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 Intézményvezetés 

Felismerjük és gondozzuk a tehetségeket, kezeljük az agressziót, már alkalmazzuk a 

pedagógiai mérés-értékelést! – Mindezeket úgy valósítottuk meg, hogy pedagógus 

továbbképzéseket szerveztünk decemberben, és lezárult a tehetségeket segítő pályázatunk 

is, amelyekben intézményünk számos pedagógusa vett részt aktívan. Megjelent a nemzeti 

köznevelésről szóló új törvény, és életbe lépett a nemdohányzók védelméről szóló 

törvény módosítása is, ezekről is szólunk a következőkben. 

 

 Bölcsőde 

A Mikulás kesztyűje visszakerült a Jégpalotába. Megnéztük a kicsikkel a kertvárosi 

Mindenki Karácsonyfáját, amelyre dolgozóink díszeket is készítettek. 

 

 Óvodák 

Mézeskalács illata járta át az óvodák folyosóit az ünnepi készülődéskor. A Csengettyűsök 

ünnepi műsora, az óvó nénik által előadott „Három fenyőfa” című mese és a 

nagycsoportosok hangulatos előadása készítette fel a kicsiket a karácsonyra. Ám nem 

csak magunkra gondoltunk. Közösen készítettünk karácsonyfadíszeket a Nagy Ferenc téri 

Mindenki Karácsonyfájára. 

 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – Korai fejlesztő 

Kicsik és nagyok együtt készültek az ünnepekre a Korai fejlesztőben. 

 

 1. Sz. Általános Iskola 

Az ANK - Pécs Tehetségpont Élmény Műhely Tehetségkörének diákjai kiemelt 

résztvevői voltak december 2-án a „Nemzetközi Élményműhely a Kaposvári Egyetemen" 

programnak. 

 

 2. Sz. Általános Iskola 

Sikerekben gazdag évet zártunk! Diákjaink remekeltek az idegen nyelvű  

KI-MIT-TUD-on, a könyvtári meseillusztrációs pályázaton, és számos sportversenyen. 

De felléptek az Árkádban ahol jutalmul Nagy Bandó András mesélt nekik. Luca nappal 

várták az ünnepet, majd szép karácsonyi műsorokkal lepték meg egymást és szüleiket. 

Januárban pedig már nyílt napokkal várják az óvodásokat és szüleiket. Sajnos egy 

szomorú eseménnyel indult 2012. 

  



 Gimnázium 

Beszélni nehéz, de nem nekünk. Első lett a gimnázium Beszélni nehéz köre az országos 

versenyen! Villányban és Beremenden népszerűsítették gimnáziumunk német nyelvi 

oktatását a diákok. A stílus maga az ember! – a stílus azonban nemcsak ruha és frizura, 

erről is hallhattak a diákok a stílustanácsadótól. Diákigazgató választási kampányt és 

diáknapot szerveztek a tanulók, majd a bolondozást követte a meghitt karácsonyi gála és 

a csoda, a közös szavalás Jordán Tamás színművésszel. 

 

 Művészeti iskola 

Diákjaink sikereiről szólunk, amelyeket az országos zongoraversenyeken értek el, majd 

ízelítőt láthattok képzőművész diákjaink munkáiból, amelyeket a Civil Közösségek 

Házában állítanak ki. Január utolsó napján pedig a tánc- és zeneművészet tagozatosok 

tartanak bemutatót a színházteremben, ez egyben a félévi vizsgájuk, amelyre mindenkit 

szeretettel várunk! 

 

 Kollégium 

Befejeződött az őszi focibajnokság, a kollégiumba is ellátogatott a Mikulás, januárban 

műveltségi vetélkedőn mérik össze tudásukat a csoportok és esti Teaház várja a karaoke 

szerelmeseit. 

 

 Könyvtár 

Könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra gimnáziumi és kollégiumi 

csoportok jelentkezését várjuk. A Bölcsbagoly továbbra is várja, hogy a diákok 

megoldják az érdekes feladatokat, könyvtáros kollégáink pedig azt, hogy minél többen 

jelentkezzenek a farsanggal kapcsolatos foglalkozásokra.  

 

 Művelődési Ház 

Stílustanácsadás diákoknak, Mikulás érkezett a kicsikhez, karácsonyi játszóházzal vártuk 

az ünnepet. A Művelődési ház öt kiállítással is megörvendeztette a látogatókat, miközben 

segítette a gimnáziumi Ki-Mit-Tud? megvalósulását, és munkájával támogatta a ház 

csoportjainak karácsonyi ünnepségét. Ez csak ízelítő abból a sok-sok mindenből, ami 

történt. 

 

 Sportegység 

Ismét nagy siker volt a felső tagozatosok „Vizidilije”, decemberben rendeztük meg az 

ANK röplabda kupát, januárban Futsal Diákolimpia döntő lesz Sportegységünkben, majd 

Tarzan Kupa úszóverseny és családi program lesz az uszodában a 2-es iskolásoknak. 

 

 ANK apró 
  



Intézményvezetés - FPSZ 

Felismerjük és gondozzuk a tehetségeket, kezeljük az agressziót, alkalmazzuk a pedagógiai 

mérés-értékelést! – Mindezeket úgy valósítottuk meg, hogy pedagógus továbbképzéseket 

szerveztünk decemberben, és lezárult a tehetségeket segítő pályázatunk is, amelyekben 

intézményünk számos pedagógusa vett részt aktívan. Megjelent a nemzeti köznevelésről 

szóló új törvény, és életbe lépett a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása is, 

ezekről is szólunk a következőkben. 

 

A tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési 

oktatási intézményekben címmel tartott az ANK-ban továbbképzést a Jász-Nagykun-Szolnok 

Megyei Pedagógiai Intézet óvodapedagógusoknak. A december 7., 9., és 10-én tartott képzésen, 

11 pedagógus sajátíthatta el a legalapvetőbb tudnivalókat a tehetséggondozás területéről, 30 órás 

tanfolyam keretében. 

 

   
 

Bevezetés a pedagógiai mérés-értékelés intézményi alkalmazásába címmel 30 órás akkreditált 

pedagógus-továbbképzést szerveztünk az ANK dolgozóinak december 8-10-ig. A 14 résztvevő 

az 1-es és 2-es sz. Általános Iskolából, a Kollégiumból és a Művészeti Iskolából jelentkezett.  

 

   
 

Korunk egyik nagy jelentőségű problémája, amely az utóbbi években komolyan megjelent az 

iskolákban is, az agresszió és annak kezelése. Ehhez kínált jó helyzeteket, szituációkat és 

megoldási eljárásokat Benkő Vanda szakpszichológus továbbképzése, Agressziókezelés a 

közoktatási intézményekben címmel. Ezen 24-en vettek részt, szinte minden 

intézményegységünkből. Változatos, színes, csoportos és mindenkit komolyan aktivizáló, 

cselekedtető tanfolyamról beszélhetünk, ahol a rajzolástól kezdve a szituációs gyakorláson át, a 

különböző játékokig, helyzetgyakorlatokig sok minden segítette a résztvevőket egy-egy 

probléma megértésében, feldolgozásában. A tanfolyam végén mindenki elmondhatta, hogy mit 

jelentett számára, amit itt tanult. Sokan úgy fogalmaztak, először azt hitték, hogy kész receptet 

kapnak a problémás helyzetekre, de rá kellett jönniük, hogy ilyen nem létezik. Ehelyett kaptak 

módszereket, rálátást, amelyek segítségével másképp viszonyulnak majd az agressziós 

helyzetekhez és másképp is oldják majd meg azokat. Ami még mindenkitől elhangzott az az volt, 

hogy mennyire jó volt három napig együtt dolgozni különböző, a megszokottól eltérő helyzetben 



a kollégákkal. Illetve megismerni a máshol dolgozókat, ezt különösen a pogányi tagiskolából 

érkezettek hangsúlyozták, de valamennyien egyetértettek velük. A képzés folytatását kérték a 

jelenlévők, de az is elhangzott, hogy akár ugyanezt a képzést javasolnák megismételni, hogy még 

több kolléga részt vehessen rajta. Néhány képpel illusztrálom milyen is volt a képzés hangulata: 

 

   
 
Képgaléria a képzésekről honlapunkon találhatók! www.educentrum.hu 

  
 

Lezárult az NTP-OKA-XVIII. „Az eredményesen működő területi tehetségsegítő 

szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása és a már jelenleg is sikeresen működő térségi 

hálózatok támogatása” elnevezésű pályázatunk. 

  

A pályázati programban vállalt feladatok alapján a következőket valósítottuk meg: 

1. Működtetjük és területileg is kiterjesztettük a Térségi szintű Tehetségsegítő Szakmai 

Munkaközösségek – „Kerekasztalok” - és a Tehetségsegítő Tanács munkáját. 

2. Létrehoztuk a tehetséggondozás térségi adatbázisát /térségi tehetségtérkép/, és biztosítjuk 

együttműködő partnereinknek a lehetőséget a felhasználóbarát hozzáféréshez. 

3. Összeállítottunk egy adatbázist a régió tehetségsegítő lehetőségeiről. 

4. Koordináljuk a Dél-dunántúli régióban a hálózatfejlesztést, a tehetségazonosítást, a 

tehetséggondozást, a segítségnyújtást és a tehetség-tanácsadást, valamint regionális szintű 

fejlesztési terveket dolgoztunk ki. 

5. Az eredmény érdekében tanácskozásokat, tapasztalatcseréket, versenyeket és 

konferenciákat szerveztünk.  

6. Más tehetségpontokkal együttműködve szerveztünk rendezvényeket. 

7. 5-10-30 órás pedagógus továbbképzéseket szerveztünk.  

8. Segítséget nyújtottunk pedagógus továbbképzési programok akkreditációjában. 

9. Segítséget nyújtottunk a tehetségek mérésének megszervezésében és lebonyolításában. 

10. Megvalósítottuk a tehetségre irányuló kutatásokban való részvételt, az eredmények 

publikálását támogattuk – a beszámoló elkészült. 

11. Felkészítettük a pedagógusokat a tehetségek felismerésére, tanácsadói feladatokat láttunk 

el. 

12. Biztosítjuk és segítjük a tehetségek fejlődésének nyomon követését. 

13. Biztosítottuk partnereink számára a folyamatos információ-cserét. 

14. Közreműködtünk pályázatokban, tanácsadással segítettük partnereink munkáját. 

15. Részt vettünk a kistérségi, települési, intézményi szintű tehetséggondozó programok 

kidolgozásában. 

 

Legfőbb célunk, hogy fenntartsuk a pályázatban kitűzött és megvalósított feladatainkat. 

 

http://www.educentrum.hu/


Megjelent A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, Magyar Közlönyben megjelent 

változatának elérhetősége: http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11162.pdf 

 

Január 1-jétől életbe lépett a nemdohányzók védelméről szóló törvény módosítása! 

Megjelent, és 2012. január 1-jétől alkalmazni kell a nemdohányzók védelméről és a 

dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásnak egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 

törvény, módosított formájában.  

Ennek értelmében sem zárt, sem nyílt légtérben nem jelölhető ki dohányzóhely,  

többek között 

közoktatási intézményben.  

  

Felhívjuk a dohányzók figyelmét arra, hogy az ANK teljes területén és környezetében 

TILOS A DOHÁNYZÁS! - kérjük a törvény betartását! 

 

Az Infra-med Kft. 2011. december 31-én az ANK-ban lévő rendelőt bezárta. 

A foglalkozás-egészségügyi rendelés a már ismert helyen, előzetes bejelentkezéssel, a  

7624 Pécs, Köztársaság tér 7-ben 

(bejárat a Semmelweis utca felől) vehető igénybe. 

 

Időpontkérés, információ, munkanapokon 8-14 óráig, tel.: 72/211-385,  

e-mail: kozter@inframed.hu  

 

Rendelés ideje: 

hétfő 10,30 - 12-ig 

kedd 12 - 15,30-ig 

csütörtök 12 - 15,30-ig 

 

Szakorvos: dr. Hoffer Judit 

Szakápoló: Pappert Eszter 

 

Minden további változásról értesítjük a dolgozókat. 

 

 

Ingyenes jogsegélyszolgálat!  

 

Dr. Takács József ügyvéd úr ingyenes jogsegélyszolgálatot tart az ANK Művelődési Ház 

Tárgyalójában január 12-én és 26-án csütörtökönként, 13 és 16 óra között. 

  

http://www.educentrum.hu/ank/hir/2198
http://jogszabalykereso.mhk.hu/MK11162.pdf
http://www.educentrum.hu/ank/hir/2195
mailto:kozter@inframed.hu


Bölcsőde 

A Mikulás kesztyűje visszakerült a Jégpalotába. Megnéztük a kicsikkel a kertvárosi 

Mindenki Karácsonyfáját, amelyre dolgozóink díszeket is készítettek. 

 

Egy kis visszatekintő a decemberi történésekre. 

Átalakult Nebuló bábcsoportunk első fellépése esős, sőt kifejezetten borongós december eleji 

napon volt, amikor mindkét Általános Iskola kisdiákjai közösen mondták a varázsigét a 

nyuszival, hogy a Mikulás kesztyűje visszakerülhessen a „jégpalotába”.  

Másnap késő délután a kertvárosi Családsegítő Központ dolgozóinak gyermekei is segítették a 

nyuszit az erdőben.  

 

A több éves hagyományt folytatva a bölcsődés 

kisgyermekekhez is ellátogatott a Mikulás. Nem egyszerű 

feladat „igazi” Mikulást találni, aki „ért” a kisgyermekek 

nyelvén, de megéri a fáradtságot.  

 

December 6-án a pécsi Mikulásvárból érkezett hozzánk a 

nagyszakállú, aki nemcsak a kisgyermekeket ajándékozta meg 

„teli-zsákjából”, hanem a dolgozókat és a gyakorlatukat 

intézményünkben töltő hallgatókat is egy-egy szaloncukorral.  

 

 
Mindenki Karácsonyfája 

Bölcsődénk csatlakozott az Ökováros-Ökorégió felhívásához, 

mely közösségekhez, civil szervezetekhez szólt. Ennek lényege 

a közösségépítés, hogy a városrészben élők, dolgozók, tanulók 

érezzék, összetartoznak. Ezt a célt különböző programokkal 

tudják megvalósítani, most azzal, hogy közösen öltöztettük fel 

a karácsonyfát.  

A Nagy Ferenc téren, gyermekek és felnőttek által készített 

díszekkel felöltöztetett Mindenki Karácsonyfáját december 14-

én 10 órakor ünnepélyes keretek között adták át a helyi 

közösségnek az Önkormányzat képviselői.  

 

 

Intézményünkből két gyermekcsoport látogatott el az 

ünnepélyes átadásra, melyről képes híranyagot a Pécs Tv 

weboldalán tudnak megnézni. 

A karácsonyfára felkerült díszeket a Mosolymanó 

Egyesülettel közösen készítették bölcsődénk dolgozói.  

 

 

 



Január 

 
ismeretlen szerző – ó-év, új-év 

 

Az Ó-évvel búcsúzik a múlt egy része is, 

A jövőbeni elképzelések mellett 

Éljünk a jelenben is. 

A múlt év elraktározott tanulságai 

Erőt adnak, ha jelentkeznek a Sors fintorai. 

Minden rossz egy álruhás áldás, 

Mindig fontos tanítás, és nem más. 

Minden, mi új, félelemmel is jár, 

De nincs miért aggódni, 

Minden megtörténhet, mit kívántok, 

Ezekkel a sorokkal Békés új-évet kívánok! 

 

 

Igen, ismét egy évkezdés, mely hozhat örömöket, szomorúságot, meglepetést is egyaránt.  

Első fa-játékunk telepítése után a meglepetés erejével hatott ránk 2011. november végén, amikor 

kertváros helyi területi képviselője - Grób Gábor - pénzadománnyal támogatta bölcsődénk 

udvarának fejlesztési tervét. Neki köszönhetően már megrendeltük az udvari játékokat, melyek 

átadására a későbbiekben kerül majd sor. 
 

 

ANK Óvoda 

Mézeskalács illata járta át az óvodák folyosóit az ünnepi készülődéskor. A Csengettyűsök 

ünnepi műsora, az óvó nénik által előadott „Három fenyőfa” című mese és a 

nagycsoportosok hangulatos előadása készítette fel a kicsiket a karácsonyra. Ám nem csak 

magunkra gondoltunk. Közösen készítettünk karácsonyfadíszeket a Nagy Ferenc téri 

Mindenki Karácsonyfájára. 

 

Télen, amikor az idő hidegebbre fordul, 

előkerülnek a meleg ruhák, sálak, sapkák. 

Az oviban ilyenkor sem áll meg az élet. 

Szeretünk naponta az udvaron játszani, és 

várjuk a havat, hogy tudjunk hógolyózni, 

hóembert építeni.  

A madáretetőkbe magok, madárcsemege 

kerül, így nem éheznek soha vendégeink, 

és, hogy szomjasak se maradjanak, 

folyamatosan feltöltjük friss vízzel az itatóikat is. 



Visszatekintő 
Decemberi ünnepek az óvodában 

 

A várakozás ideje:  
Mindhárom óvodánkat ünnepi díszbe öltöztetve, épületenként 

készülődtünk a tél legszebb ünnepeire. Az adventi készülődéskor 

mézeskalács illata járta át a folyosókat.  

Folyamatosan díszítettük, szépítettük környezetünket, és egyre több 

gyertya világított az adventi koszorúkon. Mindennap kinyílt az 

adventi naptárak egy-egy kisablaka, jelezvén, hogy közeledik a 

karácsony. 

 December 6-án megérkezett a Mikulás.  

 December 9-én, Madárkarácsony napján, hogy a madaraknak is szép karácsonya legyen, 

minden csoport az udvarán kiválasztott egy fát, amit feldíszített madáreleségből készített 

díszekkel.  

 December 13-án, Luca napján búzát ültetett minden gyermek, amit maga gondozott, majd 

ajándékként haza is vihették.  

 December 15-én az ünnepi hangulatot fokozta a Színházterembe megszervezett 

Karácsonyi hangverseny, a Művészeti Iskola növendékei adtak nekünk műsort.  

 Az 1. Sz. Általános Iskola Csengettyűsei ellátogattak a Cifra Palota óvodába, 

előadásukkal tovább fokozták az ünnepi hangulatot. 

 Mézeskalácssütés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnep: 

Amikor elérkezett a várva-várt ovis karácsony mindhárom épületben a saját hagyományaik 

szerint ünnepeltek, de a közös versmondás, éneklés sehol sem maradhatott el. Közben az 

ajándékok is a csoportokba kerültek és kezdődhetett a játék. 

 

A Csiri-biri óvodában az 1. sz. Ált Iskola Csengettyűsei adtak 

műsort. 

 

A Cifra Palota óvodában az óvó nénik készültek előadással, a 

„Három fenyőfa” című mesét játszották el a gyerekeknek. 

 

 



Az Aprók háza óvodában a nagycsoportosok lepték meg ovis társaikat egy kis műsorral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatlakoztunk a programhoz: 

 

 „Mindenki Karácsonyfája”  

– legyen valóban Mindenkié! 

- lakossági, közösségi felhívás karácsonyfadíszek készítésére - 

 

Óvodásainkkal közösen készítettünk karácsonyfadíszeket a Nagy Ferenc téri Mindenki 

Karácsonyfájára, és részt vettünk a karácsonyfa feldíszítésekor szervezett programon. 

 
 

         
 



Egységes pedagógiai Szakszolgálat – Korai fejlesztő 

Kicsik és nagyok együtt készültek az ünnepekre a Korai fejlesztőben 

Nagy sikerrel rendeztük meg december 20-án a már hagyományos karácsonyi családos, zenés, 

kreatív játszóházunkat, ahol kicsik és nagyok nagyon jó hangulatban együtt készültek az 

ünnepekre.  

  
 

 
 

1. Sz. Általános Iskola  

Kalandok a tudomány és a művészet határvidékén – ANK-s diákok főszerepben 

Az ANK-Pécs Tehetségpont Élmény Műhely Tehetségkörének diákjai kiemelt résztvevői voltak 

december 2-án a „Nemzetközi Élményműhely a Kaposvári Egyetemen" programnak. (cikk: 

Szabó Ildikó) 

     

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2174


  

Tehetségeink a 400 kaposvári és Horvátországból érkező középiskolás diákkal a Kalandok a 

tudomány és a művészet határvidékén programban ahhoz a 12 műhelyhez csatlakoztak, 

amelyet az Élmény Műhely egyetemi tanárokból, képzőművészekből, pedagógusokból, 

játéktervezőkből álló, 6 országból érkező nemzetközi csapata tartott, melynek szakmai vezetője 

Szabó Ildikó, a pécsi Nevelési Központ 1. számú Általános Iskola matematika-fizika tanára, az 

ANK - Pécs, Regionális Tehetségpont keretében működő Élmény Műhely Tehetségkörének 

vezetője.  

     

Diákjaink - Hajnal Éva (ANK), Somosiné Angeli Ilona (ANK) és dr. Berkes József (ANK) 

kíséretével - először Robert Fathauer, amerikai matematikus előadását hallgatták meg. 

Az izgalmas előadás, CSEMPÉZÉSEKEN ÉS FRAKTÁLOKON ALAPULÓ ÖSSZERAKÓS 

JÁTÉKOK ÉS MŰALKOTÁSOK címmel, tartalmas felütésnek bizonyult ahhoz a műhelyhez, 

melynek előkészítésében is részt vettek diákjaink Szabó Ildikó vezetésével, az ANK 1. számú 

iskolájában működő tehetséggondozó program keretében. 

Az Élmény Műhely programjában egyedülálló kísérletként kapott helyet az Első Magyarországi 

Zometool Munkacsoport által DANIEL SHECHTMAN, 2011 KÉMIAI NOBEL-DÍJASA 

tiszteletére megrendezett KVÁZIKRISTÁLY ÉPÍTŐ MŰHELYE. A csaknem 10.000 elemből 

álló, 2,5 méter magas Zometool óriás a tudós kvázikristály felfedezését jeleníti meg, H. U. 

Nissen híres fotóját követve, Paul Hildebrandt, a Zometool vezető fejlesztőjének és kollégáinak a 

Kaposvári Egyetem részére készített tervei alapján. 

     



Az esemény zárásaként a műhelyeken résztvevő tanulók számoltak be csoportjuk 

tevékenységéről.  

A Zometool Óriás kvázikristály építésében résztvevő tehetségeink: Horváth Vivien,  Székely 

Vivien , Bartha Barbara (ANK-1. sz. iskola 7.b osztályos Élmény Műhely Tehetségkörös 

diákok), Oláh Bence (ANK-8.b osztályos Élmény Műhely Tehetségkörös diák), valamint 

Gerényi Attila(Művészeti Szakközépiskola tanulója és  az ANK Élmény Műhely Tehetségkör 

diákja) és Cseh Viktor (Radnóti Szakközépiskola tanulója - és  az ANK Élmény Műhely 

Tehetségkör diákja). 

Az előkészítésben és kutató munkában résztvevő diákok: Fábri Dominik, Kőszeghy Alexa, Nagy 

Máté, Tamás Máté, Bognár Dávid, Duli Dániel (ANK-1. sz. iskola 7.b osztályos Élmény Műhely 

Tehetségkörös diákok). 

2. Sz. Általános Iskola 

Sikerekben gazdag évet zártunk! Diákjaink remekeltek az idegen nyelvű KI-MIT-TUD-on, 

a könyvtári meseillusztrációs pályázaton, és számos sportversenyen. De felléptek az 

Árkádban ahol jutalmul Nagy Bandó András mesélt nekik. Luca nappal várták az ünnepet, 

majd szép karácsonyi műsorral lepték meg egymást és szüleiket. Januárban pedig már nyílt 

napokkal várják az óvodásokat és szüleiket. 

 

Ki-Mit-Tud?, rajzpályázat, Luca nap és télköszöntők, karácsonyi műsorok. 

A Gimnázium és a Művelődési Ház által szervezett KI- MIT- TUD- on iskolánkat 6 angolul és 7 

németül tanuló diákunk képviselte. 

Káplár Alida (6.a) angol ének kategóriában 2. helyezést ért el. 

Somogyi Emőke és Bába Viktória (6.b) angol vers-és prózamondó kategóriában 3. helyezést ért 

el, Burcsa Dániel (6. b) pedig német vers-és prózamondó kategóriában 3. helyezett lett.  

Felkészítő tanáraik: dr. Bodroginé Farkas Piroska (angol), Nagy Erzsébet (német). 

A versenyen részt vettek még: Kiss Viktória (6.b) angol, (tanára: Dr. Bodroginé Farkas Piroska), 

Bogdán László (8.c), Toldi Balázs (7.a), (tanáruk: Kapus Eszter). Schmidt Csenge(6.a), 

Benkovics Zsolt (6.b), Stummer Dávid (6.b), Wéber Péter (6.b),Szabó Dávid (7.a),Vámosi Ákos 

(7.a), Fenyővári Dávid ( 7.b), - felkészítő tanáruk: Nagy Erzsébet. 

 

Jasper Roxána (7. b) a Városi Diákolimpián 3. helyezett lett „A” és „B” kategóriában, így a 

megyei döntőbe jutott. Felkészítő tanárok: dr. Várhelyiné Fábián Piroska, Hegedüs Lajos. 

 

A Ki-Mit-Tud-on részt vevő és 2. helyezést elért Káplár Alida leírta tapasztalatait, amelyet most 

itt is közlünk. Azért írom, hogy itt is, mert akik nyomon követik a 

www.cserebogardiakujsag.bloglap.hu diákújságunkat, azok már találkozhattak Alida írásával.  

 

Íme: 

Az én Ki-Mit-Tudom 

Hol is kezdjem? Megvan! 2011. november 28. hétfő, délelőtt. Három évfolyamtársammal és 

felkészítő tanárunkkal, átmentünk a Művelődési Ház Színháztermébe. Amint 

megérkeztünk, máris elkezdődött a show, azaz az angol és német nyelvű KI-MIT-TUD. Ezt 

most először rendezték meg az iskolában.  

http://www.cserebogardiakujsag.bloglap.hu/


 

Az aranyhangú, német népdalokat éneklő lány - Sárosdi Alexandra, Lánycsók (képünkön) 

A program két részből állt, én az első részben szerepeltem. A műsor percről percre izgalmasabb 

és színesebb lett. Felléptek egyéni versenyzők és csapatok is, volt, aki prózát mondott, voltak, 

akik énekeltek, mások színdarabokat adtak elő, de sokan szavaltak verseket. Megjegyzem talán 

túl sokan is mondtak verset, így ez nekem egy idő után nem nagyon tetszett. De talán ez volt az 

egyetlen dolog a KI-MIT-TUD-on, ami nem tetszett. Ó, és majd elfelejtettem, hogy a szorgalmas 

gimnazista diákok is készültek, ők versenyen kívül külön produkciókkal készültek a 

versenyzőknek. Na, ez kifejezetten tetszett. 

Az is nagyon jó volt, hogy több városból, faluból, sok iskolából érkeztek a diákok. Őszinte leszek 

veletek, nagyon sok vetélytársra akadtam, és még csak nem is olyanokra kik énekeltek - mert én 

énekkel indultam a versenyen -, hanem felsorolhatatlan mennyi tehetséges gyerekre bukkantam 

más kategóriákban is, de nemcsak én. A zsűri szemét és arcát látva bizony rájöttem, hogy ők is. 

Miután mindenki előadta a műsorát, a zsűri másfél órára visszavonult tanácskozni. Szerintem 

húsz perccel az eredményhirdetés előtt már megtelt a Színházterem, annyira várta mindenki, 

milyen helyezést ér majd el. Ekkorra óriásira nőtt a feszültség. A hangulat fokozódott, mindenki 

nagyon izgult.  

A zsűritagok egyenként mondtak egy-egy rövid beszédet. Akiket vetélytársnak tartottam, ők 

mind arany, ezüst vagy bronz fokozatot értek el. Én ezüst fokozatú minősítést értem el.  

 

Az első helyezett, egy aranyhangú, német népdalokat éneklő lány lett. Megérdemelte, 

nagyon. 

Így telt az én hétfőm az iskola első KI-MIT-TUD-ján, és a tiétek? 

 

Káplár Alida - 2.sz. Általános Iskola 6.A 

 

 

Jól szerepeltek diákjaink a Könyvtár által meghirdetett meseillusztrációs rajzpályázaton is. 

A díjkiosztó ünnepséget december 2-án tartották. 

I. helyezett: Petrovics Zafira 3. a, Galacz Petra 6.a, Bojtor Liliána 5.b, Kincses Jázmin 1.b 

II. helyezett : Werner Laura 3.a, Véber Csenge 3.a, Keresztes Nikolett 5.b, Hofekker Olivér 1.a 

III.helyezett: Bóra Olivér 3.a 

 

Minden pályázó tanuló emléklapot kapott a munkájáért. 



 

 

Örömmel tudatjuk, hogy Rózsár Panna 4.a osztályos tanuló a papír történetéről és a vízjelekről 

szóló pályázaton 2. helyezést ért el. 

 

 

Luca Nap 

Régi hagyomány iskolánkban a Luca nap, amelyet évről évre egyre nagyobb siker övez. 

Eddig intézményünk első emeletét vettük igénybe ehhez, úgy tűnik azonban „kinőttük” ezt 

a terepet, és hasonlóan az őszváró nagyszabású rendezvényünkhöz, a Luca napot is a 

színházteremben kell tartanunk. 

A nagycsoportos óvodások óriási figyelemmel kísérték az 1.a és a 3.a osztályosok műsorát, majd 

aktívan kapcsolódtak be a sokszínű kézműves foglalkozásokba és a táncházba. A Luca napról 

még részletesen olvashattok a Fürdős Katival készült interjúban! 

 

Az Árkád Üzletközpontban lépett fel Télköszöntő műsorával a 2. b osztály.  A fellépés után 

játszhattak a Szalma Pajtában, verset mondott nekik Nagy Bandó András, majd egy kézműves 

foglalkozáson Luca bábot is készítettek a gyerekek. 

 

 

Meghitt, ünnepi Gálaműsort tartottunk december 20-án, az iskolai karácsonykor. 

A karácsonyi gála 15 éves hagyományra tekint vissza, mondja a műsor főszervezője, 

Fürdős Katalin. 

    
 

Az ilyen alkalom kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy azok a tehetséges gyerekeket 

megmozgató szakkörök, mint például a furulya-, a színjátszószakkör, vagy az énekkar, 

megmutassa, mit tud. De mindig vannak olyan osztályok, akik különböző produkciókkal 

készülnek a karácsonyra, ilyenkor természetesen ők is fellépnek.  

 

Kiknek készülnek ilyenkor a diákok, ki a közönség? 

 

Természetesen egymásnak, de azért ez az alkalom a karácsonyváráson túl arra is jó, hogy a 

pedagógusok egy más aspektusból is láthassák a diákokat. A szaktanárok sokszor csak az alapján 

tudják megítélni a tanulót, amit az ő órájukon teljesít. Ha valamelyik gyengébb például 

matematikából, de szépen énekel vagy zenél, még kivívhatja tanára elismerését. A többi gyerek 

számára pedig azért is jó, mert láthatják, mennyi mindent lehet csinálni még az iskolában, nem 

kell a tanulás után az utcán csavarogni, vagy otthon a tv-t bámulni. Sok szülőt is érdekel a 

gálaműsorunk, így nekik is meg tudjuk mutatni, mit kínál még az iskolánk. 

 

 

 

 

 



    
 

    
 

 

Akkor ez egy jó lehetőség a bemutatkozásra is. 

 

Így van, bár az ovisoknak igazából a Luca napot szánjuk. Ez az ő megismerkedési alkalmuk az 

iskolánkkal. Azért a karácsonyi műsorban is volt egy nagycsoportos óvodásunk, akinek a testvére 

nálunk alsó tagozatos. A kis ovis, bárányka volt a betlehemi jelenetben. A Luca nap is tehát egy 

közös hagyomány, amelyet már 6 éve tartunk, december 13-án. Ilyenkor elfoglaljuk az iskola 

első emeletét, forgószínpad szerűen minden teremben két-három féle dolgot készíthetnek az 

ovisok a tanító nénik segítségével. A tevékenykedés előtt valamelyik alsós osztály bemutatja a 

Luca-napi hagyományokat, majd kezdődhet a karácsonyfadíszek készítése. Idén például arany- 

és ezüstcsengőt, szalvétatartót, csillagot, fenyőfát, angyalkát készítettek, szegfűszeges mandarint, 

kókuszgolyót, majd ropták a táncot a táncházban. Külön örültek a picik, hogy az eseményre 

eljöhettek a nagyobb testvéreik is, és, hogy van férfi tanító bácsink. Így Lajos bácsival mindenki 

akart szalvétatartót készíteni. 

 

Annyira népszerű már ez a programunk, hogy jövőre a Művelődési Ház színháztermében 

szeretnénk megrendezni. 

 

(cikk: Fábián Mária) 

 

 



Sporteredményeink: 

 

A Delfin-kupa városi úszóversenyen Keszthelyi Henrietta (1.b ) gyors-és hátúszásban I. 

helyezett lett.  

 

Százdi Petra 5.a osztályos tanuló eredményei :  

 

Pécs ANK Delfin Kupa 2011. 12. 17.   

50m mell 4. hely  

50m hát 5. hely 

50m gyors 2. hely  

50m pille 1. hely 

 

Pécs Hullám Évzáró verseny 2011. 12. 18. 

100m pille 4. hely 

 

 

Szertorna: Kovács Lili ( 1.b) a  TÁSI-ban megrendezett szertorna versenyen csapatversenyben 

II., egyéni versenyen III. helyezést ért el. 

 

 

Szinkronúszás: Péter Virág 2. b osztályos tanuló negyedik helyezett lett csapatával az országos 

szinkronúszó versenyen, Budapesten. 

 

 

Öt torony Kupa - megyei úszóverseny: Keszthelyi Henriett 1. b. hátúszásban aranyérmet 

szerzett, Péter Virág 2. b osztályos tanuló gyors- és hátúszásban ezüstérmes lett, Szabó László 

5. b osztályos tanuló pedig bronzérmet kapott. 

 

 

Foci - Bozsik Kupa: Iskolánk 2. b osztályos tanulói 5. helyezést értek el a városi szintű 

versenyen. A csapat tagjai Lővei Kristóf, Varga Patrik, Fenyővári Bence, Nyári Gergely.  

Felkészítő tanáruk, Gosztolya József. 

 

 

Somlai Dominik Viktor 2. b osztályos tanuló a dzsúdó emlékversenyen aranyérmet szerzett. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Januári programjaink: 

 

Suliváró programjainkra szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat. A foglalkozásokat 

január 10-, 17-, 24-én, keddenként 16.30-tól 17.15-ig tartjuk a 2-es iskola 10-es termében. 

 

Január 14-én, szombaton 10 és 11 óra között, ingyenes játékos úszásfoglalkozásra várjuk a 

nagycsoportos óvodásokat és szüleiket a Sportegység uszodájába. 

 

  



 

GYÁSZHÍR 

 

 „ Megtettem mindent, amit megtehettem, 

Kinek tartoztam, mindent megfizettem. 

Elengedem mindenki tartozását, 

felejtsd el arcom romló földi mását. „ 
 (Dsida Jenő ) 

 

Kedves Kollégák, Gyerekek, Szülők és Mindenki, aki ismerte szeretett Erzsi néninket! 

 

Megrendülten tudatjuk, hogy a mindannyiunk által szeretett, tisztelt Horváth Istvánné, Erzsi néni, 

igazgatóhelyettesünk 2012. január 2-án hosszantartó, súlyos betegség következtében, örökre itt 

hagyott bennünket.  

 

Sokan nem is tudták róla, hogy nagyon komoly egészségügyi gondokkal birkózik. 

 

Mosolygós arca, vidám nevetése láttán el sem hittük, hogy ennyire beteg. Több mint harminc éve 

nap, mint nap elsők között érkezett, és szinte majdnem mindig utolsóként távozott. Mindenkihez 

volt egy kedves szava, a segítségnyújtás volt az életeleme.  

 

 

 

Mindig jött, ment, ténykedett, hiszen az életet az iskola jelentette számára. 

 Pótolhatatlan űrt hagyott maga után. 

  

Emlékeinkben mindig velünk lesz. 

 

  

  

http://www.educentrum.hu/altalanos2/hir/2196


Gimnázium 

 

Beszélni nehéz, de nem nekünk. Első lett a gimnázium Beszélni nehéz köre az országos 

versenyen! Villányban és Beremenden népszerűsítették gimnáziumunk német nyelvi 

oktatását a diákok. A stílus maga az ember! – a stílus azonban nemcsak ruha és frizura, 

erről is hallhattak a diákok a stílustanácsadótól. Diákigazgató választási kampányt és 

diáknapot szerveztek a tanulók, majd a bolondozást követte a meghitt karácsonyi gála és a 

csoda, a közös szavalás Jordán Tamás színművésszel. 

 

Beszélni nehéz – elsők lettünk! 

Első helyezést ért el az ANK Gimnáziumának Beszélni nehéz körének csapata! A Péchy 

Blanka és Deme László emlékére rendezett országos anyanyelvi versenyen a nyelvi játékok 

kategóriában bizonyított Bérces Noémi, Gombkötő Béla, Horváth Nikolett és Katona 

Krisztina. Felkészítőjükkel, Minárik Tamás tanár úrral beszélgettem a versenyről, előtte 

azonban néhány szó a Péchy Blanka által indított kezdeményezésről, a Beszélni nehéz 

mozgalomról. 

  

A szép magyar beszéd első országos versenyét 1966-ban szervezték meg, az ország középiskolai 

tanulóinak körében. Ez volt a Kazinczy-versenyek indulása.  

A versenyek kiírását és megrendezését Péchy Blanka 1960. évi Kazinczy-alapítványa tette 

lehetővé. 1976-ban indultak - Péchy Blanka és Deme László kezdeményezésére - a Beszélni 

nehéz! - adások a Magyar Rádióban. Ezek, a rádióműsorokban elhangzott, a kiejtés tekintetében 

ügyetlen mondatokat elemeztek, valamint ugyanilyen feladatokat adtak a hallgatóknak. A műsor 

nyomán az iskolákban sorra alakultak a Beszélni nehéz! - körök. A műsort a Magyar Rádió 2007-

ben megszüntette, de szerkesztőinek kérésére a Katolikus Rádió lehetőséget adott a folytatására. 

E műsorok hatására az országos döntők több feladattal bővültek.  

A jelenlegi versenyről így ír Bognár Balázs, az Anyanyelvápolók Szövetsége honlapján, a 

www.anyanyelvapolo.hu. 

„A hagyományos Péchy Blanka - emléknapot immár huszonharmadik alkalommal rendezték meg 

2011. december 3-án, a Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskolában. 

Ám ezúttal a tiszteletadás és a méltó emlékezés jeléül Deme László nevét is felvette a 

rendezvény.  

 

A megnyitón Deme Lászlóra emlékezve, a Duna Tv Tálentum című műsorának róla szóló részét 

nézték meg a versenyző diákok és tanáraik. A filmben bemutatott életképek hűen ábrázolták a 

nemrégiben elhunyt professzor úr emberségét és természetességét. 

A megnyitót követően, 11 órától megkezdődtek a versenyek. A hagyományhoz híven 

helyesírási, kiejtésjelölési, szépkiejtési, vers- és prózamondó, valamint nyelvi játékok 

kategóriában indulhattak a versenyzők. Idén is sokan jöttek el versenyezni, ám a legnépszerűbb 

http://www.educentrum.hu/gimnazium/hir/2157
http://www.anyanyelvapolo.hu/


most is a nyelvi játék volt, ahol olyan 4 fős csapatok képviselték az iskolákat, amelyekben 

Beszélni nehéz!-szakkör működik." 

 A legnépszerűbb kategóriában tehát az ANK Beszélni nehéz körének tagjai lettek az elsők! 

A szereplésről, a verseny kulisszatitkairól Minárik Tamás tanár urat, a diákok felkészítőjét 

kérdeztem.  

- Mióta vesznek részt a pécsi ANK-s diákok ezen a versenyen? 

- 2002. óta megyünk az országos Péchy Blanka emlékversenyre. Nagyon népszerű ez a Beszélni 

nehéz körök tagjai között. Nem csak nálunk, az egész országban.  

- Hányan vettek részt az idei megmérettetésen? 

- Kicsit kevesebben, mint az előző években. A válság hatása itt is érződik. Idén először volt arra 

példa, hogy a rendezvényt szervező Anyanyelvápolók Szövetsége megkérdezte kinek probléma 

elutazni a versenyre. Bizony voltak, akiknek ez most gondot okozott. 16 iskola 4 fős csapatai 

vettek részt a mi kategóriánkban, vagyis az anyanyelvi játékokban.  

- Mire készülnek fel a gyerekek, mit gyakorolnak egész évben, hogy aztán ők legyenek az 

ország legjobbjai? 

- Konkrétan nem lehet felkészülni egy ilyen versenyre. Tréningezni lehet, azaz sok ehhez 

kapcsolódó feladatot megoldani. Szókincsbővítéssel foglalkozunk, nyelvi játék típusokkal 

ismerkedünk, a látókörüket szélesítjük. Ezek a legfontosabbak. A szakkörök éppen ezért 

játékosak, színesek.  

- Milyen típusú feladatokkal lehet elérni azt, hogy a diákok szeressék az anyanyelvüket és 

magas szinten tudják azt használni? 

- Mondok egy konkrét példát. Itt van az a szó, hogy szerelem. Hány szót tud ebből alkotni, úgy, 

hogy a szó betűi, elemei, sorrendje ne változzanak. Ez egy könnyű példa, de ebből is jó 

leszűrhető, hogy műveltnek, jó észjárásúnak, gyorsnak kell lenni. De eszembe jutott egy másik 

példa is. Például színekkel kellett kifejezni egy meghatározást - Sopron környéki szőlőfajta  - 

„kék"frankos. Régies elnevezése az asszonynak - „fehér"cseléd.  

- Nehéznek találják ezeket a versenyeket a gyerekek? 

- Lehet, de az első megjegyzésük az volt, hogy nagyon élvezték, nagyon szeretik. Nem volt 

könnyű, szoros volt az élmezőny. Nekünk 81 pontunk lett első helyezettként, az utánunk 

következő második helyezést elért csapat 76 pontot gyűjtött.  

- Mi döntött, mitől a legjobb az ANK csapata? 

- Okosak, gyorsak, sokat gyakorolnak. Rengeteget számít az ügyesség, az, hogy már rááll az 

agyuk ezekre a játékokra. Nagyon jól össze tudnak dolgozni. Jó csapat! 11. a és 11. b 

osztályosok, nem egy osztályba járnak, de együtt sikeresek.  



- Miután már több éve járnak a Beszélni nehéz szakkörbe a diákok, mi a tapasztalat, 

továbbtanulásuknál számít, hogy többet foglalkoztak az anyanyelvvel? 

- Jellemzően igen. Persze mindig vannak olyanok, akik egészen más pályát választanak, de úgy 

gondolom az anyanyelvvel való foglalkozás nekik is használ. Bátrabban, választékosabban, 

szebben fejezik ki magukat, ez pedig az élet minden területén hasznukra válik. 

(cikk: Fábián Mária) 

 

Villányban és Beremenden népszerűsítették gimnáziumunk német nyelvi oktatását a 

diákok. 

 

A gimnázium 10. c osztályának német nemzetiségi tagozatos csoportja decemberben 

Beremenden és Villányban járt. A kirándulás célja egyrészt az anyaggyűjtés volt a gimnáziumi 

német nemzetiségi projektnapjának kiselőadásaihoz, másrészt látogatást tettünk a két település 

általános iskoláiban.  

A két intézmény iskolavezetése lehetővé tette, hogy bemutassuk az ANK Nevelési Központ 

egységeit, a gimnáziumot, és főként a gimnázium német nemzetiségi nyelvoktató tagozatát. 

A 7. ás 8. osztályos tanulók igen érdeklődőek voltak, tanáraik is nyitottak intézményünk iránt. 

Villányban és Villánykövesden Schwarzwalter Emese és Schneider Dorina 10. c osztályos 

villányi tanulóink kalauzoltak  bennünket körbe, segítségükkel a Blum pincészetet is 

megtekinthettük. 

 

Das hat mir spaß gemacht, das ich das Villányer
Umgebung sehen konnte!

Danke für die Aufmerksamkeit!

 
 

 

A stílus maga az ember!  

Ezt most a gimnázium diákjai is megtanulhatták, hiszen miközben mindenki egyéniség 

akar lenni, úgy tűnik, mintha bizonyos csoportok a végletekig hasonlóan öltözködnének, 

hordanák a frizurájukat akár jól áll nekik, akár nem. A stílus azonban nemcsak ruha és 

frizura, a viselkedési magatartásformákról és hogy azokkal mit üzenünk magunkról, 

ezekről is beszélt a stílustanácsadó a fiataloknak. 

 

    



 

Dr. Tamási Andrásné stílustanácsadó, az ifjúság számára könnyen érthető példákkal illusztrálta 

milyen téves a mai kor szépségeszménye, mennyire fontos az, hogy helyes én-képük legyen a 

diákoknak. Harmóniában lenni önmagukkal kívül és belül, ez teremtheti meg azt a stílust, amely 

révén pozitívan értékelhetik majd őket a társaik, a tanáraik, később pedig a munkaadóik, 

kollégáik.  

 

    
 

A közös, nagy bemutató után, osztályfőnöki órák keretében nyílik lehetőségük a gimnazistáknak 

arra, hogy egyéni tanácsokat kérjenek és kapjanak. 

Diáknap 

 

A hagyományokhoz híven idén is ragyogóan színes műsorral készültek a diákok az 

eseményre. A 12. a osztályosok nyerték a diákigazgató választást, így ők rendezhették meg 

ezt a napot. Minden osztály szerepelt valamilyen produkcióval, majd a díszebéd következett 

– ez is a hagyományok jegyében -, a tanulók terítettek illetve szolgáltak fel, mindenki 

megelégedésére. 

 

       
 

A diáknap előzményeiről a Csere-bogár diákújság munkatársa, Vitvindics Laura 11. a 

osztályos tanuló készített riportot a gimnázium igazgatójával. Íme: 

Diákigazgató választás a Gimnáziumban 

Ez az esemény iskolánk fennállása óta hagyománynak számít, amelyet minden évben a 12. 

évfolyamosok rendeznek meg. A választásról, a diáknapról megkérdeztük iskolánk 

igazgatónőjét, Bükösdi Kálmánnét, Rózsa nénit. 

- Mióta zajlik diákigazgató választás iskolánkban? 

- Ez az iskolánk alakulásáig visszanyúló szerveződés.  

http://cserebogardiakujsag.bloglap.hu/cikkek/diakigazgato-valasztas-a-gimnaziumban-14657/


- Mennyire népszerű? 

- A régebbi időkben mindenki lelkesen látogatta a programokat, de mára a diákok kevésbé 

motiváltak, és ezért az évek alatt talán kifulladt ez a rendezvény, halványabb az érdeklődés, 

mint annak idején. 

- Hány osztály indul egy ilyen programon? 

- A versenyen magán csak a 12. évfolyamosok indulnak, de az általuk szervezett programokon 

mindenki részt vehet. 

- Milyen programokkal versenyeznek általában a végzősök? 

- Minden osztálynak van egy témája, amely fantáziadús, és általában a terveiknek csak a képzelet 

szab határt. Legkedvesebb emlékem egy régebbi „a” osztályos csapat volt, akik Egyiptom és a 

fáraók témáját választották. 

- Mi a célja a Diákigazgató választásnak, ennek a programnak? 

- Fő célja az összetartás és persze a csapatmunka, hogy egy közösséggé váljon az osztály és az 

iskola is. 

- Miért folyik a harc? 

- A diákok feletti „hatalom” gyakorlásáért, emellett a nyertes szervezi a diáknapokat. Régebben a 

jelképes hatalom-átvétel látványos igazgató rablással történt. Ilyen volt például, amikor 

helikopterrel, rendőrautóval, vagy lovon vitették el a gyerekek az igazgatót. 

Az idei nyertes a 12. a osztály lett, Dance A Club témájával, 192 szavazattal. Nyertes 

programjukhoz tanáraik is hozzájárultak, akik táncoltak. A 12. b osztályos tanulók Fluor Tomi és 

SP party hangulatát akarták elhozni, kisebb-nagyobb sikerrel. Végül a 12. c Való Világ Paró-diák 

produktuma kapta a második helyet. A diákok elmondása szerint hatalmas munka volt és 

rengeteg időt fordítottak a produkciók elkészítésére, betanulására, sokakat csalódás is ért emiatt, 

de volt, aki magabiztosan várta az eredményhirdetést. Mi többiek pedig izgalommal várjuk a 

következő évi műsorokat. 

(cikk: Vitvindics Laura - 11. a) 

    



    

 

 

Méltó módon készültünk a karácsonyra! 

Egykori és jelenlegi diákjaink és tanáraink igen színvonalas műsorával teremtett 

gimnáziumunk hangulatot a karácsony megünnepléséhez. December 21-én prózával, 

énekkel, hangszeres zenével és kórusmuzsikával örvendeztették meg a hallgatóságot.  

    

    



A koncert után Jordán Tamás, Kossuth-díjas színművész invitálta közös versmondásra a 

diákokat. Részletek: 

Folytatódott a csoda – gimnazistáink közösen mondtak verseket Jordán Tamással 

Gimnáziumunk tanulói is részesei lehettek annak a közös élménynek, amelyet Dr. Fűzfa 

Balázs irodalomtörténész indított el még 2007/2008-ban, mikor is egy 12 részes konferencia 

apropóján összeállította a 12 legszebb magyar vers listáját, majd felkérte az első 

konferencia után Jordán Tamást, hogy szavalja el Pilinszky János Apokrif című versét. 

Erre a felkérésre válaszolta azt a művész, hogy mi lenne, ha megtelne a szombathelyi 

Weöres Sándor Színház diákokkal, és ők mondanák el kórusban a költeményt. „Hangokból 

felépült egy katedrális" - így fogalmazott akkor Jordán. 

A kezdetektől már számos helyen, több ezer diák szavalt együtt annak érdekében, hogy az 

irodalom élmény is legyen a számukra. Jordán Tamás úgy gondolja, miközben egyre kevesebb a 

diákoknak az idejük az irodalomra, és egyre inkább tantárggyá, mégpedig nehéz tantárggyá válik 

számukra, az ilyen közös élmények felerősíthetik azt az érzést, hogy az irodalom szép, 

gyönyörködtető. Sőt, hogy a versmondás még öröm is lehet. Dr. Fűzfa Balázs pedig úgy 

fogalmazott még 2007-ben, hogy „A 12 legszebb magyar vers"-projekt olyan eseménysorozat, 

amellyel megpróbálják visszacsempészni a közvélemény és a diákok tudatába az irodalmat. Azt, 

hogy ez fontos dolog, mert egyszerűen élni segít. 

A december 21-i, délelőtti ünnepségen Jordán Tamás mesélt arról, hogyan szavalt 600 diák 

Radnóti emlékére Abdánál, ennél is többen Nagyváradon, ahol Ady Endre emlékére együtt 

mondták el a Kocsiút az éjszakában-t, de szavalták már az Apokrif, a Szondi két apródja, az Esti 

kérdés, a Levél a hitveshez, a Hajnali részegség és a Ki viszi át a szerelmet? című költeményeket 

is. 

  

Jordán szuggesztíven áll a fiatalok előtt, miután elmesélte mi indította a nagy közös szavalásokra, 

hogy milyen érzés mondjuk Abdán, Kisújszálláson vagy a drégelyi várrom lábánál szavalni. 

Játékosan indítja az itteni közös szavalást, először csak, mintegy karmesteri intésre együtt kell 

számolniuk a diákoknak. Majd ezt hangosabban, gyorsabban, mérgesebben, szerelmesen, és így 

lassan megteremtődik a hangulat. Kezdik Lackfi János mai szerző költeményével, folytatják 

József Attilával és Radnótival. Jordán szenvedélyesen instruálja, vezényli a lassan megnyíló több 

száz diákot, akik egyre jobban figyelnek, és egyre lelkesebben mondják a verseket. 

Igazi karácsonyi ajándék volt ez az együttlét. (cikk, fotók: Fábián Mária) 

 

http://www.educentrum.hu/gimnazium/hir/2180


Januárban már a továbbtanulásra és a pályaorientációra készülünk 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákoknak megfelelő példaképeket tudjunk bemutatni. 

Olyanokat, akik egykor hozzánk jártak, korosztályban még nem távolodtak el a 

gimnazistáktól, mégis tanulással, szorgalommal már sokra vitték. Ezek egyike látogatott el 

hozzánk. Az eseményről a www.cserebogardiakujsag.bloglap.hu oldalon, Vitvindics Laura 

(11. a) számolt be: 

Pécstől egészen Brüsszelig 

 Brüsszelben politikai tanácsadó az ANK egykori diákja, Baumholczer Judit. Január 5-én 

délelőtt mi diákok egy olyan előadást hallgathattunk meg, amelyet a 2000-ben nálunk 

végzett diák tartott munkájáról, és az odáig vezető útról. 

 

Baumholczer Judit a Nevelési Központ kéttannyelvű angol tagozatán érettségizett, ezt követően a 

PTE (Pécsi Tudományegyetem) politológia szakán tanult tovább.  

Mindig is vonzotta a politika világa - vallotta be nekünk, így nagyon boldog volt, amikor frissen 

végzetten el tudott helyezkedni a magyar Parlamentben. Itt három évig dolgozott, majd egy 

lehetőség révén kikerült a brüsszeli Európa Parlamentbe, ahol egyfajta politikai tanácsadó. 

Főként az Uniót érintő energetikai kérdésekkel foglalkozik, politikai szempontból. 

A nyelvtudásról szólva Judit elmondta, hogy már a gimnázium végén felsőfokú angol 

nyelvtudással rendelkezett, majd az egyetemi évek alatt ugyanilyen szinten megtanult franciául, 

de mára már spanyolul és olaszul is képes jól kommunikálni. Mindezek ellenére igazi kihívásnak 

tartja munkájában azt, hogy rengeteg idegen nyelvet beszélő kollégával dolgozik együtt és szinte 

minden percben más nyelven kell megszólalnia.  

Nagyon élvezi ezt a pörgős, dinamikus életet - összegezte végül tapasztalatait Baumholczer Judit 

-, viszont úgy érzi mindig nehéz itt hagynia a szeretett, jól megszokott pécsi életét. 

(cikk: Vitvindics Laura – 11. a) 

Művelődési Ház 

Stílustanácsadás diákoknak, Mikulás érkezett a kicsikhez, karácsonyi játszóházzal vártuk 

az ünnepet. A Művelődési ház öt kiállítással is megörvendeztette a látogatókat, miközben 

segítette a gimnáziumi Ki-Mit-Tud? megvalósulását, és munkájával támogatta a ház 

csoportjainak karácsonyi ünnepségét. Ez csak ízelítő abból a sok-sok mindenből, ami 

történt, következzenek a részletek! 

 

Visszatekintő 

 Stílus tanácsadásos előadást szerveztünk a gimnázium diákjainak, előadó volt dr. Tamási 

Andrásné. (Erről részletesen a Gimnázium című fejezetben olvashattok!) 

http://www.cserebogardiakujsag.bloglap.hu/


 

 
 

 Mikulásünnepélyünkön majdnem telt ház volt, az ügyeletes Mikulást kollégánk, Ölbei Laci 

alakította, a kis krampuszok természetesen az ANK-s gyerekek közül kerültek ki. 

 

 
 

 Decemberben több kiállítást is rendeztünk:  

 Kunvári Gábor fotóiból, és dr. Kovácsy Ákos rajzaiból, 

 

 
 

 Dieter Ströbel grafikus munkáiból,  

 

 
 

 de az ünnepek közeledtével megnézhették adventi kiállításunkat is, 

 



 míg az idegen nyelvi Ki-Mit-Tud-hoz kapcsolódóan az American Corner pécsi irodájának 

-amerikai életképek kiállítása is látható volt. 

 

 
 

 Nálunk rendezte a Tett-Hely Ifjúsági Szolgálat és a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft., közös 

évadzáró rendezvényüket, amelyen az ANK Ifjúsági Klubja is fellépett színdarabjukkal. 

 

 

 Óriási sikere volt a Karácsonyi játszóháznak, amelyet, már csak a nagy létszám miatt is, az 

aulában rendeztünk meg. Hóembert, képeslapokat, dekopázst, aranydiót készítettünk a 

gyerekekkel.  

 

 
 

 Hogy a szülők nyugodtan tudjanak otthon készülődni, ingyenes karácsonyi mesefilm vetítésre 

vártuk a kisebbeket. 

 

 Csoportjaink karácsonyi ünnepségeket tartottak, többek között az ANK Nyugdíjas Klub, a 

Baranyai Madárpók tartók Klubja a KertÉsz Civil Közösség, a Bacchus Borklub, az Ezüstgyűszű 

Foltvarró Kör, a Senior tornászok, az ANK Ifjúsági Klub, és az IRFF Klubunk. 

 



   

 
 

 Intézményegységeink is várták nálunk a karácsonyt. A Művészeti Iskola növendékei az 

ovisainknak, kisiskolásainknak tartottak karácsonyi műsort. A 2. iskola és a Gimnázium is 

színháztermünkben várta az ünnepet. A Gimnázium vendégeként Jordán Tamás színháza is jelen 

volt. 

 

 November végén a Gimnázium, az FPSZ és a Művelődési Ház közös rendezvénye volt az angol-

német nyelvű KI MIT TUD. 

 

 
 

 December 20-án a 3. Irodalmi Kávéházban (Közösségi Ház) Gárdonyiról és munkásságáról 

hallottunk Bertalan Jánostól. 

 

 
 



 Trebbin Ágost előadását hallhatták az érdeklődők a Közösségi Házban, a Kertvárosi Esték 

keretén belül, a grábóci ortodox templomról beszélt a történész. 

 

 Intézményünk egyik klubja a Bokréta Népdalkör, az együttesről, munkásságukról tv felvétel 

készült. 

 

 Mikulás-napi bölcsődei bábelőadás is volt intézményünkben. 

 

 Szilveszterkor minden szinten vártuk az új évet, az aulában a Harold zenekar segítségével, az 

emeleten pedig a Bacchus Borklub vendégeiként szórakozhattak a résztvevők. 

Januári előzetesek 

Zajlik már a 3 dimenziós mozielőadás, 2012. január 16-ig vetítjük a 3 filmet. 

 

  
 

„Szőlősi képek” címmel nyílt tárlat a Medgyessy Ferenc Művészeti Műhely alkotóinak munkáiból 

január 6-án. A műhely alkotói évente a kővágószőlősi Zsongorkő Baráti Kör vendégei. A táborban készült 

alkotásaikból jött létre a kiállítás anyaga. Megtekinthető január 21-ig. 

  



Makett Klubunk kéthetente péntekenként működik. A klubba várják azokat a gyerekeket, akik szeretnék 

különféle járművek (repülő, kamion, helikopter, katonai járművek) kicsinyített mását elkészíteni és ezen 

keresztül egy-egy járműtípus történetével megismerkedni. 10 éves kortól várják a diákokat!  

 

 
 

Folytatódik az immár hagyományosnak mondható és nagy sikerrel zajló Szülők Akadémiája, 

természetesen nemcsak szülőknek!  

Érzelmeinkkel nevelünk? Szeretetünk, gyengédségünk, haragunk, dühünk és számtalan egyéb érzelmünk 

hatással van gyermekeinkre. Elég ez, vagy sok, netán kevés? Jól használjuk azokat?  

Ezekre a nagyon fontos kérdésekre is választ kaphatnak, ha meghallgatják Mérő László professzort, aki az 

érzelmek szerepéről beszél a gondolkodásban. Vagy ha elgondolkodnak Dr. Fischer Eszterrel azon 

milyenek a modern mostohák. Arról is jó tudnunk, hogy vajon az előző generációk öröksége áldás vagy/és 

átok a családban – erről Dr. Koltai Mária beszél majd. Valószínűleg sokunknak van illúziója arról, hogy 

hogyan kellene jól nevelni a gyerekeket, a nevelési illúziókról Dr. Szendi Gábor tart előadást. És hogy 

mindezt hogy csinálják más kultúrákban, arról Kepes András mesél majd - filmvetítéssel egybekötve-, aki 

megjárta már a Világfalut. 

Minden érdeklődőt szeretetteljes érzelmeinkkel várjuk a Szülők Akadémiájára! 

Január 12-én 17 órakor a Szülők Akadémiája sorozatunk első előadása lesz. Előadó Mérő László 

professzor, matematikus, pszichológus, előadásának címe: Az érzelmek szerepe a gondolkodásban.  

 

Temesváron jártam – címmel január 13-án 17 órakor Trebbin Ágost helytörténész előadását 

hallgathatják meg a Közösségi Házban.  

 



Ugyancsak a Közösségi Házban, de január 17-én 17 órakor az Irodalmi Kávéházban Móra-est lesz, az 

előadó: Bertalan János. 

 

Véradás is lesz intézményünkben, január 20-án 10 és 15 óra között segíthetnek embertársaikon azok, 

akik akarnak vért adni, és meg is felelnek az ehhez szükséges követelményeknek. A véradást az -Apáczai 

termünkben tartjuk. Várunk mindenkit, aki tud és szeretne vért adni! 

Ismét vendégünk lesz dr. Szalai Gábor főorvos úr, aki január 20-án tart előadást Gyógyítható-e a 

mellrák? – címmel. A főorvos tavaly is tartott figyelemfelkeltő, felvilágosító előadást, hangsúlyozva a 

mellrákszűrés fontosságát, most a három óvoda dolgozóinak beszél majd erről, illetve várja a kérdéseket a 

témával kapcsolatban. 

 
 

Január 24-én 10 órakor a Fabula Bábszínház: Nagy akarok lenni! - zenés bábjátéka lesz a 

színháztermünkben, 800,- Ft jegyárral. 

 

 
 

A Görbe Tükör Társulat január 25-én 13
30

-kor mutatja be Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem című 

művéből készített előadását a színházteremben. A darabot az általános iskola felsőseinek ajánljuk.  

Itt van a Szalagavató Bálok szezonja is. Január 27-én tartják a mi gimnazistáink a 

szalagavatójukat, de színháztermünk egész januárban, minden hétvégén helyet biztosít más 

intézmények szalagavató báljainak is.  

  



Kollégium 

Befejeződött az őszi focibajnokság, a kollégiumba is ellátogatott a Mikulás, januárban műveltségi 

vetélkedőn mérik össze tudásukat a csoportok és esti Teaház várja a karaoke szerelmeseit. 

Véget ért az őszi  focibajnokság 

A kollégiumban évek óta komoly sportélet folyik, óriási adottsága iskolánknak, hogy 

Sportközponttal rendelkezünk, így lehetőségünk van igénybe venni a benti és a kinti pályákat. 

Nagyon jó az iskola, a délutáni tanulás után focizni. De senki ne higgye, hogy csak hobbi fociról van 

szó, kőkemény küzdelem, ami a pályákon zajlik, ennek bizonyítéka, hogy bajnokságot szervezünk.  

Íme, az eredmények és néhány fotó a lelkes focistákról: 

Foci Házibajnokság 

 Győzelem Döntetlen Vereség Gólkülönbség Pont 

8. Csop. 6 1 2 13 19 pont 

10. Csop. 4 4 1 15 16 pont 

9. Csop. 4 3 2 9 15 pont 

11. Csop. 2 2 4 -6 8 pont 

12. Csop. 1 0 7 -29 3 pont 

 

    
Góllövők:  
9 gólosok: Bereczki Roland, Benizs Béla, Gulyás Armand 
8 gólosok: Varga Mátyás 
7 gólosok: Erdélyi Endre, Baracsi László, Pál Márk, Harmath Dávid 
5 gólosok : Szilovics Zsolt, Marcsek Tamás 
4 gólosok: Tóth Endre, Tóth József 
3 gólosok: Horváth Ferenc, Bakó Bálint, Juhász Norbert, Arányosi Tibor, Szkrajcsics Tamás, 
Jéger József  
2 gólosok: Kakas Tibor , S.Nagy Dániel, Józsa Krisztián, Csanádi Ákos 
1 gólosok: Hetyei Dániel, Csonka Szilveszter, Mernye Bence, Trapp Dániel, Magyari Gábor 
 
Következő forduló(12.19. 20:00): 
11. csop. –  8. csop.     12.csop. PIHEN! 
10. csop.  – 9. csop. 
 
Előző forduló: 
9. csop.  –   8. csop.  5:1 
12.csop. – 10. csop.  2:3 
 



  

Mikulás nap a kollégiumban 

Megújítottuk Mikulás napi hagyományainkat idén, és a szokásos stúdiós megoldás helyett egy kicsit 

kreatívabban, a mi különbejáratú Télapónk által szerveztük meg az ajándékosztást. 
 

A dolog bevált, ugyanis a kollégisták nagy része ennek hála, végre kicsit jobban aktivizálta magát, és 

többen vettek részt az ajándékozásban. Természetesen - mint minden ilyen kaliberű rendezvény, ez is - 

döcögősen indult, és eleinte noszogatni kellett a bátortalan népet. Szerencsére – ahogy azt már említettem 

– az akció egy fél óra alatt beindult, ezután szinte le sem tudott ülni szegény Szakállasunk. 

 

Az ajándékosztás után a csoportok átvették a kvízkérdéseket, és egy órával később kitöltve visszahozták, 

az előző nap kiadott két feladattal együtt. Az egyik ilyen kihívás egy plakát készítése volt a Karácsony-

Mikulás-Tél témában, míg a másik egy „csasztuska” írása volt, amibe 13 megadott szót kellett beleszőni. 

Nagyon ötletes montázsok, rajzok, versek születtek, és az immár hagyományszerű kakaóbár előtt 

tartottunk egy gyors eredményhirdetést, ahol a három dobogósnak elő kellett adnia az általuk kreált 

remekműveket. 

          

A kakaóbár idén is nagyon jól sikerült. Az egyik csoport elkészítette a kakaót, egy másik felszelte a sok 

kalácsot, egy harmadik megterített… Nagyon szép csapatmunka volt, akárcsak a legtöbb ilyen 

ünnepségünk. Gondolom, mondanom sem kell, mert mindenki tisztában van vele, hogy sem kalács, sem 

kakaó nem maradt ott árván. 



      

A nap befejezéséül tartottunk egy kis összejövetelt az egyik társalgónkban, ahol lehetett társasozni, 

táncolni, sütizni, teázni, zenét hallgatni vagy akár csak beszélgetni. Na persze ehhez erős torokra volt 

szükség, mert a decibelekkel sem fukarkodtunk. 

    

    

Mellékeljük a csasztuskához-vershez szükséges szavakat és a nyertes művet: tapasztalat, 

mosogatószivacs, káposzta, réz, szán, krumplicukor, sorrend, csengettyű, mókus, éjszaka, gyufa, zúzmara, 

rőzse. 

 

A Mikulás verse  

 

Mókus ugrál a fán, 

az égen repül a szán, 

a réz szánon zúzmara, 

jön a Mikulás éjszaka. 

Zsákjában sok krumplicukor, 

a gyerekek sorrendje az, mint múltkor. 

Rőzsén alszik a kiskutya, 

káposztát főz a nagymama. 

Tapasztalatból tudja a Mikulás, 

mosogatószivacsot hozni nagy blamázs. 

Szépen szól a csengettyű, 

gyufával gyertyát gyújtani egyszerű. 

 

  



Kik a legműveltebbek a zenében? Teaház és karaoke 

 

Zenei műveltségükről adhatnak számot ebben a hónapban csoportjaink tagjai, a „Legműveltebb csoport” 

vetélkedőn, 19-én, a könyvtárban. A diákok a tanévminden hónapjában egy-egy művészeti területen, 

vagy tudományágban összemérik tudásukat.  

 

Több éves hagyomány a Teaház estünk is. Ennek ötlete abból fakadt, tudom meg Vukman Tibor 

kollégánktól, hogy a nevelők azt szerették volna, ha a diákok nemcsak kimenővel töltenék estéiket, hanem 

tartalmas szórakozást találnának a kollégium falai között is. Így született meg a közös teázás, beszélgetés, 

társasjátékozás gondolata, amit aztán tett követett. Az első rendezvényt még a tanárok szervezték, mára 

azonban már önszerveződő az esemény, amely jellegében a karaoke felé tolódott. Ennek oka pedig az 

volt, folytatja a tanár úr, hogy a gyerekek nagyon szerették a gitáros közös éneklést az egyik korábban ott 

dolgozó nevelővel, illetve a későbbiekben Csizmadia tanár úrral, majd az élőzenés éneklés mellé 

beóvakodott a népszerű karaoke. Január 25-én este tehát Teaház a kollégiumban, közös játékkal, 

karaokeval és jó hangulattal. Néhány fotóval mutatjuk be mindezt, amelyek a tavalyi eseményen 

készültek. 

 

   
 

   

 
 
  



Művészeti Iskola 

Diákjaink sikereiről szólunk, amelyeket az országos zongoraversenyeken értek el, majd 

ízelítőt láthattok képzőművész diákjaink munkáiból, amelyeket a Civil Közösségek 

Házában állítanak ki. Január utolsó napján pedig a tánc- és zeneművészet tagozatosok 

tartanak bemutatót a színházteremben, ez egyben a félévi vizsgájuk, amelyre mindenkit 

szeretettel várunk! 

 
Diákjaink sikerei 

 

Az V. Országos Zeneiskolai Ferenczy György Zongoraversenyen, Budapesten  
 

 Forgó Boglárka  I. helyezést,  

 Forgó Benjámin III. helyezést ért el. 

 Felkészítő tanáruk: Iván Katalin 

 

A III. Országos Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraversenyen, Budapesten 

 

 Forgó Boglárka és Forgó Benjámin dicséretet kapott. 

 Felkészítő tanáruk: Iván Katalin 

 

 

A képzőművészeti tagozatosok munkáiból nyílt kiállítás január 10-én délután fél 5-kor a 

Civil közösségek Háza Gebauer Galériájában.  

Ezúton nyújtjuk át mindenkinek meghívónkat az eseményre! 

 

 
Meghívó 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az ANK Művészeti Iskola képzőművészeti  
 

tagozatának „Válogatás”című kiállítására  

 
a Civil Közösségek Háza Gebauer Galériájába. 

(7624 Pécs, Szent István tér 17.)  

 

ANK Művészeti Iskola – muveszeti@educentrum.hu 
  
  A kiállítás megtekinthető 2012. február 1-jéig, hétköznaponként 9-19 óráig. 

Képek a kiállításról:  

 

   
 



   
 

 

Látványos koncertvizsga január 31-én 17 órakor, a Művelődési Ház Színháztermében! 

 

 

 

    
 

 

Az ANK Művészeti Iskola táncművészeti és zeneművészeti tagozatának félévi tanulói 

koncertvizsgája 2012. január 31-én 17.00 órakor lesz az ANK Színháztermében. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

 
 
 

Könyvtár 

BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES KOLLÉGÁNAK! 

Várjuk a beiratkozni szándékozókat! Ismét alapfokú internet felhasználói tanfolyam indul. 

Könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra gimnáziumi és kollégiumi 

csoportok jelentkezését várjuk. Kepes András családregényét a Tövispusztát, és Jonasson, 

Jonas, „A százéves ember aki kimászott az ablakon és eltűnt” című regényét ajánljuk a 

figyelmetekbe. A Bölcsbagoly továbbra is várja, hogy a diákok megoldják az érdekes 

feladatokat, könyvtáros kollégáink pedig azt, hogy minél többen jelentkezzenek a 

farsanggal kapcsolatos foglalkozásokra. No meg az óvodásoknak, iskolásoknak szóló, a 

tantárgyakhoz kapcsolódó foglalkozásokra is. 



Hasznos információkkal kezdjük hírlevelünk könyvtári részét: 

A beiratkozási díjak 2012-ben is változatlanok, és egy évre szólnak! 

Minden régi és új olvasót nagy szeretettel várunk!  

 

Nyitva tartás: 

http://educentrum.hu/konyvtar 

http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/446 

 

Elérhetőségünk: 

http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/445 

 

Fontos! 
Alapfokú Internet-felhasználói tanfolyam indul! 
A tanfolyamokról érdeklődni, és azokra jelentkezni az 550-637-es számon lehet, vagy e-mailben: 
konyvtar@educentrum.hu 
 

 

FELNŐTT RÉSZLEG 

 

FOGLALKOZÁSOK 

Könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra gimnáziumi és kollégiumi csoportok 

jelentkezését várjuk. Jelentkezni lehet: Gulyásné Rózsahegyi Gyöngyinél és László Margitnál 

telefon: 550-637, belső szám: 1117, vagy e-mail: konyvtar@educentrum.hu címen. 

ÚJ KÖNYVEK 

Kepes András: Tövispuszta 

„Kávéfoltos levelekből, megsárgult, tépett szélű dokumentumokból, 

elrongyolódott naplókból és felesleges tárgyak szagából próbálom 

összerakni ezt a történetet. 

Mindent én gyűjtöttem a behívóparancstól a kitelepítési határozatig és az 

egymásnak ellentmondó önéletrajzokig, a koronás ezüstkanáltól a 

tulipános ládáig, a hanukkai gyertyatartótól a vásári Krisztus-képig és a 

felfújható Buddháig. Ahogy elnézem, jó mocskos kis történet lesz, tele 

vicsorral és könnyes röhögéssel, szerelemmel, gyilkossággal, barátsággal 

és árulással, fordulatokkal és közhelyekkel. Akár egy szappanopera. Vagy 

mint a történelmünk. Arra gondoltam, hátha az igazság helyett 

mondogatott és a valóság helyett megélt történetek összeillesztve 

valósággá válnak." (a Szerző) 

Jonasson, Jonas: 

A százéves ember aki kimászott az ablakon és eltűnt 

Rejtő Jenő a messzi északon, Svédországban reinkarnálódott! Jonas 

Jonassonnak hívják. Ez a Jonasson pedig nekiállt, és megírta a modern, 21. 

századi Svejket. Fülig Jimmy szelleme összetalálkozott az egykori cseh 

bakával, s ennek a találkozásnak frenetikus történetfolyam lett az eredménye. 

Egy svéd kisvárosban, az idősek otthonában születésnapi ünneplésre 

készülnek: az otthon lakóját, a százéves Allan Karlssont akarják 

felköszönteni - el tudnak képzelni ennél érdektelenebb kezdést? Pedig ez a 

ravasz Jonasson bizony így kezdi kalandregényét, hogy aztán átcsapjon egy 

teljesen kiszámíthatatlan és végtelenül vicces ámokfutásba, amelynek 

http://educentrum.hu/konyvtar
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/446
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/445
mailto:ankkvtolvaso@dravanet.hu
mailto:ankkvtolvaso@dravanet.hu


minden egyes fordulata elismerő csettintésre készteti az olvasót, és minden bekezdésben ott van 

legalább egy, de inkább több ütős poén. Nem hiába vásárolták meg a könyvet egy év alatt majd' 

nyolcszázezren a kilencmilliós Svédországban, és jelentették meg több mint harminc nyelven 

szerte a világon. 

Könyvajánlást készítette Erdélyi Györgyi olvasószolgálatos könyvtáros. 

Még több könyv ajánlót találtok a honlapunkon.  

http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/449 

 

GYERMEKKÖNYVTÁR 

FOGLALKOZÁSOK 

Szeretettel várjuk a csoportokat előzetes bejelentkezés alapján! 

Foglalkozásokra jelentkezni személyesen, vagy telefonon lehet a gyermekkönyvtárosoknál. 

Telefon: 550-637 vagy 1117 mellék 

Jelentkezéseteket Hamburger Antalné, Gellérné Gőbölös Ildikó és Válé Judit várja 

Ne felejtsétek el, Bölcs Bagoly  feladatlap decemberben is van, hozzátok, küldjétek 

a csapatokat, hogy megoldhassák a feladatokat!  

 

ELŐZETES 

Februárban a Farsanggal  kapcsolatos foglalkozásokra várjuk az 

osztályokat, óvodás csoportokat! Lehet már jelentkezni rá! 

 

FONOTÉKA 

A TANÓRÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁSOK 

Óvodai és alsó tagozatos csoportoknak ajánljuk 

 Népek meséi, állatmesék, magyar népmesék, zenés mesejátékok, tavasz, nyár, ősz, tél a 

zenében, állathangok a zenében, hangszercsaládok, vonós-család, fúvósok családja, a 

zenekar, énekhangok, énekkarok, a karmester, zenetörténet kicsiknek, ünnepeink és 

népszokásaink: Mikulás, Karácsony, Húsvét, Anyák napja, nemzeti ünnepeink. 

Felső tagozatosoknak ajánljuk 

 Magyarországi magyar népzene, magyarországi nemzetiségi népzene, könnyűzenei stílusok, 

napjaink zenéje, megzenésített versek, kötelező és ajánlott olvasmányok hangzó anyagai, 

zenetörténet nagyoknak 

Szeretettel várjuk a csoportokat előzetes bejelentkezés alapján!  

Jelentkezéseteket Tiszáné Pető Ágnes és Jágerné Szita Mária várja.  

Foglalkozásokra jelentkezni személyesen, vagy telefon lehet. 

Telefon: 550-637, belső szám: 1217 

 

http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/449


VISSZAPILLANTÓ 

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Pécsi és Baranyai Szervezete könyvtárunkban tartotta 

meg 2011. november 26-án az „Itália újra és újra” című, Boda Miklósnak, a Baranya Megyei 

Könyvtár címzetes igazgatójának vetített képes beszámolóját, olaszországi utazásairól. 

  

  

A Könyvtáros műhely szervezésében december 12-én, a gyermek és iskolai könyvtárosok 

készültek a Bod Péter Könyvtárhasználati Versenyre. 

  

„ Az Óperencián túl „ – kalandoztak a kisdiákok 

Ezzel a címmel hirdettünk ugyanis rajzpályázatot, amelynek a díjkiosztóját december 2-án 

tartottuk. Óriási volt a pályázat népszerűsége, ezt bizonyítja az is, hogy 394 gyermektől 

kaptunk rajzot, de a pályamunkák száma ennél jóval több, mert voltak olyan gyerekek, 

akik több rajzot is készítettek. Köszönjük a gyerekeknek, és a segítő tanároknak is! 

 



A díjazottak kiválasztásában Kéméndiné Simon Krisztina tanárnő segített, és igen nehéz dolga 

volt, mert nagyon sok igényes munka érkezett a pályázatra. Az összes rajzot kiállítottuk, ezek 

még megtekinthetők a könyvtárban. A legszebbek pedig állandó díszei lesznek a 

gyermekrészlegnek!  

   

A rajzpályázat nyertesei 

1. helyezettek 

Kulcsár Anna , Hámor Mínea ANK 3. Sz. Óvoda   Margaréta csoport 

Kincses Jázmin ANK 2.   1.b 

Ladover Szilárd ANK 1.   2.b 

Petrovics Zafira ANK 2.   3.a 

Kovács Véda ANK 1.   3.b   

Lehmann Jázmin ANK 1.   4.b 

Bojtor Liliána Kíra ANK 2.   5.b 

Golacz Petra ANK 2.   6.a 

2. helyezettek 

Tímár Szonja Radnóti Úti Óvoda 

Hofekker Olivér ANK 2.   1.a 

Koleszár Cintia ANK 1.   2.b 

Werner Laura Anna ANK 2.   3.a 

Véber Csenge ANK 2.   3.a 

Keresztes Nikolett ANK 2.   5.b 

Spanics Máté ANK 1.   5.c 

Huynh Ngoc Xaun Thi ANK 1.   6.c 

3. helyezettek 

Náray Marcell  ANK 3. Sz. Óvoda   Margaréta csoport 

Hoffman Csenge ANK 1.   1.a 

Goják Vivien ANK 1.   2.b 

Kiss Filemon Sámuel ANK 1.   2.b 

Májer Kinga ANK 1.   2.b 

Kaj Kevin Dominik ANK 1.   2.c 

Valler Tamás ANK 1.   2.c 

Buchvald Réka ANK 1.   2.d 

Helbig Dorina ANK 1.   2.d 



Kocsis-Mehlman Bodza ANK 1.   2.d 

Wenhardt Levente ANK 1.   2.d 

Bóra Olivér ANK 2.   3.a 

Kusinka Léna ANK 1.   4.b    

Bereczk Olga ANK 1.   4.b 

Győri Kata ANK 1.   4.e 

Pelley Kíra ANK 1.   4.e 

Különdíjasok 

Nagy Félix ANK 1.   2.b Diafilm Lázár Ervin meséjéből 

Zimmer Zoltán ANK 1.   2.b Saját mese: A hörcsög és az egér + rajz 

 

Képek a Rajzpályázat díjkiosztójáról! 

  

 

A december természetesen a karácsonyvárás jegyében telt. 

Kézműves foglalkozásokat tartottunk óvodásoknak és általános iskolás tanulóknak. 

   

Végül figyelmetekbe ajánljuk KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSAINK-kat, amelyekre 

folyamatosan várjuk az osztályokat! 



KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK 

 

1. osztály 

Ismerkedés a 

könyvtárral 

Mi van a 

könyvekben? 

A könyv részei 

Betűrend 

Ismerkedés a 

gyermeklexikonokkal 

 

2. osztály 

A könyvek csoportjai 

A könyvek adatai 

Lexikonok 

használatának 

gyakorlása 

Folyóiratok és 

könyvek különbsége 

 

3. osztály 

Könyvek csoportjai 

Könyvtári betűrend 

Magyar értelmező 

kéziszótár 

Könyvsorozatok 

 

4. osztály 

Ismerkedés a 

szótárak 

használatával 

Szótárhasználat 

gyakorlása 

Bevezetés az Internet 

használatába 

Összefoglalás 

Könyvtári ismeretek 

mérése 

 

5. osztály 

A kézikönyvtár 

(kézikönyvek fajtái, 

keresés módja) 

A kézikönyvek 

használatának 

gyakorlása 

A jegyzetelés 

technikája 

Könyvtártípusok 

Információkeresés az 

Interneten közhasznú 

információk 

(menetrend, TV-

műsor) 

6. osztály 

Információkeresés az 

Interneten 

2.(internetes 

portálokkal való 

ismerkedés) 

Sajtótermékek 

 

7. osztály 

Információkeresés az 

Interneten 3. (adott 

témához keresés) 

Könyvtári 

kutatómunka 

 

8. osztály 

Információkeresés az 

Interneten 

4.(könyvtárak online 

katalógusa, 

adatbázisok 

használata) 

Irodalomjegyzék 

készítése egy 

témához 

Könyv- és 

könyvtárhasználati 

ismeretek 

összefoglalása és 

felmérése 

 

 

TANÓRÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁSOK 

1. osztály 

Jön a Mikulás! 

Karácsony 

Közlekedés 

Mese-óra 

Mindenki dolgozik 

Nyár 

Ősz az irodalomban 

Őszi termések 

Tavasz az 

irodalomban 

Tél az irodalomban 

Tréfás mesék 

(Április 1-ére) 

2. osztály 

A ház 

A tél örömei 

Az erdő 

Benedek Elek 

Erdei állatok 

Farsang 

Ismerkedés magyar 

költőkkel 

Mesék Mátyás 

királyról 

Víz az ember 

életében 

 

3. osztály 

A vers 

Az aradi vértanúk 

Időjárás 

Mátyás király 

Mese, vers, regény 

Móra Ferenc 

Népek karácsonya 

 

4. osztály 

Az 1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc 

Egészséges életmód 

Környezetvédelem 

Micimackó 

Mit olvassak? 

(Könyvajánlás) 

Pécs 

Szólások és 

közmondások 

Vuk (Vetélkedő) 

 

5. osztály 

A Pál utcai fiúk. 

Gyűjtőmunka 

A Pál utcai fiúk. 

Vetélkedő 

Mítoszok 

6. osztály 

Csokonai Vitéz 

Mihály 

Egri csillagok. 

Vetélkedő 

Lakáskultúra 

7. osztály 

A kőszívű ember fiai. 

Vetélkedő  

Arany János. 

Előkészítő óra 

Az arany ember. 

8. osztály 

A különböző 

tantárgyakkal 

kapcsolatos könyvek 

a könyvtárban 

Móricz Zsigmond 



Petőfi Sándor. 

Előkészítő óra 

Régi magyar mondák 

Pécsi séta 

 

Természetvédelem 

 

Előkészítő óra 

Az arany ember. 

Vetélkedő 

Illemtan 

Petőfi élete 

Reformkor 

 

(Bevezető óra) 

Műemlék könyvtárak 

 

 

KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 

 

Karácsony 

Farsang 

Húsvét 

 

Origami 

Őszi termések 

Márton nap 

 

 

ÓVODÁSOKNAK 

 

Első alkalommal mindig megismerkedünk a 

könyvtárral! 

További témáink: 

Állatkölykök 

Az emberi test 

Család 

Erdő 

Farsang 

Háziállatok 

Hónapok 

Húsvét 

Januári népszokások 

Jön a Mikulás! 

Karácsony 

Könyvtárismertető 

Közlekedés 

Környezetvédelem 

Lepkék 

Levegő 

Madarak 

Mese óra 

Márton nap 

Nyár 

Ősz 

Őszi jeles napok 

Őszi termések 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Színek 

Tavasz 

Tavaszi virágok 

Tél 

Téli álom 

Tréfás mesék 

Vadállatok 

Víz- tavak élővilága 

 

 

 

 

Előzetes egyeztetés alapján bármilyen tanórához, témához kapcsolódó foglalkozást 

kidolgozunk! A könyvtárban tartott szakórákhoz könyvanyagot biztosítunk! 



Sportközpont 

Ismét nagy siker volt a felső tagozatosok „Vizidilije”, decemberben rendeztük meg az ANK 

röplabda kupát, januárban Futsal Diákolimpia döntő lesz Sportegységünkben, majd 

Tarzan Kupa úszóverseny és családi program lesz az uszodában a 2-es iskolásoknak. 

 

 

FIGYELEM! 

 

2012. január 13-án 

9.00-14.00 óráig 

A FUTSAL DIÁKOLIMPIA DÖNTŐ miatt a  

SPORTCSARNOKI ÓRÁK ELMARADNAK! 

 

 

Tarzan Kupa — az ANK Úszóklub által szervezett városi korosztályos úszóverseny 2012. jan. 

21-én lesz 9.00 és 12.00 óra között. 

 

Családi programot szervezünk a 2. sz. Általános Iskola leendő első osztályosainak és 

családtagjaiknak az uszodában 2012. január 14-én 10-től 11.00 óráig. 

 

 

Visszatekintő a decemberi eseményekre 

 

Nagy siker volt a „Vizidili”, véget ért az ANK Röplabda Kupa 

A „Vizidilit” az általános iskola felső tagozatosainak és a gimnázium tanulóinak rendeztük meg, 

2011. december 5-én. 

 

Eredmények:  

I. kategória ( 6 csapat részvételével): 

1. 6.b osztály (2. iskola) 

2. 5.b osztály 2. számú csapata (2. iskola) 

3. 6.c osztály (1. iskola) 

 

II. kategória ( 4 csapat részvételével): 

1. KAKAÓS RÉPA (1. iskola — 8.c osztály) 

2. PROKARIÓTÁK (gimnázium csapata) 

3. KAGYLÓ (gimnázium csapata) 

 

     
 

 

A XVI. ANK Röplabda Kupát a hagyományokhoz híven, városi szinten hirdettük meg, a 

versenyt 2011. december 5-én rendeztük.   

 



XVI. ANK Röplabda Kupa 2011. végeredmények: 
 

Leány 3. korcsoport (5-6.osztály) 1. Bánki 

      2. Belvárosi 

 

Leány 4. korcsoport (7-8. osztály)  1. Belvárosi 

      2. Református 

      3. Bánki 

      4. ANK 
       

Fiú 3. korcsoport (5-6.osztály)  1. Belvárosi 

      2. Bánki 

 

Legjobb mezőnyjátékos:  L3 (korcsoport): Kovács Georgina- Belvárosi 

     L4 (korcsoport): Ambrusics Nóra - Református 

     F3 (korcsoport): Teberi Adrián - Bánki 

 

 Legjobb nyitójátékos: L3 (korcsoport):  Szalai Fruzsina - Bánki 

     L4 (korcsoport): Bojtos Bíborka - Belvárosi 

     F3 (korcsoport): Kovács István - Belvárosi 

 

 
 

 

 
 

  



ANK – Apró 

 Kerülgeti Pb gázról működő kétlapos gázrezsóját? Ne tegye! Én megvenném. 

Ajánlatokat az FPSZ irodába várok. 

 Belvárosi, 85 nm-es, kétlakásos társasházban lévő emeleti, háromszobás, felújított 

lakásomat eladnám. Érdeklődni a 30/595-09-30-as telefonszámon lehet. 

 Kidolgozott német nyelvvizsga tételeket felajánlok. Érdeklődni az FPSZ irodában 

lehet. 

 

 

 
Kérjük, hogy ha a hírlevéllel kapcsolatban észrevételük van, jelezzék a kiadvány 

főszerkesztőjének. Bereczkiné Fábián Mária, fabian.maria@educentrum.hu 
 

Hírlevelünk olvasható honlapunkon a www.educentrum.hu oldalon is. 
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