti ki-
rándulásaink és 30 éve működő, nyári honismereti táboraink (Zengő-Kis-
bakancsfűző, Vagabund S.V.C.K.) Programjaink minőségét külső szakmai 
szervezetek is elismerték és pályázati támogatásban részesítették. 

• Részt vettünk a SOROS Alapítvány Jefferson-programjában (köz-
életi nevelési program)

• „Igazlátó Napot” szerveztünk iskolánk diákönkormányzatával 
együttműködve

• Papp Zoltán ötletgazda munkatársunkkal közösen dolgoztuk ki a 
DHD (Dráma – Honismeret -Diskurzus) pedagógiai programot 
(Kétszeres KOMA - nyertes)

• DHD Program „Mondd, Te mit választanál?” (Dráma – Honisme-
ret – Diskurzus) kompetenciafejlesztő program készült (Papp Zol-
tán-Odrobina Zoltán)
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• Közreműködésünkkel készült 
el Pécs MJ. Város Önkormány-
zata megrendelésére a város 
„Sopianae világörökség” 
tanterve (Ravasz Gyöngyvér-
Odrobina Zoltán)

• Jancsula Dezső ötletgazda és 
Odrobina Zoltán közremű-
ködésével készült „Pannó-
niából jöttem…” – tanulói 
kulcskompetencia növelő 
program

• A Pécs-Sopianae Örökség 
KHT. felkérésére készítettük 
el az „1000 éves a Pécsi Püs-
pökség” kereszttantervi kon-
cepcióját. (Odrobina Zoltán)

• „Jakabhegy-projekt” – címmel készült minősített intézményi inno-
váció (Odrobina Zoltán)

• „Nemzetiségek Baranyában” címmel iskolai szakmai Jó Gyakorla-
tot készítettünk ( Jancsula Dezső)

• Világörökségi szakköri foglalkozássorozatot valósítottunk meg 
a Megyei Közoktatásfejlesztési Alapítvány támogatásával (fibulaké-

Dunakanyar (2008) Eszék
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szítés, makettezés, mécseskészítés, ólomkatona festés stb.) ( Jancsula 
Dezső-Odrobina Zoltán)

• Gondozásunkban készült el az „Öttorony honismereti lapok” ki-
advány, amely a Hon- és népismeret tantárgyhoz kapcsolódó helyi 
helytörténeti forrásokat gyűjtötte össze. (Történelem szakmai team)

• Kidolgoztuk a Hon- és Népismeret tantárgy helyi tantervét.

Magas tanulói érdeklődéssel valósultak meg projektnapjaink is. (Rene-
szánsz-projekt, Róma-projekt, Túlélő-projekt)

Külön említést érdemelnek kolléganőnk, Takács Éva Judit rendhagyó 
történelem órái, mint például a cipősdoboz régészet, a görög kerámiafestés, 
vagy az egyiptomi terepasztal készítése.

Évezredek (2004)

Városismeret

Évezredek (2007)

Regöly (2004)
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Évezredek (2006)

Zengő

Cella

Az elmúlt évek során tanulóink 
kiválóan szerepeltek a szakmai ta-
nulmányi versenyeken. A Baranya 
Megyei Pedagógiai Intézet helytör-
téneti pályázatán tanulóink rend-
szeresen az első helyeken végeztek. 
Néhányan az dobogós helyezettek 
közül: Kiss Farkas Gábor (két évben 
is első lett) Bokor Károly, Sey Gá-
bor, Hübler Kata. (Felk.: Odrobina 
Zoltán)

A Sopianae Városismereti Ver-
senyeken tanulóink hat év alatt hat 
alkalommal végeztek az első helyen. 
(Felk.: Odrobina Zoltán) Az orszá-
gos Széchenyi versenyen iskolánk 
csapata a középdöntőbe jutott. Szintén 
nagy siker volt, amikor a nemzetközi, 
Eszék-Pécs vetélkedőn tanulóink a 
2. helyezést szerezték meg korcsoport-
jukban. (Felk.: Odrobina Zoltán)

Iskolánk tanulói nagy számban 
vettek részt az „Évezredek Öröksé-
ge” versenysorozaton. Volt olyan év, 
amikor nyolc csapattal neveztünk 
a versenysorozatra. A sokfordulós 
versenyen iskolánk tanulói három 
alkalommal is döntős helyezést ér-
tek el. (Felk.: Odrobina Zoltán)

Felgyülemlett tapasztalatainkat 
továbbadhattuk a tanárképzésben. 
Odrobina Zoltán és Jancsula Dezső 

óraadóként vezetett kurzust az örökségmenedzser és a honismeret szakos 
hallgatók képzésében. Munkánkat bemutathattuk országos és nemzetkö-
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zi konferenciákon is. (Világörökség 
konferencia Rennes, Múzeumpeda-
gógia Konferencia Százhalombatta) 
Több alkalommal tanártovábbkép-
zést tartottunk a Világörökség téma-
körében. (Hajdúszoboszló, Harkány) 
A történelem munkacsoport napja-
inkra fiatal kollégákkal bővült, akik 
fantasztikus ötletekkel- és lendü-
lettel kapcsolódtak be a munkába, 
erőteljes ütemet diktálva az elkövet-
kező évek oktatás-nevelési program-
jainak. Közösen vetélkedünk, pro-
jektezünk, táborozunk. Értő kezek 
nyúlnak a stafétabot felé…

Évezredek (2008)

Évezredek (2006)

Eszék



 93

ROBOTIKA 

Iskolánkban már évek óta hagyománya van a robotika oktatásnak, Sólyom-
né Baranyai Elzának köszönhetően. A folyamatosan bővülő programunk 
célja, hogy egyre több tanulóval ismertessük meg a robotika világát. Ne 
csak olyan gyerekeket képezzünk, akik ügyesen használják a felhasználói 
programokat. Szeretnénk megteremteni annak a lehetőségét, hogy megis-
merjék a virtuális és a valós gyakorlati problémák között az összefüggést; 
betekintést nyerjenek a mérnöki, műszaki pályák előnyeibe. 
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FLL regionális robotika verseny – Szeged Kutatás 1. hely 2018.12.15.
Csapattagok: Friedrich Gábor 7.b, Till Balázs 8.d, Horváth Kristóf 8.d,

Kásádi Csongor 8.c, Horváth Milán 8.d
Felkészítő pedagógus: Soványné Varjas Zsuzsanna
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Föld napja, kirándulások.

Több éve részt veszünk a For Ins-
piration and Recognition of Scien-
ce and Technology (FIRST) és a 
HANDS on TECHNOLOGY e.V. 
(HOT) által szervezett világméretű 
FIRST® LEGO® League (FLL), 10 – 
16 éves diákoknak szóló versenyen. 
Ennek alapja egy robotverseny. Egy 
előre megadott témában, több hó-
napon keresztül kutatnak, tervez-

nek, építenek és programoznak egy teljesen önállóan működő Lego robo-
tot, ami képes elvégezni az előre megadott feladatokat egy terepasztalon. 

2017 óta Soványné Varjas Zsuzsanna koordinálásával folyik az él-
ményalapú tehetséggondozás. 

Legjobb eredményünket az FLL versenyeken a 2017. 12. 06-án meg-
rendezésre kerülő, szegedi regionális fordulóban szereztük, ahol két kate-
góriában (robotkonstrukciós díj, legjobb robotjáték) is harmadik helyezést 
értünk el. 
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ANK 1. SZ. ÁLTALÁNOS
ISKOLA SPORTEREDMÉNYEI 
ÉS SPORTPROGRAMJAI

2013–2017
A sporteredményeink közül csak a legfényesebbeket említeném meg és a 
hagyománnyal bírókat. 

Atlétika: Az országos döntőbe mindig az aktuális megyebajnokok jut-
nak be, illetve akik teljesítik az országos szintet.

2016 május országos döntő Székesfehérvár:
100 m-es síkfutás országos döntő 7. hely Széles Bence
60 m-es síkfutás országos döntő 9. hely Schmidt Bence

2017 június országos döntő Debrecen:
60 m-es síkfutás országos 2. hely Schmidt Bence
4×100 m-es síkfutás országos döntő 1. hely Ujvári Mátyás, Végh Szilárd, 

Gróf Máté, Schmidt Bence, (Felkészítő: Boros Gábor testnevelő)

 4×100m országos döntő1. hely: 
Újvári Mátyás; Végh Szilárd;
Gróf Máté; Schmidt Bence
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Föld napja, kirándulások.

2018 május országos döntő Győr:
100 m-es síkfutás országos 6. hely Schmidt Bence

Megyebajnokság:
magasugrás 1. hely Feldvébel Richárd

Iskolai tehetséggondozás:
Iskolánkban működik a Sulikézi Program melyet Wágner István testne-

velő valósít meg.
A másik sportlehetőség a „Dobd a kosárba” program Boros Gábor veze-

tésével. A kosárlabdázni vágyóknak biztosít lehetőséget helyi szinten.

Focikupák: 
2014 Jurisics-focikupa 1. hehy
2014 TVT focikupa 3. hely
2015 ANK focikupa 1. hely 

ANK focikupa1. hely
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2015 TVT focikupa 1. hely 

2015 Kodály focikupa 3. hely
2016 Jurisics focikupa 1. hely
2016 TVT focikupa 2. hely
2016 ANK focikupa 1. hely
2017 ANK focikupa 1. hely
Az ANK focikupák 2015 óta kerülnek újra megrendezésre. Mindig nyolc 

iskola vesz részt a küzdelmekben, amely igen színes játékot eredményez, 
sok-sok élménnyel gazdagodnak a résztvevő csapatok. A hagyományt Bo-
ros Gábor (testnevelő tanár) élesztette újjá: ezidáig egyszer szorultunk le a 
dobogó legfelső fokáról. A legnagyobb rivális a Testvérvárosok Terei Álta-
lános iskola, idén megyebajnok csapatával jött, de így is alul maradt a torna 
döntőjében, velünk szemben. 

TVT focikupa 2015 1. hely
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Föld napja, kirándulások.

ANK foci házibajnokság:

Az ANK foci házibajnokság egy komplex egész éven át tartó programso-
rozat. 2013-ban érkeztem az iskolába mint testnevelő tanár (Boros Gábor). 
Nem 1-es, illetve 2-es iskolában gondolkodtam, hanem ANK kerek egész 
intézményben. Így 2013 őszén meghirdettem az 1. ANK foci házibajnok-
ságot. Két korcsoportban (5-6. évf. és 7-8. évf.) indultak meg a küzdelmek 
15 csapat részvételével. Minden év végén a színházteremben kerül sor a díj-
osztóra, utána állófogadás a diákok nagy örömére. Az elmúlt öt évben több 
mint 300 mérkőzéssel a hátunk mögött igazi hagyománnyá nőtte ki magát 

ANK foci házibajnokság díjosztó után

az említett sportesemény.
Remélem a sorozat sokáig fenn-

marad és sok-sok emlékkel gazda-
godnak leendő, illetve jelenlegi ta-
nulóink is.  

Összeállította:
Boros Gábor testnevelő-tanár

A csapat
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KOLLÉGÁK IRODALMI 
ALKOTÁSAI

HAJNAL ÉVA NÉHÁNY GYEREKVERSE - 2018

       Szerelem
       a réka és a gergő középső óta szerelmesek
       ez látszik rajtuk mert mindig együtt vannak
       és egymás mellett ülnek
       a délutáni alvásnál is
       mindig közösen voltak ébren az oviban
       marika néni egyszer véletlenül eltévesztette
       és a rékát a tomi mellé fektette
       akkorát cirkuszolt a réka
       hogy még a bölcsisek is felébredtek a földszinten
       és át kellett pakolni az összes ágyat
       és akkor én a peti mellé kerültem
       nem beszélgettünk csak együtt gondoltunk egymásra
       az iskolában már nem alszunk
       csak ülünk egymás mellett és jól viselkedünk
       mert a julcsi néni azt mondta
       ha jók leszünk
       soha örökké nem ültet el
       mert kedvező hatással vagyunk egymásra
       azért mondta
       mert az első bében ő a főnök
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       gondolkozom milyen az a kedvező hatás
       talán az hogy megesszük egymás uzsonnáját
       ez mindkettőnknek kedvező
       mert én nem szeretem a paprikát
       peti meg igen
       és mindig megeszi az enyémet
       így kedvez nekem ő
       vagyis a peti
       és én nem kapok szidást a cévitamin miatt
       ez a szerelem

       Farsang
       tudtam hogy a luca lesz a legszebb a farsangon
       persze megint manökennek öltözött mint tavaly az oviban
       csak most kicsit pirosabbra volt kifestve a körme
       mert ő már nyolc éves
       az én jelmezem is jól sikerült
       és az volt a legjobb
       hogy nem látott senki
       mindenki csak gondolkozott ki lehetek
       kémény voltam gólyafészekkel
       a gólyát én színeztem a szobámban
       apukám a fészket készítette a fiúkkal az erkélyen
       anyukám pedig a kéményt a konyhában a sárival
       ilyen a szeretet
       és az összetartozás biztonsága
       ezt mondta a julcsi néni
       a peti is szeretett volna velem kémény lenni
       de az anyukája azt mondta
       ikerkémény nem létezik
       kár
       ezért ő indián lett
       mert örökölte a jelmezt
       eddig nem tudtam hogy ilyesmit is lehet örökölni
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       lehet hogy az apukája indián
       amikor már felvonultunk és vége volt mindennek
       odajött hozzám a réka és azt mondta
       hogy aki szerelmes
       azt arról lehet látni hogy nagy kerek szeme van
       mert ők már középső óta szerelmesek a gergővel
       és a gergőnek olyan a szeme mint a labda
       akkor már kicsit sajnáltam a kéménységet
       mert a két kis lyukon
       nem láttam pontosan a peti kerek szemét
       minél hamarabb meg kell néznem

       Alvós
       amikor eljön a fél kilenc
       és anyukám már a harmadik utolsót is elmesélte
       én igazán erőltetem az alvást
       csak nem megy
       pedig mindent megteszek
       erősen becsukom a szemem és mozgatom a lábfejem
       ettől persze a szemem folyton kinyílik
       mert mindig az eszembe jut valami
       egyszer az hogy azt mondta a peti
       amikor neki adtam az uzsonnámat
       hogy milyen szép a szalvétám
       máskor pedig hogy mennyire undok volt a luca
       anyukám azt szokta mondani
       jó mindent végiggondolni este ami aznap történt
       még a rosszat is mert tanulhatunk a hibáinkból
       a lucát nem akarom végiggondolni
       inkább elalszom
       de előtte még egy kicsit nézegetem a takarómon a cicákat
       a feketének elfelejtették megrajzolni az egyik lábát
       az a kedvencem
       már többször oda akartam rajzolni neki
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       hogy ne legyen szegény háromlábú
       de valahogy mindig elfelejtem
       aztán amikor újra az eszembe jut
       már reggel van és én átaludtam a rajzolást
       aki sokat alszik szép lesz a bőre
       ezt mondta a luca
       és azt is hogy az enyém már elöregedett
       undok
       az anyukája kozmetikus ő ezért tudja a női dolgokat
       így hát mégiscsak erőltetem az alvást
       a bőröm miatt
       elalszom és ideálmodom a petit
       és együtt szép lábat rajzolunk a cicámnak
       csak el ne felejtsem a fekete filcet is ideálmodni

       Piros madár
       szép hosszú már a hajam
       ha ismernél látnád hogy most növesztem
       anyukám piros szalaggal kötötte össze reggel
       ugrándozva mentem iskolába
       a szalagok úgy repültek a két copfomban
       mint két piros madár
       ma rettentően siettünk
       az első órán felmérőt írunk olvasásból
       már tudom mi az a felmérő
       de amikor még nem tudtam
       sírtam mert otthon felejtettem a felmérőszalagot
       pedig este betettem a párnám alá
       hogy reggel majd megtaláljam
       anyukám varródobozából vettem ki
       titokban akartam
       de amikor kinyitottam kicsúszott a kezemből minden
       és csörömpölt
       és szétgurult
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       és anyukám bejött a szobámba
       megmosni a fejem
       pedig vasárnap már megmosta
       egész úton pirosmadarast játszottam
       egy idegen néni mosolyogva ennyit mondott
       nini
       egy szép piros madár
       szerintem ő ismer engem

 

A költő és pedagógus, Hajnal Éva középen, a kép bal oldalán, Harsányiné Simon Mónika,
jobb oldalán, Komjátiné Michelisz Annamária pedagógus kollégák
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Kovács Gábor tanár úr elbeszélése

Mindig elképeszt az emberek vaksága

Éppen vége volt az aktuális tanévnek, s miután kijöttünk a közeli Kovács 
Cukrászdának hívott intézményből, sétálni kezdtünk a kertvárosi kániku-
lában. A fák zöld lombkoronái némileg megvédtek bennünket a szikrázó 
napsütéstől, de már javában tombolt a nyár. Tatárképű, bajuszos, sötétsze-
mű barátom, aki évtizedeket töltött rajztanítással egy külvárosi általános is-
kolában, így fordult felém:

– Tudom, hogy kedveled Dalí látomásos képeit, ezért elmondok neked 
egy tipikus, rajzos történetet.

– Nem számítottam rá, hogy szóba hozza ezt a témát, bár annak ellenére, 
hogy már évek óta pályán kívül voltam, még mindig érdekeltek bizonyos 
művészeti problémák. Ráadásul különös és meglepő volt, ahogy barátom 
kiejtette kedvenc festőm nevét, éppen ezért kíváncsian fordultam felé.

– Nem tudom, te hogy vagy vele, de minden tanárnak van néhány emlé-
kezetes órája, amit nehéz elfelejteni - kezdett bele a történetbe kissé reked-
tes hangján. – Az egyik ilyen órámat éppen 6-7 éves gyerekeknek tartottam, 
tehát az iskolában a legkisebbeknek. A feladat röviden ez volt: Rajzold le, 
hol voltál születésed előtt! – Mielőtt ezt a varázsmondatot kimondtam vol-
na, felkészültem minden lehetséges ellenállásra, sőt még arra is, hogy tel-
jesen új feladatot adjak, ha szükséges. Legnagyobb meglepetésemre sem-
miféle ellenállásba nem ütköztem. A gyerekek néma csöndben kezdtek el 
rajzolni. A legdurvább az volt, hogy nem kérdeztek semmit, úgy álltak neki 
a feladatnak, mint akik mindent tudnak erről a dologról. A kezdeti aggodal-
mam tehát hamar szertefoszlott. Mondanom sem kell, hogy óra végére re-
mek rajzok születtek. Sajnos ezek közül egy sem maradt meg. Persze be kell 
neked vallanom, hogy a témát illetően, rendkívüli izgalmam ellenére, nem 
voltam teljesen naiv. Tisztában voltam vele, hogy a nyolcvanas évek végén 
egy David Chamberlain nevű amerikai pszichológus leírta, hogy néhány 
felnőtt kliense hipnózisban a saját születéséről is beszélt. Ráadásul, ami az 
emlékeik közül ellenőrizhető volt (lásd orvosi, szülésznői jegyzőkönyvek, 
stb.) az helytállónak bizonyult. Azt is tudtam, hogy egy bizonyos Thomas 
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R. Verni, aki napjainkban a korai személyiségfejlődés egyik legismertebb 
kutatója, 1981-ben fiatal szülők beszámolói alapján vetette fel először, hogy 
a 3-6 éves gyerekek talán tudnának a születésükről beszélni, ha valaki venné 
a fáradságot és megkérdezné őket. Tíz évvel később, 1990-ben, pontosan 
ezt tette a pszichoterapeuta Jeanne Rhodes, aki 29 gyerekkel beszélgetett a 
születés „előzményeiről” (az interjúk előtt és után persze beszélt a szülőkkel 
is), és elképesztő válaszokat kapott.

 A gyerekek nagy részének természetesen addigra elmondták már a 
szülei, hogy hogyan születnek a kisbabák, például így: „te is anya hasában 
voltál” stb., de a tanulmányt készítő Rhodes hamar felfedezte, hogy a gye-
rekek rengeteg olyasmit mondanak, amit egész biztosan nem hallhattak a 
szüleiktől. Elképesztő élmény az orvosi tényekről mit sem tudó négyévesek 
megfogalmazásait olvasni a méhen belüli környezetről („úszkáltam”... „me-
leg volt”... „olyan hangok voltak, mint a halak, glukk, glukk”), születésről, 
császármetszésről („kinyomtak engem a bácsik”... „fájtam... kicsit sírtam, de 
nevettem is”... „úgy jöttem ki, hogy volt ott egy lyuk... hosszú volt és sötét, 
de fény is volt”). 

– Hát igen, a fény, gondoltam magamban. Mindig ide lyukadunk ki, ha 
életről vagy halálról van szó. S eszembe jutott Dalínak Az emlékezet állandó-
sága című festménye, itt jelennek meg először Dalí torzított, elfolyós órái. 
A festőt az ihlet állítólag sajtevés közben érte utol, hiszen imádott enni, s a 
nyúlós sajt, az idő rugalmasságára emlékeztette. Egyesek szerint ennek azért 
köze volt ahhoz is, hogy akkoriban olvasta Einstein Relativitáselméletét. 
Mindez szerintem csupa badarság, nyilvánvaló viszont, hogy akkor érthető 
jobban Dalí festménye, ha egyfajta álom-perspektívából, pontosabban, ha 
az álomállapot szemszögéből nézzük. E szerint ugyanis a torzított óráknak 
(a földi világban tapasztalt időnek) nincs ereje az álomvilágban, és ezért el-
olvadnak.

– Gondolom, téged is izgat, hogy hová tűnnek el a születés előtti emlé-
kek? – kaptam fel a fejem barátom hangjára, aki így folytatta történetét:

– A tudomány mai állása szerint 6-7 éves korunk körül történik valami 
az agyunkkal, aminek következtében átszerveződik az emlékeinkhez való 
hozzáférés módja. Nem tudom, mi ez a „valami”, ami történik, de az biztos, 
hogy köze van egy csomó mindenhez, 6-7 éves korban zárul le például a 
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nyelvelsajátítás, ráadásul ekkor érkezünk el az elvont gondolkodásnak arra 
a szintjére, amely lehetővé teszi például az írástanulást. Ebben az életkor-
ban szilárdul meg az a készségünk, hogy valóság és fikció közt különbséget 
tegyünk, ekkor kezdjük el érteni és élvezni a vicceket. És így tovább... Ezzel 
együtt valami végérvényesen megváltozik számunkra, s ez nem más, mint 
az emlékekhez való hozzáférés képességének elvesztése. Mintha kizárnának 
bennünket az Édenkertből. Csak kivételes emberek, írók, művészek, tudó-
sok, vallási vezetők vagy éppenséggel egészen egyszerű emberek – akik a 
hírnévtől teljesen szabadok – őrizhetnek meg ebből valamit, a többiek vi-
szont rövid időn belül egy sajátos vakságba lesznek kényszerítve.

– Igen. Ezt a fajta „kiűzetést” én is gyakran megfigyelhettem, nem taga-
dom,  hogy ma is értetlenül állok előtte,  de áruld el most már, hogy mi 
köze van ennek Salvador Dalíhoz? – tettem fel a kérdést a témától lázba jött 
barátomnak.

– Az ég világon semmi – felelte ravaszkás tekintettel, s újra kitört belő-
lünk a nevetés. Majd minden átmenet nélkül a következővel folytatta be-
számolóját: 

– Dalí magát a megszületés élményét nevezi a Paradicsomból való kiűze-
tésnek. A hiányérzet nála valójában már ekkor jelentkezik, 6-7 éves korban 
mindez már szerinte egyértelmű veszteség.  Az emlékezetvesztésről – és 
nem valamiféle nagyképűségről – szól a következő mondata is: „Minden 
erőfeszítésem  nap mint nap és mindöröktől fogva egyetlen dologra irá-
nyul: hogy sikerüljön Dalínak lennem.” Bizonyos mondatai csak akkor ért-
hetőek, ha a születés előtti létezésre vonatkoztatjuk azokat, ilyen például a 
következő: „A zsigereimből lázadok!  Állhatatos emlékezettel követelek a 
túlvilágon egy életet!” A maradék emlékezet – a művésszé vált Dalí maradék 
emlékezete – visszavezet bennünket egy másik dimenzióba, a születés előtti 
dimenzióba. Ő ugyanis egyszerűen így próbálja leírni ezt a személyes teret 
(ne feledjük, hogy ez a kijelentése is retrospektív, tehát időben a születés 
előttre értendő!): „Amikor a csillagos eget nézem, kicsinek találom. Vagy 
én növök meg, vagy a világegyetem húzódik össze. Ha csak nem egyszerre 
mind a kettő. „

 – Na, hát, ennyit Dalíról, akihez képest mindig elképeszt az emberek em-
lékezet nélküli vaksága – fejezte be történetét hirtelen barátom.
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– A délutáni fényben lassan hűlni kezdett a levegő, messze elhagytuk már 
a Kovács Cukrászdát, amikor szinte automatikusan kimondtam csak úgy 
magam elé barátom történetének tanulságát: valahol, valamikor, még az is 
lehet, hogy a születésünk előtt, mindenki olyan, mint Salvador Dalí, csak az-
tán, egy idő után, ezt egyszerűen elfelejtjük. Sőt már arra sem emlékszünk, 
hogy elfelejtettünk valamit.

Az elbeszélés szerzője: Kovács Gábor 
tanár úr

Készítette: Hartman Mariann 3.b
Tanára: Kovács Gábor
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AZ ÓVODAISKOLA
Az óvodaiskola

Az óvodaiskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Pécs Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatának közös megállapodása alapján 
funkcionált.

1981/1982 tanévtől kísérleti jelleggel Mihály Ottó kutatásvezető úr,
Szilágyi János főigazgató úr, Németh Mihályné igazgató asszony kezdemé-
nyezésére az országban elsőként jött létre, majd az ANK rendszerébe emel-
ve 2016/2017 tanév végéig, azaz 36 évig működött.

Az óvodaiskola, iskolánk kezdő szakaszának egyik választható programja volt. 
Célként fogalmaztuk meg, hogy „a szervezeti és módszertani eljárások alkalma-
zása segítségével folyamatossá és törésmentessé tegyük az óvodából az iskolába 
való átmenetet a gyermekek számára, miközben intenzívebbé és eredményeseb-
bé tettük a képességek fejlesztését és a személyiség kibontakozását.

Alapvető irány: az iskola alsó szakaszának módszertani értelemben vett 
óvodásítása”.1

Intézményegységünkben a személyi és tárgyi feltételek mindehez ma is 
adottak. 

Ahhoz, hogy jól érzékelhető legyen az óvodaiskola egyedisége, nélkülöz-
hetetlen néhány lényeges alapelvének a felsorolása:

1 Mihály Ottó: Az óvodaiskolai program 1990

Az óvodaiskola egységes szakasz (nagy-
csoport, általános iskola első osztály; 5-8 
éves kor)

Értékelés tekintetében az óvodaiskola 
két éve alatt a gyermek önmagához viszo-
nyított fejlődését is megfigyeljük.

A foglalkozásokon, a tantárgyi órákon és 
a szabadidős jellegű foglalkozásokon is a 
tevékenységre, játékosságra, saját élmény-
szerzésre épülő elsajátítás domináljon, a 
megállapodásokon nyugvó nevelés tükré-
ben

Első osztály végén mérjük a tantervi kö-
vetelmények elsajátításának mértékét, 
tekintettel a továbbhaladásra (anyanyelv, 
matematika).
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Az úttörő elgondolás Pécsett és országos szinten Budapesten, Debrecen-
ben, Kecskeméten valósult meg, a kutatási program elemzése és az óvoda-
iskolai találkozókon megfogalmazott elvek alapján. 2000-ben Bak Ignácné 
Gabi, Gergely Éva és Metzgerné Sallai Zsuzsanna korszerűsítette a programot 
valamint elkészítette a teljes óvodaiskolai koncepciót, felmenő rendszerben.

Megszűnését követően továbbra is szükséges lenne az átmenet megköny-
nyítése az óvodából az iskola kezdő, bevezető szakaszába lépő gyermekek 
esetében.

Javaslatunk értelmében - a tervezett, de mára már elvetett - 9. évfolyam 
bevezetését a kezdő szakasz elejére kellene illeszteni, 0. évfolyam elnevezés-
sel és a 36 éves óvodaiskolai tapasztalatok felhasználásával: 

• írás előkészítő, 
• olvasás előkészítő, 
• számolás előkészítő stb.

Biztosítani kell az egyes képességterülete-
ken lemaradók, lassabban haladók – sa-
ját közösségen belüli – felzárkóztatását,
kompenzálását, egyéni fejlesztést

Számjegyekkel való értékelés, osztályo-
zás nincs (második osztály félévéig), a 
gyerekek szöveges értékelést kapnak: 
anyanyelvből, matematikából, természe-
tismeretből, technikából, ének-zene, tan-
tárgyból, testnevelésből, idegen nyelvből 
félévenként és év végén.

Biztosítani kell az egyes képességterülete-
ken lemaradók, lassabban haladók – saját 
közösségen belüli – felzárkóztatását, kom-
penzálását, egyéni fejlesztését.

Az óvodaiskola biztosítja a személyhez 
kötődés állandóságát, lehetőség szerint 
3 éves kortól, azaz kiscsoporttól 1. osz-
tály végéig az óvodai állományú peda-
gógus elkíséri a gyerekeket és az iskolai 
állományú pedagógus lehetőség szerint 5 
éves kortól, azaz nagycsoportos kortól 4. 
osztály végéig vezeti a közösséget).

Az óvodaiskola rugalmas, mobil napi-
renddel dolgozik. (Ez azt jelenti, hogy 
pl.: első osztály elején a gyerekek tűrő-
képességének, figyelmük tartósságának 
megfelelően 30-40 perces órákat tartunk 
és második osztály végére, jutunk el foko-
zatosan a 45 perces tanórákig).

Két nagycsoport összevonásával is kialakít-
ható óvodaiskolai osztály, hiszen az óvodai 
közös programok alkalmával megismerhet-
ték leendő tanítójukat,  a környezet állan-
dósága a megszokott életforma az óvodais-
kolai program, lehetőségként számukra is 
adott.
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tantárgyak beiktatásával, játékosan kellene felkészíteni a tanulókat, már is-
kolai körülmények között, szöveges értékelés mellett az első osztályra.

Az átmenetet könnyítő, szociális viselkedést fejlesztő foglalkozásokon, a 
tantárgyi órákon (a 0. évfolyamon pl.: 

• írás előkészítő nagymozgással; 
• írás előkészítő finommotorika fejlesztésével,
• olvasás előkészítés szókincsbővítés, szóértelmezés, 
• számolás előkészítés problémamegoldással stb.) 

és a szabadidős jellegű foglalkozásokon is a tevékenységre, játékosságra, saját 
élményszerzésre épülő elsajátítás dominálna. A 0. osztály elején a gyerekek tűrő-
képességének, figyelmük tartósságának megfelelően 20-30 perces órákat kellene 
tervezni és 1. osztály végére fokozatosan kellene 45 perces tanórákat tartani.

Az óvoda és az iskola közötti átmenet megkönnyítése, a törésmentes 
iskolakezdés minden kognitív értelemben iskolaérett, de még játékos kis-
gyermek, szülő, pedagógus számára központi kérdés, hiszen meghatároz-
hatja – akár egész életre is – a gyermekek tanuláshoz való viszonyát. 

A 0. évfolyam szükségességét alátámasztják a Megyei Járási Szakértői bi-
zottságok adatai és a KSH kimutatásai is. 

A bevezető szakasz bővítése a 0. évfolyammal – akár minden Általános 
Iskolában – alaposabb elő- és felkészítést eredményezhetne a tanulók szá-
mára, amely – meggyőződésünk szerint – még a korai iskolaelhagyók szá-
mának és a lemorzsolódók arányának csökkenésére is hatással lenne. 

A 2018/2019-es tanévben még az 1. Sz. Általános Iskolában tanuló „óvodaiskolások” 
a 2-8. évfolyamig és tanítóik
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A tervezett új, 2019-es NAT az Általános Iskolák számára lehetőséget is 
ad a 0. évfolyam megszervezésére – amennyiben a kormány elfogadja –, és 
amennyiben a szülők igénylik gyermekük iskolai tanulmányainak előkészí-
tését.

Metzgerné Sallai Zsuzsanna
intézményegység-vezető helyettes

Apáczai Nagydíjas Tanulóink
2008  Fekete Zsombor
2009  Forró Fruzsina
2010  Fellegi Dávid

2012  Szűcs Mihály Bendegúz
2013  Forgó Benjámin
2014  Oláh Zsigmond
2015  Schlepp Krisztián
2016  Forgó Boglárka
2017  Szíjártó Máté
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MUTASD KI A SZERETETED! 
ÖLTÖZZ PIROSBA!

2011. novemberében indult útjára a Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz Pi-
rosba!” elnevezésű országos kezdeményezése, amelynek során együttérzé-
sük kifejezésére piros ruhadarabot, kiegészítőt öltöttek magukra a résztve-
vők, és minimum 200 forint perselybe helyezésével első ízben támogatták 
hazánk első gyermekhospice házát, a pécsi Dóri Házat.

ANK 1. iskola

Felhasznált link: https://sze-
memfenye.hu/rendezvenyek/
oltozz-pirosba A letöltés dátuma: 
2018. 06. 03.

Iskolánk 2013-ban csatlakozott 
ehhez a kezdeményezéshez Csiz-
márné Jámbor Andrea javaslatára, 
akinek kislánya akkor tanulónk volt. 

Az azóta eltelt időben sokunk 
számára az egyik legfontosabb nap Az iskola szíve

Öltözz pirosba!
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Csoportkép

Daruk Piros lufik

ez lett a tanévben. Kimutatjuk szeretetünket, pirosban jövünk, szívet for-
málunk. Egy régi japán legenda nyomán 1000 darumadarat hajtunk, hogy a 
beteg gyerekek meggyógyuljanak. Énekelünk, adományt gyűjtünk. Együtt 
vagyunk.

Ezáltal mi is többek leszünk.
Összeállította: Odrobina Brigitta

tanító
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A KISKÓRUS

Az 1. Sz. Általános Iskola kiskórusa rövid múltra tekint vissza.
2010-ben adott iskolánk tanulóinak, pedagógusainak apraja-nagyja először 
adventi koncertet a Dómban. Erre az alkalomra az akkori 2. osztályomból 
alkalomszerűen toborzott tehetséges gyerekek alkottak egy kiskórust, kará-
csonyi verseket, dalokat adtunk elő egy felső tagozatos tanuló fuvolakísére-
tével. Ettől a tanévtől számítom a kiskórus létezését, ami még nem hivatalos 
formában működött.

Karácsonyi hangverseny a Székesegyházban

A következő tanévben is (2011-ben) a saját osztályom tanulóival léptem 
fel az adventi koncerten a Dómban.

A 2012-13-as tanévben hivatalosan is óraszámot kaptam tehetséggondozás 
címen. Így összegyűjtöttem abban a két osztályban a tehetséges énekeseket, 
amelyben tanítottam alsó tagozaton (1. osztály és 4. osztály), így ők alkottak 
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egy kiskórust kb. 15 fővel. 
Ezek voltak a kezdeti 
szárnypróbálgatások.

A 2013-14-es tanév 
első napjaiban felmerült, 
hogy más osztályokat is 
be kellene vonni a kis-
kórus tevékenységébe. 
Mivel egésznapos rend-
szerben tanítunk, nehéz 

Karácsonyi hangverseny a Kertvárosi Református Templomban

volt olyan időpontot találni, amely a legtöbb osztálynak jó. Így több osztály 
kiesett ebből a szakköri tevékenységből, mert a gyerekek nagyon elfoglal-
tak. A kórus szerepléseket von maga után, tehát rendszeres munkára van 
szükség. Azonban így is minden évben 2013. szeptemberétől a létszám 30-
40 fő között ingadozott.

Fellépés az Árkád ünnepi színpadán

Ünnepi előadás a Városházán
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A KISKÓRUS

Tehát 2012. szeptemberétől működik hivatalos formában a kiskórus 
szakköri foglalkozás címen. A mai napig nagyon lelkesek a gyerekek. Főleg 
3-4. osztályosok képezik a kiskórus gerincét, viszont a saját osztályaimból is 
vettem fel mindig jó énekeseket, ha 1. illetve 2. osztályban tanítottam. 

A tanévek során az állandó fellépéseinket képezték: adventi koncert (már 
nem a Dómban, hanem a Kertvárosi Református Templomban), a költészet 

Énekel az iskola

Fellépések ünnepi alkalmakkor
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Városi Ének-zene versenyen
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A KISKÓRUS

napja (iskolánk színháztermében), az „Énekel az iskola” programjában. De 
felléptünk már az október 23-i iskolai ünnepségünkön is nagy sikert arat-
va. Az egyik tanévben a tanévzáró ünnepségen iskolánk felső tagozatának 
kórusával együtt adtunk elő 2 kórusművet két-három szólamban, zongora-
kísérettel, kb. 50 fővel. A Polgármesteri Hivatalban is énekeltünk egy díjá-
tadó ünnepségen.

2017. novemberében egy városi dalversenyen vettünk részt Pécsett, a 
Meszesi Általános Iskolában, ahol 3. helyezettek lettünk mai dal kategóriá-
ban. A Mamma mia című dalt adtuk elő magyarul, táncmozgással.

A kiskórus repertoárjában szerepelnek:
• népdalcsokrok (főleg baranyai népdalokból)
• kánonok (Bárdos Lajos kánonjaiból válogatva)
• kétszólamú gyermekkari művek (Bárdos Lajos, Balázs Árpád)
• énekes gyermekjátékok
• adventi, karácsonyi dalok
• tradicionális külföldi dalok magyarul
• megzenésített versek
• mai dalok zenei alappal

A fellépéseinket főleg kórustagok kísérték hangszeresen: furulyán, csel-
lón, fuvolán és szintetizátoron. Csengettyűket és ritmushangszereket is 
rendszeresen használtunk.

Iskolánk kiskórusát 2018. június 15-éig működtettem. Nyugdíjba me-
netelem miatt megszűnik ez a tevékenységem, de remélem, a megkezdett 
munkámnak lesz folytatása.

Összeállította: Panta Judit, tanító

Városi Ének-zene versenyen
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Kórus

Hiszek abban – és ez hosszú évek tapasztalata –, hogy a kóruséneklés az 
egyik legjobb közösségépítő, önbizalom erősítő tevékenység az ember szá-
mára. Egymás segítése, megértése nélkül ugyanis nem lehet jól együtt éne-
kelni, muzsikálni. A kórusban való éneklés nem csak zenei nevelésre alkal-
mas, hanem a teljes személyiség fejlesztésére. 

 1998. Gyermekfesztivál

Normál tantervű iskolai kórus vagyunk, heti egy énekórával. 
Az „ének tagozatos” időszakban, amikor heti 4 órában tanítottuk az éne-

ket, plusz 3 kóruspróbánk volt, Balázs Magdolna kolléganőmmel együtt 
vezettük a kórust. Munkánk sikerét az Éneklő Ifjúság kórusversenyen elért 
arany minősítések is fémjelezik. 1995-től 2002-ig minden évben részt vet-
tünk ezeken a versenyeken, minden alkalommal arany minősítést szerez-
tünk és a KÓTA dicséretét is elnyertük két ízben.



 121

Kórus

Nagy örömünkre és büszkeségünkre, kórusunk a mai napig működik! 
Hosszú idő után, tavaly tavasszal újra részt vettünk az Éneklő Ifjúság kórus-
versenyen, ahol arany minősítésben részesültünk!

2018. Éneklő I�úság
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Csengettyűkórus

Iskolánkban 10 éve működik csengettyűkórus. Azért is nevezzük így, mert 
eleinte az iskola kórusának tagjaival játszottunk, a műsorok kiegészítése-
ként.

Iskolai keretek között működünk, az idén külön együttesként heti egy 
próbával.

A 42 harang mindegyikének van ”gazdája”.  Általában egy gyermek 2-3 
haranggal játszik.

Leginkább kórusátiratokat használunk, melyeket magam készítek, bár az 
idén próbálkozunk hangszeres átiratokkal is.

Az idén szeptemberben teljesen frissen alakult újjá az együttes, csak ne-
gyedikesek részvételével.  Az iskolánk Adventi koncertjén álltunk először 
színpadra. A második fellépésünk a mai.

Természetesen a 10 év alatt rengeteg szereplés résztvevői voltak a ha-
rangok! Állandó szereplői vagyunk az iskolai ünnepségeknek. Én magam 
tagja vagyok az ÉLMÉNYMŰHELY mozgalomnak, amely a matematika, 
művészetek és a kreatív gondolkodás fontosságát hangsúlyozza. Ennek ré-
vén készült számunkra zenemű. Adrien Child amerikai zeneszerző művét a 
2010-a-es Bridges Világkonferencián be is mutattuk Pécsen.

Részt veszünk jótékonysági koncerteken is.
Rendszeres résztvevői vagyunk az Országos Cseng-Feszt rendezvénynek 

Besnyőn.
Összeállította: Somosi Ilona

2018. „ Nyitott Kapuk” program
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Balatonfenyves-Alsó Nyári Tábor

Iskolánk táborai közül több évtizedes hagyományra tekint vissza a balatoni is.
Földesiné Csépán Emese tanárnő írása szerint „a balatoni táborozás 
mindig is egyik kedvenc nyári programja volt diákjainknak. A nyolcvanas 
években Balatonfenyvesen, később Fenyves-alsón, a „halacskás” táborban 
tölthettek  élményteli napokat a tanulók. A kezdetben kéthetes turnusok 
mára 1 hétre zsugorodtak. A 80-90-es években hangos, nyüzsgős volt a tá-
bori élet. Egész nap a „hangosból” szólt a zene, az üzenetek és az utasítások. 
Rengeteg vetélkedőt szerveztek tanárok-diákok egyaránt, sokat sportoltak, 
természetesen a vízben is. Az ott töltött idő alatt többször is  tábortüzet 
gyújtottak esténként, énekeltek, játszottak a lángok mellett. Mindig volt egy 
kirándulás, többnyire hajóval fedezték fel a Balaton különböző vidékeit. 

A kétezres évek elején állandó, a helyszínen lakó gondnokot kapott a tá-
bor. Ettől kezdve évről-évre fejlesztettek, szépítettek valamit a tábor terüle-
tén, hogy a táborozók komfortosabban érezhessék magukat.”

Balatoni kép
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Mostanában, jellemzően 100 ta-
nulóval indulunk el, 10 pedagógus 
kíséretével, hogy egy hetet együtt 
töltsünk Magyarország legnagyobb 
tavánál.

 Már az utazás is kuriózumszám-
ba ment nagyon sokáig, hiszen vo-
nattal tettük meg a 2 órás utat, amit 
jókedvű, vidám beszélgetéssel, ab-
lakból nézelődéssel töltöttünk. Jó 
néhány éve már autóbusszal szál-

Idilli szállás

lítjuk a gyerekeket, mert ez lett a kényelmesebb mára. Utazás alatt izgal-
mas tervezgetések zajlanak arról, hogy ki-kivel alszik, vajon a sátrak job-
bak-e, vagy a pavilonsor szobái?  A fantáziadúsabbak az emeletes vaságyak 
összetolásával új dizájnt kölcsönöznek rendszeresen szobájuknak. És az új 
táborlakók, a „gólyák”, érdeklődve hallgatják a tapasztaltabb táborozókat. 
Mikor végre megérkezünk a táborba, kiszállunk, a buszok „gyomrából” 
kipakolják a számtalan nagy és kicsi bőröndöt, amely egy - egy Pécsett ha-
gyott otthont rejt magában. Meghallgatjuk Ági néni és Zoltán bácsi gond-
nokok szabályait, melynek során tűz-és balesetvédelmi oktatásban is része-
sülünk. Ezután következik a „szobafoglalás”, és gyorsan eltűnik a tömeg, 
meg a rengeteg táska. Ágyválasztás, kipakolás, vagy nem, mert bőröndből 
érdekesebb egész héten „élni”. Egyből bejárják a külső tereket, ismerked-
nek a hellyel, felfedezik a változtatásokat, szóval szétnéznek az üdülők. 

Ping-pong

Előkerülnek a labdák és már ko-
saraznak, röplabdáznak, fociznak, 
pingpongoznak a fiúk.

A hét nap alatt igen színes és 
változatos programkínálattal szol-
gálunk annak érdekében, hogy ne 
unatkozzanak a táborozó diákok.

Legfőbb időtöltésünk a napi 
többszöri fürdés, amit vízi vetélke-
dőkkel színesítünk. 
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Balatonfenyves-Alsó Nyári Tábor

Kiemelt tevékenységeink a spor-
tok, ezen belül a labdajátékok, az 
ügyességet, erőt kifejtő versengé-
sek egyéniben és csapatban is. Ezt 
profin Boros Gábor tanár úr szer-
vezi meg.

A kézműves foglalkozásokban 
leginkább a lányok vesznek részt 
Komjátiné Michelisz Annamária 
tanítónő vezetésével. Ők szőhetnek, 
batikolnak, nemezelnek, gipszet ön-
tenek, gyertyát készítenek, lufi-szob-
rászkodnak, gyöngyöznek, origamiz-
nak…és még számtalan egyéb, más 
technikát próbálgathatnak.

A napi ötszöri étkezés mellett 
ami elégségesnek bizonyul, vásárlási 
lehetősége is van mindennap min-
denkinek, mert saját édességboltot 
„üzemeltetünk” Jancsula Dezső 
tanár úr „boltossal”, ahol méltányos 
áron kaphatják meg a kívánt árut : 
fagyi, chips, csoki, mogyi, üdítő…

Külső helyszínekre is kivisszük 
őket, hogy ott is körülnézhessenek. 
Kirándulunk, ami 100 gyerekkel 
igen nagy kihívás. Jártunk már Sü-
megen a várban, hajóztunk a Bala-
tonon, Badacsonyt, Keszthelyi kas-
télyt, Afrika- és babamúzeumot is 
megtekintettük. 

Foci a naplemetében

Kézműves foglalkozás

Esténként disco szól, karaokizunk, mivel erre is van igény, de azért 10 
óráig mindig „lekeverjük” a zenét és kezdetét veszi az éjszakai csendespi-
henő.
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Hennák festése kezekre, lábakra

Tanárok a táborban

Étkezés a szabadban

A tábort záró estére már napokkal előtte készülünk, aminek a fénypont-
ja az esti tábortűz.  Liszt Antal tanító gitározásával és a táborozók közös 
éneklésével búcsúzunk el egymástól.



 127

Balatonfenyves-Alsó Nyári Tábor

Összességében mindig nagyon jó hangulatban és sok pihentető 
programmal telik a balatoni tábor. Az eddigi több ezer diák nyaraltatását 
még szeretnénk sokáig, többezer diák nyaraltatásával emlékezetessé tenni 
az elkövetkezendő évtizedekben is.

Összeállította: Komjátiné Michelisz Annamária 
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Kórustábor

Régóta dédelgetett álmom volt, hogy az énekórákon meg tudjam mutat-
ni mind azt, ami a dalt a valódiságában körülvette. A népdaloknál a népi 
életformát, a néprajz segítségével.  Különböző korszakok zenéjét úgy, hogy 
szinte megelevenedjen a kor történelme, kultúrája. 

Ez a heti egy órába sehogyan sem fér bele, maximum felvillantani tudok 
részleteket.

Így került sor, akkori igazgatónőnk biztatására az első kórustábor meg-
szervezésére, 2004 nyarán. 

Két kóruspróbát tartottunk naponta, a fennmaradó időben volt zene-
hallgatás, játékos feladatok, túrázás, esténként tábortűz, ahol gitár kísérettel 
énekeltünk. 

Az első három év tapasztalatát leszűrve, minden évben egy-egy zene-
történeti kort dolgozunk fel. Az adott korból választom a kórusműveket, 
a különböző korosztályoknak megfelelően. Külön az általános iskolai kor-
osztálynak, vegyes kari darabokat, a közben ifivé felnövő gimnazistáknak, 
egyetemistáknak. Természetesen a harangokkal is azt a kort „játsszuk”.
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Kórustábor

Része a programnak a Zene-
hallgatás „másként” is. (Rövid, 3 
perces részlet a korra jellemző ze-
neműből, majd mindenki elmond-
hatja, mit érzett, mi jutott az eszé-
be, ezt átfordíthatta színekbe, majd 
zenehallgatás közben festenek, 
ahogyan jól esik). Két éve minden 
nap várva-várt része a Kokas Klá-
ra módszerével való zenehallgatás. 

Az ifik: Szíjártó Máté, Horváth Balázs, Kenyeres Réka, Szabados Luca, Alics Niki, 
Bolba Rita, Stefán Bence. Kovács Kata, Horváth Gergő

Homokszórás

Improvizálás népdallal, zenehallgatás szabad mozgással, és valamilyen 
képzőművészeti technikával (festék, szén, grafit, termések, homok) való 
aktív alkotás zenehallgatás közben.

A tanári csapat tagjai: Péter Ágnes, Lencsés Károly, Somosi Ilona, 
Balázs Zsuzsa, Liszt Antal.

 A harang- és kóruspróbák mellé beiktattunk táncos, improvizációs fel-
adatokat és dramatikus játékot is. Így vált a tábor programja teljessé.
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A tábor ideje alatt csapatokban dolgoznak a gyerekek, mégis egy közös-
ség vagyunk. Kicsik és nagyok együtt dolgozunk, és örülünk egymás pro-
dukcióinak. Az ifik nagy szeretettel és odafigyeléssel segítik csapataikat. Az 
is egyértelmű a gyerekek számára, hogy az ifik is barátok, nagyon szeretik 
egymást. Haza jönnek a kórustábor idejére, akár Angliában, Hollandiában, 
Finnországban élnek, vagy szabadságot vesznek ki, hogy akár csak egy nap-
ra is jelen legyenek a táborban.  A tábor záróműsorán is együtt dolgozunk, 
hiszen akkor egy kórus és zenekar vagyunk.         Összeállította: Somosi Ilona

Életképek
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 A Vagabund S.V.C.K. tábora

A Vagabund S.V.C.K. csoport 1989-ben ala-
kult Pécsen, az Apáczai Csere János Nevelési 
Központ 1. Sz. Általános Iskola falai között. 
Három alapító tagunk – Rajcsányi Valéria, 
Odrobina Zoltán és Papp Zoltán – az általuk 
tanított gyermekek iránti kötődés, a természet 
és a természetjárás iránti vonzalom, valamint 
a gyermekközösség építése végett hozta létre. 
Később csatlakozott a tábor szervezői közössé-
géhez Deákné Vass Bernadette, valamint a Kistáborok esetében Feketéné 
Till Ilona és Odrobina Brigitta. 

A vagabund szó latinul vándort, vándorló embert jelent. A középkori 
eredetű elnevezés alanyai rokonságban álltak a korszak más hasonszőrű és 
hasonló jogállású szereplőivel: a joculator gyűjtőfogalom alá tartozó ván-
dorzenészekkel (Magyarországon: regősök, igricek) és mutatványosokkal, 

Vagabund-tábor 1999
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a vásári komédiásokkal, a mesterfokozat eléréséért igyekvő céhlegényekkel, 
a goliardoknak nevezett klerikus deákokkal. Ezek mindegyikét áthatotta az 
állandó úton levés (a szabadság) ősi szelleme. Egyletünk történész végzett-
ségű alapító tagjának ötletére, ezt a nevet választottuk működésünk rövid 
jelölésére. 

A csoport célja, hogy Magyarország és a szűkebb lakókörnyezet törté-
neti és kulturális értékeit, természeti környezetét ismerő és azt megismerni 
vágyó, továbbá ezen értékeket védő és gazdagító gyermek és felnőtt szer-
vezetet működtessen. Gyalogtúrák és honismereti kirándulások keretében 
keressük fel hazánk természeti és kulturális kincseit, ismerkedünk műem-
lékekkel, az ott lakók életével. A honismereti kirándulásainkon igyekszünk 
megmutatni mindazt az értéket, szépséget, ami „Szűkebb Hazánkban” fel-
lelhető. Ez lehet középkori templom, népszokás, de akár egy műhely is.

Táborozásainkat az ország egy-egy kiemelt jelentőségű (zömmel termé-
szetvédelmi területen lévő) tájegységén, vagy annak közelében állótábor és 

Vagabund-tábor Székelykő
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hagyományos vándortábor formájában valósítjuk meg. Bebarangoljuk a táj 
természeti látnivalóit, ismerkedünk a hely növényvilágával, állatvilágával, 
természetes élőhelyén tanulmányozzuk a vidék fokozottan védett állatait, 
növényeit. Honismereti kirándulásokon tekintjük meg az adott országrész 
műemlékeit, múzeumait, kulturális értékeit. Napi túráink hossza 15 - 25 km 
között mozog. A fiatalok „testközelből” ismerkedhetnek meg az általuk is-
meretlen, vagy csak könyvekből ismert életformákkal, az ott élő emberek 
mindennapjaival.

Táborainkban fontos szerephez jut a manuális készségek fejlesztése.
A gyerekek tevőlegesen részt vesznek a tábori életben, konyhai műveletek, 
tábori fortélyok elsajátításában, ismerkednek a népi kézművességgel. Az ős-
vagabundok mestermunkák készítésével bizonyítják rátermettségüket.

Kellemesen emlékezetes tábori élményeket biztosítva, valós értékeket 
közvetítve szeretnénk részesei lenni a kis Vagabundok személyiség-fejlő-
désének. Ezt szolgálják évek óta formálódó hagyományaink, játékos for-
mában szertartásszerűvé vált tábori szokásaink. A teljesség igénye nélkül 
néhány ezek közül: bátorságpróba, vagabund-avatás, ősvagabund pályázat 
és – eskü, törvényeink, külsőségeink – zászló, jelvény, esti tábortüzek, kéz-
műves-és sportprogramok, anekdotázás s a jó öreg számháború és persze 
szakmai vetélkedők. 

A Vagabund-tábor szervező csapata



134

1979–2019 • 40 ÉV TÁBORAINK

Tanítványaink többféle igényének eleget téve közös élmények átélésé-
sére törekszünk, együttlétet biztosítunk közösségünk tagjainak a lakótelep 
unalmas kulisszáin kívül. Felfedezünk történelmi levegőjű városokat és kör-
nyéküket, barangolunk hazánk izgalmas tájain. Mindez találkozik szakmai 
törekvéseinkkel, személyes vonzódásainkkal. 

Céljaink:
– Táboraink leendő lakóit átmenetileg kimozdítani a lakótelepi létből.
– Felfedeztetni, megszerettetni velük a természetes környezetet, a ba-

rangolás, a felfedezés szépségeit.
– Megismertetni a fentebb vázolt Vagabund-gondolkodást, értékren-

det.
– Hozzájárulni fiataljaink bontakozó személyiségének fejlődéséhez.
– A gyerekeken keresztül a szülőkkel is megszerettetni ezt az életfor-

mát, filozófiát.
– Kötődést kialakítani múltunk emlékei iránt, erősíteni a jó értelemben 

vett lokálpatriotizmust.

A kis természetjáró közösségből kialakult mozgalom a közel 30 év során 
mind működési területeiben, mind a résztvevők körében, mind a létreho-
zott értékekben jelentősen gazdagodott. Jelentős erőt jelent az is, hogy egy-
letünk megtartó ereje nagy, régi tagjaink visszajárnak hozzánk, illetve ők 
értékeink leglelkesebb terjesztői is. A leendő táborosainkkal az egész éves 
programoknak köszönhetően folyamatos és rendszeres a kapcsolat.

2009–2010-ben a tábor szervezői hátterében generációváltás zajlott. 
Korábbi táborvezetőink különböző okok miatt a fiatalabb generációra ha-
gyományozták a közösség szervezési és vezetési feladatait. Az azóta is jól 
működő szervezői team korábbi diákjainkból, táborozóinkból alakult, akik 
felnőtté válásuk során is szívügyüknek tekintették és tekintik kis csapatun-
kat, valamint tradícióink tovább folytatását. 

2014-ben a Vagabundok 25 éves jubileuma alkalmából nagyszabású Gá-
lát rendeztünk intézményünk Színháztermében, több mint száz résztvevő-
vel, régi és új tagjainkkal. Táboraink hangulatát felidéző műsorral, kiállítá-
sokkal, tombolával, hagyományos tábori ételekkel, ünnepi tortával vártuk 
vendégeinket. 
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2017-ben a tábor és az iskola történetében először fordult elő, hogy Ma-
gyarország határain kívül helyezkedjen el az a bázis, ahonnan kiindulva tú-
ráinkat szerveztük. Régi vágyunk valósult meg azzal, hogy 50 fővel Erdély 
szívében nyári tábort rendeztünk. 

Munkánkat szakmai - erkölcsi elismerések, és kellő publicitás övezi. (Ní-
vódíj, Gyermekekért-Díj)

Programjaink szakmai hátterét felkészült pedagógusok biztosítják. Az 
alapító tagok közül jelenleg is velünk táborozik Odrobina Zoltán Igazgató 
Úr, a tábor jelenlegi vezetője Czigler Edina. 

Táborunkról készült galéria megtekinthető az alábbi oldalon:
https://vagabund25.wordpress.com/

Összeállította: Czigler Edina
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Zengő – Kisbakancsfűző Táborok

„Iskolánk méltán népszerű vándortábor mozgalma sok generáció számára 
felejthetetlen élmény és -életforma. Azok, akik kisdiákként megismerked-
tek a túrázás csodálatos élményével, a közösségi élet eme fantasztikus em-
berformáló erejével, azoknak egy életre szóló útravaló került a „batyujukba”, 
és felnőttként is boldog természetjárók maradtak. A mai  vándortáborok 
sikeréhez nagyban hozzájárultak iskolánk régi kedves tanárai is.  Közülük 
feltétlenül meg kell említenünk néhány nevet, ezzel is tisztelegve az ő áldo-
zatos és példaértékű munkájuk előtt.

– Aradi József 
– Fülöp Miklós
– Tiegelmann József
– Darida Miklós
– Fülöpné Gyarmati Zsuzsanna
– Rajcsányi Valéria
– Balázs Zsuzsanna
– Baracs Dénes 

Az alábbiak - egy életmű és élet-
érzés dokumentumai. Tisztelgés a 
nagy elődök előtt. 

„Kedves Jóska bácsi, Dénes, Zsuzsa, 
Zoli, Miklós!

Ti megköszöntétek azt, amit a tá-
borban nyújtottunk, ebben a levélben 
viszont mi is megköszönnénk azt, 
amit mi kaptunk. Mert valójában ti 
adtátok a legtöbbet, amit csak ember 
adhat, és ez a valami: az ÉLMÉNY.

Ami csakis a miénk, és a miénk marad egész életünkön át. Senki el nem vehe-
ti tőlünk ezt a csodás ajándékot, amit ti adtatok. Csak annyit tudunk mondani: 
köszönjük, és jövőre feltétlenül eljövünk!                                   Paragi, Guti, Cucu”

A Zengő-kő
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A ZENGŐ vándortábor 1985 – 2009 közötti táborai

évszám vándortábor neve
bázishelyek

száma
gyalogos 

km száma
létszám napok száma

1985. Kapos       6      50 km      28    12

1986. Börzsöny       6   146 km      35    12

1987. Vöröskő -I. (Pilis)       6      95 km      34    12

1988. Vasi – kék – II.       5      72 km      36    10

1989. Zemplén       7   197 km      34    14

1990. Mátra-Kékes       7   175 km      35    14

1991. Bakony       7   125 km      35    14

1992. Őrség       6   116 km      37    12

1993. Gerecse       5   154 km      34    10

1994. Krasznahorka       6   163 km      35    12

1995. Zemplén       5   133 km      36    10

1996. Bükk -I.       5   110 km      37    10

1997. Balaton-felvidék       4   166 km      33    12

1998. Vértes       5   173 km      29    12

1999. Pilis – Börzsöny       2   159 km      29    12

2000. Bakony       5   114 km      34    12

2001. Balaton-felvidék       3   112 km      28    12

2002. Alpokalja-Őrség       2   132 km      29    11

2003. Börzsöny       2   134 km      31    11

2004. Pilis       2      96 km      32    11

2005. Mátra       2   122 km      29    11

2006.
Aggteleki karszt 
Szlovákia

      2   121 km      34    11

2007. Bükk       2   180 km      31    11

2008. Bakony       2   101 km      21    10

2009. Gerecse       2      65 km      21      9

ÖSSZESEN: 106 3211 km   797 287
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A Mecsek turisztikai térképén fog-
lalt helyünk és nyomunk van: Zengő-
kő néven, ami közismert kiránduló-
hellyé vált az elmúlt évtizedekben.  

évszám helyszín gyalogos km létszám

2010 Simonfa    57   23

2011 Sasrét    61   27

2012 Őrség    67   28

2013 Balaton-felvidék    63   21

2014 Dunakanyar    68   24

2015 Pécselyi-medence    82   27

2016 Kőszegi-hegység    96   28

2017 Cserhát    55   34 

2018 Bakony     68                    25

Kisbakancsfűző tábor nyári táborai

Zengő-kő avatás
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2010-től Kisbakancsfűző tábor néven él tovább ez a szép hagyomány is-
kolánkban.

A tábor jelenlegi pedagógus csapata: Erberling Zsuzsanna, Moór Mari-
anna, Jancsula Dezső, Süle Zoltán.

Összeállította: Süle Zoltán



140

1979–2019 • 40 ÉV TÁBORAINK

Ingyenes Bibliai – Tehetséggondozó Tábor

2010- 2016-ig minden nyáron,  egy hétig ingyenes bibliai tehetséggondozó 
tábor működött az ANK Könyvtárban. A lehetőséget eredetileg azok szá-
mára hívtam életre, akik nem tudtak gyermekeiknek huszonezreket kifizet-
ni táborozásra. 

(Szponzorokat keresve teremtettem elő a szükséges költségeket. Állandó 
szponzorunk a DIZMA volt.) 

Idővel a tábor kinyílt minden érdeklődő számára. A létszám 27 és 48 kö-
zött mozgott. Testvéreket is befogadtunk: volt pelenkás-cumisunk és jöttek 
középiskolás diákok is. Az alapmag mindig „egyesiskolás” volt.

A program úgy alakult, hogy minden évben kiválasztottam egy személyt 
a Bibliából, akit „körbejártunk” történelmi, ruhaviseleti, ötvösművészeti, 
gasztronómiai, építészeti, tudományos szempontból. 

Kutattunk a korról. 
Igazi ruhákat, ékszereket, maketteket, időnként ételeket készítettünk, 

sokat beszélgettünk és rengeteget játszottunk. Az utolsó napon minden 
táborban „spontán-színház”-ként előadtuk az adott történetet a szülők-
nek, vendégeknek. A táborban készült rajzokból és egyéb  alkotásokból 
kiállítást rendeztünk, igazi megnyitóval. Természetes volt az ókori divat-
bemutató is.

A ruhákat, eszközöket végül mindenki minden tábor végén hazavihette, 
sőt, az aktuális táborra emlékeztető ajándékot is mindig kaptak a gyerekek. 
Ezt a diák-mentorok tervezték és ők is készítették el, titokban. A József tá-
borban tábori újságot is írtunk, Fábián Mária jóvoltából – „József-tábori 
hírmondó”, címmel.

Évek óta ugyanaz a felnőtt- és diákmentor csapat segítette munkámat, 
régi tanítványaim is visszajártak. Csodálatos, önzetlen emberek: Somosi 
Ilona, Ludván Zsolt, Fábián Mária, Schlepp Krisztián és szülei, Szénássy 
Márton és szülei, Fülöp Rafael és szülei, Kaló Orsolya, Bircsák Babett, Bir-
csák Fanni, Kircz Ágnes, Arató Katica, Mikolovics Johanna, Mikolovics 
Szandi, Fischer Julcsi, N.Pintér Mária, Müller Erzsébet, Müller Judit, Sza-
bados Helga, Rofrits Nándor, Őry Bernadett.
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Az élményekkel- és új ismeretekkel teli 
vidám hét, mindvégig ingyen lehetett je-
len az ANK Könyvtárban, ahol remekül 
érezték magukat a táborozók. 

Táboraink: 
Salamon, József, Eszter, Noé,  Dávid, 

Mózes koráról-, történetéről szóltak. 
Fotóink, utolsó táborunk utolsó nap-

ján készültek.

Összeállította: Hajnal Éva - táborvezető

MÓZES TÁBOR – zsidó tánc

MÓZES TÁBOR – táborzáró
csoportkép a szülőkkel

MÓZES TÁBOR – spontán színház

MÓZES TÁBOR – spontán színház

MÓZES TÁBOR – spontán színház
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IRODALMI ÚJSÁG

Varázsgyöngy, avagy a gyöngyök elgurulnak…

Az iskola diákjai között ez a kezdeményezés önkéntes csoportosulásként 
jött létre azzal az igénnyel, hogy a magyar órákon megismert irodalmi nyel-
vet, képszerűséget hogyan lehet gyakorlatban is megközelíteni. A tehetsé-
ges verselők nem mindig a jó tanuló diákok köréből kerültek ki, s ez adta azt 
az ötletet, hogy legyen egy fóruma a tanulmányi munkában nem jeleskedő 
verselőknek is. Így lett minden év április 11-e iskolánkban hagyományőrző 
ünnep: a Költészet napja. Itt a saját versek épp úgy helyet kaptak a műsor-
ban, mint jeles költőink gondolatai és művei.

1983-1987-ig találkozunk a Tücsökzene címmel, 1986-ban már megjele-
nik a Varázsgyöngy is, ebben az évben, majd a következő tanévben 2 irodal-
mi lapja is van az 1. Sz. Iskolának. 1987-ben az utolsó júniusi szám Varázs-
gyöngy-Tücsökzene címmel jelenik meg, ez az első összeolvadási kísérlet. 

Az irodalmi újság elindítása, ötlete Baracs Dénes tanító úr nevéhez kötő-
dik, folytatása, fennmaradása, Süle Zoltán tanító-tanár érdeme. 

1988-tól megszűnt a Tücsökzene, Varázsgyöngy címmel él tovább a lap. 
1990-től kezdett kialakulni a lap évszakokhoz kötődő, negyedévenkén-

ti megjelenése: Őszi kiadás, Tél, Farsang (vagy Tavaszváró), Május-
Vakáció.

Költészet napi különszámmal találkozunk: 1987, 1994, 1995 és 1996-os 
évből. 

Két jubileumi szám intézményi dátumhoz kötődik: 
• 1989. október: 10 éves az ANK 
• 1999. májusi kiadás: 20 éves jubileumi kiadvány, gyönyörű, színes 

címlappal 
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Érdekes a megjelenési forma: -1990 - 1983ig stencil nyomásban, 1991 
- 1993-ig gépelve, majd fénymásolóval sokszorosítva és 1994-től számí-
tógép segítségével készül a lap, még a technikai fejlődés is nyomon követ-
hető. A gyerekek végig aktív közreműködők voltak a lap létrehozásában is. 
Kezdetben rajzolók együttese látta el az illusztrációk készítését, nem mindig 
tüntetve fel a rajzkészítőket. Sokszor a költők illusztrálták saját versüket. 

A 80-as években megjelenő számokban észrevehető, nyomonkövethető 
a versírásra ösztönzés. Megadott szavakkal, többféle variációval találko-
zunk, megadott témákkal játszanak, például Tamkó Sirató Károly: Ország-
járás című versének mintájára készültek alkotások. Bekerült a lapba néhány 
sikeres dolgozat is, sőt fordításokat is olvashatunk. A költői műhely szerepét 
is kezdte felvállalni a lap.

A lap életében a 90-es évek hozták meg a sikereket, amik elsősorban a 
külső elismeréseket jelentették: 

Kardos Zsófia 4.b
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• A Kisalföld c. újság is közölt verseket tőlünk. A Baranya Megyei 
Könyvtár is kért köteles példányt. 

• A Duna Televízió Anyanyelvi táborozásán, 1998 nyarán 5 fős szer-
kesztőgárda vett részt Szurdokpüspökiben.

• A pécsi „Így írunk mi…” c. versíró- és versmondópályázatokon rend-
szeresen képviseljük magunkat, s több első helyezést értünk el.

• Pákolitz István emlékére meghirdetett versíró pályázaton kettő 1. he-
lyezést értünk el 1998-ban. 

• A Baranya Megyei Könyvtár Ifjú versírók pályázatán iskolánk tanulói 
rendszeresen képviselik az iskolaújságunkat.

• A Pécsi Televízió „Pódium” c. műsorának állandó vendégei voltunk 
saját verseinkkel. 

A fentiek bizonyítják, hogy iskolánk felkarolta ezt a kezdeményezést, s a 
lakótelepi gyermekek olvasóvá nevelésében az „újságosdi” hatékony mód-
szerré vált.  

Az 1997/98-as tanévben iskolánk részesült a Jefferson program támogatá-
sában. Komplex programot dolgoztunk ki, s ebben vett részt a Varázsgyöngy 

Szokodi Regina 5.b

c. irodalmi újságunk abban az érte-
lemben, hogy a diákok képessé vál-
janak a kreatív írás segítségével minél 
teljesebben kifejezni gondolataikat. 

Későbbi pályázatainkban fontos-
nak tartottuk a következőket:

a diákok a Világháló adta lehetősé-
gek tárházából alkotó módon választ-
hatnák ki a számukra fontos értékeket.

A lakótelepi családok gyermekei 
így egyenlő eséllyel próbálnák ki a 
média-világ fortélyait, aktív részesei 
lehetnének az információ gyártásá-
nak és továbbadásának.
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Interaktív kapcsolatba kerülhetnének hasonló korú társaikkal, szélesedne 
a közös érdeklődésű diákok együttműködése az alkotó irodalom területén.

Már nem tűnik túlzásnak, ha a párbeszédre gondolunk irodalmunk jeles 
képviselői és a diákújságírók között. Elkészült számainkat gyorsan, hatéko-
nyan mutathatnánk meg az érdeklődőknek.

A fentieket egybevéve elsajátíthatnának egy olyan kultúrát, amit nem le-
het besorolni a tankönyvek diktálta világba.

Álljon itt egy rövid kimutatás arról, hogy melyek a kedvenc témák, ame-
lyek a költői ihletet kiváltották a diákokban. Mi foglalkoztatta a szerzőket 
versük megírásakor:

Helyezés Témák Pontok Megjegyzés 
1. Évszakok 192 A hónapok ill. 1/4 év adja a témát. 
2. Iskola 119 A 2 különszám jelentősen meghatározó 
3. Család 111 Sok anya vers, de a testvér is téma! 
4. Egyéb 87 Élet, halál, félelem, álom, álmodozás... 
5 Szerelem 71 Nem korhatár függő! Az első években néha-

néha, 1990-től minden számban! 

6. Természet 68 Természetről általában. 
7. Napszakok 59 Az éjszaka, éjjel és a hajnal. 
8. Állatok 53 Főleg házi kedvencek, bemutatása, elvesztése és 

áruba bocsátása. 
9. Mese 34 1-1 képviselő minden évben, a meghatározó a 

vers! 

10. Mozgalom 34 Iskolai ünnepek a meghatározók! 
11. Barátság,

szeretet 
32 A szerelem megrázóbb élmény! 

12. Játék 30 Játék a szavakkal, játékaik leírása. 
13. Madarak 15 A rigó a legismertebb, általában a madárról

írnak, lakótelepi gyerekek. 
14. Kirándulás 11 A kirándulás helyszínei szerepelnek. 
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A fenti kimutatás az örökbecsű: Molnár Csabáné, Klári néni könyvtáros-
tól származik1, aki a kezdetektől haláláig támogatta az újságot tanácsaival, 
sokszor kiállítási helyszínt biztosítva a lap szerkesztőinek az ANK Könyv-
tárában.

A közelmúlt jelentős újdonságokat hozott az iskolaújság életében. Ezt el-
sősorban a Gutenberg galaxisban bekövetkező, az olvasási kultúrára ható 
változásokban keresendő. Az újság webes formában él tovább. Az egyes szá-
mokat az iskola honlapján lehet elolvasni. A stencil festék már nem fogja 
meg ujjunk begyét, mikor összetűztük a lapokat… A megjelenés ritkul, a 
témák viszont változatlanok: kamaszok, élet, iskola, család, szeretet. 

A több évtizedet megélt VARÁZSGYÖNGY sok változáson ment ke-
resztül, de egyben mindig tartotta azt az elvet, hogy diákok írnak bele, s az 
önkifejezés szabadságát nem vesszük el a fiatal alkotóktól. Álljon most itt 
minden “szóvirágos” mondat helyett pár régi alkotás, amivel emlékezünk, s 
bátorítjuk a jelen alkotóit a versírásra, irodalmi szárnypróbálgatásra.

A gyöngyök újból elgurulnak…

Összeállította: Süle Zoltán
szerkesztő

              Rőder Csaba
              Az élet útjain…

              Az élet útjain járok,
              s fejemből csak úgy törnek ki az álmok,
              és mindent, amit látok,
              leírok és várok,
              szemem íriszén csillog a nap -
              ez nekem mind életet ad.

1  Molnár Csabáné: Tücsökzene – Varázsgyöngy könyvtáros szemmel Pécs, 2001. 10. 24. 
(belső tanulmány)
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              Úgy vigyázok a jó épségére,
              mint a szemem fényére,
              senkinek nem adom el ezt az érzést,
              nem fogadok el sértést,
              pirosban ragyog minden,
              ez az, mi az én kincsem.
              (2014)

Az iskolám
A mi iskolánk, aminek a neve Apáczai Csere János Nevelési Központ, 
(mi csak ANK-nak hívjuk) az idén tölti be 20. születésnapját. Ez az iskola 
panelházak között áll, így stílusával jól beilleszkedik a környezetbe, nem 
díszes, csak olyan egyszerű. Aki először látja nem is gondolná, hogy már 
ilyen öreg. Igaz, az iskolapadokon lévő repedések, a húsz évvel ezelőtti 
diákok keze nyomát tanúsítják, de mi azért megpróbálunk vigyázni rájuk. 
Szép nagy tornaterem tartozik hozzá, és iskolánk büszkesége a csodálatos 
uszoda, ahol megyei szintű rendezvényeket szoktak tartani. Mivel az ablakok 
nagyok, legtöbbször a természetes fényt használjuk. Termeink tágasak, így a 
nagy létszámú osztályok is kényelmesen elférnek. Az iskola egy félkörívben 
terül el, és így félig körbezár egy hatalmas teret, amit Agórának nevezünk. 
Az építmény körül sűrű zöldövezet található, amit minden évben, a föld 
napján az iskola összes tanulója rendbe tesz (összeszedjük a szemetet). Re-
mélem, hogy az iskola születésnapját méltóan meg fogjuk ünnepelni. Szere-
tek ide járni, s talán az én gyerekemet is ide fogom beíratni. 

Krausz Balázs 5/B.
(1998)
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              Lassú lábakon bandukol az ősz

              Lassú lábakon bandukol az ősz,
              Hosszú mesét mond neked,
              Szemedben forró,
              Égő levelek,
              Lassú búcsút mondanak neked.

              Pengő hegedű elmuzsikál,
              Éghet a tűz az égboltján.
              Ernyed a szellő,
              Roskad az árnyék,

              S körültáncolnak a fekete pernyék.
              Pattog a szélcsend,
              Feled a nyár,
              Egymásra talál a madárpár.
              Lassul a vándor,
              S hullik a földre a sárga levél.

              Táncol a fátyol,
              Égi madártoll,
              Sarkantyúján bandukol az ősz. 

              Lippai Anett (1999)
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Énekel az iskola

Somosi Ilona -kórusvezető- ötlete alapján iskolánkban hagyományosan 
megrendezésre  kerül az Énekel az Iskola program. Ezeken a napokon az 
ANK Színházterme, udvara, agórája vidám énekszótól hangos.

Nevezési lappal kell jelentkezni a rendező 2. évfolyamnál, minden osztály 
egy dalcsokorral készül a korcsoportonkénti kiírás szerint.

Korcsoportok:
Énekel az alsó tagozat

– 1. korcsoport: 1., 2. évfolyam osztályai
         Az osztályok dalcsokorral  készülnek.

– 2. korcsoport: 3., 4. évfolyam osztályai
         Az osztályok népdalcsokorral és kortárs művel készülnek.

Énekel a felső tagozat
– 1. korcsoport: 5., 6. évfolyam osztályai

         Az osztályok népdalcsokorral és kortárs művel vagy kánonnal
         készülnek.

– 2. korcsoport: 7., 8. évfolyam osztályai
         Az osztályok népdalcsokorral és kortárs művel vagy
         kánonnal készülnek
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FAGYÖNGY EGYÜTTES
Fagyöngy Együttes

Tetszett nekünk néhány vers.
Dalba öntöttük. Célunk a közelítés. Ne tartsunk távolságot költő és olva-
só, zene és hallgató között. Mi megpróbáltuk megrövidíteni ezt az utat. Hit-
tünk és hiszünk annak esélyében, hogy a bennünk megszólaló dallam és 
szó találkozhat értő fülekkel. Első lépésünket a távolság felméréséhez még 
főiskolás éveink alatt tettük, amikor a Csíksomlyói passió versrészleteit ön-
töttük dalba. Mindhárman (Balázs Zsuzsanna, Papp Zoltán, Süle Zoltán) 
Pécsre, a „Nevkóba” kerülvén, új tagokkal kiegészülve, (Réfi Márta, Villuth 
András, Péter Ágnes) számos felemelő est, fellépés, adatott meg számunkra. 

A Fagyöngy együttes ma
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Pl. A Pécsi Egyetemi Színpadon-közös est Besenczi Árpáddal, Kaláka fesz-
tiválok, Eötvös Kollégium, Csontváry matinék, Kolozsvári Magyar Opera 
vendégszereplés, Tolkien: Gyűrűk Ura a „Nevkóban”, melynek prózai része-
it tanítványaink, megzenésített versrészleteit pedig mi adtuk elő. Felemelő 
élmény volt, hogy tanár és tanítványa együtt alkotott.

Néhány diákunkkal több koncertünkön is felléptünk.
Büszkén tettük ezt. Sokan közülük ma már profi zenészekké váltak. Hisz-

szük, hogy néhányukban sikerült elültetni azt a magot, mely az irodalom, a 
vers, a zene szeretetét, felemelő erejét példázza. 

Ma már tudjuk, hogy a „bennünk megszólaló dallam és szó”, találkozott 
értő fülekkel. Ehhez a Nevelési Központ kiváló lehetőséget adott számunkra. 

 
Köszönjük!
https://fagyongy.wordpress.com

Fagyöngy
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AZ ANK 1. SZ. ÁLTALÁNOS
ISKOLÁJÁBAN

Disputa Program az ANK 1. sz. Általános Iskolájában

Iskolánk tanárai 1993-ban ismerkedtek meg a Disputa programmal. A Diá-
könkormányzatot segítő pedagógusok: Jancsula Dezső és Odrobina Zoltán 
részt vettek, a Pál Tamás nevéhez kapcsolható „Igazlátó nap” képzésen. Itt 
kaptak felkérést, hogy vegyenek részt a magyar Karl Popper vitakultúra já-
ték, verseny elterjesztését szolgáló felkészítésen. 

A disputa az angolszász nyelvterületről származó, vitakultúrát fejlesztő 
játék, amelynek versenyformája is létezik. A közösségi életben való rész-
vétel megkönnyítésére a vita művészetét a diákoknak is tanítják. Az első 
képzések eredményeképpen már az indulás évében felkészítő szakköröket, 
vitaversenyeket tartottunk és nyáron megrendezésre került az első-később 
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hagyományossá váló-nyári táborozás, azévben Miskolcon. Iskolánk három 
pedagógussal kezdte meg a felkészülést a versenyekre. A bemutatkozás jól 
sikerült. Csapataink az elkövetkező években érem nélkül sohasem tértek 
haza iskolájukba. A Soros alapítvány támogatását élvező program lehetővé 
tette, hogy részt vehettünk a regionális és országos versenyeken, a téli, zán-
kai selejtező versenyeken és a tatai, velencei nyári táborozáson. Eredménye-
inket a disputa közösség is elismerte. Jancsula Dezsőt és Odrobina Zoltánt 
beválasztották a disputa szervezet szűkebb vezetésébe, a Bölcsek Tanácsá-
ba. Jancsuláné Bernáth Ildikó a pécsi regionális disputa program vezetője 
lett. Jancsula Dezső tagja lett a Disputa program nemzetközi vezetőségének 
is. (IDEA). Tapasztalatainkat, szakmai ismereteinket a későbbiekben meg-
oszthattuk a program iránt érdeklődő pedagógusokkal, fiatalokkal is. Jan-
csula Dezső és Odrobina Zoltán a szükséges képesítések megszerzése után 
Nemzeti Disputa Trénerek lettek, okítva a következő generációk disputa 
bíróit, és pedagógus felkészítőit. Tanulóink a disputás tapasztalataikat igen 
jól kamatoztatták. Jellemzően értelmiségi-közéleti szerepet vállalva lettek 
jogászok, tanárok, mérnökök, HR-szakemberek. A középiskolában egyete-
meken a disputások mindig felbukkantak a diákképviseletekben. Kimagas-
ló felkészültségük miatt komolyan vették őket. A jogi egyetem perbeszéd 
versenyeit többször nyerte pécsi jogászhallgató. (Erdős Klára)

Tanulóink eredménylistája kimeríti ezen írás kereteit. Kiemelkedő ered-
mények 1993-2003.:
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Egyéni országos bajnokaink: 
 • Erdős Klára (több alkalommal)    felkészítő Jancsula Dezső
 • Varga Balázs                   felkészítő Odrobina Zoltán
 • Poleczky Judit                 felkészítő Odrobina Zoltán
 • Móró Marcell                 felkészítő Odrobina Zoltán
 • Hummel Dávid                felkészítő Odrobina Zoltán
 • Dránovits Tímea               felkészítő Odrobina Zoltán
 • Dányi-Nagy Márió             felkészítő Odrobina Zoltán
  (több alkalommal)
 • Odrobina Péter                 felkészítő Odrobina Zoltán
 • Szatori Dóra                  felkészítő Jancsuláné Bernáth Ildikó
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Országos bajnok csapataink:
 • Soblocher Péter-Illés Melinda- Erdős Klára        ( Jancsula Dezső)
  (több alkalommal)
 • Szatori Dóra-Deák Lilla-Szalánczi Ágnes    (Jancsuláné Bernáth Ildikó)
 • Dránovits Tímea, Dányi-Nagy Krisztián, Varga Edina  (Odrobina Zoltán)
 • Kovács Zsolt, Kidhir Ahmed, Odrobina Péter      (Odrobina Zoltán)
 • Dányi-Nagy Márió, Antal Péter, Mihály Máté      (Odrobina Zoltán)

Országos csapat második helyezettek:
 • Varga Balázs, Várkövi Attila, Móró Marcell       (Odrobina Zoltán)
 • Dányi-NagyMárió, Antal Péter, Hummel Dávid   (Odrobina Zoltán)
 • Dányi-NagyMárió, Antal Péter, Hummel Dávid   (Odrobina Zoltán)
 • Dányi-NagyMárió, Antal Péter, Hummel Dávid   (Odrobina Zoltán)

Országos csapat harmadik helyezettek
 • Várnagyi Márta, Bilonka Emese, Aulich Nándor   (Odrobina Zoltán)
 • Bandi Szabolcs, Tóth Tímea, Farkas György      (Odrobina Zoltán)

Összeállította: Odrobina Zoltán
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A DORKÓ SZÍNPAD 
(1988–2001)

A Dorkó Színpad (1988–2001)

A Dorkó Színpad minden szeptember úgy kezdődött, hogy a gyerekek felke-
restek, lesz-e idén színjátszó. Mindenki maga döntötte el, hogy jár-e közénk. 
Se ötöst, se szaktanári dicséretet nem kaptak érte, a bizonyítványban sem 
szerepel az előmenetelük, színészkedésük nem számított bele a felvételibe 
se. Nem állt mögöttük az iskolánkban működő tagozatok közül – se merítési 
lehetőségével, se képzési idejével, se szakértő pedagógus-csapatával – egyik 
sem. Mi csak tizenkét éven keresztül minden májusban színre vittünk egy 
darabot.

Hozzánk nem válogatott gyerekek jártak. A nyilvánvaló tehetségek mellett 
ott szerepelt a beszédhibás kamasz, a hiperaktív, szinte kezelhetetlen fiú, az 
esetlenül mozgó és örökké lámpalázas lány. Egyszerűen jól érezték magukat 
közöttünk, s az improvizációs időszak végén számukra is kialakult egy nekik 
megfelelő karakter a bemutatóban. Ők a szerepnek örültek, én meg a boldog 
arcuknak, amikor tapsokat fogadták.

De akadtak közöttünk szép számmal olyanok is, akiknek alakítása bera-
gyogta a színpadot, akiknek teljesítményét fesztiválokon díjazták. Nem szá-
mítottak az egyéni különbségek, a zabolátlan kölyökzseni vígan megfért a 
hallgatag szorongóval. Az együtt töltött évek alatt az egyik színpadi alázatot 
tanult, a másik oldódott, és elleste a jó fellépés titkait a rátermettebbtől.

A Dorkó Színpad csapat volt, a legragyogóbb években elszakíthatatlan szálak 
kötöttek össze bennünket. A kezdeti iskolai szereplések után kinyílt számunkra a 
város, és idővel eljutottunk Győr legjobb gyerekszínjátszó fesztiváljára is. 
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Az első nemzedék
Az 1988-ban induló első generáció öt év alatt öt bemutatót tartott, közülük 
az 1992-es Karnyónéval sikeresen szerepeltünk a Weöres Sándor Gyermek-
színjátszó Fesztivál városi döntőjében. A nemzedék legsikeresebb bemuta-
tójának a jórészt kollégáinkból álló Fagyöngy együttessel közösen alkotott 

A Karnyóné társulata a Szivárvány Gyermekház előtt 1992

Frodó, Gandalf, Legolas 1991

Tolkien-adaptáció, A Gyűrűk Ura 
(1991) című darab bizonyult.
A produkció igazi csapatmunka 
volt: a gyerekek színpadi játékát 
látványos fénytechnikával párosuló 
táncbetétek tarkították, a vándorló 
szövetségeseket a Süle Zoltán sze-
rezte élőzene, valamint Baracs Dénes 
kollégánknak, a darab ötletadójá-

nak kiváló fotóiból összeállított diavetítés kísérte. Czimmer Balázs Frodója,
Weich Balázs Gandalfja emlékezetessé tette az akkor még merész témavá-
lasztással tüntető előadást. 
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A második nemzedék
A második generáció 1993-ban váltotta fel a ballagó nyolcadikos színjátszó-
kat. Ők is alsósként kezdtek megismerkedni a színpad rejtelmeivel és va-

Kísér a Fagyöngy együttes 1991

A helység kalapácsa szereplői 1995
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rázslatával. Az évente bemutatott darabok jórészt magyar klasszikusok leg-
sikeresebb műveiből kerültek ki. Közülük a legemlékezetesebbnek a Helység 
kalapácsa bizonyult1, aminek művészi értékét Darida Miklós kollégánk fe-
lejthetetlen orgánumú narrációja is emelte. A lágyszívű kántor szerepében 
Varga Balázs, a helységi kovácséban pedig Márton András jeleskedett úgy, 
hogy alakításaikat még évekig emlegettük.

A korosztály 1997-ben búcsúzott a színpadtól, méghozzá Győrben, a Kö-
lyök Komédiások Fesztiválján, ahol sikeresen szerepeltek és Jávorka Zsombor 
személyében elhozták a legjobb fiúalakításnak kijáró Bajusz-díjat. Ezzel a 
látogatással egy sikeres testvérkapcsolat vette kezdetét, hiszen szakmai ven-
déglátónk, a három folyó városában működő Arrabona Diákszínpad pará-
dés három nappal lepett meg bennünket. A műhelymunkák alatt igazi em-
beri kapcsolatok születtek, a színpad tagjainak pedig életre szóló élményt 
jelentett fellépni más város világot jelentő deszkáin.

1 Részlet a darabból: Dorkó Színpad - A helység kalapácsa 1995.
https://www.youtube.com/watch?v=U6EMVLRUrEY

Az első győri turné – ekkor már mint Dorkó Színpad 1997
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A harmadik nemzedék
Majd 1996-ban a harmadik generáció is bontogatni kezdte szárnyait. Az év 
közben végzett munka megérdemelt jutalmául a nagydorkósok mellett ők is 
színpadra állíthattak egy darabot. Míg tapasztaltabb társaik Győrben szere-
pelve már a klasszikusok vallatását vállalták fel, ők egy életkorukhoz jobban 
illő játékkal rukkoltak elő. Így született meg a Dorkó Színpad addigi törté-
netének első minősített bemutatója, a Bolondos királyság, királyi bolondság. 
Az 1. Pécsi Gyermekfesztiválon a darab harmadmagával első díjat nyert, 
öt szereplője pedig a legjobb színészi alakítás dicséretével lett gazdagabb.
A kitűnő alakítások közül kiemelkedett Dányi-Nagy Márió vérbő játéka, Fe-
nyvesi Marci még harmadikosként alkotott és előadott színpadi kísérőzenéje.

A saját nevet is ekkor választó színpad ettől kezdve sikert sikerre halmo-
zott. A Tűvétevők örökbecsű parasztkomédiájával Győrben, 1998-ban két 
egyéni díjat nyert a színpad Boros Luca és Várnagyi Márta személyében tel-
jesen megérdemelten. A két perlekedő szomszédasszony komédiázása még 
mai szemmel is lehengerlő.2

2 Dorkó Színpad - Tűvétevők - Győr – 1998 https://www.youtube.com/watch?v=ayHEr-
RBZoV0

A fiatal harmadik nemzedék a Tűvétevők előadása előtt, jelmezben 1998
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A tizedik, jubileumi évadban a 
Kocsonya Mihály házassága igazi 
díjesőt eredményezett. A 2. Pécsi 
Gyermekfesztiválon begyűjtöttek 
négy egyéni elismerést Keszler Kata, 
Boros Luca, Joó Szilárd és Angeli Má-
tyás révén. A parádés prózai szerep-
lők alakítása mellett Matyi érzékeny 
és a színpadi játékhoz tökéletesen 
illeszkedő csellójátékával mindenkit 
lenyűgözött.

A színpad első komoly, saját készítésű darabja A pad Győrben a résztvevő 
csoportok szakmai díját és a legjobb rendezés díját hódította el. Molnár Ta-
más élete alakítását nyújtotta a park megelevenedő padjának megformálása 
közben, Fata Dániel, a Főnök pedig már belépésekor nyíltszíni tapsot kapott 
a győri közönségtől. A szereplés során immár harmadszor találkoztunk egy-
más városaiban győri színjátszós barátainkkal, akiket Tóth Szilvia, kitűnő 
színházi kolléga vezetett.

Végül…
Azóta lassan húsz év telt el, a játszók szétszéledtek. Ki itthon él, ki külföl-
dön. Van, aki bölcsészkedik, más tetováló szalont visz. Lett belőlük refor-
mátus lelkész, köztisztviselő, autószerelő, tanár. Legutóbb Boros Lucát hall-
hattuk a 2015-ös pécsi Európa Cantat felemelő fesztiválzáró gálaműsorán 
több ezer ember előtt énekelni. Nekem mégis örökre azok a harsány, kócos 
gyerekek maradnak, akik lerohantak az előadások végén, „ugye jó volt”, akik 
egy fogadalomból minden előadáson dorkóban léptek fel, akik a győri állo-
máson együtt sírtak, együtt kacagtak arrabonás barátaikkal a búcsúzkodás 
perceiben, akik minden tavaszon megnevettették a közönséget. 

Belőlük lettem én is, remélem, bennük én is megmaradok.

Összeállította: Papp Zoltán, az egykori Dorkó Színpad vezetője
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Arraboba – Dorkó, az utolsó találkozás 2001
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Színes színpad – drámacsoport

A Színes színpad, az ANK 1.Sz. Általános Iskola 2011 óta – immár nyolca-
dik éve –  működő drámacsoportja. Heti rendszerességgel az ANK Könyv-
tárban tartjuk drámaóráinkat.

Csoportunk célja: a kortárs költészet népszerűsítése. Működésünk kez-
dete óta, minden Magyar Költészet  Napján végigjárjuk Pécs gyönyörű te-
reit, -utcáit, versmondásunkkal örömöt nyújtva a járókelőknek. A 3-as busz 
utasai is szeretettel emlékeznek ránk! Előfordult, hogy  a „versgyárban” 
333 „Kedves Jocót” kötöttünk át masnival és –ajándékoztuk úton-útfélen, 
örömteli versolvasásra késztetve a belvárosban sétálókat. Az ANK mindhá-
rom óvodájában is meghonosítottuk a „Vers Ünnepét”.

Fellépés előtt a 3-as oviban, a Magyar 
Költészet Napján

Versmondás a buszon –
Pólya Zorka Luna 2.b
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Vendégünk volt az évek során: Varró Dani költő, Beck Zoli, a 30Y front-
embere, egyetemi tanár, Bánki Beni, a hazai slam poetri képviselője, Tölgy-
fa Gergő, drámapedagógus. Mindegyik pécsi színházban többször  jártunk, 
előadáson és „bejáráson” is. Vendégei lehettünk Sólyom Katalin pécsi szín-
művész verstársulatának. Nagy Bandó András,  verseivel, versekről-, írásról 
szóló előadásaival  erősítette irodalom iránti szeretetünket. Megismerked-
tünk- és kitűnő kapcsolatot ápolunk Kovács Emil Lajos erdélyi magyar fes-
tőművésszel, akivel a „Mesélő képek”, nyertes pályázatunk közepette virtu-
ális órákat tölhettünk együtt.

2017-ben a POSzT nyitónapján is felléptünk, Ijjas Tamás – Lackfi János: 
A világ legrövidebb meséivel, az alkotók- és hallgatók  legnagyobb örömére, 
a Széchenyi téren. Ezt a programunkat a Zsolnay Negyedben is bemutattuk.

Fellépés a POSzT nyitónapján: Ijjas Tamás-Lackfi János, A világ legrövidebb meséivel
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2018. 09. 21-én, a Tanuló Fesztivál pécsi programján is – mint minden al-
kalommal -, szeretett iskolánkat  képviseltük.  Kortárs költők verseit mond-
tuk  a Magyar Dráma Napján. 

A csoport tagjai  „régi” és jelenlegi tanítványok, időnként „külsősök” a 
város más  iskoláiból. Mivel a drámacsoport nyitott, néha a könyvtárlátoga-
tók-, és szüleik is bekapcsolódnak drámajátékainkba.

Megalakulásunk óta, tagjaink közül többen írnak verseket, meséket – 
Szakálos Fédra, Kocsis Borbála,  Müller Jázmin, Hajdu-Zelei Zita, Bronzej 
Jázmin, Váradi Hanna,  Friedrich Gábor, Szabó Máté , Holczbauer Nóra, 
Balugyánszki Zsófia, Obernyik Gvendolin Glenda – így a médiában, kortárs
antológiákban is sikeresen képviselik intézményünket. 

Tanuló Fesztivál – néhány színpadosunk és Nagy Bandó András
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Szülőkkel és kedves kolléganőmmel Harsányiné Simon Mónikával,
a Tanuló Fesztiválon

Mindezeket felülírja  csoportunk legfontosabb lételeme: az együttlét-, az 
közös játék öröme ugyanannyira, mint  az olvasás gyönyörűsége! Szülők és 
gyerekek, mi mind összetartozunk, „mint a borsó, meg a héja”… 

Összeállította: Hajnal Éva
a drámacsoport vezetője
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Az 1. Pécsi Gyermekfesztivál

 Már több mint tíz éve tanítottam 
a Nevelési Központban, ahol jó 
néhány olyan iskolai rendezvény 
megszületésében működtem köz-
re, amiben színjátszók, táncosok, 
pedagógusok, zenészek dolgoztak 
együtt. Ilyen produkciónak szá-
mított néhány színdarab (A Gyű-
rűk Ura 1991; A helység kalapácsa 
1995), valamint az erdélyi vendég-
szereplésekre (1992, 1994) készített 
emlékezetes kulturális műsorok. A 
többcélú intézmény ideális terepe 
volt a kollégák szoros együttmű-

ködésének: bármilyen kezdeményezéshez hamar lehetett társakat találni. 
Nemcsak a tárgyi feltételek múlták felül a korabeli iskolák lehetőségeit, ha-
nem, meggyőződésem, hogy a munkatársak lelkülete, nyitottsága is egészen 
rendkívüli módon működött ezekben az években. 

A Gyermekfesztivál ötletadója főiskolai csoporttársam, Kokas Éva, aki 
később a győri Gyermekek Háza igazgatójaként számos nagyszabású kul-
turális megmozdulást álmodott meg városa számára. Együtt vettük észre, 
hogy a gyerekeknek szervezett művészeti seregszemlék pusztán minősítő 
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jellegűek, ahol a résztvevők a sze-
replésen kívül más élménnyel nem 
találkoznak. Egy ilyen rendezvé-
nyen a versenyhelyzet sem teremt 
mindig felszabadult légkört, noha 
világos, hogy az egészséges versen-
gés szerepe nem megkerülhető egy 
művészeti csoport vagy előadó éle-
tében. Mi lenne, ha egyesítenénk 
és kiteljesítenénk a hagyományos 
városi versenyeket? Adjunk hozzá-
juk vonzó programokat, ahol a gyer-
mek bemutatkozhat és szórakozhat 
egyszerre, miközben elismerjük 
teljesítményét is. Így született meg 
az összművészeti gyermekfesztivál 
gondolata, amihez hamarosan jel-
mondatot is találtunk: „Játsszunk 
nagyban!”

Kezdetektől fogva munkatársamul
szegődött Szabó Ildikó kollégám, 
aki akkor még a kettes iskolában 
tanított. A városi közélet és a művészeti élet szereplőivel ápolt kapcsolatai 
rengeteget számítottak, mint ahogy kitartó támogatása is nélkülözhetetlen 
segítséget jelentett ügyünknek. A sikert nem adták olcsón. A mozgósítás 
érdekében Ildikó a városházát járta, szponzori pénzeket hajtott fel, én pedig 
kilátogattam a pécsi általános iskolákba, hogy személyesen mutassam be a 
kollégáknak a fesztivál programját. Az összes helyi médiával felvettük a kap-
csolatot, műsorfüzetet, plakátot terveztünk, munkatársakat toboroztuk – és 
mindezek mellett kicsit tanítottunk is.

Az egész várost megmozgató gyerekrendezvény ügyének már a kezde-
tekkor sikerül megnyerni az intézmény igazgatótanácsát. Az egyik legem-
lékezetesebb pillanat akkor következett el, amikor dr. Bódis Éva talán utol-
só nyilvános igazgatói értekezletén meghallgatta beszámolónkat a készülő 
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program részleteiről, megdicsérte a szí-
nes plakátot, és messzemenőkig biztosí-
tott minket támogatásáról. Két nap múl-
va megkaptuk tőle egyik utolsó írását, a 
műsorfüzet beköszöntőjét. Helyettese és 
harcostársa, Turi Katalin méltó módon 
vette át örökét a fesztivál védnökei között.

Hamarosan a tagintézmények mind-
egyike jelezte, hogy részt vállalna a le-
bonyolításban. A könyvtár a szavalóver-
senyt, a színházterem a táncosokat és a 
kórusokat, az aula a színjátszókat fogadta 
vendégül, a képzőművészek a művelő-
dési ház első emeletén leltek otthonra. 
Az étterem megvendégelte a részvevő-
ket, az uszodában pihenésképpen lubic-
kolhattak a részvevők. A két általános 
iskola pedagógusai mozgatták, ügyelték 
a vendégsereget, foglalkozásaikkal kiegé-
szítették az amúgy is színes programot. 
Látványosságból akadt bőven ezen a na-
pon: az épületek által közrefogott agorán 
háromszáz fős összkar elénekelte az erre 
az alkalomra komponált fesztiválindulót, 
közben Drexler Péter motoros sárkánnyal 
közelítette meg a helyszínt. Az égi jár-
műből minden gyerek meglepetésére és 
örömére egy siklóernyős ereszkedett az 
aszfaltra. A napot a győztesek gálaműsora 
zárta a színházteremben.

Külön szervezést igényelt a fesztivált 
megelőző nap délutánján, a város főte-
rén rendezett megnyitó ünnepség, amit 
rengetegen láttak, s ennek is köszönhető, 
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hogy másnap, addig soha nem látott mennyiségű látogatót fogadhattunk a 
helyszínen.

Hat kategóriában több mint ezer gyermek lépett fel ezen a napon, ne-
ves zsűrik előtt. Megtisztelte a fesztivált jelenlétével többek között Bertók 
László költő, Sólyom Katalin színművész, Uhrik Dóra táncpedagógus, 
Janzsó Ildikó csellóművész, Lakner Tamás karnagy, a Szélkiáltó együttes, a 
város elismert művészei.

Aznap a megyei napilap színes címoldala velünk foglalkozott, a városi 
tévé rövid riportot adott a megnyitó ünnepségről.1

A fesztivál ügye megmozgatta a 
helyi vállalkozásokat, az akkori civil 
szervezeteket (Lakótelepi Népfőis-
kola Egyesület, Polgári Kör, Pécs) 
és az önkormányzat helyi kezdemé-
nyezéseket felkaroló vezetőit is. Kü-
lön említést érdemel dr. Ujvári Jenő 
alpolgármester úr, aki kézzelfogható 
támogatás mellett bölcs mosolyával 
kísérte utunkat.

Nagy öröm volt számunkra, hogy 
ebben a formában még háromszor 
került megrendezésre a Pécsi Gyermekfesztivál, ahol én már csak a színját-
szó kategória házigazdájának szerepét vállaltam magamra. A hagyományos-
nak szánt rendezvény ezután átadta a helyét a városban gombamód szapo-
rodó fesztiváloknak, hiszen Pécs ekkor kezdett „a kultúra fővárosa” lenni. 
Munkatársaimmal és az egész akkori Nevelési Központtal büszkék vagyunk 
arra, hogy a Gyermekfesztivál előhírnöke lehetett a mai nagy kulturális 
kavalkádnak. Ez a nap megtörte a kulturális seregszemlék addigi egyhangú-
ságát, megelőlegezte a sokszínűséget, az élményszerűséget, és felvillantotta 
az önkéntes munka szépségét.

Összeállította: Papp Zoltán

1 1. Pécsi Gyermekfesztivál – megnyitó https://www.youtube.com/watch?v=d8rrunNYayM

Az Új Dunántúli Napló címlapja, 
1997.04.26.
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TŐLÜNK INDULTAK
Kiváló diákjaink

Név Sikerterület Elért eredmény

Ács Pongrác egyetemi docens,
intézetvezető

Sport: asztali-
tenisz 

Hatszoros magyar bajnok, egye-
temi világbajnokságon bronzér-
met szerzett csapat szövetségi 
kapitánya.

Baranyai Balázs táncművész Tánc Marseilles-ben a Ballet De Euro-
pa, Budapesten a Frenák Pál tár-
sulat táncosa volt éveken át, majd 
a Rijekai Horvát Nemzeti Balett 
igazgatójaként, valamint a Szent-
pétervári Eifmann Balettakadé-
mia tanáraként tevékenykedett.

Dancsházy Tamás edző Vívás Párbajtőr-válogatott edzője, az 
általa felkészített sportolók csa-
pat világbajnoki címet szereztek, 
Imre Géza egyéniben világbajnok 
lett . 

Dörnyei Szabolcs gitárművész Zene Jazz muzsikus, a DIP Trió, az 
Unknow Duo és számos más for-
máció gitárosa.

Dr. Maros Vera jogász,
a Rátgéber Akadémia ügyvezetője

Sport: duat-
lon és triatlon

Triatlonban EB ezüst-, duatlon-
ban EB aranyérmes sportoló.

Fenyvesi Márton gitárművész Zene Junior Príma Díjas zeneszerző, a 
Balázs Elemér Group, a Modern 
Art Orchestra, a Rákfogó zene-
ker, valamint a Dés András Trió 
gitárosa.

Jakabos Zsuzsanna úszó Úszás Rövidpályás magyar bajnok, rö-
vidpályás európabajnoki aranyér-
mes és bronzérmes, 4x200 méte-
ren Európa bajnok, 2005-ben az 
év magyar úszója volt.
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Kiváló diákjaink

Név Sikerterület Elért eredmény

Jancsula Bence táncművész Tánc 2007-től 2018-ig a Svéd Királyi 
Balett táncosa, éveken át szóló-
táncosa volt. 

Kiss Farkas Gábor adjunktus Tudomány,
oktatás

Kiss Farkas Gábor az ELTE Régi 
Magyar Irodalom Tanszékének 
adjunktusa. Főbb kutatási terüle-
tei közé tartozik a reneszánsz és 
barokk magyar és európai iroda-
lomtörténet.

Kócsy Mónika táncművész Tánc Pécsi Balett magántáncosa

Komjáti Áron gitárművész Zene Balázs Elemér Group, Modern 
Art Orchestra, Trio Feath formá-
ciók gitárosa.

Makány Balázs Úszás Válogatott úszó, kétszeres olimpi-
kon, rövidpályás magyar bajnok, 
országos bajnoki ezüstérmes, 
akadályúszásban ifjúsági Európa 
bajnokságot nyert.

Őri László alpolgármester Politikus Alpolgármester, jogász, feladata a 
humán területek felügyelete Pécs 
városában.

Szatori Dóra építész, belsőépítész Építészet Egyetemi hallgatóként az általa 
folytatott szakmai tevékenységé-
ért Junior Príma Díjat kapott.

Szentgyörgyi Rómeó személyi 
edző

Aerobik A Pécsi Sasok csapat tagjaként 
hatszoros világbajnoki 1. helye-
zett, kétszeres európabajnoki 1. 
helyezett.
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ISKOLAI HAGYOMÁNYAINK 
KÉPEKBEN

Iskolai Hagyományaink képekben

Évnyitó: 

Odrobina Zoltán intézményegység-vezető

Tanári Karácsony: Süle Zoltán tanár úr, 
tanítványokkal

Luca-napi vásár decemberben: gyerekek 
és portékák

Évzáró: Metzgerné
Sallai Zsuzsanna intézményegység-

vezető helyettes
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Iskolai Hagyományaink képekben

SNI szépíróverseny: Szatoriné Vörös Ágota,
Komjátiné Michelisz Annamária felkészítő tanár-

nők és a csapat

Március 15: Ünnepség huszárokkal

SNI szépíróverseny:
eredményhirdetés után

Élményműhely – Kutató diákok

Ballagás után:Kapornakiné Pauer 
Ildikó intézményegység-vezető helyettes, 
Gyarmati Ida és Takács Ildikó tanárnők 

körében
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Ballagás

Élményműhely-Kutató diák: Szabó Ildikó 
tanárnő és a „kutatók”

Apáczai vetélkedő: Darida Miklós tanár 
úr, a zsűri és a versenyzők
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Iskolai Hagyományaink képekben

A Föld napja: állatok simogatása
az iskolában

Carol singing karácsony előtt

Táncoltató

Az olvasás születésnapja: Lénárt-Turbók 
Enikő tanítónő és a „születésnaposok”

DÖK Mikulás a krampuszokkal

Öltözz pirosba
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Görög vázafestés

Énekel az iskola próba Drexlerné
Kapes Zsuzsanna tanítónő vezetésével

Honismereti vetélkedő: Jancsula Dezső 
tanár úr és a gyerekek

Honismereti vetélkedő

Határtalanul

Iskolanyitogató
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Iskolai Hagyományaink képekben

Halloween

Táncosok koncertvizsgája

Mikulás(ok) az iskolában

Iskolanyitogató: két tanítási nyelvű angol 
tagozatos gyerekek a színpadon

Falfestés a könyvtárban a vizuális
képzésen tanulókkal

Élményműhely
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Német Nemzetiségi Népdaléneklési 
Verseny

Shoebox

Kémiai kísérletek

Október 6-ára készülve árvácskák ültetése 
a kopjafánál

Farsangi jelmezekben

Koncertvizsga
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Iskolai Hagyományaink képekben

Karácsonyi hangverseny a Dómban: 
Somosi Ilona tanárnő és a kórus

Költészet napja: versmondó verseny

Ünnepi műsor október 23-án

Költészet napja: versmondó verseny

Nemzetiségek napja: táncosaink
a színpadon

Karácsonyi hangverseny a kertvárosi 
Református templomban: Somosi Ilona 

tanárnő és a kórus
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„Évadzáró” MATEKI találkozó

Élményműhely: zárókép az 
alkotással

Focigála: a győztesek

A költészet napja: a döntő

Farsangi csoportkép

ANK focibajnokság: iskolánk csapata
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Iskolai Hagyományaink képekben

„Kerekekre kelt versek” a költészet napja 
alkalmából Hajnal Éva – költő és tanító 

– vezetésével

Pedagógusnap: városismereteink bővítése

„Kerekekre kelt versek” a költészet napja 
alkalmából: versmondás a buszon

Pedagógusnap: a Dóm történetének
felelevenítése
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OSZTÁLYAINK (2018/19 TANÉV)
1.a

Osztályfőnök: Nagy Gabriella
Osztályfőnök-helyettes: Fehér-Antal Ildikó

 1.  Áncsán  Dávid Krisztián    16.  Járai Abigél
 2.  Balogh  Levente          17.  Jeges-Varga Áron
 3.  Bánfai  Bence Bendegúz    18.  Keserű Zsófia
 4.  Bauer  Máté Barnabás      19.  Májer Szabolcs
 5.  Bozsányi Maja            20.  Mesztegnyei Eszter Zsuzsanna
 6.  Csontos Lara             21.  Mislyenácz Milán
 7.  Döme  Hanna Boglárka    22.  Molnár Gabriella
 8.  Erdélyi  Tamara           23.  Notheisz Vince
 9.  Erdősi  Kristóf            24.  Petzinger Dániel
10.   Fabon  Gergő            25.  Porkert Benett
11.  Fitt  Lilien Dalma         26.  Rutsch Noel Benjamin
12.  Heisler  Donát           27.  Spierig Dániel
13.  Hesz  Maximilián         28.  Tornai Benjámin
14.  Horváth  Dorián Tamás    29.  Tubák Noémi
15.  István  Zsombor László    30.  Zetovics Alma
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1.b

1.b

Osztályfőnök: Szalai Tünde
Osztályfőnök-helyettes: Németh Ildikó

  1.  Angyal Hanna Míra          14.  Németh Kristóf Balázs
  2.  Bogdán Áron               15.  Novákovics Dorka Tímea
  3.  Bogdán Krisztián           16.  Pajtás Vivien
  4.  Bónis Lili                 17.  Pusztai Anna
  5.  Egervári Borka Lujza         18.  Sándor Zoé Stella
  6.  Farkas Lili                 19.  Schleier Hanna
  7.  Fehér Jázmin               20.  Szabó Janka
  8.  Gáva Dominik             21.  Szakos Liliána
  9.  Hargitai Dóra Lujza         22.  Szecsődi Dorottya
10.   Kardos Benedek            23.  Tolnai Alexandra
11.  Kertész Béla Pál            24.  Tóth Viktória Janka
12.  Koskocsák Georgina         25.  Tőke Lilla
13.  Másik Róza                26.  Vörös Balázs
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1.c

Osztályfőnök: Török Éva
Osztályfőnök-helyettes: Kovácsné Jakab Gyöngyi

  1.  Bodnár Andrea           13.  Kárpáti János András
  2.  Boros Máté              14.  Kő Gergő
  3.  Fazekas Fruzsina Lenke    15.  László Tímea
  4.  Gazdag Tamás Dávid      16.  Lévai Zétény
  5.  Gróf Dániel              17.  Nagy-Palotás Félix
  6.  Hering Tímea Lujza       18.  Oláh Zsófia Hanna
  7.  Hives Kristóf             19.  Óvári Ádám
  8.  Horváth Áron            20.  Szűcs-Kovács Viola
  9.  Jakab Eszter             21.  Takács Ármin
10.   Jakab Zora Zoé           22.  Tasi Vanessza Tamara
11.  Jóvér Emma             23.  Tóth Albert Noel
12.  Kárász Cintia            24.  Tóth-Patacsy Regina
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2.a

2.a

Osztályfőnök: Lőrinczi Andrea
Osztályfőnök-helyettes: Horváthné Tóth Judit

  1.  Benkő Kata                 13.  Kocsis Márk
  2.  Bertus Milán                14.  Kovács-Cherki Nouhayla
  3.  Bogdán Adrienn             15.  Marosvölgyi Richárd
  4.  Büki Tamara                16.  Matula Lilla Zsófia
  5.  Csendőr Máté               17.  Megyeri Alíz Dorka
  6.  Egédi Borka Sára             18.  Mikó Rebeka Katalin
  7.  Fehér Marcell               19.  Minkó Hanna
  8.  Ginder Kíra                 20.  Notheisz Norka
  9.  Hegedűs Dóra               21.  Szamosközi Zsolt
10.   Hilbert Hanna              22.  Vasvári Vivien
11.  Hornyák Alex               23.  Vidákovics András
12.  Kárpáti Luca Kincső          24.  Zsirmon Ármin
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2.b

Osztályfőnök: Hajnal Éva
Osztályfőnök-helyettes: Harsányiné Simon Mónika

  1.  Andrási Dalida                 12.  Korpa Ramóna
  2.  Balugyánszki Zsófia             13.  Légrádi Liliána Lavínia
  3.  Bronzej Levente                14.  Mazán Hunor
  4.  Csabai Diána                   15.  Nagy  Ádám Máté
  5.  Csicsók Olívia                  16.  Obernyik Gvendolin Glenda
  6.  Csík Zsombor                  17.  PestalityAlexa
  7.  Faragó Alex                    18.  Pólya Zorka Luna
  8.  Hajdu-Zelei Zita                19.  Pusztai Levente
  9.  Hauszmann Péter               20.  Szabó Máté
10.   Holczbauer Nóra               21.  Szander Dorottya Mónika
11.  Jaksits Dorka                   22.  Villányi Flóra
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2.c

2.c

Osztályfőnök:   Lisztné Herczeg Gizella
Osztályfőnök-helyettes: Lénárt-Turbók Enikő

  1.  Balló Patrícia                   12.  Kulcsár Arián
  2.  Blaha Loretta                  13.  Kúthi Milán
  3.  Csicsók Ágost István             14.  Martini Bálint Zsolt
  4.  Flódung Fanni                 15.  Mayer Nikolett
  5.  Horváth Benjámin Bendegúz      16.  Mike Fruzsina
  6.  Horváth Emese                 17.  Pete Péter
  7.  Horváth Izabella                18.  Rhone Amy
  8.  HotzKeve Hunor               19.  Sifter Villő
  9.  Jakab Csongor                  20.  Tapasztó Fanni
10.  Kárpáti Márta                  21.  Tóth Vince
11.  Kiss Rebeka Helga               22.  Zámbó Liliána Panna
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2.d

Osztályfőnök: Gász Ferencné
Osztályfőnök-helyettes: Péter Ágnes

  1.  Baricz Bianka              10.  Kiss Lili Csenge
  2.  Csanádi Rebeka            11.  Ladover Imola
  3.  Csiky Réka Zsófia           12.  László Kiara Ilona
  4.  Csille Kinga Alexandra       13.  Molnár Anna
  5.  Fenyvesi Bálint Attila        14.  Mülner Ádám
  6.  Gyúró Jázmin              15.  Solti Emese Eszter
  7.  Hári Adrienn Mira          16.  Szabó Noémi
  8.  Horváth Linett             17.  Szilágyi Blanka
  9.  Jegenyés Dóra Veronika      18.  Tamás Attila
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3.a

3.a

Osztályfőnök: Komjátiné Michelisz Annamária
Osztályfőnök-helyettes: Szabadi Eszter

  1.  Ágoston Áron István             13.  Mester Fruzsina Dóra
  2.  Bencsik Jázmin                 14.  Mester Balázs József
  3.  Bogdán Luca Blanka             15.  Mikó Márton
  4.  Busa Milán                    16.  Molnár Levente
  5.  Dávid Diána                   17.  Muth Villő Szabina
  6.  Friedmann Hanna               18.  Pálfi Bence
  7.  Gregorics Boglárka Léna          19.  Rhone Richard
  8.  Hideg Rebeka                  20.  Schveibert Sára
  9.  Horváth Lili                   21.  Vas Anna Réka
10.   István Alíz Rebeka              22.  Vas Lilla Nóra
11.  Lakatos Edvin                  23.  Viszti Jázmin
12.  Lőrincz Álmos Péter
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3.b

Osztályfőnök: Kilvingerné Fülöp Melinda
Osztályfőnök-helyettes: Bak Ignácné

  1.  Berta Botond                  14.  Lehel Kristóf László
  2.  Blummer József Róbert           15.  Nagy-József Dóra
  3.  Bodor Lilla Petra                16.  Péter Inez
  4.  Dani Viola                     17.  Rácz-Palotai Dorka
  5.  Farkas Bálint                   18.  Sipos Maja
  6.  Flink Nátán                    19.  Szaksz Krisztián
  7.  Fülöp László István              20.  Szerednyei Nóra
  8.  Gróf Dorina                   21.  Tánczos Szonja
  9.  Kalló Boglárka Korina           22.  Tolnai Vivien
10.   Keszthelyi Dorina Dominika      23.  Tolnai Lara
11.  Klein Dorina                   24.  Torma Dorián
12.  Kotnyek Szófia                 25.  UrbánLia Erika
13.  Kovács Zsolt Csaba              26.  Varga Virág Napsugár
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3.c

3.c

Osztályfőnök: Dr. Falusiné Török Erika
Osztályfőnök-helyettes: Liszt Antal

  1.  Csillag Flórián Krisztián           15.  Nyírő Noel
  2.  Csillag Marcell                  16.  Pusztai Gréta Zsófia
  3.  Fauszt Áron                     17.  Riegl Marcell
  4.  Garay Ruben Márk               18.  Riegl Zsófia
  5.  Guczuj Réka                    19.  Rőczei Adrián
  6.  Güth Emma Anna                20.  Sárközy Noel
  7.  Győr Heléna                    21.  Schiberna Tamara Loretta
  8.  Harmat Hanna Sára              22.  SiklodiFélix Attila
  9.  Kaucsik Dániel                  23.  Söllei Norbert
10.   Király Tamás Koppány            24.  Tar Emese
11.  Kovács Botond                  25.  Ungár Olívia Bianka
12.  Mátrai Nóra                    26.  Varga Evelin Natali
13.  Nagy Kíra                      27.  Várhelyi Tamara Lili
14.  Nagy Luca
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3.d

Osztályfőnök: Drexlerné Kapes Zsuzsanna 
Osztályfőnök-helyettes: Fülöpné Gyarmati Zsuzsanna

  1.  Egervári Kata             14.  Kozma Zorka
  2.  Gaál Bendegúz            15.  Lacza Adrián Roland
  3.  Gere Lili                 16.  Langfeld Lotti
  4.  Grosch Dalma             17.  Magyar Bianka Beatrix
  5.  Horváth Dorottya          18.  Nagy-Szabó Hunor
  6.  Jakab Anna               19.  Orsós Tünde Valéria
  7.  Jóvér Jázmin              20.  Pernecker Dorina
  8.  Kakuk Eszter              21.  Szabó Alexa
  9.  Kiesz Zoé                22.  Szinger Dávid Milán
10.   Kis Norina               23.  Torbó Mikolt
11.  Komáromi Regina         24.  Vinkovics Bora Viktória
12.  Kovács Laura Hanna        25.  Zsigmond Botond
13.  Kovács Olivér
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4.a

4.a

Osztályfőnök: Balázs Zsuzsanna
Osztályfőnök-helyettes: Orcsikné Szalai Valéria

  1.  Bacsó Lili                   17.  Király Emma
  2.  Berta Balázs                 18.  Kovács Zétény Péter
  3.  Czigler Hanna                19.  Mácsai Virág
  4.  Del Rossi Dániel              20.  Marton Míra Zsanna
  5.  Dóka Regina Csenge           21.  Molnár Levente László
  6.  Élő Bálint                   22.  Morvai-Nagy Máté
  7.  Erős Emma Ildikó             23.  Nárai Laura
  8.  Futár Maja Szonja             24.  Novákovics Martin Tamás
  9.  Gergely Máté                25.  Pákolicz Gréta
10.   Horváth Csilla               26.  Pálinkó Bence
11.  Hotz Csenge                 27.  Storozynski Dániel
12.   Jancsula Veronika Kincső       28.  Szabadi Lea
13.  Járai Ábel                   29.  Tapasztó Réka
14.  Jeges- Varga Márk             30.  Wittenbart Máté
15.  Kallós Balázs Vilmos           31.  Zubán-Sinkovits Regina
16.  Keszthelyi Áron
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4.b

Osztályfőnök: Feketéné Till Ilona
Osztályfőnök-helyettes: Farkas Csilla

  1.  Cérna Balázs              10.  Kovács Alexa
  2.  Csala Áron               11.  Kovács Alexa
  3.  Csery Milán              12.  Kovács Cintia
  4.  Csik László               13.  Kovács Viktória
  5.  Gyöngyösi Kevin          14.  Lakatos Larissza Vanda
  6.  Hergert Hanna            15.  Madura Izabella Piroska
  7.  Jobszt Adrián             16.  Nemes Benjamin
  8.  Kálóczi Csenge Szabina     17.  Sifter Laura
  9.  Kapitány Zalán            18.  Spierig Balázs
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4.c

4.c

Osztályfőnök: Odrobina Brigitta
Osztályfőnök-helyettes: Thébesz Veronika

  1.  Antal Fanni Rebeka           15.  Kulcsár Flóra
  2.  Arnold Eszter               16.  Magasi Dorina Réka
  3.  Beer Orsolya                17.  Muharos Marcell Péter
  4.  Bronzej Jázmin              18.  Notheisz Jana
  5.  Czuczor Csenge             19.  Papp Emese Petra
  6.  Dudás Pálma                20.  Pavlovics Zsombor
  7.  Fábián Kitti                 21.  Pusztai Liliána
  8.  Fehér Jázmin                22.  Sándor Alex Noel
  9.  Filipovics Szintia             23.  Suti Bence
10.   Handler Hanna Beáta         24.  Szilágyi Patrícia
11.  Hegedüs Kendra             25.  Tóth Szilárd
12.  Karsa Katinka               26.  Vörös Kata
13.  Katona Barnabás             27.  Wald Márk
14.  Kovács Ádám Viktor
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4.d

Osztályfőnök: Őri Gabriella
Osztályfőnök-helyettes: Kliebert- Stier Bernadett

  1.  Csorba Lilla Eszter            13.  Lepold Kornél
  2.  Csordás Anikó Gréta          14.  Marton Míra Viktória
  3.  Farkas Lili Gréta              15.  Nádasdi Norina Réka
  4.  Franke Abigél Angéla          16.  Németh Zoé Alíz
  5.  Galambos Dóra               17.  Pap Bálint Gábor
  6.  Gombócz Luca Szofi           18.  Papp Szaffi
  7.  Horváth Viktória Anna         19.  Petsching Panna
  8.  Kiss Enikő                   20.  Szabó Dóra
  9.  Koncsek Hanna Mária         21.  Szabó Petra
10.   Korpa Regina                22.  Tőke Milán
11.  Kotoucs Amira Fanni          23.  Ungor Lora
12.  Krasecz Boglárka             24.  Zombár Zoltán Olivér
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5.a

5.a

Osztályfőnök: Virágh Judit

  1.  Balló Márk               15.  Nagy Noel
  2.  Bánovics Nikol Anett       16.  Pozsonyi Ádám Norbert
  3.  Csillag Erik               17.  Rákos Hanna Mária
  4.  Dani Balázs               18.  Rhone Emma
  5.  Fabon Fanni              19.  Simon Zsombor
  6.  Fülöp Péter Zsombor       20.  Sipos Botond
  7.  Ghersin Balázs            21.  Soliman Youssef
  8.  Horváth Szilveszter         22.  Süli Ádám István
  9.  Kereky Zsuzsanna          23.  Szamosközi Gréta
10.   Kisfali Tamás              24.  Szigeti Arnold
11.  Komáromi Petra           25.  Szordel László
12.  Kovács Gergő             26.  Valler Balázs
13.  Laudon Szvetlana          27.  Zilahi Gergely Tamás
14.  Májlinger Bence
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5.b

Osztályfőnök: Balogh-Bárdosi Renáta

  1.  Beke Dorottya Viktória        14.  Marosa Dániel
  2.  Burcsa Bálint                15.  Mester Kincső
  3.  Ceglédi Nikolett             16.  Mester Zsombor
  4.  Diós Dávid Áron             17.  Romhányi Márton
  5.  Dudás Zsolt                18.  Sipos Viktória
  6.  Györe Dominik              19.  Slacki Patrik
  7.  Harkai Zsombor             20.  Simon Nikolász Milán
  8.  Hartmann Mónika           21.  Sovány Dóra
  9.  Hideg Vivien                22.  Szabó Levente
10.   Kardos Lilla                23.  Tallósi Márk
11.  Kése Blanka                24.  Tóth Liliána
12.  Kóródi Olivér               25.  Varga Panna Luca
13.  Madarász Panna             26.  Zsolnai Leila
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5.c

5.c

Osztályfőnök: Takács Éva Judit

  1.  Balán Attila                17.  Matiz Melitta
  2.  Bartal Cecília Viktória        18.  Müller Alex
  3.  Bujdosó Bálint             19.  Odrobina Enikő
  4.  Czakó Balázs               20.  Papp Noel Sámuel
  5.  Csikós Lili Sára             21.  Pirityi Ákos
  6.  Fekete Kamilla             22.  Rostási Gréta
  7.  Füzér Elizabet Vivien        23.  Schveibert Máté
  8.  Gáspár Nóra               24.  Surinya Ákos
  9.  Gyócsi Jázmin Rebeka       25.  Szente Dorka
10.   Hegedüs Gergő             26.  Szokolai Alíiz
11.  Hollósi Vivien              27.  Valler Szabolcs
12.  Horváth Hanna             28.  Világos Dávid
13.  Husch Zalán               29.  Vitofrancesco Chiara
14.  Ita Fruzsina                30.  Wensofszky Barna
15.  Käsz András László          31.   Xin Yi Jin
16.  Makay Zoltán
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5.d

Osztályfőnök: Erberling Zsuzsanna

  1.  Biró Levente Kornél          16.  Polyák Lili
  2.  Bodnár Noémi Anna          17.  Rácz Katinka
  3.  Csanádi Ákos               18.  Rákos Lilla Melinda
  4.  Cseh Barnabás András        19.  Rátkai Fruzsina
  5.  Csendes Dóra               20.  Sasréti Lili
  6.  Danóczi Máté               21.  Soltész Laura Nikoletta
  7.  Gazdag Lili                 22.  Solti Buda Bálint
  8.  Gergely Gréta               23.  Szabó Tamara
  9.  Héra Georgina              24.  Szabó Henrietta
10.   Horváth Vivien Vanessza      25.  Szabó Eszter Dóra
11.  Horváth Adelina             26.  Szendrődi Zsanett
12.  Karsai Fanni Kata            27.  Szigeti Csaba Attila
13.  Krémer Esztora              28.  Szücs Lili Vivien
14.  Majorosi Martina            29.  Tóth-Patacsy Hanna
15.  Nagy-Palotás Panna          30.  Vincze Petra
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6.a

6.a

Osztályfőnök: Farkas Csilla

  1.  Antal Csongor                 13.  Keller Szabolcs
  2.  Bálint Anita Luca              14.  Király Boldizsár
  3.  Baranovic Alex Barnabás         15.  Kovács Mihály René
  4.  Bari Fanni                    16.  Kovács Viktória
  5.  Berta Marcell László            17.  Lantos Marcell
  6.  Czuczor Bojta Máté            18.  Makai Gréta
  7.  Gadár Patrícia                 19.  Sárosi Megara
  8.  Grósz Lili                    20.  Serényi Hanga Katinka
  9.  Illés Ivett                     21.  Toplak Zója Hanna
10.   Jean Szonja Alexandra           22.  Varga Dániel
11.  Jurisics Olivér                 23.  Váradi Míra
12.  Kalányos Tibor Dominik        24.  Vecsey Zoé
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6.b

Osztályfőnök: Jancsula Dezső

  1.  Baracsi Réka                14.  Lőrincz Jana
  2.  Berendiás Babett             15.  Mén Csenge Panna
  3.  Cérna Laura                16.  Nagy-Szabó Hanga
  4.  Frank Hanna                17.  Petschnig Tamás
  5.  Goják Dóra                 18.  Prokop Marcell Gábor
  6.  Gombócz Lili Boglárka        19.  Schrämpf Kilián
  7.  Hajdu-Zelei Hanna           20.  Sirok Dávid
  8.  Harmuth Tamás             21.  Studer Bence
  9.  Hartmann Mariann           22.  Szőke Dorka
10.   Horváth Tamara             23.  Tatay Roland
11.  Jakab Gyöngyvér             24.  Trojnár Adrienn
12.  Kis Ticiána                 25.  Ungár Hanna Éva
13.  Kistüttősi Szabolcs
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6.c

6.c

Osztályfőnök: Páncélné Kovács Ágnes

  1.  Almási Zétény Botond           15.  Martinez Krisztofer Brandon
  2.  Bábel Balázs                   16.  Mayer Renáta
  3.  Balogh Boglárka Zita            17.  Mikó Levente Norbert
  4.  Bauer Benedek Péter             18.  Nyers Anna
  5.  Dobos Bálint                   19.  Paizs Kamilla
  6.  Dudás Bálint                   20.  Pál Barna
  7.  Fésüs Illés                     21.  Rhone Ivan
  8.  Földesdi Fanni Júlianna           22.  Rónai Dávid
  9.   Huber Boglárka Janka            23.  Ruff Eszter Dóra
10.   Jakab Imola                    24.  Tamás Bálint
11.  Kerák Ivett Barbara              25.  Varga Cintia
12.  Kovács Koppány Ádám           26.  Vörös Anna
13.  Kovács Luca Réka               27.  Wittenbart Ádám
14.  Makay Emma
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6.d

Osztályfőnök: Heidecker Hajnalka

  1.  Agátz Ramóna                 13.  Kiss Virág
  2.  Alsamadi Mustafa               14.  Kozma Dalma
  3.  Babus-Budai Marcell Sándor       15.  Nemes Fruzsina
  4.  Békefi Panna                   16.  Sárkány Gréta
  5.  Bihari-Horváth Alíz             17.  Sinkó Balázs
  6.  Bolboaca Karina Klaudia         18.  Sótonyi Gréta
  7.  Czakó Fanni Gréta              19.  Spiering Gergő
  8.  Csernyánszky Szófia             20.  Szűcs Bernadett
  9.  Gáspár Diána                  21.  Tresch Jázmin Lilla
10.   Gyimesi Andor Flórián           22.  Varga Máté Krisztián
11.  Hartmayer Máté                23.  Várvölgyi Panna
12.  Kis Viktória
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6.e

6.e

Osztályfőnök: Moór Marianna

  1.  Balázs Dóra Bíborka            10.   Nagy Patrik
  2.  Hartmayer Olivér              11.  Pott Dávid
  3.  Horváth Gábor                12.  Prokop Jázmin Anna
  4.  Janó Zsombor                 13.  Rábavölgyi Máté
  5.  Keresztes Cintia               14.  Schmidt Viktória
  6.  Kóródi Csenge                15.  Simon Alexa Tímea
  7.  Kövesdi Zoltán                16.  Szabó Marcell József
  8.  Légrádi András Larion          17.  Tóth Patrik
  9.  Löx Noémi Felícia              18.  Várkonyi Dominik Ármin
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7.a

Osztályfőnök: Süle Zoltán

  1.  Balázs Emily Tícia             11.  Morshauzer Petra
  2.  Csik Menta                  12.  Nagy Fatime Aida
  3.  Ernyes Fanni                 13.  Nagy-Palotás Márk
  4.  Gärtner Laura                14.  Nárai Marcell
  5.  Hajdu Anna Alexandra         15.  Papp Dzsenifer
  6.  Horváth Hajnalka             16.  Péli Anna
  7.  Keszthelyi Márk              17.  Széles Máté
  8.  Kvakic Dániel Damir           18.  Varga Izabella
  9.  László Anna                  19.  Varga Márton
10.   Molnár Ákos                 20.  Villányi Dávid
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7.b

7.b

Osztályfőnök: Balogh Andrea

  1.  Antal Donát Gergő              12.  Molnár Melitta
  2.  Bánfalvi Bálint                  13.  Nagy Dávid Balázs
  3.  Bércesi Linett                  14.  Palócz Bendegúz Károly
  4.  Friedrich Gábor Márk            15.  Piros Luca
  5.  Gelencsér Gábor Richárd         16.  Ratting Kristóf
  6.  Hosszú Vivien                  17.  Szabó Máté Norbert
  7.  Karaszi Jázmin                 18.  Szántódi Bálint
  8.  Kati Gábor Krisztián             19.  Udvarácz István
  9.  Keszthelyi Zoltán               20.  Ujvári Kata
10.  Kilvinger Luca                 21.  Váradi Hanna
11.   Koleszár Cintia                 22.  Villányi Olivér
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7.c

Osztályfőnök: Soványné Varjas Zsuzsanna

  1.  Antal Petra                 13.  Hegedüs Adela
  2.  Bujtár Barna                14.  Jakab Kata
  3.  Cservenka Máté Zsolt         15.  Kozma Nikoletta
  4.  Csille Evelin Viktória         16.  Kulcsár Anna
  5.  Dányi Milán                17.  Németh Noel
  6.  Dreher Dorottya             18.  Odrobina Zsófia
  7.  Erdélyi Abigél               19.  Papp Vanessza
  8.  Galambos Rozina            20.  Soós Fanni
  9.  Gerdei Barnabás             21.  Szemmelróth Szófia
10.   Golubics Anna              22.  Széphelyi Dóra
11.  Gombkötő Tamás            23.  Torma Armand
12.  Hajdu Levente
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7.d

7.d

Osztályfőnök: Boros Gábor

  1.  Bien Alexandra Boglárka          13.  KeszthelyiLili Anna
  2.  Csery Olivér                   14.  Király Dorinka
  3.  Csom Alexandra                15.  Kothencz Izabella
  4.  Csom Antónia                  16.  Kozma Bálint
  5.  Dobos Levente                 17.  Maszlag Viktória
  6.  Fehér Bence                   18.  Pandurics Dzsenifer Mónika
  7.  Gertner Roland                 19.  Rutsch Patrik
  8.  Gyimesi Márk                  20.  Sárközi Zsáklin Mónika
  9.  Hartmann Máté                21.  Tabár Lilla Dominika
10.   Horváth Amanda               22.  Tánczos Lili
11.  Jávor Bodza Virág               23.  Tolnai Krisztián
12.  Kárpáti Roland                 24.  Végh-Bódog András
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8.a

Osztályfőnök: Somosi Ilona

  1.  Both Márton                   14.  Märcz Martin
  2.  Czérna István Kristóf            15.  Nagy Antónia
  3.  Czuczor Kinga                 16.  Németh Kristóf Zsolt
  4.  Csikós Bence Árpád             17.  Reif Zsófia
  5.  Dudás Blanka                  18.  Serényi Barnabás Áron
  6.  Harmat Ágoston Soma           19.  Soliman Yasmine
  7.  Hegedüs Réka                  20.  Soltész Péter Levente
  8.  Kató Réka                     21.  Stenger Nikolett
  9.  Kocsis Dorina                  22.  Szokolai Evelin
10.   Kulcsár Kolos                  23.  Tihanyi Lili
11.  László Nikoletta Diána           24.  Torma Patrik
12.  László János                   25.  Váradi Vivien
13.  Mang Levente                  26.  Vasvári Nikolett
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8.b

8.b

Osztályfőnök: Szabó László

  1.  Bóli Laura                     11.  Németh Milán Patrik
  2.  Csóka Henrietta Nikolett         12.  Pogány István
  3.  Csonka Jázmin Zoé              13.  Ratting Zalán
  4.  Gadár Patrik Szabolcs            14.  Schmidt Bence
  5.  Gál Martin Ferenc               15.  Szebeni Erik
  6.  Horváth Dorina Anna            16.  Szili Tamás
  7.  Káplár Dominik                17.  Toplak Martin
  8.  Keserű Dávid Patrik             18.  Valler Péter
  9.  Mohácsi Máté István             19.  Zákányi Gréta Zsófia
10.   Nagy Panna
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8.c

Osztályfőnök: Disztlné Szita Gabriella

  1.  Csernyánszky Anna          14.  Kiss Virág Roberta
  2.  Csonka János Dániel          15.  Kovács Krisztián
  3.  Dinya Dorka                16.  Marton Ferenc József
  4.  Élő Máté                   17.  Mihályevics Dóra
  5.  Fehér Luca                 18.  Molnár Jázmin Lilla
  6.  Gerber András              19.  Németh Marcell
  7.  Gergely Karolina             20.  Puskás Zoltán
  8.  Gibizer Kata Anna           21.  Selymes Soma
  9.  Goják Antónia              22.  Somogyvári Gergő
10.   Gróf Máté                  23.  Tabár Dávid Attila
11.  Hering Timon               24.  Tószegi Sabath Levente
12.  Kálmán Krisztina            25.  Zouaoui Sonia
13.  Kásádi Csongor
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8.d

8.d

Osztályfőnök: Hermann Adrienn

  1.  Bajkó Blanka                  10.   Jakab Dalma Anna
  2.  Csonka György Rafael          11.  Kakuk Nikoletta
  3.  Éles Míra                     12.  Kiss Tamara Brigitta
  4.  Geri Alexandra                13.  Peti Alexandra
  5.  Hodosi Ákos                  14.  Szabó Benedek László
  6.  Horváth Kristóf Attila           15.  Szabó Dóra Rebeka
  7.  Horváth Milán                16.  Tamás Lajos
  8.  Horváth Zorka                17.  Till Balázs
  9.  Ivankovits Jázmin Elza          18.  Wágner Dávid
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 A TANTESTÜLET

A tantestület

Odrobina Zoltán Intézményegység-vezető
Kapornakiné Pauer Ildikó Intézményegység-vezető helyettes
Metzgerné Sallai Zsuzsanna Intézményegység-vezető helyettes

Bak Ignácné                      Balázs Zsuzsanna
Balogh Andrea                    Balogh-Bárdosi Renáta
Besenczi Alexandra                Boros Gábor
Borsa Jolán                       Bosnyák-Arató Kata
Czigler Edina                     Csete Ildikó
Disztlné Szita Gabriella             Drexlerné Kapes Zsuzsanna
Elter Rita                        Erberling Zsuzsanna
Dr Falusiné Török Erika            Farkas Csilla
Fehér-Antal Ildikó                 Feketéné Till Ilona
Földesiné Csépán Emese            Fülöpné Gyarmati Zsuzsanna
Gász Ferencné                    Hajnal Éva
Harsányiné Simon Mónika          Heidecker Hajnalka
Hermann Adrienn                 Horváth Andrea
Horváthné Tóth Judit              Jancsula Dezső
Kilvingerné Fülöp Melinda          Komjátiné Michelisz Annamária
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A tantestület

Kovács Gábor                    Kovácsné Jakab Gyöngyi
Lénárt-Turbók Enikő               Liszt Antal
Lisztné Herczeg Gizella             Lőrinczi Andrea
Mazács Ádám                    Mihály Judit
Molnár Katalin                   Moór Marianna
Nagy Gabriella                    Nagy Zsanett
Nemes Tamás                    Németh Ildikó
Odrobina Brigitta                 Orcsikné Szalai Valéria
Őri Gabriella                     Páncélné Kovács Ágnes
Pappné Poór Anikó                Pauska Zsoltné
Péter Ágnes                      Radič Krisztina
Somosi Ilona                     Soványné Varjas Zsuzsanna
Spiesz Ágnes                     Stier Bernadett
Süle Zoltán                      Szabadi Eszter
Szabó Ágnes                     Szabó Ildikó
Szabó László                     Szalai Tünde
Takács Éva Judit                   Takács Ildikó
Tallósi Zoltán                    Thébesz Veronika
Török Éva                       Várnagy Gabriella
Virágh  Judit                      Wágner István

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTŐK
• Németh-Kovács Rita
• Solt Gábor
• Stallenberger Józsefné
• Tóth József Péter

TECHNIKAI DOLGOZÓK
• Dürr Józsefné
• Kaló Attiláné
• Kucskáné Szinger Ivett

ÓRAADÓ GYÓGYPEDAGÓGUS
• Fekete Mária
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NYUGDÍJASAINK

Ülnek: balról - jobbra:

Sólyomné Baranyai Elza
Takács Éva
Sey Gáborné Ilike
Wirthné Hámori Éva

sor: balról - jobbra

Wilkné Harmath Vali
Almási Lászlóné Erika
Hamerli Emilné Gizi
Darida Miklós
Tiszttartó Gézáné Marika
Gyarmati Ida
Fáber Zsigmondné Márta
Őri Ferencné Györgyi
Rajcsányi Valéria
Kerner Rita

sor: balról - jobbra

Tiegelmann József
Kósáné Joó Éva
Pukli Mátyásné Rózsika
Gombos Erzsébet Zsóka
Fejes Józsefné Eta
Osztermayer Istvánné Manga
Erb Józsefné Zsuzsa
Szatoriné Vörös Ágota
Panta Judit
Székelyiné Szűcs Zsuzsanna
Szombathelyiné Páczai Ka-
talin

Igazoltan távol: Dr. Baloghné Szabó Olga, Kárner Magdolna, Schultz Lászlóné Márti, 
Csapó Irén, Illés Lászlóné, Kató Sándorné, Miklós Ágostonné Janka, Pávkovicsné Beke 
Gizella, Szabadosné Tarján Ágnes, Cserényi Anna, Havasi Anna, Gergely Éva, Erdős 
Sándorné Klári, Guld Ágnes, Konti Sándorné
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AKIK MÁR NINCSENEK
KÖZÖTTÜNK

Emlékezés

„Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön,
Mikor ők maguk már régen nincsenek helyükön.
Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít,
Amikor ők maguk már nincsenek köztünk.
Ezek a fények csillognak és különösen,
Ha sötét az éjjel: mutatják az utat az embernek.”

„�ere are stars whose radiance is visible on earth
though they have long been extinct.
�ere are people whose brilliance continues to light the world
though they are no longer among the living.
�ese lights are particularly bright when the night is dark.
�ey light the way for mankind.”

Szenes Hanna

Szilágyi János főigazgató

Martinovicsné Tóth Zsuzsanna
tanító
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Mihály Ernő kutatásvezető-helyettes, tanár

Jávorfi Jánosné Rozál igazgató

Aradi József tanár
Fokiné Gergely Éva tanító
Fodor Tiborné Smöce tanár
Fülöp Miklós tanár
Gáth Józsefné Babszi néni tanító

Kárász Oszkárné Manci néni tanító
Lénárt Emilné Papp Márta tanár
Rozsnyai Istvánné Blanka néni tanító
Somosi Mátyásné Ili néni tanár
Simonné Sári Ilona  iskolatitkár
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