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 Intézményvezetés 

 

Pályáztunk a Nemzeti Tehetségsegítő Program által kiírt versenyekre, programokra, műhelyekre! 

Márciusban intézményünkben rendezik meg az országos SNI-s szépíró verseny megyei fordulóját. 

Szólunk a web fejlesztéseinkről is, és kollégáink itt tájékozódhatnak a 2012. évi munkaszüneti 

napok körüli munkarendről, valamint a nyári óvodai leállásról. 

 

 Bölcsőde 

 

Jó hírünk van, megérkeztek az udvari játékok bölcsődénkbe, melyekhez adomány útján jutottunk. 

Itt a farsang, áll a bál! Mulatunk is a kicsinyekkel. 

 

 Óvodák 

 

Egészségügyi felvilágosító előadás a dolgozókért, esetmegbeszélő szakmai program a 

konfliktuskezelésről ugyancsak a dolgozókért, no és persze a hatékony, örömteli munkáért. Mi 

ezekkel nyitottuk az újesztendőt. De megkezdődtek a nyílt napok is, amelyeken egymástól 

tanulhatnak óvónőink, hisz mindig lehet valami újat, valami más fortélyt elsajátítani! 

 

 1. sz. Általános Iskola 

 

Halló Houston! Itt az ÉlményMűhely beszél! Az ANK Pécs is megjelenik Texasban, az űrkutatás 

egyik legjelentősebb kongresszusán. Tánc és rajz felvételire várjuk a kicsiket 17-én pénteken, 

ugyanezen a napon rendezzük meg a Zrínyi I. matematika versenyt, és ugyanekkor tartják felső 

tagozatosaink délután 4-től este 8-ig a farsangot. 

 

 2. sz. Általános Iskola 

 

Nagy sikerrel zajlott januárban a „Suliváró” programsorozatunk. Egyre közelebb kerülnek álmaik 

megvalósításához a 2-es iskola 8. osztályos tanulói közül hárman. Weisz Liána, Nagy Hajnalka és 

Nikli Georgina a K&H Bank – „Ez készpénz – Van egy álmunk” - című játékára neveztek be 

Pozsár Vilmosné, Magdi néni segítségével. 

 

 Gimnázium 

 

Szalagavató és Comenius program. Érdekességek a gimnázium januári és februári 

életéből. 



 

 Kollégium 

 

Farsangi mulatsággal indult a február! Kik a kollégium legműveltebbjei? - diákjaink készülnek a 

műveltségi csoportvetélkedőre. De nem csak műveltségüket mutatják meg, hanem azt is, milyen 

tájékozottak az egészségügyi témák tekintetében. A sportélet is tovább folytatódik idén, felhívást 

tettünk közzé kollégiumi röplabda- és úszóbajnokságon való részvételre! 

 

 Könyvtár 

 

Szerelem, hivatás, szülőföld, vallás, emberi viszonyok, mindez egy meghatóan őszinte 

történetben, Nyikityina Natalija: Fizetés nélküli szabadság című könyvében. Ezt is ajánljuk Új 

könyvek sorozatunkban. Farsangi kézműves foglalkozásra is várjuk még az érdeklődőket! Nálunk 

tartották a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóját! 

 

 Művelődési Ház 

 

Háromdimenziós filmvetítés, képzőművészeti kiállítás, a Bokréta Népdalkör tévéfelvételes 

próbája és a Szülők Akadémiája – néhány a sok érdekes program közül, amelyekkel 

megkezdődött, vagy mondjuk inkább hogy folytatódott 2012. Művelődési Házunk rengeteg 

klubnak ad otthont, és számtalan bállal, érdekes előadással várja az érdeklődőket. 

 

 Sportegység 

 

Teremlabdarúgás, úszókupa és családi úszóprogram. Ezek voltak a 2012-es év elejének 

legfontosabb rendezvényei a Sportcentrumban. 

 

 ANK apró 



 

Intézményvezetés - FPSZ 

Pályáztunk a Nemzeti Tehetségsegítő Program által kiírt versenyekre, programokra, 

műhelyekre! Szólunk a web fejlesztéseinkről is, és kollégáink itt tájékozódhatnak a 2012. 

évi munkaügyekkel kapcsolatos témákról, a munkaszüneti napok körüli munkarendről, 

valamint a nyári óvodai leállásról. Márciusban intézményünkben rendezik meg az országos 

SNI-s szépíró verseny megyei fordulóját.  

 

Megjelentek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján a Nemzeti Tehetségprogram 

Pályázatai január 10-én. Az ANK öt pályázatot nyújtott be a február 10-i határidőre.  

 

 

Két pályázatot nyújtottunk be a tanulók természettudományos, matematikai és 

műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó programokra, 

egyet a tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatására. Kollégiumunk a 

közoktatási kollégiumok tehetséggondozó műhelyeinek és programjainak támogatására 

pályázott. Intézményünk még a művészeti bemutatók és sportversenyek támogatására is 

benyújtotta pályázatát. Az eredményekről, a konkrét lehetőségekről, feladatokról az 

eredményhirdetést követően adunk majd tájékoztatást. 

 

 

Néhány új fejlesztés az ANK honlapján! 

 

1. Lehetőségünk van fórumokat indítani, ahol különböző témákat vitathatnak meg az 

intézmény tanulói, dolgozói, a szülők és más érdekelődők. Az FPSZ eddig próbaképpen 

kettőt indított el, egyet a saját továbbképzéseinkről 

(www.educentrum.hu/forum/tovabbkepzesek ), egyet a tehetséggondozásról 

(www.educentrum.hu/forum/ank-tehetsegpont-foruma). Az előbbi alatt folyamatosan, 

minden tervbe vett továbbképzésünk esetében új témát indítunk, ahol a képzéssel 

kapcsolatos problémákat lehet megvitatni, kérdéseket lehet feltenni. Az utóbbi alatt két 

témát találunk, ezekhez most is várjuk a hozzászólásokat. A hozzászólásokon kívül 

várjuk javaslataitokat új fórumok beindításához is! 

 

2. Lehetőségünk van űrlapok, kérdőívek létrehozására és ezek online kitöltésére is. 

Továbbképzésekre jelentkezve fogtok ilyenekkel találkozni, de az eszköz másra is 

használható (felmérések, közvélemény kutatások, elégedettségmérés, akár dolgozatírás, 

stb.). Aki szeretne létrehozni ilyen űrlapot, forduljon az FPSZ-hez, ahol 

megmutatjuk az eszköz használatát, illetve segítünk létrehozni az új kérdőívet. 

 

3. Felkerült a honlapunkra egy tehetséggondozással kapcsolatos adatbázis is, amely 

tartalmazza környékbeli, tehetséggondozással kapcsolatos intézmények, 

tehetségműhelyek, események, mentorok, kollégák, tehetséges gyerekek adatait. 

Természetesen a személyes adatok nem nyilvánosak, csak az ANK Tehetségpont 

munkatársainak van jogosultságuk a megtekintésükre. Az adatbázishoz tartozó felület 

hibajavítása még folyamatban van, amint elkészülünk, a nem személyes adatok 

kereshetően a rendelkezésetekre fognak állni. 

 

4. Módunk van arra, hogy információkat felhasználónév-jelszó pár megadásának 

segítségével juttassunk el az érdekeltekhez. Ezzel a lehetőséggel kapcsolatban is várjuk 

a javaslatokat. 

 

 

http://www.educentrum.hu/forum/tovabbkepzesek
http://www.educentrum.hu/forum/ank-tehetsegpont-foruma


Munkaügyekkel kapcsolatos tájékoztatónk 

 

A 2011.évi ADÓ- bevallások határideje: 

 Azok részére, akiknek vállalkozásuk van, február 25. 

 A személyi jövedelem adóbevallásának leadási határideje, május 20. 

Jó hír! 

 Az új Munkatörvénykönyv változása alapján, 2012-ben mindkét szülő igénybe veheti a 

gyerekek után járó pótszabadságot. 

 

 
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 

 

 Havi bér 

Ft/hó 

Heti 

bér 

Ft/hét 

Napi bér 

Ft/nap 

Órabér 

Ft/óra 

Minimálbér 298/2011. (XII.22.) Korm.r. 2. § 

(1) bek. 
93.000 21.400 4.280 535 

Garantált bérminimum* 298/2011. (XII.22.) 

Korm.r. 2. § (2) bek. 
108.000 24.850 4.970 621 

* A garantált bér a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget 

igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót (közfoglalkoztatottat) illeti meg  

 

 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2011. évi 

CLXXXVIII. tv..  (Költségvetési tv.) 57. § (1) bek. b) pontja - 1992. 

évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. § 

20.000,- Ft 

 

 

2. A 2011. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások  

 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 

11. § 
28.500,-Ft 

Rehabilitációs ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 

2011. évi CXCI. tv. 9. §  
27.900,-Ft 

Rokkantsági ellátás minimális összege: minimálbér 30%-a 

2011. évi CXCI. tv. 12. §  
27.900,-Ft 

 

3. Adósávok, adókedvezmények 

 

Adósávok 1995. évi CXVII. 

törvény (Szja. tv.) 8. §  

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az 

adó mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik 

- az adóalap 16 százaléka 

Adóalap-kiegészítés Szja. tv. 29.§ 

(3) bek. 

- évi 2 424 000 Ft alatt nem növeli az adóalap 

összegét az adóalap-kiegészítés,   

- a jövedelem évi 2 424 000 Ft fölötti része után 

27%-os mértékkel kell az adóalap-kiegészítést 

megállapítani. 

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 

29/A-B.§ 

A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, 

illetve az adó kifizetésekor –  

- egy és két eltartott esetén havonta, 



kedvezményezett eltartottanként 62.500,- Ft-tal, 

- legalább három eltartott esetén havonta, 

kedvezményezett eltartottanként 206.250,- Ft-tal 

csökkenthető.  

Adójóváírás  Szja. tv. 33. § 2012. január 1-től megszűnik 

 

 

 

 

4. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 

 
 

Terhességi gyermekágyi 

segély (GYÁS) 1997. évi 

LXXXIII. tv. 

(Eb. tv.) 42. § 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a  

Gyermekgondozási díj 

(GYED) 1997. évi 

LXXXIII. tv. 

(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a 

mindenkori minimálbér kétszeresének 70 %-a: 130.200,-Ft 

Táppénz 1997. évi 

LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. § 

(8) bek. 

A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 

2 év biztosítási idő esetében) 
A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási 

idő esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás 

esetén) 

2011. július 1. napjától a biztosítási jogviszony 

megszűnését követően táppénz nem jár!!!  

 

Családi pótlék  (CSP) 

1998. évi LXXXIV. tv. 

(Cst.) 11. § (1) bek. 

 

Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó 

Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó 

Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13.300,-Ft/hó 

Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 

14.800,-Ft/hó 

Három, vagy több gyermeket nevelő család esetén 

gyermekenként 16.000,-Ft/hó 

Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén 

gyermekenként 17.000,-Ft/hó 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 

nevelő család esetén gyermekenként 23.300,-Ft/hó 

Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket 

nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 25.900,-Ft/hó 

Nagykorú fogyatékos esetén 20.300,-Ft/hó 

Intézményben elhelyezett gyermek esetén 14.800,-Ft/hó 

 



Tájékoztató a 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való 

eltéréssel járó – munkarendről! 

 

Dátum Nap  

március 16. 

március 24. 

péntek 

szombat 

pihenőnap 

munkanap 

április 30. 

május 5. 

hétfő 

szombat 

pihenőnap 

munkanap 

október 22. 

október 27. 

hétfő 

szombat 

pihenőnap 

munkanap 

november 2. 

november 10. 

péntek 

szombat 

pihenőnap 

munkanap 

december 15. 

december 24. 

szombat 

hétfő 

munkanap 

pihenőnap 

 

A tavaszi szünet április 5 – 9-ig tart. Az utolsó tanítási nap április 4., az első április 10. 

Május 28. – Pünkösdhétfő 

 

Felhívjuk a kollégák és szülő/kollégák figyelmét arra, hogy a fenntartó engedélye alapján, 

nyáron 4 hétig zárva tartanak az ANK óvodái. A takarítási és felújítási szünet a következő 

időpontokban lesz: 

 

1-es épület – Csiribiri Óvoda – július 23-tól augusztus 17-ig. 

2-es épület – Cifra Palota – július 23-tól augusztus 17-ig. 

3-as épület – Aprók Háza – június 25-től július 20-ig. 

 

Sajátos Nevelési Igényű gyerekek szépíró versenye az ANK-ban – az országos verseny 

megyei döntőjét Pécsett rendezik 

 

A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács országos szépíró versenyt szervez 

Magyarországon működő közoktatási intézmények sajátos nevelési igényű tanulói számára. 

A verseny célja a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése. 

A verseny résztvevői: az intézmények érvényes szakértői véleménnyel rendelkező tanulói. 

A diákoknak január 15-ig kellett jelentkezniük a versenyre, amely megyei és országos fordulóból 

áll.  

 

Kategóriák: 

1. Általános iskola 1-2 osztály 

2. Általános iskola 3-4 osztály 

3. Általános iskola 5-8 osztály 

4. Gimnáziumok, középiskolák, szakiskolák 

 

Az országos döntő: 2012. április 21-én lesz. 

Az ANK (Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ), mint akkreditált kiváló 

Tehetségpont aktívan részt vesz a verseny lebonyolításában, Pécsett itt rendezik a megyei 

döntőt, március 21-én 10.00 órától. 

 



 

Bölcsőde 

Szomorúan kezdődött számunkra a 2012-es esztendő. Január 13-án végső búcsút vettünk 

kolléganőnktől, Nagy Lászlóné Nóritól. 

Egy szép vers, egy jó zene, szeretettel tölti meg lelkünket a fagyos napokon is, ezért verseket 

és „ölbeli” játékokat, ringatókat adunk a gyerekeknek. Verset viszont most nektek is, 

kedves olvasók!  

Jó hírünk is van, megérkeztek az udvari játékok bölcsődénkbe, melyekhez adomány útján 

jutottunk. Itt a farsang, áll a bál! Mulatunk is a kicsinyekkel. 

 

Januári történések 
 

Elbúcsúztunk Nóritól! 

2012. január 13-án végső búcsút vettünk - nemrég nyugdíjba vonult 

kolléganőnktől - Nagy Lászlóné Nóritól. 

 

Álljon itt saját költésű verse, melyet a bölcsőde 30 éves jubileumi 

kiadványába írt az általa vezetett Nebuló báb-csoportról. 

 

 

Bábosok éneke 
 

Nem oly rég volt - 26 elröpült éve, 

Elkezdtünk valamit a bölcsődébe. 

Bábokat készíteni, szabni-varrni, 

Utána a meséket elő is adni. 

Láttunk tapsoló, kacagó gyerekeket 

Óh! de jó is volt mindenkinek. 

Bábosaink gondolata igen-igen jó, 

Ábránd csoportnévről, így lett Nebuló! 

Bevetettük magunkat az önfeledt, vidám próbákra, 

Cica, kutya, nyuszi is jött, meg a sunyi róka. 

Sok állatot, Marcit és Mónit várták a gyerekek, 

Ott voltak a szülők is és a vendégek. 

Pakkja a télapónak meg is volt töltve, 

Oly sok mesét adott mindenkinek belőle. 

Ropták a bábok és a tagok is a kísérő zenét, 

Tagadhatatlan, kaptunk érte Nívó-elismerést. 



 

Intézményükben a vers mindig „terítéken” van. Legyen szó kisgyermekről, felnőttről, jeles 

napokról vagy másról, mely az érintett személynek/személyeknek fontos állomás az életében. 

Alkalom mindig akad. A pár perc melyet együtt töltünk - a bölcsőde ebédlőjében - megfűszerezi 

napjainkat.  

Ennek jegyében a 2012-es esztendő havi hírlevelei előtt Csanádi Imre: Hónap-soroló című 

versét adjuk át - soronként - a Kedves Olvasónak. 

 

Fogadjátok tőlünk szeretettel! 

„Jégen járó január” 

Folyamatosan zajlik „Zenés játszóházunk”, melyen a kis látogatók édesanyjuk ölében élik át 

a játék örömét, hisz a felnőtt az ölébe vett kisgyermekkel játszik. Ezek az úgynevezett „ölbéli” 

játékok (Kiss Áron 1891-ben találóan adta a nevet első gyermekjáték-gyűjteményének) egy 

része az egész test képét vázolják föl, vagy egy adott testrésszel foglalkozik, melyek fejlesztik a 

testtudatot. Témája lehet hétköznapi dolog (munkafolyamat, tevékenység, tárgyak), vagy 

természeti környezet, mely segíti a beszédértést, gazdagítja a szókincset. Utalnak tempóra 

(gyors-lassú), így a ritmusérzék, az egyensúlyérzék mozgásformára való ráhangolódás 

előszobája. Bennük rejlik a beszédhangokkal való játék, a nyelvre jellemző szabályok 

elsajátítása, valamint a koncentrálás képessége, a képi és fogalmi gondolkodás, az 

elvonatkoztatás is. A testközelség érzelmi biztonságot nyújt a csecsemő és/vagy kisgyermek 

számára.  

 

 

 

Februári előzetes 

„Fagyot fújó február” 
 

Csoda a „Csoda Bölcsődében” 

 

Örömmel tudatjuk, hogy kertváros helyi területi képviselője által felajánlott pénzadományból 

vásárolt nagymozgásos udvari játékok megérkeztek bölcsődénkbe. A játékok előírásszerű 

telepítését tavaszra tervezzük. 

 

Grób Gábor Kertváros helyi területi képviselőjének 

jóvoltából, „hivatalosan”, a bölcsőde vezetőjén 

keresztül, megtörtént az átadás. A képviselő az általa 

felajánlott pénzadományból vásárolta az udvari 

mozgásfejlesztő játékokat a kicsiknek. 

 

Az uniós szabványoknak megfelelő rugós állatfigurákat 

és láncos-egyensúlyózót egy-egy bátor kisgyermek 

azonnal ki is próbálta. 

 

A ceremónián jelen volt a felajánlón kívül Turi Katalin 

főigazgató asszony, Pethő József főigazgató-helyettes úr, Vörösné Deák Andrea a Sz.É.K. Fórum 

tagja, valamint szülők, akik a beszoktatás időszakát töltik gyermekeikkel bölcsődénkben. 

 

Erre a napra készülve Nebuló-bábcsoportunk „A gomba alatt” című mesét átdolgozta bölcsődei 

korosztályra, melyet vendégeink a kisgyermekek között ülve néztek meg. A mese folyamán az 

állatok kérésére a Süss fel nap… kezdetű gyermekdallal együtt csalogatták ki a napot a felhők 



mögül. Az előadás végén - a tízórai idején - rendhagyó módón frissen sült pogácsával kínálták 

vendégeink a kisgyermekeket. Kicsik és nagyok együtt falatoztak a bölcsőde ebédlőjében. 

 

A játékok kitelepítése az udvarokba a hó elolvadása után fog megtörténni, melyről hírt adunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Farsang hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok jegyében zajlott és zajlik a 

XXI. században is. 

A bölcsődés kisgyermek még nem tudja mi is az a Farsang. 

Csak azt látja, hogy másmilyen, mint a többi nap. Segítségül 

a csoportszobák közös díszítése, a kisgyermekek által 

készített farsangi kellékek - szemüveg vagy fejfedő - 

szolgálnak, valamint az elmaradhatatlan vidám ráhangolódás. 

Ez a nap lehetőség a kisgyermek és kisgyermeknevelők 

számára egyaránt, hogy annak a bőrébe bújhassanak, akiébe 

szeretnének.  

 

A farsangi mulatozás fánk nélkül nem az igazi. Hagyományosan ezen a napon farsangi fánk is 

szerepel az étlapon. Így február 14-én délelőtt színes forgatagban lehet része a kisgyermeknek, 

kisgyermeknevelőknek és a gyakorlatukat intézményünkben töltő tanulóknak is.  

 

ANK Óvoda 

Egészségügyi felvilágosító előadás a dolgozókért, esetmegbeszélő szakmai program a 

konfliktuskezelésről ugyancsak a dolgozókért, no és persze a hatékony, örömteli munkáért. 

Mi ezekkel nyitottuk az újesztendőt. De megkezdődtek a nyílt napok is, amelyeken 

egymástól tanulhatnak óvónőink, hisz mindig lehet valami újat, valami más fortélyt 

elsajátítani!  

 

 

Az ANK Óvoda az újesztendőt szakmai programokkal, a dolgozók számára szervezett, 

egészségügyi felvilágosító programmal nyitotta.  

 

Dr. Szalay Gábor klinikai főorvos tartott egészségnevelő és felvilágosító előadást, megbeszélést a 

mellrákról, annak megelőzéséről, felismeréséről. A nevelésnélküli munkanapon szervezett 

programon, a téma után érdeklődő valamennyi dolgozónk részt vehetett.  

 

A nevelésnélküli munkanap programjai között szerepelt még az óvónők számára felkínált 

"Együtt" című esetmegbeszélő szakmai program is, a gyermeki konfliktusok kezeléséről, 

megoldásmódjairól. A nagysikerű szakmai rendezvény, az egymástól való tanulás sajátos 

lehetősége, célja, egymás megsegítése, szakmai megerősítése volt. 

Az esetmegbeszélést moderálta: Hajnal Gábor, az Éltes EGYMI Nevelési Tanácsadó 

pszichológusa. 

 



            
 

A hónap másik fontos eseménye, hogy belső továbbképzésünk részeként megkezdődtek 

óvónőink számára a bemutató nyílt napok. A hospitálási lehetőséget nyújtó nyílt napokon a 

három épületben dolgozó óvónők az általuk választott, bármelyik kolléga munkájába, óvodai 

csoportjának mindennapjába pillanthat bele. Közös megfigyelési szempontok segítik a 

tanulságok megfogalmazását, összegzését. 

 

1. sz. Általános Iskola  

Halló Houston! Itt az ÉlményMűhely beszél!  

Az ANK Pécs is megjelenik Texasban, az űrkutatás egyik legjelentősebb 

kongresszusán 

A 2010/2011-es tanévben az ANK 1. számú iskolájában Szabó Ildikó tanárnő és Fenyvesi 

Kristóf (Jyväskylai egyetem, Finnország) kutató által kidolgozott ÉlményMűhely 

Tehetséggondozó Program (www.elmenymuhely.hu) keretében a diákok egy élmény- és 

gyakorlatközpontú, játékos foglalkozás sorozatban vettek részt. A kezdeményezésből 

tudományos eredmények is születtek.  

 

Az ÉlményMűhely munkacsoportjának tagjai, Kabai Sándor mérnök és Dr. Bérczi Szaniszló 

fizikus-csillagász vezetésével a program űrkutatási-pedagógiai lehetőségeit is feltérképezték. Az 

eredmények ismertetésére 2012. március közepén, a világ egyik legjelentősebb űrkutatási 

konferenciáján kerül sor Texasban: 

http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2012/ 

  

A művészet, a tudomány, a technológia és a környezettudatosság összekapcsolásán alapuló 

oktatási program révén a tanulók egy több mint 8000 elemből felépíthető bonyolult test tervezési 

folyamatába is bekapcsolódtak. Az ifjú tehetségek az összetett szerkezet megértése és a tervezési 

problémák megoldása kapcsán olyan konstrukciós kérdésekkel szembesültek, amelyek számos 

tekintetben hasonlóak az űrállomások szerkezeti modelljeinek tervezése során felmerülő 

problémákhoz.  

 

Az ÉlményMűhely űrkutatás-oktatási programját bemutató angol nyelvű közlemény itt 

olvasható: 

http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2012/pdf/2611.pdf 

 

Az ANK diákjai által is feldolgozott összetett modellt pedig az egri főiskolán építették meg: 

http://www.youtube.com/watch?v=TEH5XUKB3tc 

 

Februári előzetes 

 

Tánc és rajz felvételire várjuk a kicsiket 17-én pénteken, ugyanezen a napon rendezzük meg a 

Zrínyi I. matematika versenyt, és ugyanekkor tartják felső tagozatosaink délután 4-től este 8-ig a 

farsangot. 

http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2012/
http://www.lpi.usra.edu/meetings/lpsc2012/pdf/2611.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=TEH5XUKB3tc


2. sz. Általános Iskola 

 

Januári visszatekintő 

 

Nagy sikerrel zajlott januárban a „Suliváró” programsorozatunk, ahol a nagycsoportos 

óvodásoknak mutattuk meg iskolánkat, és azt, miért is jó a tanulás, mi mindent kínálunk nekik 

még a tanórai foglalkozásokon kívül. 

 

Ehhez kapcsolódóan ingyenes, játékos úszásfoglalkozáson vehettek részt az érdeklődők a hónap 

egyik szombatján a Sportegység uszodájában. 

 

 

 

Van egy álmunk! 

 

Egyre közelebb kerülnek álmaik megvalósításához a 2-es iskola 8. osztályos tanulói közül 

hárman. Weisz Liána, Nagy Hajnalka és Nikli Georgina a K&H Bank – „Ez készpénz – 

Van egy álmunk” - című játékára neveztek be Pozsár Vilmosné, Magdi néni segítségével. 

És, hogy mi az álom? A pályázati kiírás szerint az álom az, amit meg kell valósítani, 

mégpedig egy vállalkozás segítségével. 

 

A lányok egy diákutaztatási vállalkozás ötletét vetették fel. Ennek eredete részben onnan fakad, 

hogy ők maguk is szeretnének utazni, ám erre kevés lehetőségük van. Másrészt jók az ANK 

adottságai egy ilyen vállalkozáshoz, hiszen itt kollégium, étterem, uszoda, sportcsarnok is van. 

Ugyanakkor Pécs és környéke, Siklós, Szigetvár, Harkány, a Mecsek erdei vagy akár a 

Mecsextrém Park, sok látnivalót tartogat a diákoknak. 

Akik azt hiszik, hogy egyszerű egy ilyen álom elérése, tévednek. A 14-15 éves diákoknak bizony 

nagyon alaposan át kellett gondolniuk mindent. Kik lennének a célcsoport tagjai? Mit tudnának 

szolgáltatni az idelátogatóknak és mennyiért. Milyen segítséget várnának el az intézmény 

vezetésétől, más felnőttektől? Bizony ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához komoly 

marketing és pénzügyi tervet kell készíteni. 

Az országos versenyre most egy előzetes belépővel kellett jelentkezni. Ez lehetett egy a 

programot számítógépen bemutató power pointos előadás, vagy egy film is. A lányok és a 

tanárnő, ez utóbbit választották, amelyet megnézhetnek a http://youtu.be/9osCriO9Iiw linkre 

kattintva. A vállalkozást bemutató film már önmagában is nagy feladat volt, de az ANK-s 

vállalkozó hölgyek nagyon jól szerepeltek ezen a fordulón.  

 

„Január 10-én lezárult a 2011/2012. tanévi K&H Vigyázz, Kész, Pénz! országos 

tudásverseny első fordulója. A vetélkedőre 539 csapat jelentkezett az ország minden 

területéről” – olvasható a verseny honlapján, ahol az is megtekinthető, hogy a 7. 8. osztályosok 

kategóriájában a 40 továbbjutó között ott van a „Gazdálkodj okosan!”csapata is. 

Tudásukat a regionális döntőben is megmutathatják. 
Gratulálunk eddigi teljesítményükhöz! Szurkoljunk nekik valamennyien, hogy megvalósulhasson 

az álmuk! 

(cikk: Fábián Mária) 

 

 

http://youtu.be/9osCriO9Iiw


Gimnázium 

Szalagavató és Comenius program. Érdekességek a gimnázium januári és februári életéből. 

 

A Szalagavatóról a Cserebogár diákújság új diákújságírója, Málnai Adrienn 11.c osztályos 

tanuló írt. 

 

Szalagosok 

Ünnepély, buli…., kinek, mi! A végzős diákok életében egy nagyon fontos esemény volt 

január 27-én, intézményünk színháztermében. Ekkor tartottuk ugyanis a hagyományos 

Szalagavató ünnepélyt, vagy bulit…, azaz kinek, mit. Hiszen biztos, mindenki másként 

fogja fel. Van akinek csak egy szalagot jelent az egész. Van akinek viszont meghatározó 

mérföldkő az életében.  

                          

Idén az én osztályom vállalta a „műsorozást”, pontosabban, drága osztályfőnökünk, Tislerics 

László tanár úr vezetésével állítottuk össze az egész előadás kompozícióját. Így ez a pénteki 

délutánból lett este, számunkra is nagyon sokat jelentett. Kezdjük a legelején… 

Rengeteg ember, össze-vissza rohangáló végzősök, és úgy an block mindenki rohant, kivéve 

talán a büfés nénit. A színházterembe való bejutás nekünk, a műsort magára vállaló osztálynak 

sem volt egyszerű. Végül azért sikerült.  

Szépen elkészültünk, és persze felkészültünk. Elkészültünk a látvánnyal, a dekorációval, és 

felkészültünk az eseményre lelkiekben is. Ezen a napon mi voltunk a „VIP-esek”, mi segítettünk 

abban, hogy az ünnepi rész zökkenőmentes legyen. Majd elkezdődött a Szalagavató eseménye 

azzal, hogy a  12. osztályosok bevonultak a színházterembe. Néhány megfáradt szempárt, és 

megannyi boldogságot sugalló tekintet lehetett látni. Igen, a függöny mögül ezeket tudtam 

elcsípni. Elhangzott a Himnusz, teltház volt a színházteremben. Az igazgatónő, a tanárok, a 

rokonok, a végzős diákok, és természetesen mi, a szervezők töltöttük meg a hatalmas termet.  

 

Útjára indítottuk a műsort, amire oly sokat készülődtünk. Elsőként Demjén Ferenc egyik slágere, 

a Szabadság vándorai című dal hangzott el. A közönség megcsodálhatta a hozzá tartozó, 

sokatmondó videoklipet is. Aztán következtek azok a bizonyos monológok, amiket rengetegszer 

próbáltak az osztálytársaim. Sikerük után következett egy duó, Kovács Denise éneke, és Fábián 

Petra koreográfiája. Az estén elhangzott egy, az eseményhez tökéletesen illő, Kovács Kati szám 

is. Végezetül az osztály közösen elénekelte a Bartók Eszter féle Búcsúdalt. Azt hiszem, sikerünk 

volt. Következett talán az est fénypontja, a szalagok feltűzése. Mivel mi C osztályba járunk, 

rendhagyóan a C osztálynak tűztünk. Mint ahogy azt utólag megtudtam, nem minden csapatnál 

ment zökkenőmentesen a folyamat, de az én osztályomnak sikerült a szalagtűzés. Megtörtént a 

virágok átadása is, majd következtek a gratulációk. Jó volt így együtt látni a végzős osztályokat. 

Némi meghatottságot éreztem a levegőben. Ez nyilván nem véletlen. 

http://cserebogardiakujsag.bloglap.hu/cikkek/szalagosok-18462/


                               

Egyébként a szalagok tűzésével nem ért véget az este. Mind a három osztály picit átszellemült, 

magukra öltötték az osztálytáncukhoz illő ruháikat, előadták a produkciókat, amelyekkel 

készültek. A háttérben ugyanakkor kivetítőn figyelemmel lehetett kísérni az eltelt négy évüket. 

Fotókat láthatott a közönség az osztályok közös programjairól, az osztálykirándulásokról, de 

összehasonlíthattuk a gyerekkori képükkel a mostani énjüket is. Nagyon ötletesen oldották meg, 

tetszett az egész!  

Nem maradhatott el természetesen a bál sem… Rengeteg szép ruhát lehetett látni, kattogó 

vakukat, büszke hozzátartozókat.  

Gratulálok minden kedves végzősnek! Jövőre Mi következünk!    

Málnai Adrienn – 11.c 

(fotók: a gimnázium honlapjáról) 

Nemzetközi diákcsapat az egészségeses étkezésért 

 

A Comenius program, amely egy Európai Uniós projekt, különböző országok tanárainak és 

diákjainak iskolai együttműködéséről szól. Számtalan témát dolgoznak fel közösen a 

diákok. A programban résztvevő ank-s gimnazisták az egészséges étkezés, az ételkészítés, és 

a tradicionális ételek témakörét tárják fel.  

A programban rajtunk kívül még 6 ország vesz részt, tudom meg Bender Ágnes angol 

tanárnőtől, így Olaszország, Spanyolország, Bulgária, Lengyelország, Törökország és 

Románia diákjaival, tanáraival dolgoznak együtt. 

 

 
 

A témákat a diákok választhatták, vagy a program kiírói javasolták? 

 

Voltak ajánlások a pályázatot kidolgozók részéről, amelyek közül választhattak a diákok. De 

önállóan is kitalálhattak a résztvevők témákat. Mi azért választottuk az egészséges étkezéssel, az 

ételkészítéssel és a tradicionális ételekkel kapcsolatos témát, mert ebben a programban nem csak 

középiskolások vesznek részt, más országokból általános iskolások, sőt alsó tagozatos kisdiákok 

is jelen vannak. Úgy gondoltuk ez az a terület, amely nemcsak a tinédzsereknek, hanem a 

fiatalabb korosztálynak is jelent valamit. Ők is aktívan, sok újat mondva kapcsolódhatnak a 

területhez. 

 



Mi az, amit egy magyar diák mondhat erről egy spanyol vagy török társának?   

 

Egy magyar diák nagyon sok újat tud mondani az étkezési szokásainkról, a jellegzetes magyar 

ételeinkről, vagy akár arról, hogy nálunk milyen étkezési zavarok jelennek meg az ő 

korosztályukban. De arról is szó eshet, hogy a mi szokásaink szerint mely táplálékok számítanak 

egészségesnek, és melyek nem. Persze ez ugyanúgy igaz a többi országban tanuló diákra is. 

Sokat tanulhatnak egymástól, konkrét javaslatokat tudnak majd a program végére reményeink 

szerint megfogalmazni annak érdekében, hogy az ifjúság egészségesebben étkezzen. 

 

Azok a diákok, akik bekerültek a programba, milyen feltételeknek feleltek meg? Nyilván 

egy nemzetközi projekt esetében kevés, hogy ha csak érdeklődtek a téma iránt. 

 

A program munkanyelve az angol, így természetesen csak azok az érdeklődő diákok jöhettek 

szóba, akik jól beszélik a nyelvet. Nagyon sok workshop lesz mindig más országban, a 

diákoknak csoportmunkában kell dolgozniuk, ahol a kommunikáció nyelve az angol, tehát igen 

csak jól kell kommunikálniuk a témáról. Persze sok szabadidős és kulturális közös tevékenység 

is lesz, nyilván ekkor is fontos, hogy tudjanak beszélni egymással a résztvevők. A mi diákjaink 

vagy emelt szintű angolra járnak, vagy a kéttannyelvű tagozatra, ők már jól beszélnek mind a 

társalgási, mind a szakmai részt tekintve. 

 

Mi az a projektben, ami többet ad a diákoknak, mint a hagyományos gimnáziumi oktatás? 

 

Nagyon nagy előnye egy ilyen pályázatnak, hogy a gyerekek kitekintenek Magyarországról, 

meglátják, hogy más európai uniós országban hogy élnek a fiatalok. Észreveszik a hasonló 

problémákat, megtapasztalják a különbségeket, miközben nagyon sok új készségre, tulajdonságra 

tesznek szert. Így például az együttműködés, a tolerancia, a mások kultúrájának, 

hagyományainak tisztelete, megértése. 

A gyerekeket és a szülőket nagymértékben inspirálja a részvételre az, hogy uniós forrásból, 

minimális hozzájárulással tud elutazni Európa számos országába. De nagy ösztönző az is, hogy 

sok gyerek szeret csoportban dolgozni, és külföldi diákokkal ismerkedni, kapcsolatot tartani. 

 

A diákokat érdekli is a téma, most ahogy beléptem ide, már nagyban dolgoztak a projekten, 

tablókat készítettek éppen egy ilyen jellegű bemutatóhoz. Díszítik a folyosót, a termet, ami 

nem véletlen, hiszen már készülnek az első nemzetközi találkozóra. 

 

Ez már az első workshop-unk. Mindig van egy téma, amit csoportokban dolgoznak fel a diákok, 

annak végeredménye egy projekttermék. Miközben dolgoznak, az interneten keresztül 

kommunikálnak egymással, anyagot, információt gyűjtenek, együttműködnek. A 

projekttermékeket aztán bemutatjuk például itt az iskolában, közzétesszük az interneten a projekt 

honlapján. Most a Comenius falat kezdik el készíteni, ezzel az a célunk, hogy a többieknek 

bemutassuk ezt a programot. Itt a találkozókról, a tapasztalatokról készült fotók, írások, 

illusztrációk láthatók, olvashatók folyamatosan. 

 

A résztvevő diákok pályaválasztását befolyásolja ez a projekt? A gimnáziumnak ebben, 

hasonló projektek révén, már hosszú évek óta van tapasztalata, mit látnak, többen 

választanak nemzetközi szakirányt a továbbtanulásban? 

 

Igen. Az eltelt időszakban azok a diákjaink, akik már nemzetközi kapcsolatra tettek szert az 

eddigi pályázataink révén, aktívak az angol nyelv választásában a továbbtanuláskor. De van 

olyan diákunk, aki Brüsszelben, az Európa Parlamentben dolgozik már, nemrégiben tartott éppen 

erről előadást a gimnazistáknak. Sokan mennek külföldre dolgozni, de vannak akik az egyetemi 

tanulmányaik mellett mennek ki külföldre az Erasmus programmal, mégpedig azért, mert már 

megfertőződtek azzal, hogy milyen a nemzetközi diákélet. 

 



Meddig tart a Comenius program, és mennyiből valósul meg ez a sok találkozó, illetve 

workshop és projekt? 

 

A projekt két évig fog tartani, 2011-ben kezdődött, tehát 2013-ban zárul majd. Mi 13 ezer eurót 

nyertünk a megvalósításra. Minden pályázó ország más összegben részesült.  

Bízom benne, hogy a résztvevő 15 diák óriási élménnyel és sok hasznos tapasztalattal 

gazdagodik majd. 

 

(Cikk: Fábián Mária) 

 

 

 

A Comenius Nemzetközi Projekthét résztvevői itt az ANK-ban dolgoztak február 6 és 10 

között  

 

A 'Raindrops Bring Life to All of Us'  projekt keretében holland és spanyol diákok és 

tanáraik érkeztek Pécsre, ahol az ANK Gimnázium angol kéttannyelvű tagozatos tanulói 

látták őket vendégül.  
 

A hét során érdekes, kreatív projekteket készítettek ország ismeret, természet- és 

környezetvédelem témakörökben. A vegyes kiscsoportokban a fiatalok jobban megismerik 

egymás országait, életét, szokásait. 

 

Hétfőn a magyar diákok mutatták be prezentációikat a témákról a külföldi fiataloknak. Kedden 

Budapest nevezetességeit tekintették meg, szerdán az ANK Gimnáziumának életével 

ismerkedtek, csütörtökön Keszthelyre kirándultak, hogy a Balaton Múzeumban tájékozódjanak a 

Balaton élővilágáról. Pénteken összegezték a közös élményeket, tapasztalatokat. 

 

A részt vevő diákok saját honlapot is létrehoztak, ahol a projekttel kapcsolatos minden 

információ megtalálható: www.comeniushungary.atw.hu 

Művelődési Ház 

Háromdimenziós filmvetítés, képzőművészeti kiállítás, a Bokréta Népdalkör tévéfelvételes 

próbája és a Szülők Akadémiája – néhány a sok érdekes program közül, amelyekkel 

megkezdődött, vagy mondjuk inkább hogy folytatódott 2012. Művelődési Házunk rengeteg 

klubnak ad otthont, és számtalan bállal, érdekes előadással várja az érdeklődőket. 

Íme, a januári visszatekintő és a februári programajánló! 

 

Az idei év több 3 dimenziós mozifilm vetítésével kezdődött. Az érdeklődők két hétig láthatták a 

különleges természeti és műszaki-, illetve mesefilmeket, összesen hármat. Körülbelül 800 fő látta 

az előadásokat. 

 

Kővágószőlősi képek – a Medgyesi Ferenc Alkotókör anyagaiból nyílt kiállítás galériánkban 

január 6-án. A képek három hétig voltak láthatók.  

    
 

http://www.comeniushungary.atw.hu/


Amint bezárt ez a kiállításunk, már nyitottuk is a következőt. Boda Miklós irodalom- és 

művelődéstörténész olaszországi fotóit láthatják, Immagini címmel. A kiállítás február 18-ig 

tekinthető meg.    

 

 
 

Hamarosan, a fotókiállítás után új tárlat nyílik. Február 23-án 18 órakor, egykori 

művésztanárunk, Pongrácz Éva munkáiból tekinthetnek meg néhányat. 

 

A Bokréta Népdalkör az ANK egyik csoportja. A lelkes, nyugdíjas korúakból álló csapat heti 

rendszerességgel próbál nálunk fellépéseire. Nemrégiben felvételt készített róluk, a tagokról, 

munkásságukról a városi televízió, a felvételt ebben a hónapban fogják műsorra tűzni. 

 

Elindult ismét a Szülők Akadémiája sorozatunk. Az első előadást január 12-én Mérő László 

professzor úr tartotta.  

Az előadáson jelen volt a Cserebogár diákújság újságírója, Csernyánszky Benigna, 11. a 

osztályos diák. Az ő beszámolóját olvashatják. 

„Hirtelen felindultságból elkövetett okosság” 

Prof. Dr. Mérő László előadásának címe, melyet a Szülők Akadémiája 2012. január 12-ei 

bemutatójához választott, igencsak találó volt. A Nevelési Központ programsorozatának 

első előadója érdekes és minden ember számára fontos dolgokra világított rá: az érzelmek 

szerepére a mindennapi életben. 

 

A sokat tapasztalt matematikus, pszichológus korábban élt filozófusok és pszichológusok (mint 

Platón, Descartes és Freud) munkáit vette alapul. A későbbiekben kitért William James (1800-as 

évek) elméletére, mely szerint a zsigeri változások meghatározzák az érzelmeink változását. 

Ennek bizonyítására használta például a hazugságvizsgáló gépet, melyről kiderült, hogy csak a 

hazugság vizsgálatára képtelen. Ennek megállapítására sokkal egyszerűbb megtanulni néhány 

http://cserebogardiakujsag.bloglap.hu/cikkek/hirtelen-felindultsagbol-elkovetett-okossag-17704/


alapvető dolgot az emberről, főként az érzelmeiről. Az alapérzelmek ismeretében sokkal 

könnyebb egy kívánt reakciót kiváltani valakiből, mint vaktában próbálkozni, azonban ezek nagy 

hatással lehetnek a gondolkodásunkra is. Így a hazugságvizsgálót megszégyenítve előbb 

ismerhetik fel, ki, mikor nem mondd igazat. Nem mindegy azonban milyen hangulatban 

próbálják ki ezeket a dolgokat. Mármint nem a kísérletező hangulata fontos, hanem a kísérleti 

alanyé. Meglepő például, de amíg mindenki szeret jó kedvű és vidám lenni, a rosszkedv sokkal 

jobb dolgokat hozhat ki az alanyokból. Bizonyított tény, hogy rosszkedvűen az ember sokkal 

kreatívabb lény, mint jókedvűen. Ha valaki időt szán saját érzelmeinek kiismerésére, 

megtanulhatja kontrollálni őket, amivel helyzeti előnybe kerülhet egy hirtelenharagú, az érzelmei 

irányítására képtelen emberrel szemben. 

Ezekben a témákban több könyv is napvilágot látott már, egyike ezeknek Mérő László: Érzelmek 

logikája című könyve. Freud (Álomfejtés, Pszichoanalízis), Descartes (A filozófia alapelvei, 

Metafizikai elmélkedések) és Platón (Levelek, Törvények) művei is nagymértékben 

befolyásolták a pszichológia és az emberi érzelmek kutatásának fejlődését.  

 

Fotók - www.pecsiriport.hu  

 

Aki többet szeretne tudni, esetleg a következő előadásra eljönne, kattintson az alábbi linkre: 

http://www.educentrum.hu/muvhaz/hir/2168 

(Cikk: Csernyánszky Benigna – 11.a) 

A Szülők Akadémiája következő előadására február 7-én került sor, amikor Dr. Fischer Eszter 

pszichológus beszélt a „Modern mostohák, a páromnak gyerek van” témáról.  

 

     
 

Azok, akik nem tudtak részt venni ezen az érdekes előadáson, most elolvashatják a Dr. Fischer 

Eszterrel a témában készült, és a Zsebibaba újságban megjelent cikket. 

Válságban – párkapcsolati krízis kisgyermekes családoknál 

 Sír a gyerek. Nem tudom miért sír. Hetek óta nem válaszolok levelekre. Nem tudom, mi 

történik a világban. Ő meg hazajön a világból. Elégedetlen, hol nyíltan, hol burkoltan. 

Nem veszi át a gyereket, mert fáradt. Nem kérdezi, meg hogy vagyok. Nem aludtam 

hónapok óta egy rendeset. Elegem van!!!! 

http://www.pecsiriport.hu/
http://www.educentrum.hu/muvhaz/hir/2168
http://www.educentrum.hu/muvhaz/hir/2319


Ismerős? Legtöbbünknek igen. Hiába tudjuk, hogy igazságtalanok vagyok, hogy a szülés után 

megváltozott életünkben néha nem találjuk a helyünket, akkor is vacakul érezzük magunkat. És a 

gyerekre mégsem haragudhatunk, hát haragszunk a párunkra. Mit tehet ilyen helyzetben az 

édesanya és hogyan tudja tompítani az elkeseredést az édesapa? És mit tehet ezen belül a nő, és 

mit a férfi? 

Ma 1000 házasságkötésre közel 600 válás jut. A statisztikát kicsit tompítja, hogy egyre többen 

nem házasságban nevelik a gyermeküket szabad akaratukból, de még így is sok. Meglepő módon 

egyre növekszik azoknak a száma, akik nem 10-20 éves kapcsolatba fáradtak bele és döntöttek a 

különélésről, hanem néhány éves együttélés után, kisgyermekekkel élve válnak el. 

Miért lehet ez így? Mi történik velünk,  a szerelmespárral várva várt, vagy éppen véletlenül 

érkező csemeténk megérkezése után? 

A legtöbb pár életében az első gyerek megszületése komoly próbatételt jelent. - mondja Fischer 

Eszter, pszichológus szakértőnk, a Modern mostohák című könyv szerzője (SAXUM, 2005) - Az 

életforma egyik pillanatról a másikra, soha nem látott mértékben megváltozik. Csak gondoljunk 

bele. Ma a nők nagy része harmincon túl vállalja az első gyermekét. Évek óta tartó, stabil 

kapcsolatba, kialakult szabadidős és baráti szokásokkal. Sokkal nagyobb a kontraszt a régi és új 

élet között, mint régen volt. És ezen sokat segít, hogy a társadalmi szokások arrafelé mozdultak, 

hogy már nemcsak az anya kompetenciája teljes mértékben a kisbabával törődni. Mégis a férfi 

az, aki ebből jóval kevesebb részt vállal - már csak a  biológia, meg a fizikai jelenlét miatt is. A 

még tapasztalatlan, kezdő szülőknek a csecsemő melletti 24 órás szolgálat testileg-lelkileg 

nagyon megterhelő (alvásmegvonás!), főleg az anyának, akinek lelkiállapota a hormonális 

változások, a szoptatás, a test drámai megváltozása miatt amúgy is labilis. Ehhez hozzájárul a 

külvilág beszűkülése, hiszen egy időre szinte minden addigi tevékenységét, munkáját, szociális 

kapcsolatait fel kell adnia.  

Van, akinek ez könnyebben megy, van, akinek nehezebben, de nehéz találkozni olyan párral, 

akiknek egymáshoz való viszonyuk ne változott volna meg az első szülés utáni 1-2 évben. 

Fischer Eszter szerint ennek az állapotnak a kialakulásában kulcsszerepet játszik a kialvatlanság, 

és az, hogy a  férfiak ugyanarra a testi-lelki törődésre vágynak, amit megszoktak a kapcsolat 

korábbi szakaszában, de ezt a párjuk éppen a felébredő anyai ösztön és a leterheltség miatt 

képtelen nyújtani. Furcsa, skrizofrén állapot ez: egyrészről életünk legboldogabb időszakát éljük, 

mert szinte a külvilágtól függetlenül boldogan forrhatunk össze a gyermekünkkel, csodálhatjuk a 

fejlődését, másrészt pedig széthullik az, ami korábban a részünk volt: szerelem, barátság, hivatás, 

és darabonként kell összerakni. 

Mi a jó hír? Hogy a pszichológus tapasztalatai szerint legtöbbször magunktól összerakjuk. 

Ezeket a problémákat, bármilyen súlyosnak is tűnnek, az idő általában megoldja. Ha 

hozzászokunk az új életformához, ha beletanulunk a gyerekgondozásba, akkor egy idő után (ha a 

gyerek is végre átalussza az éjszakát!), már „látszik az alagút vége", és a párkapcsolat is új 

szakaszba léphet. 

Kettőnk szoros egymáshoz kapcsolódását lazítani kell, hogy a gyerek beleférjen és bizony 

lesodor bennünket a párunknál az első helyről. Jó tudni, hogy ez így van rendjén. Ugyanakkor, 

szakértőnk szerint, a gyerek össze is kapcsol, miközben szétválaszt. Közös ügy, közös feladat, 

közös öröm, közös teljesítmény, közös intimitás, ez idővel egyre mélyebb, tartós összetartozást 

teremt. Így leszünk család végérvényesen és visszavonhatatlanul. 

Mégis sokan vannak, egyre többen, akik feladják. 



Ha a harag, a csalódottság állandósul, elindul lefelé a kapcsolatot pusztító spirál - minél 

rosszabbul bánsz te velem, annál rosszabbul bánok én veled, minél kevesebbet kapok tőled, annál 

kevesebbet adok neked, ha nekem rossz veled, legyen neked is rossz velem... Egy idő után ebből 

már nagyon nehéz kikeveredni. Kifelé fordulunk, új kapcsolatra vágyunk, akitől végre mindazt 

megkaphatjuk, amit elmérgesedett, megromlott házasságunkban már nem. Persze, ha egy 

kapcsolat reménytelenül megromlott, akkor nincs más megoldás, mint a válás. De nem biztos, 

hogy ami a kritikus időszakban olyan elviselhetetlennek tűnik, valóban a kapcsolat végleges 

megromlását bizonyítja. Ha nem dobjuk be rögtön a törülközőt, egy-két év alatt kiderülhet, hogy 

amit a kapcsolat végének hittünk, csak átmeneti krízisállapot volt.  

Talán az a tudat is segít a nehéz időszakot átvészelni, hogy ami történik, normális. Sok-sok pár 

átélte ugyanezt családdá formálódásuk időszakában. Hogyan segíthetünk magunkon? Az 

édesanyáknak fontos tudni, hogy gyerekkel otthon lenni nem egyenlő a bezártsággal. Minél 

rugalmasabbak vagyunk, annál rugalmasabb lesz ő is. Menjünk vele, ha úgy érezzük, hogy sok 

már az otthonlét. Tegyük ezt úgy, hogy közben maximálisan figyelembe vesszük a baba 

szokásait, igényeit. A harag nem jó tanácsadó, de szokott segíteni, ha haragunk mellett 

rákényszerítjük magunkat, hogy anyaként vagy apaként kedveskedjünk a társunknak. Ez 

általában hatékonyabb, mint a bosszú. 

(Zsebibaba újság) 

 

Közösségi házunkban működik a Kertészek Baráti Köre. Buzás László nyugdíjas 

kertészmérnök vezeti ezeket a beszélgetéseket. Januárban szó volt a Mérgező növényekről a 

lakásban, de kiselőadást tartott az érdeklődőknek „Tervezzük meg a kertünket” címmel is. 

Február 14-én pedig arról volt szó, hogy milyen téli munkák várnak az otthoni kertészekre a 

kiskertben, illetve, hogy milyen magokat vásároljunk a tavasz közeledtével. A baráti kör várja 

az érdeklődőket, az összejövetelek ingyenesek.  

 

A közösségi házban Trebbin Ágost „Kertváros megér egy estét” címmel, Temesvárról tartott 

egy kis virtuális kalandozást. Február 10-én pedig „Az a csodálatos Bledi tó és a rejtelmes 

Vintgar szoros”-ról tartott képes sétát. A Tolsztoj utcai Közösségi Házba továbbra is várjuk az 

érdeklődőket, az előadások, vetítéssel egybekötött úti beszámolók ingyenesek.  

 

     
 

Ugyancsak a Tolsztoj utcai Közösségi Házban tartja estjeit az Irodalmi Kávéház. A sorozat 

keretében Bertalan János nyugalmazott gimnáziumi igazgató, irodalomtanár Móra Ferenc 

munkásságáról, műveiről beszélt január 17-én. Az előadások mindig érdekesek, színesek, sok 

különlegességet adnak a hallgatóságnak. Az Irodalmi Kávéház hangulatát február 28-án 

megtapasztalhatják mindazok, akik részt vesznek a Gyulai – esten, délután 5 órától.  

 

 



Tavaly a bölcsődében, most pedig a három óvoda óvónőinek és dajkáinak tartott beszélgetést, 

előadást dr. Szalai Gábor klinikai főorvos a mellrákról, pontosabban: Gyógyítható-e a 

mellrák? - címmel. Ismét nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a résztvevőktől az előadásról.  

Ha valamelyik intézményegység úgy érzi, hogy ők is szívesen vennék a főorvos úr 

tájékoztatását, keressék a Művelődési Házban Rónaky Anikót, aki nagyon szívesen 

megszervezi a találkozót.  

 

Másodszor rendeztünk véradást ebben a tanévben, a második alkalom januárban volt a 

Művelődési Házban. Örülünk, hogy sokan lelkesek és akarnak, no meg tudnak is segíteni 

azoknak, akiknek szükséges, hogy vért kapjanak. A legutóbbi eseményen 28 fő vett részt. 

Tavasszal is szervezünk véradást, kérjük, hogy akik még nem jelentkeztek, gondolkodjanak el, 

milyen egyszerűen tudnak segíteni embertársaiknak ezáltal, jelentkezzenek majd a felhívásunkra! 

  

Bábelőadásokra vártuk a kicsiket januárban is, ez volt sorozatunk 2. rendezvénye, amelyen a 

Fabula Bábszínháztól a Nagy akarok lenni című darabot nézte meg közel 200 gyerek. Az 

előadásnak óriási sikere volt.  

 

 
 

A Bacchus Borklub minden hónap utolsó szerdáján tartja összejövetelét intézményünkben. 

Számos érdekes, tanulságos előadás, beszélgetés fűszerezi az együttléteket. Januárban Berki 

László főorvos úr tartott előadást a Szív és érrendszeri betegségek kialakulásáról. Február 

29-én pedig a borkezelésről hallgathatnak előadást az érdeklődők, majd megbeszélik a 

borverseny előkészületeit.  

 

 
 



A Baba Mama Klub szerdánként tartja összejöveteleit. Minden alkalommal más és más 

előadásokkal várják az édesanyákat, nagymamákat.  

 

A februári programok egy része itt olvasható: 

február 15. - Az óvodaiskoláról - Előadó: Hajnal Éva pedagógus 

február 22. - A gyógytornáról és a kineziológiáról - Előadók: Várszegi Zsuzsanna 

kineziológus és Szegő Virág gyógytornász 

február 29. - Kismamák és a munkaerő-piaci lehetőségek - Előadó: Mateisz Martin 

munkaügyi előadó 

Az előadások kb. fél óra időtartamúak, ezt követően ismerkedésre, játékra, beszélgetésre is van 

lehetőség.  

 

Íme egy fotó az egyik foglalkozásról: 

 
 

Az ANK Nyugdíjas Klubjában Märcz Éva tartott a környezetvédelemről előadást januárban, a 

biokertészetről a Vadvirág Egyesület tájékoztatta a megjelenteket, Kukai Sándor pedig a 

magyarság történetéről beszélt a tagoknak. Februárban a pécsi botanikus kertészet 

mutatkozik be, Fischerné Virág Éva a szűrővizsgálatokról tart majd előadást, Ötvös 

Károlyné pedig a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal ismerteti meg a klubba járókat. A 

foglalkozásokat csütörtökönként délután tartják. 

Az ANK Baranyai Madárpók tartók Klubja és a Baranyai Hüllőtartók Klubja minden 

hónap első szombatján tartja összejövetelét. Februári témájuk a behozott pókok, bőrök ivar-

meghatározása sztereo-mikroszkóppal, majd a madárpókok tartásáról és szaporításáról 

lesz szó, valamint az egzotikus állatok gondozásáról. De beszélnek a takarmányokról, a 

takarmány-állatokról, és lesz rendszertani betekintő is, mégpedig a kétéltűek világába. Az 

előadások után kötetlen megbeszélésekre van lehetőség, minden madárpók és hüllőtartó 

kicserélheti tapasztalatait. 

Előzetesek még februárra: 

Február 21-én 19.00 órától dr. Csernus Imre „A párkapcsolatok - nemek harca” című előadása 

látható. Jegyek korlátozott számban még kaphatók az aula információs pultjánál.  

 

Február közepétől a FARSANG-ról látható kiállítás a galérián.  

 



Kollégium 

Farsangi mulatsággal indult a február! Kik a kollégium legműveltebbjei? - diákjaink 

készülnek a műveltségi csoportvetélkedőre. De nemcsak műveltségüket mutatják meg, 

hanem azt is, milyen tájékozottak az egészségügyi témák tekintetében. A sportélet is tovább 

folytatódik idén, felhívást tettünk közzé kollégiumi röplabda- és úszóbajnokságon való 

részvételre! 

 

 

Farsanggal űztük a telet és a fogcsikorgató hideget február 8-án. A mulatozás egy elegáns és 

látványos nyitótánccal kezdődött, melyet a Művészeti Iskola tánccsoportja mutatott be. Ezt 

követte a csoportok jelmezes felvonulása. E két műsorszám már megalapozta a jó hangulatot, 

amelyek után hajnal helyett, takarodóig tartott a tánc. Ezt csak egy rövid időre szakította meg a 

tombolasorsolás. A Gasztronómia szakkör hagyományosan Büfét "üzemeltetett" az elvesztett 

kalóriák pótlásra. 

 

 
Életünk megmentői a farsangi mulatságon 

 

Vajon kik a kollégium legműveltebbjei? 

Erre a kérdésre február 9-én kaphattuk meg a választ, ekkor tartottuk ugyanis a „Legműveltebb 

csoport” elnevezésű vetélkedőnket. A csoportok képviselői idén a matematika témakörében 

mérték össze tudásukat, egy csoportmunkával kitöltendő feladatlap segítségével. A cím tehát a 

hagyományok miatt „legműveltebb”, hiszen a matematika nem a teljes műveltségi terület, ám a 

vetélkedő majd folytatódik, hogy tényleg kiderüljön, melyik csoport a legműveltebb! 

 

 
A műveltségi vetélkedő egyik csoportja 

 

Drog, dohányzás, alkohol – csak néhány téma azok közül, amelyek érintik a fiatalokat. A 

kollégiumban a megelőzésről, a kezelésről, az egészségügyi ártalmakról is sok szó esik a 



diákokkal történő beszélgetések során. De azért a foglalkozásokon egy szimpla beszélgetésnél 

sokkal mélyebb szinten dolgozzuk fel a témákat, olyannyira, hogy vetélkedőn mérhetik össze 

tudásukat a fiatalok. 

 

 
 

 Kötözés az Egészségügyi vetélkedőn   Kötelezettségvállalás 

 

Az Egészségügyi vetélkedőt február 28-án, 16.00 órától tartjuk, előtte pedig a drogról, a 

dohányzásról, az alkoholról, a rákról, az aidsről, a fogamzásgátlásról és az elsősegélynyújtásról 

tartunk felkészítőt a kollégistáknak. 

A fődíj egy ajándékkosár lesz, de minden résztvevő kap apróbb ajándékokat!  

Tudjuk, hogy nem csak az ajándék a motiváció, de azért nem árt ezt sem hangsúlyozni.  

Ami még nagyon fontos, hogy szeretettel várjuk a vetélkedőre idén is az 1-es és 2-es sz. 

általános iskola 8. évfolyamos tanulóit, illetve a gimnázium 9. évfolyamos diákjait! 

  

 

ANK Röplabda Bajnokság - 2012 

 

Röplabda Bajnokságot szeretnénk indítani idén tavasszal. Évről évre egyre nagyobb 

népszerűségnek örvendenek a Középiskolai Kollégium által szervezett Röplabda Kupák Pécsett, 

ezért a sportág növekvő népszerűségét kihasználva, arra gondoltunk, hogy 2012 tavaszán 

megrendezzük az ANK Röplabda Bajnokságot.    

 

Célunk, a röplabda népszerűsítése azon kollégisták körében, akik iskolai és kollégiumi 

keretek között játszanak. Szeretnénk, ha rendszeresen sportolnának diákjaink, és persze 

rendszeresen, hétről hétre, egy bajnokság keretében mutathatnák meg, mit is tudnak. 

Tervünk, hogy legyen egy „Kollégiumok bajnoka” – cím, és lehetőségünk legyen a további 

helyezések kiosztására is. 

 

 

Kollégiumok Közötti Városi Úszóverseny az ANK-ban 

 

Versenyszámonként 2 fővel lehet nevezni a február 20-i Kollégiumi Városi Úszóversenyre.            

25m mell, gyors, hát és 50m gyors (minden számban külön fiú-lány) versenyszámokban 

mérhetik össze képességeiket a résztvevők. 

 

Február 23-án emlékműsorral gondolunk a Kommunista diktatúra áldozataira. Az emléknapra 

a diákok az ehhez kapcsolódó események dokumentációját és fotóit kiteszik a faliújságra. 

 



Februárban is folytatjuk a nagysikerű Teaház sorozatunkat. Közös zenélés, éneklés, finom teák, 

szendvicsek és a népszerű karaoke várja a kollégistákat. 

 

 
 

Könyvtár 

Várjuk a gimnáziumi és kollégiumi csoportok jelentkezését a könyvtárismertető, 

könyvtárhasználati foglalkozásainkra! Szerelem, hivatás, szülőföld, vallás, emberi 

viszonyok, mindez egy meghatóan őszinte történetben. Nyikityina Natalija: Fizetés nélküli 

szabadság című könyvében olvashattok ezekről a témákról. Ezt is ajánljuk Új könyvek 

sorozatunkban. Farsangi kézműves foglalkozásra is várjuk még az érdeklődőket! És 

beszámolunk arról is, hogy nálunk tartották a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny 

megyei fordulóját! 

Következzenek a részletek! 

Kedves olvasóink, a beiratkozási díjak 2012-ben is változatlanok és egy évre szólnak! 

Minden régi és új olvasót nagy szeretettel várunk! Könyvtárosok  

 

Nyitvatartásunk az alábbi linkre kattintva olvasható: 

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, vagy e-mailben: 

konyvtar@educentrum.hu lehet. 

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

Nyikityina Natalija: Fizetés nélküli szabadság 

Miután megjárta a csecsen háború poklát, Nyikolaj gyári munkásnak áll. 

Szabadsága idején azonban ráébred, hogy akár fel is adhatna mindent, és életét 

teljes egészében szenvedélyének, a festészetnek szentelhetné. Ekkor felbukkan 

egy ismeretlen nő, akit képtelen kiverni a fejéből... 

Meghatóan őszinte történet a szerelemhez, a rokonokhoz, a szülőföldhöz, a 

valláshoz, a természethez és a kultúrához fűződő emberi viszonyokról és a 

mindebből fakadó örök problémákról. Hősei valódi, hús-vér emberek, akik a mai világban 

mindannyiunk számára megkerülhetetlen kérdésekre keresik a válaszokat. 

 

Orczy Emma: Pimpernel Erdélyben 

A gyermekkorától Angliában nevelkedő bárói családból 

származó szerző életében a szülőföld különleges helyet foglalt el, 

ha távol is élt tőlünk. Az olvasó egy romantikus, tévedésekkel 

tűzdelt szerelmi történetben, a krimi izgalmával szerez tudomást 

a Trianon utáni Erdély tragikus helyzetéről, ahol senki sem 

tudhatja ki árulja be a hataloméhes Naniescu tábornoknak. A 

karakán írásairól ismert, jó tollú angol újságírónő Rosemary, 

magánéleti csalódásai közben ismeri fel a hazug román 

diplomácia cselfogásait, s ő maga is magyar barátaival együtt a 

vesztébe rohanna, ha a háttérben nem egykori szerelmének keze 

mozgatná az események szálait. A történet a földbirtokos erdélyi 

arisztokrácia világába visz el bennünket, főhőse nem más, mint a 

híres Vörös Pimpernel félig magyar származású leszármazottja, aki őse szemfényvesztő 

módszerét használja fel erdélyi rokonainak és szerelmének megmentésére. 

A könyvajánlást készítette Erdélyi Györgyi olvasószolgálatos könyvtáros. 

Még több könyvajánlót találtok a honlapunkon.  

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

 

mailto:ankkvtolvaso@dravanet.hu
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/449


GYERMEKKÖNYVTÁR 

FOGLALKOZÁSOK 

Szeretettel várjuk a csoportokat előzetes bejelentkezések alapján! 

Elsősorban könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra várjuk a csoportokat, de 

bármilyen tanórához, témához kapcsolódó foglalkozást kidolgozunk! A könyvtárban tartott 

szakórákhoz könyvanyagot biztosítunk! 

Kérünk minden pedagógus kollegát, hogy az osztályokat a tanév során lehetőség szerint 

legalább egyszer hozzák el könyvtárba könyvtárismertető foglalkozásra is, mert nagyon 

nem tudnak tájékozódni a gyerekek a könyvtárban. 

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 februárban is van, hozzátok, 

küldjétek a csapatokat, hogy megoldhassák a feladatokat! 

Februári előzetes 

Februárban is várunk még farsanggal kapcsolatos kézműves foglalkozásainkra osztályokat, 

óvodás csoportokat!  

Információ a könyvtárból! 

Nálunk rendezték meg a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei döntőjét idén is. 

Január 30-án az írásbeli fordulót tartották, február 6-án pedig a szóbelin mérhették össze 

tudásukat a gyerekek. A verseny részleteiről kérdeztem a főszervezőt, a Pécs-Baranyai 

Könyvtáros Tanárok Egyesülete képviselőjét, Vincze Máriát. 

 

   
 



A 20 éve zajló Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei fordulóját már 18 éve 

rendezik az ANK Könyvtárának gyermekrészlegén. Kezdetben a könyvtárosi ismeretek 

domináltak a feladatok között, az évek folyamán azonban áttevődött a hangsúly az információ-

keresés irányába. Ezt mutatják a mostani témák is – tudom meg Vincze Máriától. Míg 20 éve az 

volt a fontos, hogy szinte kis könyvtárosokként versenyezzenek a gyerekek, ma komoly projektet 

kell összeállítaniuk egy adott témában, feladatlap útmutatásai alapján, no és persze 

könyvtárhasználati, könyvtárismereti, készségszintű tudás birtokában. Az idei téma Kopernikusz 

és a Naprendszer volt.  

Az írásbeli fordulóra 36 diák érkezett a megye 13 iskolájából. Komlóról, Siklósról, a pécsi Árpád 

fejedelem, Bánki, Pázmány, Széchenyi, Babits, Leőwey, Radnóti és Deák Gyakorló tanulói 

mutatták meg, hogyan gyűjtenek információkat egy ilyen komoly témához – a könyvtárban. Ez 

nagy szó, hiszen a könyvtárakban fellelhető alapos, hiteles háttér információkra még 

napjainkban, az internet világában is igencsak szükség van. A 36 diák közül 11-en jutottak 

tovább a megyei szóbeli fordulóra, innen viszont már csak az első három mehet a márciusi 

országos írásbeli versenyre. 

 

     
 

Vincze Mária kérdésemre azt is elmondta, hogy most a 9. 10. osztályosok versenyeztek, országos 

verseny még a 7. 8. osztályosoknak van. Mivel szakmailag indokolt lenne, hogy az 5. 6. 

osztályosoknak is legyen könyvtárhasználati versenye, saját szervezésben rendezik meg azt. 

Mária tapasztalatai azt mutatják, sokkal könnyebb az 5. 6. osztályosokat becsábítani a 

könyvtárba, mint a nagyobbakat. Az ügyes, szorgalmas, a könyvtár levegőjével „megfertőzött” 

gyerekek aztán kiváló versenyzők lehetnek nagyobb korukra. 

A verseny főszervezője végül hírlevelünknek úgy nyilatkozott, nagyon megtisztelő, hogy ilyen 

kulturált, jól felszerelt könyvtárban tarthatják a megyei fordulót, mint az ANK Könyvtára. 

Hálásak az itteni könyvtárosok áldozatkész munkájáért, segítségükért. A szervezéshez és a 

díjakhoz rengeteg segítséget kaptak még a Zsolnay Kulturális Negyed egyik vezető 

munkatársától, Bozóky Anitától, a Pécs-Baranyai TIT vezetőjétől, Schmidt Erzsébettől, a PTE 

Földrajz Tanszékének vezetőjétől Dr. Nagyváradi Lászlótól, és a Megyei Könyvtártól. 

Példamutató összefogás, példamutató együttműködés jellemzi Pécset és Baranyát ezen a 

területen, ahol az iskolai és a közművelődési könyvtárak és dolgozóik maximálisan összefognak 

egy jó ügy, egy könyvtárhasználati vetélkedő színvonalas megtartásáért. 

(cikk: Fábián Mária) 

 

A verseny eredményei: 

 

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny 

Megyei szóbeli forduló – 2012. február 6. 

 

I. kategória – 7-8. osztály 

 

Helyezés Név Iskola Felkészítő tanár 

1. Kutnyánszky Luca PTE 2. Gyakorló Nyírő Gizella 

2. Milbacher Dániel Mecsekalja - Pázmány Vincze Mária 

3. Meiszterics Luca Mecsekalja - Pázmány Vincze Mária 



 

II. kategória – 9-10. osztály 

Helyezés Név Iskola Felkészítő tanár 

1. Csehely Jennifer Komló, Nagy László 

Gimn. 

Vass Marianna 

2. Holub Csongor Leőwey Dr. Heblingné Takács Dóra 

3. Meiszterics Miklós PTE Babits Varga Andrásné 

 

 

A verseny március 12-én tartandó országos írásbeli fordulójára az I. és II. kategória 1-3. 

helyezettjei kerültek be. 

 

 

 

Baranya megyében még megrendezésre került két korosztály versenye, a Versenynyitogató 

és Versenyzáró kategóriában. Számukra a verseny megyei szinten véget ért a következő 

helyezésekkel: 

Versenynyitogató kategória – 5-6. osztály  

 

Hely Név Iskola Felkészítő tanár 

1.  Hegedűs Blanka Komló, Szilvási Ált. Isk. Dr. Hoppa Józsefné 

2.  Aburkó József Siklós, Kanizsai Ált. Isk. Kinásztné Törő Ilona 

3.  Berecz Diána Mecsekalja - Bánki  Szenti Judit 

 

Versenyzáró kategória – 11-12. osztály  

Hely Név Iskola Felkészítő tanár 

1.  Höhn Zsófia Leőwey Dr. Heblingné Takács 

Dóra 

2.  Amrich Dóra PTE 2. Gyakorló Nyírő Gizella 

3.  Bognár Alexandra PTE 2. Gyakorló Nyírő Gizella 

 

 

Új gyermekkönyvek! 

Makk Attila: Kóbor újabb kalandjai  

Kóbor és az őt befogadó család régi ismerőse az olvasóknak. Azok, akik a 

kutyus régi kalandjain nőttek fel ma már informatikusok, vállalkozók, orvosok, 

családanyák s bizonyára nem felejtik el megvenni gyermekeiknek ezt a kötetet, 

hiszen Kóbor újabb kalandjai legalább olyan érdekesek, mint a régiek voltak. Ez 

a különleges, beszélő négylábú csodálatosan vidám, ötletekben gazdag 

kamaszok és szüleik társaságában élvezi az igazi életet, mert szerencsére a 

gazdik sem a virtuális szórakozás kedvelői. Jó szívéről tanúskodik, hogy 

Dorkának, a macskának elárvult kiscicáit ő neveli fel, emellett 

bűncselekmények kiszimatolásában is jeleskedik. Ezúttal azonban a családot 

furcsa helyzetbe sodorja, és egy alkalommal rá is fizet kíváncsiságára. 

 



Észak- és Nyugat Európa  

Ez a csodálatosan illusztrált könyv az első kötete a Föld kontinenseit 

bebarangoló sorozatunknak. A sorozat első három kötete Európát, a 

következő kilenc Ázsiát, Afrikát, Amerikát, Ausztráliát, Óceániát és az 

Antarktiszt mutatja be. 

 

Bátor könyv  

Szerzők: D. Tóth Kriszta, Bakos Piroska, Bazsó Gábor, Csiszár 

Jenő, Geszti Péter, Kepes András, Lackfi János, Mautner Zsófia, 

Oroszlán Szonja, Rácz Zsuzsa, Schell Judit, Süveges Gergő, Varga 

Livius 

A Bátor Könyv a világ legtöbb szerzővel büszkélkedő meséje. A 

főhős, a tengerben élő Csepp története elismert közéleti 

személyiségek tollából ered, de a mese születését több ezren 

követték és alakították az Interneten is. A kalandos történet fejezetről fejezetre az olvasók 

szavazatai és hozzászólásai alapján vett új fordulatokat. A szerzők egyedi stílusa, írói eszközei és 

világképe minden fejezetet önálló csemegévé tesz. A Lolamesékkel már többszörösen bizonyító 

D. Tóth Kriszta író-szerkesztői munkája pedig garancia rá, hogy a világ első Facebook-alapú 

meséje az egész családnak élvezetes perceket szerez. 

A Bátor Könyv megvásárlásával Ön, súlyos beteg gyerekek élményterápiás táborozását 

támogatja. 

 

FONOTÉKA 

 

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 

Jelentkezéseteket Tiszáné Pető Ágnes és Jágerné Szita Mária várja. 

Foglalkozásokra jelentkezni személyesen, vagy telefon lehet. 

Telefon: 550-637, belső szám: 1217 

Visszapillantó 

Farsangi álarckészítés 

  

Dolgoznak a bölcs bagoly csapatok 

  



 

KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSAINK 

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 

Petőfi Sándor. 

Előkészítő óra 

Régi magyar mondák 

Pécsi séta 

 

6. osztály 

Csokonai Vitéz 

Mihály 

Egri csillagok. 

Vetélkedő 

Lakáskultúra 

Természetvédelem 

 

7. osztály 

A kőszívű ember fiai. 

Vetélkedő  

Arany János. 

Előkészítő óra 

Az arany ember. 

Előkészítő óra 

Az arany ember. 

Vetélkedő 

Illemtan 

Petőfi élete 

Reformkor 

 

8. osztály 

A különböző 

tantárgyakkal 

kapcsolatos könyvek 

a könyvtárban 

Móricz Zsigmond 

(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 

Teremlabdarúgás, úszókupa és családi úszóprogram. Ezek voltak a 2012-es év elejének 

legfontosabb rendezvényei a Sportcentrumban. 

 

 

A januári eseményekről 

 

2012. január 13-án TEREMLABDARÚGÁS – FUTSAL V-VI. korcsoport megyei döntő 

mérkőzéseinek  

adott otthont sportcsarnokunk. 

 

2012. jan. 21. 9.00-12.00 óráig Tarzan Kupa — ANK Úszóklub által szervezett városi 

korosztályos úszóverseny eredményei: 
 

 
 

 
FIÚ NÉV  SZÜL. IDŐ KLUB VERSENY IDŐ 

 1998 -    

1. Fercsik Szabolcs 1995 ANK 0,58,84 

2. Sors Tamás 1991 ANK 1,00,47 

3. Nagy Máté 1996 Helix SE 1,00,57 

1. Nagy Noémi Sára 1998 Mohács 1,03,59 

2. Torma Boglárka 1998 ANK 1,10,21 

3. Nagy Krisztina 1996 Helix SE 1,10,50 

 1999-2000    

1. Sághy Fédra 2000 ANK 0,32,07 

2. Péter Petra 2000 ANK 0,32,12 

3. Galacz Petra 1999 ANK 0,34,28 

1. Torma Ákos 1999 ANK 0,30,40 

2. Schwarcz Botond 2000 Helix SE 0,34,94 

3. Torjai Benedek 2000 Mohács 0,35,22 

 2001-2002    

1 Százdi Petra 2001 ANK 0,34,20 

2 Mikola Vanda 2001 ANK 0,36,56 

3 Igert Hanna 2001 Siklós SE 0,36,97 

1 Jászó Ádám 2002 ANK 0,30,77 

2 Bárdos Gergő 2001 Helix SE 0,34,71 

3 Kripáp Sándor 2001 Siklós SE 0,35,47 



 

 2003-2005    

1. Szabó Réka 2003 ANK 0,18,28 

2. Kiss Noémi 2003 Mohács 0,20,10 

3. Meggyes Réka 2003 Mint A Hal 0,24,79 

1. Molnár Máté 2003 Helix SE 0,18,94 

2. Gaszt Roland 2004 Mint A Hal 0,22,22 

3. Török Péter 2003 ANK 0,22,52 

 

       
 

       
 

      
 

2012. január 14. és 28. 10.00-11.00 óráig a 2. sz. Ált. Iskola Családi programot szervezett a 

leendő első osztályosainak az uszodában. 

 

Februári programjaink: 

 

2012. február 04. az ANK 2. sz. Ált. Iskola Családi programot tartott a leendő első 

osztályosoknak és szüleiknek az uszodában. 

 

2012. február 04, 05, 18: A szabadidősport keretében intézményünkben zajlik a CSOFÉM 

Teremlabdarúgó torna. 



Figyelmetekbe ajánlom a Cserebogár Diákújság néhány friss írását! 

„Pécs szégyene” 

Lakóház, melyben látszólag nem is laknak. Talán a legtöbb ember nem is szívesen lakna 

egy ilyenben! 

Folytatás, a linkre, vagy a címre kattintva: 

http://cserebogardiakujsag.bloglap.hu/oldalak/velemenyunk-van-13614/ 

Köpeny, egyenruha vagy …? 

Vajon szükségünk van rá? Vajon hogy fogadnák a diákok? Kövessük a külföldi iskolák 

mintáját, vagy frissítsük fel a hagyományt? Az iskolai egyenruha a szülők és a diákok 

számára egyaránt lehet előny, és hátrány. 

http://cserebogardiakujsag.bloglap.hu/kategoriak/diakelet-esemenyek/    

Aki bízik a sikeres felvételiben 

Mivel véget ért az első félév, minden diák megkapta már az eredményt. Van, aki nagyon 

örült neki van, aki kevésbé. Néhány gyermeknek talán nem az elvárásai szerint alakult, de 

megtörténik az ilyen is. Én megkérdeztem egy fiú évfolyamtársamat, hogy neki milyen lett 

a félévije és ő mit szól hozzá. (Kérésére a nevét nem írom le.) 

http://cserebogardiakujsag.bloglap.hu/kategoriak/diakelet-esemenyek/    

 

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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