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Kedves Barátaim!

Ha valaki felteszi a kérdést, hogy 25 év sok vagy kevés egy város életében, akkor azt
fogja mondani, hogy csak egy pillanat. De ha belegondolunk, hogy ez az idő 100-200
évvel ezelőtt még egy emberöltő volt, akkor az ANK történetében arra kell figyelni,
hogy voltak és vannak emberek, akik életük jelentős részét itt töltötték. Sokszáz pedagógus, könyvtáros, népművelő és technikai dolgozó tette dolgát sok tízezer gyerekért:
vagyis a városért, az országért.
Ha mindig az embert nézzük, akkor értékek teremtését és megőrzését látjuk. Értékeket, amelyek emberiek, vagyis emberformálóak.
Ha megcsodáljuk az emberiség múltjának emlékeit (Pécs pedig sok ilyennel rendelkezik), akkor a ma embere észreveszi bennük a teremtő szellem, a megőrző szellem
nagyszerűségét. De talán elődeink nem is tudták, hogy a jövőnek is alkotnak, talán nem
voltak tudatában, hogy a kultúra örökösei és folytatói.
A jelen a múlt folytatása és a jövő elődje!
Így én másnak látom ezt a 25 évet, nemcsak egyszeri ünnep ez az év az ANK és Pécs
életében, hanem folyamatos tisztelgés az emberért tévő szellem és erkölcs előtt.
Kedves Barátaim!
A város, a város kultúrája, műveltsége átkarolja intézményüket. Az ANK a miénk, a
mi fiaink és lányaink tanulnak, művelődnek a falai között. Ezt köszönjük, s hisszük,
hogy még sok szép pillanatot, órát, napot szereznek Pécsnek az ANK felnőttei és gyerekei.

Boldog születésnapot kívánok:

Dr. Toller László, Pécs város polgármestere
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Beköszöntő
„Nem könnyen véti el az utat, aki jó kalauzoknak vezérlése után indul…”
Apáczai Csere János
Sokan, sokféle emléket őrzünk a Nevelési Központról. Azokból az időkből, amikor
alig volt még épülete, aztán alig volt még gyereke, aztán hirtelen nagyon sok lett a gyereke. És amikor már létezett az elképzelés, és a színfalak mögött már ott toporogtak az
emberek, akik az egészet megcsinálták.
1980-ban láttam először. Átadás előtt álló lakásokat takarítottunk „lelkes” építőtáborozóként. Folyton a sarat dagasztottuk, darukat láttunk, amerre a szem ellát, felépült,
félig épült és alapjaiban álló épületeket. Valaki említette, hogy volt már egy tanév ebben
a központban, hogy ide gyerekek is járnak egy éve. Szívből sajnáltuk őket.
Két évvel később moziba jöttünk ki néhány tanárjelölt társammal. Nem akartunk
hinni a szemünknek. Lenyűgöztek bennünket a hatalmas méretek, a szokatlan formák, az
akkor még impozánsnak tűnő belső terek. Igen, ez már a jövő század iskolája - mondta
valaki. Akkor már irigyeltük azokat, akik itt dolgozhatnak.
Amikor aztán, dacolva tanult kollégáim intő szavaival, állást kerestem 1987-ben, már
nem az épületeket, a méreteket, hanem az embereket láttam. A farmernadrágot és pólót
viselő gimnáziumi igazgatót, a kínait tanító professzort, az angol lektort, a sok fiatal,
rendkívül barátságos pedagógust, akik tegeződtek a takarítókkal. Közéjük akartam tartozni.
Aki átélte, tudja mit jelent tagja lenni egy csapatnak majdnem a kezdetektől. Alakítani, alakulni, formálódni, formálni, úgy, hogy a végén már nehéz számba venni, hogy mit
változtattam én e csapaton és mit ők rajtam.
Furcsa világ, az biztos. Aki megismerte, nehezen szabadul. Ha szabadul egyáltalán
attól a szellemiségtől, ami a miénk. Voltak persze olyanok, akik nem tudták elfogadni
mindazt, ami itt történik. Voltak olyanok is, akiket ez a szervezet nem tudott elfogadni,
befogadni. De mindegyik rendjén való. Az intézmény egyik alapértéke ma is a tolerancia.
25 éves korban az ember többé-kevésbé kialakult személyiség. Az ANK sokkal korábban lett azzá. Igazi, markáns jellemvonásokkal bíró szervezetté lett, amelyet csak
önmagához lehet hasonlítani. Kénytelen volt hamar felnőni, hiszen a környezete azonnali
eredményeket követelt. Sok-sok konfliktus forrása volt ez a hirtelen megfelelni vágyás.
Ma már azonban az is látszik, hogy ez a szándék volt az, amelyik kitermelte magából a
szakirodalomban innovatívnak nevezett kollégákat. Olyanokat, akik hamar önállósághoz
szoktak, akiknek legfőbb fegyverük a kreativitás lett, akik nem várták folyton felülről az
utasításokat (idő sem volt rá), hanem megtanultak dönteni, és ezekért a döntésekért felelősséget vállalni. Ők tették az ANK-t azzá, ami mára lett. A szervezet az idők fo-lyamán
kitermelte magából azokat a vezetőket, középvezetőket, akik hitték és ma is hiszik, hogy
szabadon szárnyalni, nagyot alkotni, önállóan, felelősen cselekedni csak szabad emberek
tudnak. Hogy mi e szabadság mértékegysége, abban persze meg kellett alkudni. Mert
ismerjük az ököl szabadsága és a másik ember orra közötti kapcsolatot.
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Ez a mértékegység az idők folyamán csiszolódott, finomodott. El kellett fogadni, hogy
sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, nem lehet mindig mindenkinek igaza, nem lehet egyszerre mindenki igényeit kielégíteni. Megtanultuk az intézményben azt is, hogy akkor
kapunk valamit a másik egység specialitásaiból, ha mi is adunk a sajátunkból. Ezeket
hívjuk mi a mindennapok megállapodásainak. Ezektől lett és lesz szervezetté, lüktetővé,
élővé, majdhogynem emberivé.
Az évkönyvben sorakozó írások e szokatlan forma szokatlan tartalmait tükrözik.
Nem tudják visszaadni azt a sok-sok eredményt, értéket, amelyekkel bírunk, mint ahogy
arra sem vállalkoznak, hogy a napi problémákat számba vegyék, mert hogy vannak. Arra
vállalkoztunk, hogy bemutassuk az ANK-t az intézményegységek szemével. Mondhatnánk azt is, így látjuk magunkon keresztül egymást.
Hiszem, hogy rengeteg tartalék van még az intézményben. Hiszem, hogy képesek leszünk, mint ahogy eddig is tettük, úgy változni a változásokkal, hogy közben mégis
ugyanazok maradunk. Ez a furcsa világ, amit 25 éve megálmodtak (de jó, hogy megálmodtak!), még számos meglepetést tud tartogatni a környezetének. Kívánom mindannyiunknak, hogy legyen bátorságunk sikeresnek lenni.
Köszönöm mindenkinek, az itt lévőknek és a már elmenteknek, a belül lévőknek és a
kívül állóknak, hogy partnerek voltak ebben a 25 évben.
Köszöntöm az intézmény valamennyi mostani és volt dolgozóját, gyerekeinket, akik
a lényegét adják mindannak, ami itt történik. Akikért a kompromisszumot kötjük, akikért
alkuszunk, akikért a konfliktusokat is vállaljuk. A lakókörnyezetet, amely befogadott, elfogadott bennünket, a szakmát, akivel megtanultunk kölcsönösen tanulni egymástól.
Apáczai Csere János szavaival: „Nem könnyen véti el az utat, aki jó kalauzoknak vezérlése után indul, és az óriás vállain ülő gyermek többet lát az óriásnál”.
25 éve ülünk az óriás vállán, és valóban messzebb látunk az óriásnál.
Dr. Bebesiné Turi Katalin, az ANK igazgatója (1997 – )
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Köszöntő
1979-2004: 25 év!
Élek és boldog vagyok, hogy együtt ünnepelhetek azokkal, akik részesei voltak részben vagy egészében - az életemnek és annak a küzdelemnek, örömnek, amelyet a teremtés szakaszában közösen átéltünk.
Boldog vagyok, hogy az álmaink valósággá értek, és a nagy társadalmi változások
viharában is időtállónak bizonyultak. Szeretnék köszönetet mondani az élenjáróknak,
akik akkor még a hit erejével segítettek abban, hogy egyre több emberrel - országon belül és kívül - elfogadtassuk céljainkat, a gyermek- és emberközpontú intézmény kialakítását; hogy kiállta a hétköznapok próbáját, és sikeres lett a „Vidám Élet Házának” megteremtése.
Köszönöm, hogy nem engedtetek az eredeti célokból, sőt tartalmában és szerkezetében továbbfejlesztettétek.
Ma már távolról is látom, hogy gazdagabbak és erősebbek vagytok.
Kedveseim!
Ti, akik életetek legszebb és legaktívabb éveit adtátok egy országot rengető új eszméhez - örülhettek, hiszen minden kiérlelt értékben, amely már visszavonhatatlan - megtalálhatóak vagytok.
Ma már a célok nem az újdonság és a hit erejével hatnak, hanem belőletek sugároznak. Környezetünk is látja, létrejött a szolgáló és demokratikus intézmény-rendszer,
amelyben a gyermek érdekében történik minden.
Életem nagy öröme, hogy sokan vagytok a régiekből, akik az újakkal együtt hordozzátok az eszmét, és ti vagytok a garancia, hogy az idő nem silányítja, de gazdagítja azt.
1978-ban, amikor a pedagógiai programot készítettem, hittem abban, hogy a társadalom érett arra, hogy a sivár panelrengetegben egy új városközpont épüljön, és az e-zernyi
gyermek és felnőtt maga is részese legyen az új életterek kialakításának és hasznos működtetésének.
Ma ezernyi ember - kicsik és nagyok - sürög-forog az állandóan változó terekben, és
hisznek abban, hogy ami itt történik, az értük van.
A születéstől az elmúlásig-gondolat, mint vezéreszme még sok fejlődési lehetőséget
tartogat. Éljetek vele!
Legyen irányadó cél, hogy Pécs városában, a kertvárosban kiépülhessen egy élő és
működő városközpont.
Legyetek büszkék arra, hogy az új társadalom a maga iskolarendszerében sok értékes
elemet felhasznált a mi pedagógiai gyakorlatunkból.
Tudós segítőink büszkék rátok! Elemzéseikben és irányt mutató írásaikban ott vagyunk valamennyien, a gondolataink és a gyakorlatunk végigharcolt tapasztalatai.
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Ha olvasom az elemzéseket, feltűnik arcotok, harcos, vidám, segítő szavatok. Ezért
mondtam, amikor még kérdeztek, ami az Apáczai Központban történt, az a nagy közösség egészének eredménye.
Ma már nemcsak a falak és terek idézik fel a régi és új gondolatokat. Ezek határozzák
meg az itt élő és dolgozó emberek napi gyakorlatát.
Nemcsak a használók boldogok, de azok is, akik szolgáltatnak.
Ehhez kívánok életet és hitet!
Szilágyi János, az ANK igazgatója (1979-1993)
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Válogatás Bódis Éva írásaiból
„Nem könnyen igazodik el nehéz és összekuszálódott világunkban gyermek, szülő,
pedagogues, vezető és vezetett.
Erőnk talán éppen abban rejlik, hogy bár sokfélék vagyunk, az átlagosnál nagyobbak
és összetettebbek, de arra ezidáig képesek, hogy gyermekeinkért a vállalt feladat jó színvonalú teljesítése érdekében ki tudjuk alakítani közös értékeinket, és ez nem kevés!”
„Az építészeti egymásmellettiség még nem garantálja önmagában a tartalmi, pedagógiai egymásraépülést, a belső integrációt. Hogy ezt megvalósítsuk, az átlagosnál nagyobb toleranciát, nyitottságot, együttműködési készséget, a saját tagintézmény falain túli szakmai, pedagógiai tudást igényel tőlünk.”
„A változások arra mutatnak, hogy ez a szolgáltatási rendszer a benne lévő intézmények föderációszerű együttműködésében fejlesztheti tovább leginkább önmagát…”
„Az ANK legfőbb értéke az egy intézményen belüli sokszínűség. Azt szeretném, ha
ez egyre inkább a jellemzőnkké válhatna. De úgy is, hogy a különböző programokban
dolgozók jól ismerjék egymás tevékenységét.”
„Az intézményekben egyre erőteljesebben fogalmazódott meg a szakmai önállóság
igénye és az önálló fejlesztési elképzelések felvázolása.”
„A nyílt érdekérvényesítés világossá teszi a viszonyokat, kezelhetővé a problémákat
és nyilvánvalóvá a kompetencia-határokat. Világosabbá, érthetőbbé teszi az Önkormányzat számára is a fejlesztési elképzeléseket…”
„Az adott körülmények között egy olyan vezetői alapállás vállalható, amely minden
esetben konszenzusra törekszik…”
„Az ANK eredményes vezetése, irányítása szempontjából igen fontos a hatékony
munkamegosztás. Tovább kell tagolni tematikusan az irányítási szinteket ahhoz, hogy az
információ és a szándék torzulásmentesen jusson el a döntéshozó személytől az egyes
munkavállaslókig.”
„A rendszer organikus finomodása megkívánja minden változtatási szándék előtt a
széleskörű tájékozódást és információszerzést…”
„A sikert nem a problémamentességben, hanem a problémakezelés képességében és
eredményességében kell keresni.”
Bódis Éva, az ANK igazgatója (1993-1997)
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A pécsi Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ: egy alternatív modell
A szakmai és tudományos közvélemény az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központban folyó kísérletet elsősorban mint a nevelési-oktatási és közművelődési
tevékenységek, az iskola és a közművelődési intézmények integrációját célzó kísérletet
tartja számon. Bár e megítélés tükrözi a Nevelési Központ működésének és a kísérletnek
egyik jellegzetességét, egyúttal jelentősen leegyszerűsíti és némileg el is torzítja az itt folyó komplex pedagógiai-művelődési fejlesztő kutatás tartalmát, lényegét. Kétségtelen,
hogy a kísérlet első időszakában, az intézmény kiépülésével párhuzamosan folyó kísérlet
középpontjában az igen komplex értelemben vett feltételrendszer, azaz egy új típusú integrált gondozási - nevelési - művelődési - sport- és egyéb szolgáltatásokat nyújtó rendszer kialakítása állt. Az integráció azonban már ebben az időszakban sem a cél, hanem a
feltételrendszer szerepét töltötte be. Egy olyan feltételrendszerét, amelynek keretei között lehetőség nyílik arra, hogy
– a lakóterület csecsemő, gyermek, ifjú és felnőtt lakosságának a törvényekben deklarált
gondozási, nevelési-oktatási, művelődési, sportolási igényét új módon elégítsük ki és fejlesszük;
– tudományosan megalapozott és ellenőrzött módon kimunkáljuk az intézményes nevelés-művelődés egy új alternatív modelljét, amely „mintául” szolgálhat a komplex funkciókat ellátó intézmények (nevelési központok, általános művelődési központok) számára, miközben adaptálható megoldásokat kínál az óvoda, az iskola és a közművelődési intézmények megújítását célzó központi és helyi törekvésekhez.
A fejlesztési kísérlet kezdetén lényegében két előfeltevéssel indultunk a munkának:
– Az adott, illetve akkor még csak tervezett objektív (építészeti, tárgyi, személyi, szervezeti és irányítási) feltételek egy meghatározott program esetén lehetővé teszik egy új típusú közintézmény kialakítását, amely nemcsak közoktatási és közművelődési, hanem
lakóhelyi közösségszervezési, speciális szolgáltatási és szabadidős sportfunkciókat is
képes úgy ellátni, hogy rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez, és magasabb
szintre emeli a hatékonyságot is.
– Feltételeztük, hogy ezen intézményen belül egyfelől megvalósítható, másfelől az intézmény átfogóbb céljait is jól szolgálja az iskolai koncepció, amelynek alapvető vonásait elméletileg a 70-es évek végére az MTA-OM Közoktatási (Köznevelési) Bizottsága
központi nevelési munkacsoportja keretében kidolgoztuk, majd egyes elemeiben továbbfejlesztettük.
Első lépésként e koncepciót adaptálnunk kellett a Nevelési Központ konkrét feltételeihez, átfogóbb funkciórendszeréhez és egyeztetnünk kellett a működésre vonatkozó,
a helyi irányítás által már kialakított elképzelésekkel. Ez a munka valójában a Nevelési
Központ pedagógiai programjának kidolgozását jelentette, és elméletileg nem okozott
különösebb nehézséget, hiszen az iskolakoncepciónak már 1980-as formájában is központi gondolata volt - a permanens nevelés-művelődés elméletének megfelelően - az in-
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tézményes nevelés és a közművelődés, valamint a lakóhelyi környezet szerves egységének megteremtése.
A Nevelési Központ bázisán folyó fejlesztő kísérlet általános célját már az előkészítő
munkálatok során is így fogalmaztuk meg: egy többfunkciójú (gondozás, közoktatás,
közművelődés, sport és lakóhelyi közösségszervezés), integrált, új típusú közoktatásiközművelődési intézmény és rendszer kiépítése, amely gyermek- és ifjúkorban pedagógiailag megszervezi, felnőttkorban pedig tevékenyen elősegíti a személyiség minél teljesebb, sokoldalú fejlődésének - fejlesztésének folyamatát. Olyan gondozási - nevelési művelődési - szolgáltatási rendszer kiépítése, amely szervezi illetve elősegíti, hogy az
egyén tudatos elsajátító és formáló kapcsolatba lépjen a társadalmi gazdasággal, a legszélesebb értelemben vett kultúrával és az életterébe tartozó egyénekkel, közösségekkel,
s ezen keresztül hozzájárul ahhoz, hogy az egyén egész életében környezete és önmaga
tudatos alakítójaként tevékenykedve kifejlessze képességeinek sajátos rendszerét, kiteljesítse személyiségét.
További lépésként tisztáznunk kellett, hogy milyen típusú fejlesztésről, kísérletről
van szó az adott esetben. Az ide vonatkozó szakirodalom elemzése helyett itt most csak
rögzítjük, hogy a fejlesztéshez, fejlesztő kísérlethez szükséges idő és nehézségi fok jelentősen eltér attól függően, hogy egyfelől szervezeti, oktatási vagy módszertani innovációról van-e szó; másfelől, hogy hány embert érint; és hogy egyéni viselkedést vagy csoportos viselkedést kíván-e megváltoztatni.
A vállalt feladatból következett, hogy ez esetben egy igen magas nehézségi fokkal
rendelkező (szervezeti, oktatási, módszertani, másfelől sok embert érintő és csoportviselkedéseket is módosítani akaró) fejlesztő kísérlettel állunk szemben, amely igen hosszú
időt igényel. Ehhez kellett tehát stratégiát kialakítani.
A fejlesztő kísérlet sikerességének feltételeit elemezve abból kellett kiindulnunk,
hogy csak olyan stratégia és taktika lehet eredményes, amely a feltételek döntő többségének megteremtését is a folyamat részének tekinti, azaz a fejlesztés tartalmától függetlenül is a fejlesztést magát is kikísérletezi. Ezért eleve egymásra épülő, de minőségileg eltérő szakaszokban kellett a fejlesztést megterveznünk.
A fejlesztés problémáit tárgyalva mindenképpen ki kell térni az intézmény „nagyságának” kérdésére és az ezzel összefüggő kételyekre. Kétségtelen tény, hogy egy ilyen
nagy létszámú és a magyar közoktatási-közművelődési rendszerben mindeddig elképzelhetetlenül komplex feladatrendszerrel rendelkező intézmény a hagyományos iskolákhoz
szokott pedagógiai gondolkodás és beállítódás, valamint az elmélet számára nehezen
asszimilálható jelenség, és sokszor már-már irracionálisnak tűnik. A tapasztalatok alapján a következőket kell leszögezni:
– Azok a feltételek, lehetőségek, amelyeket a Nevelési Központ nyújt (normális létszámok mellett), csak sokszoros költségráfordítással és akkor is csak részlegesen lennének
biztosíthatók, ha ezeket az intézményeket külön-külön, hagyományos módon telepítenénk; az objektív és szubjektív feltételeknek itt olyan koncentrálása valósulhat meg,
amely - eltekintve a lakótelep irányába jelentkező egyéb funkcióktól - az egyes iskolák
esetében elképzelhetetlen.
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– Az intézmény nagysága valóságos veszélyeket jelent, mert egyfelől a szokásostól eltérő irányítást, menedzselést követel, s ennek megteremtése nem könnyű feladat; másfelől,
mert magában hordja - mind a pedagógusok, mind a tanulók számára - az elszemélytelenedés, az elszigetelődés veszélyét; a pedagógiai folyamatban oly nagy jelentőségű intimitás, közvetlenség nem jelentkezik oly természetesen, mint egy kis iskolában.
A fejlesztés feladata tehát úgy jelentkezett és jelentkezik, hogy az előnyök kihasználása mellett biztosítsa azt is, hogy a hátrányok ne jelentkezzenek. Nagy intézményt a helyesen, tehát funkcionálisan decentralizált irányítás már önmagában is belsőleg tagolja.
Az így létrejött szervezeti agy funkcionális egységek már alkalmasak egy-egy állandó
vagy ideiglenes, változó összetételű közösség munkájának olyan szervezésére, amely lehetővé teszi a joggal igényelt személyességet és közvetlenséget.
Összegezve a kísérleti programok eredményeit, a fejlesztési folyamat tapasztalatait,
úgy értékeltük, az első fázist, hogy az igazolta előfeltevéseinket, valamint szükségessé és
lehetővé teszi egy új kísérleti szakaszra való áttérést.
– A kísérleti fejlesztés és kutatás második szakaszának középpontjában az intézményes
köznevelés teljes vertikumát átfogó modellkísérlet áll.
– A modellkísérlet kiterjed a bölcsőde - óvoda, az óvoda-iskola közötti átmenet, az általános iskola belső tagozódása tartami és szervezeti kérdéseinek vizsgálatára és új alternatívájának kidolgozására, valamint egy kísérleti jellegű gimnázium programjának elméleti
és gyakorlati megvalósítására.
– Az általános iskolai kísérlet centrális feladata a differenciálás különböző típusainak és
formáinak komplex kimunkálása, amely a tanulmányi teljesítmények általános növelése
mellett a lemorzsolódás (évvesztés) kiküszöbölésére és a kiemelkedő teljesítményre képes, illetve tehetséges tanulók intenzív fejlesztését célozza.
– Az iskolai kísérlet alapvetően a tanítási-tanulás folyamat szervezeti kereteinek, munkaformáinak, módszereinek megújítását és nem új tananyagok és tantárgyi rendszerek kidolgozását tervezi. A tananyagnak a törzsanyag és a kiegészítő tananyag mentén történő
átszervezése és módosítása a differenciálást szolgálja. (Ez nem zárja ki - sőt feltételezi a tananyag fejlesztésére irányuló munkákat, de ez mindenkor alárendelődik a specifikálható céloknak.)
– A modellnek már óvodás kortól egyes területeken külön szervezeti formák keretében is
biztosítania kell a tehetséges tanulók kiválasztását és speciális képzését, anélkül
azonban, hogy létrehozná teljes elkülönítésüket. A modell „nyitott iskolaként” működik
mind a szülők, mind más nevelési tényezők (intézmények) vonatkozásában. A fejlesztő
típusú kísérleti programokhoz empirikus vizsgálatok kapcsolódnak, amelyek célja–
feltárni a fejlesztés hátterét és részben feltételrendszerét is jelentő lakóhelyi környezet
jellemzőit, valamint a kísérletek, a működés „klienseinek” véleményét, elvárásait,
magatartását;
– Az adatok és összefüggések feltárásával szolgálni a fejlesztési programok és az
intézmény működésének objektív leírását;
– vizsgálni és értékelni a kísérletek „kimeneti tényezőit”, az eredményekben szerepet
játszó tényezők összefüggéseit (eredmény- és hatékonyságvizsgálatok);
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– formalizált értékelési eljárásokat szolgáltatni a folyamat-ellenőrzés számára („eszközfejlesztés”).
A Nevelési Központ egész rendszerére irányuló fejlesztő kísérlet többrétegű
feladatrendszert hordoz:
– A kísérleti működéssel egy adott lakóhelyi környezetnek (nagyvárosi lakótelep) az
alapfokú és részlegesen a középfokú oktatási és közművelődési, szabadidős (illetve
bizonyos mértékig szociális-gondozási) szükségleteit kell a lehető legszélesebb
spektrumban és a lehető legmagasabb szinten kielégítenie.
Dr. Mihály Ottó, kutatásvezető (1981-1990)
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Kísérlet, innováció, minőségfejlesztés
E varázsszavak sokszor jelentek meg a pécsi NEVKO (hadd írjam így) történetében!
Olykor egymásra torlódva, egymást helyettesítve, egymást erősítve. Jól emlékszem - túl
azon, hogy a Mihály-csapat kölyök-tagjaként lejáratos voltam a fontosabb eseményekre a kísérleti szakaszban egyetlen projektfeladatom volt: ez az úttörőreform. Azóta a NEVKO-t elkerülik az úttörők (vagy az úttörőket a NEVKO-sok, most mindegy), hol van
már Bókay Endre ötlete az Apáczai-tallérokról, hogy e projekt fontos elemére emlékeztessek. S hol a kísérleti program megannyi eleme? az „ikerosztályok” (tán már a széttolható harmonikaajtók sincsenek meg), Jeney építész álma a flexibilis falakról, a fitnessprogram, Csalog belső folyóirata, Csizmadia gitáros órái vagy Petkó Jenő színdarabjai,
hol a "tevékenységirányítási modell"? Sorolhatnám.
Elkoptak, eltűntek volna? „Elpangottak” - ahogyan egy cinikus kritikus mondta. S
ilyen az innováció természete? A kifáradt, alélt lovakat újra és újra kell cserélni, hogy a
robogás, a robogás látszata, az iram látszata megmaradjon? Nem hiszem. Úgy vélem,
úgy tapasztaltam, ezek hajszálcsöveken beivódtak nemcsak a falakba (az ázó lapos tető
födémjébe), hanem a szakmai kultúrába. Ott vannak az intézmény ethoszában! De az is
igaz, hogy újra és újra - akár más formában, más tartalommal - életre keljenek, ehhez
szüksége van a menedzsmentnek az innovativitás segédrakétáira. Ennek tanulságairól írnék, ha az a megtiszteltetés ért, hogy írjak az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési
Központ jubileumi emlékkönyvébe.
Hajtóerő és kockázat - adnám az alcímet. Mert a kísérlet, az innováció, a minőségfejlesztés segédrakétái mindig más rendszerelemet segítenek előreszaladni, aztán ez az
elem - hiszen rendszerelem - magával húzza, rántja, szebben szólva: emeli az egészet.
Mint egy óriáskerék - hogy szemléletesebb hasonlatot mondjak. Mindig van egy fülkéje,
mely éppen fent van a magasban, a csúcson, ahonnan legszebb a kilátás, megállni látszik
az idő. Ezenközben az alsó kabinok földközelben, itt még cserélődnek az utasok is, vagy
a nagymama egy üveg frissítő italt ad át a második körbe lassan emelkedő unokának. De
ezen közben az Egész forog! A felső kabin áthúzza, átemeli, átsodorja, magával ragadja
- lehet választani! - a lassabb, a rozsdásodó részeket is. Lehetetlen elhagyni egymást!
Milyen üzemanyaggal működnek a segédrakéták? Olykor, gyakran támogatóösztönző környezetből. Olykor támogató - ösztönző politikai (országos vagy regionális)
környezetből. Olykor a lelkesítő elismerésen túl extrafinanszírozás is jár. Olykor csak a
támogató-animáló szakértelem - ilyennek képzeltem magam. Ilyen segédrakétáért érdemes küzdeni! (Ha ellenőrzéssel is jár, ezt is feledni lehet, a jó értékelés is üzemanyag.
Főleg, ha jó!) Másik üzemanyag: a belső dinamizmus. A magát megmutatni, bizonyítani
akaró új vagy hűséges kolléga, akinek pályáján most érkezett el ez a pillanat! Valaki
vagy valamelyik intézményegység éppen „fenn” van, „felfele tör”. Az óvodák - vagy közülük is éppen az egyik, a magát Hamupipőkének érző - , mert bizonyítani akarnak értelmiségihez méltó létet, az iskola, mely vezetési krízisből van kilábalóban, a nevelési
tanácsadó, mely kompetenciáival helyet kér a nap alatt, a forrásközponttá válni kívánó
könyvtár, az új „szerelem”, a művészeti iskola, vagy éppen a fiatal „vetélytárs” ifjú bájaival a versenyt mégiscsak felvenni készülő közművelődés (ne keresse az olvasó
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az azonosítható személyeket, ezek hosszú ismeretségem különböző szakaszaiban szerzett
tapasztalatok). Mert egy ekkora rendszerben mindig van, akinek útja természettörvényszerűen felfele tart! S mert rendszer, hamar ott a felismerés, hogy „egyedül nem megy”.
S már itt is vagyunk a következő „üzemanyagnál”: a partnerség szükségszerűsége
felismerésénél. Hogy szükségünk van egymásra. Ha jó a humán fakultáció a gimnáziumban, abból a bölcsőde is pofitál, ha jól megy a könyvtárnak, a továbbképzési részleg
is könnyebben boldogul, ha jó a „hapci” az étteremben, könnyebb aznap a napközisekkel. Sorolhatnám. Rendre kiderül az ilyen innovatív fejlesztési folyamatok derekán elején? végefelé? -, hogy hiszen nem is „többcélú intézmény” ez, hanem egy célért tevékenykedő több színtér és több team! Megtapasztaltuk.
S innen már csak egy lépés a NEVKO örök kihívása: a társadalmasítás (amikor nevelési központ nyelvén szólt a kihívás), kliensközpontúság, partnerközpontúság, szolgáltató intézmény - fogalmazgattuk „comenius-nyelven”. S ez nemcsak azt a felismerést
ismételtette velünk szakaszról szakaszra, ciklusról ciklusra, hogy tudni kell vágyaikat,
elégedettségüket - ha elhárítjuk ezeket, akkor is könnyebb a dialógus, de tán még nem is
kell elhárítani, a csodákra is képesek vagyunk! De megtapasztaljuk akármelyik ciklusban, hogy társadalmi - külső - partnereink a legfőbb segítőink. Rendre támaszkodni lehet
rájuk, akár szervezetten, akár informálisan.
A XXI. század közintézménye másképpen nem boldogul. Gyarapodó-javuló infra–
truktúra forradalmasítja az oktatási technológiát - tudom, hány gép hiányzik még! S marad alapfunkciónak: a személyre szóló orientáció, mondhatni életvezetési tanácsadás, s a
közösség találkozásainak színtere. Ezek a kihívások végigkísérik a NEVKO életét. Mindig akadt rá válasz. S mindig volt válasz, amelyik csak rövid ideig látszott igazoltnak.
De az innovativitás szelleme segített. Nem is a konkrét innováció, hanem a készenlét az
innovativitásra.
Itt akár be is fejezhetném.
Mondhatnék még bókokat a törzsgárdistáknak, egykori kollégáknak, köszönteném az
újoncokat, akikhez majd ismeretlenül látogatok játékaimmal egy következő találkozási
ciklusban. De jó - legalábbis magára valamit adó - minőségügyi szakértőként nem kerülhetem el, hogy a kockázatokról - és mellékhatásokról - ne szóljak.
Mi a kockázata a permanens vagy ciklikus innovativitásnak? Hát például az, hogy
ciklikus. Egyénenként is különböző ciklusokig bírjuk 120 fokon égve (s eleinte még
csak-csak szolidáris családtagjainkról ne is szóljunk), aztán ellobbanás, kiégés - kinek
hogy. Többszörösen bekövetkező kártétel veszélye. Aztán az innováció rendre egyenlőtlenül fejleszt. A rendszer húzóágazatait ösztönzi, kevesebb figyelem jut az algásodó öblökre, zátonyokra, azokra a funkciókra, melyekre sose lehet innovációs támogatást szerezni. Mennyi feszültségforrás! S aztán innoválni mindig az adott - nem is magunk diktálta - trendekben lehet. Nem jut figyelem a nem előtérbe kerülő innovativitásokkal, tartalmakkal vagy erőkkel. Ezek aztán hamarabb feladják - bántott zárványként élve tovább a szervezetben. S e zárványok is részei a rendszernek. Kidobhatatlanok az óriáskerék kabinjaiból. Vagy még egyszerűbb feszültségforrás: vannak olyan üzemszerű működések, melyek láthatatlanok, mindig későn vesszük észre, hogy nélkülözhetetlenek.
Amikor valami funkciózavar adódik, akkor, de már késő.
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S mégis azt mondom: a partnerekkel folyatott folyamatos és rendszeresített dialógus,
a minőségirányításban megtanult kultúra lesz perdöntő. Mert a jól szocializált partner
majd szól, ha valahol segíteni kell, ha valahol szükséget szenvedett. Klienseink tekintete
megannyi villogó led-lámpa. Felvillan, felizzik. Mindig az, amelyiknek jeleznivalója
van. Csak érteni kell, megtanulni ezeket a jelzéseket. Hogy mindig tudjuk, miképp fogunk rá válaszolni. Hagyományaink szerint. Új és újabb válaszokkal. Innovativitásunk
szerint.
Számomra ezek a NEVKO-sztory fő tanulságai. Legalábbis e történet most lezáruló
fejezetében. Valaki már írja az új forgatókönyvet. Jelzik a lámpácskák. Mert ez egy
olyan óriáskerék mégiscsak, amelyik nem áll meg. Pörög-pörög.
Dr.Trencsényi László, minőségfejlesztési tanácsadó ( 2000 – 2001)
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Bemutatkoznak intézményeink

1. Sz. Általános Iskola, 2. Sz. Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola,
Középiskolai kollégium, Bölcsőde, Korai Fejlesztő, Logopédiai és Gyógytestnevelési
Intézet, Nevelési Tanácsadó, 1. Sz. Óvoda, 2.Sz. Óvoda, 3. Sz. Óvoda, Sportegység,
Művészeti Iskola, Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola, Könyvtár, Művelődési Ház,
Étterem
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1. Sz. Általános Iskola
Kedves Olvasó!
Köszöntöm abból az alkalomból, hogy az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési
Központ 1. Sz. Általános Iskolája Pedagógiai programjának kivonatát olvassa az iskola
25 éves évfordulóján.
Szíves figyelmébe ajánlom pedagógiai felfogásunk értelmezését, céljainkat. Idén már
minden partnerünk igényét felmérve készíthettük el ezt a munkát. A Comenius 2000 minőségfejlesztési program intézményi I. modellje szerint dolgoztunk.
Tantestületünk gyakorlott a fejlesztő munkában, hiszen az itt dolgozók nagy többsége
részese volt a pedagógiai munka megújításának a tíz éves kutatási létünk alatt (19811991). Ez a munka mindig többletfeladatot jelentett az itt munkát vállalóknak. Ezért nem
is maradt meg itt más, csak az alkotók, akiknek van pedagógiai mondanivalója. Pozitív
közösségteremtő testülettel - akik mindig valamiért fogtak össze - könnyebb a munka.
Azért ajánlom a fent kiemelt részek átgondolását, mert valamennyiünk sokéves tapasztalata, gondolata erősítette. Ha valaki mégis ráismer ismerős gondolkodók eszmefuttatására, az, az alkotó emberek gondolatainak találkozását jelenti. Könnyű lett volna
összefércelni, de ez így a miénk. Minden gondolata többször megtapasztalt, átgondolt,
újra meg újra megfogalmazott.
A társadalmi változások kapcsán kinek-kinek a saját fejében kellett rendet tennie
úgy, hogy közben itt volt nyolcszáznál több gyerek, akinek megismételhetetlen, egyszeri
életszakaszával kellett törődni naponta, felelősséggel. A fellazult keretek nem sodorhatták el nyilvánvaló értékeinket, ezért a szakmaiság teljes felelősségével kötöttünk pedagógiai megállapodásokat. Ellenőriztük, értékeltük magunkat, újabb és újabb célokat tűztünk ki, s a klasszikus humanista értékek mentén fejlesztettünk. Kapcsolatot teremtettünk a szülőkkel, s jóváhagyásuk mellett, javaslataik figyelembe vételével törődtünk
együtt a gyerekeinkkel. Ennek a gyakorlatnak ma eredményei vannak. Tantárgyi versenyeken az országos első tíz között szerepeltünk, gyermekeink középiskolákban megállják a helyüket. Keresett iskola vagyunk, szívesen bízzák ránk a szülők a gyermekeket.
Sok szeretettel mondok köszönetet Szilágyi Jánosnak, aki az intézményünket alapította, aki nagyszerű pedagógiai vezetőként dolgozott, s akinek a munkája most érik be.
Köszönetet mondok dr. Mihály Ottó kandidátusnak, aki az iskolakutatást vállalni
merte velünk, megtanított minket messzebb látni.
Szeretettel emlékszem Bódis Éva okos szövetségi politikájára.
Köszöntöm dr. Bebesiné Turi Katalint, a jelenlegi főigazgatót, aki képes volt a fenti
hagyatékot úgy átvenni, hogy megértette, megszerette, megtanulta az ANK-t, s a fejlesztés természetes napi munkájává vált.
Jávorfi Jánosné
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Nevelési program (Kivonat)
Pedagógiai alapelveink, pedagógiai hitvallásunk értelmezése
Iskolánk személyiségközpontú
Az eltérő adottságú, képességű, beállítottságú egyének a tömegoktatás keretei között
élnek. Érdeklődésük, a szülők kívánsága, valamint az iskola lehetőségei határozzák meg
a csoportokhoz tartozásukat. A tevékenységstruktúránk lehetőséget biztosít az egyének
számára, hogy kipróbálják önmaguk képességeit, differenciálják magukat. A pedagógus
figyelemmel kíséri, hol tart a gyerek, s az öndifferenciálás szintjének feltérképezésével
tervez fejlesztő tevékenységeket. A pedagógusok, a többi gyermek az egyes gyermek
attitűdje kialakításának részesei a megerősítéssel, a kritikával. Az értékek közelítésének
folyamatát ezzel segítik. Közös normarendszert alakítanak ki a megállapodások eredményeként. Így tartalmat kap a gyermekeink által választott értékek sora: a tolerancia, a
szolidaritás, a boldogság, a biztonság
A lehetőségek sokasága kizárólag a Nevelési Központ létének köszönhető. Egyetlen
iskola sem képes csak önmagában annyi mindent felajánlani a gyermekeknek, annyi tevékenységet biztosítani, mint itt, mi, közösen. Ez a szövetség tesz keresett intézménnyé
minket.
Nálunk terem az állampolgár
A gyermek jogainak érvényesítéséért a szülei, de a nevelői is felelősek. Ezért a pedagógusnak mindenképpen meg kell tanulnia, hogy önmaga is állampolgárrá váljon, s a
megtanult joggal való élést a gyermek számára is megtanítsa.
Ehhez legigazibb terep a mindennapi élet. A pedagógus, ha lemond a „külső” eszközökről, még ha azt „hivatalosan” biztosították is számára, megteremtheti az állampolgárrá nevelés feltételeit. A közös szükségleteket kifejező megállapodások kialakításának folyamata, a végrehajtás elemzése, értékelése, a megszólalni, véleményt mondani tudás
képessége a normarendszer kialakításához vezet. Törvényhozáshoz.
Meg kell ismerni a lehetőségeket, a korlátokat, az együttműködés kényszerét, de
örömét is, az önuralmat, az önértékelést.
A külső eszközökről való lemondásnak kitűnő iskolája az óvodaiskola. A nagycsoportban a tanító megismerkedik a gyermekekkel, egy évet együtt töltenek, s az óvótanítóval
együtt jönnek első osztályba. Óvótanítóink az iskolai mindennapokat gazdagították az
óvodáktól tanult módszerekkel.
Ugyanakkor maga a Nevelési Központ is a demokrácia gyakorlótere. Itt közösen született döntések, megállapodások szabályozzák a tevékenységünket. Az állampolgári nevelés feltételei adottak.
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Megbecsüljük, ami más
Konszenzuson alapul minden programunk. A végeredmény mindenkire kötelezően
érvényes. Az egyes pedagógus értékrendje az évek során kialakult, de változik is valamelyest. Tudni kell, hogy az egyes gyermek értékrendje is a szuverén egyed tartozéka,
éppen ezért az érték-összeütközések kezelését meg kell tanulni, meg kell tanítani.
Az érintett alapértékek a nevelőtestület, a gyermekek értékskálájának részei. A felmerülő problémát megtanultuk megoldandó feladatként kezelni.
Európában élő magyarok vagyunk
A hazaszeretet elhasználódott fogalmának tartalmat ad a lakóhely ismerete. A pécsi
történelmi múlt, a természeti adottságok, a megteremtett kultúra, a helyi gazdaság megismerése, a hagyományok ápolása erősítik a kötődés szálait. Éppen ezért a honismeret
kiemelt témaként szerepel iskolánkban. Törekvéseinket erősítik a választható tevékenységek között felajánlott természetjáró klubok léte. Német cserekapcsolatunkat megújítottuk, angol nyelvterülettel való kapcsolatot eddig is szervezetünk, a továbbiakban is szervezünk a szülők anyagi lehetőségeinek függvényében. A határon túli ma-gyarokkal való
kapcsolataink élnek, mert ez hozza közelebb az európaiság lényegét. Anynyelvünk ápolása mellett fontosnak tartjuk más népek anyanyelvének megismerését is. A könyvtárunkkal való együttműködés ezer szállal kapcsol minket a kultúra minden területéhez.
A gyermek nem az életre készül, hanem él
A gyermekek, a szülők többsége a szabad iskolaválasztási lehetőség ellenére ma még
a körzethatárokon belül választ iskolát. A hozzánk kerülő gyermekek esetében tudomásul vesszük, hogy „Ha a gyermek »önálló« lény teljes létező saját élettel, sajátos szükségletekkel rendelkező valaki, akkor ebből arra következtethetünk, hogy a
nevelés –a gyermek szempontjából – nem az életre való felkészítés, hanem maga az élet”
(Claparéde)
Az iskola a gyermekek életének egyik színtere, ahol lehetnek igényei, szükségletei,
ahol konfliktusba kerülhet, ahol öröm érheti, ahol érdeklődésének megfelelő tevékenységet választhat, ahol érdekei ütközhetnek. A pedagógusokkal együtt – saját kompetenciájuk keretein belül – alakíthatják az iskola tevékenységstruktúráját.
Művészeti iskolánkkal, művelődési házunkkal együttműködve a művészeti nevelés
magas szintjét biztosíthatjuk az ide járó gyermekeknek.
A pedagógus közérzete fontos pedagógiai szempont
Konszenzuson alapuló nevelési rendszeren belül kell dolgoznia a pedagógusnak
egyéniségét, értékeit, autonómiáját megtartva. Ez csak akkor sikerülhet, ha a megállapodásokat maga is betartja. A munkamegosztásban képességei szerint szerepet, feladatot
vállal, a vele kapcsolatba kerülő résztvevők körét segíti.
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A pedagógustársaira is tartozó összes információt megosztja kollégáival, az általa is
választott szakmai képviselő munkáját segíti, vezetőként a „primus inter pares” módján
viselkedik.
Mindenki felelős az iskola pedagógiai programjának kialakításáért, megvalósításáért.
Fontosnak tartjuk, hogy pozitív közösségteremtőként mindig valamiért fogjunk ös-sze, ne valami ellen, mert az energiák elfogynak, s a valamiért való összefogás biztosítja
számunkra, hogy a fáradozás végén nem marad üres a markunk. Aki nem így tesz, szintén elfárad, legfeljebb a kétes értékű ellenségeskedés terméke marad életérzésként, de
eredményt nem érhet el.
Konszenzussal alkalmazkodunk a megrendelőhöz
A szülők választanak elsősorban iskolát. Így a pedagógiai programunk nyilvánosságra hozatala nagyon fontos számunkra is, számukra is. Ők a megrendelők egyik
csoportja. Elvárásaik, normáik fontos szerepet játszanak az iskola életében. Az iskolaszék, az évfolyam szintű szülői munkaközösség, az osztály szintű szülői munkaközösség, az egyéni, a csoportos beszélgetések, a „nyitott iskola” realitása alkalmas a megrendelő normáinak megismerésére. A tantestület mint szakemberek közössége viselkedik, s
a velük kapcsolatba kerülő szülőket tájékoztatja, megismerteti elképzeléseinkkel, illetve
meghallgatja őket, javasol, érvel, illetve változtat. Igény- és elégedettségmérést végzünk
az iskolában közvetlen és közvetett partnereinket megkérdezve.
A megrendelők másik csoportja az állam. Az iskola munkáját az oktatási törvény, a
Nemzeti alaptanterv, az Oktatási Minisztérium, az önkormányzat szabályozza.
A iskola a törvényi előírásokat mindenkor betartja, betartatja, de él szakmai kompetenciájával, a megrendelők kívánságainak közvetítésével, a törvények, rendeletek
kialakításának, módosításának időszakában. Minden törvényes eszközt felhasznál a
résztvevők érdekeinek képviseletére.
Nagyon fontos partnerünk lett a gimnáziumunk. Az itt dolgozó szakemberekkel képzeltük el a „táltosképzést”. Az itt végző nyolcadik osztályok együtt átmehetnek osztályfőnököstül a gimnáziumba, hogy az első év átmeneti nehézségei megoldódjanak. Ennek
érdekében továbbtanulási lehetőségeink között szerepel majd az egyetemi végzettségek
megszerzése.
Fontos partnerünk a sportegység, hiszen szakmailag része minden testnevelő az iskolai életnek.
Az étterem, a gazdasági igazgatóság, a munkaügy, a nevelési tanácsadó, a 2-es iskola, a 2-es óvoda, a bölcsőde, a kollégium, a korai fejlesztő mind-mind fontos partnerünk.
A közösen megállapított normák szerint élünk együtt. A mindennapokban alkalmunk
van tapasztalatcserére, a megállapodások felülvizsgálatára. Az egyes és hármas óvodákkal működtetjük óvodaiskolánkat. Napi szakmai kapcsolatunk kiváló.
A minőségbiztosítás keretében a partner központú működést tartjuk fontosnak. Erre
nézve érvényesnek fogadjuk el a Comenius 2000 minőségfejlesztési modellt.
Tantestület
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2. Sz. Általános Iskola

Felvetődik a kérdés: munkánkban mi a meghatározóbb –
a központ létéből adódó természetszerű alkalmazkodási kényszer, az önállósság részleges hiánya,avagy a tárgyi, létesítményi és személyi feltételek azon bőséges kínálata,
amelyhez foghatóval egyik pécsi általános iskola sem rendelkezik?

Iskolánk a Nevelési Központ fiatalabb és kisebb általános iskolája. A tanulói létszám
csökkenésével kapcsolatos átszervezések, leépítések közepette is megőrizte nevelői gárdája az indulás első évtizedében meggyökeresedett innovatív szellemét, a lehetőségeket
és szükségleteket figyelembe vevő gyors reagálás képességét.
Miből is táplálkozhatnak pedagógusaink, mi az a láthatatlan erő, amely tevékenységünket ma is érezhetően átszövi? E kérdésre az indulás első évtizedének tanulmányozása
adhat választ. Tán az a negyedszázada megfogalmazott és támogatott elképzelés, miszerint intézményünk legfontosabb törekvése az, hogy a gyerekek sze-ressenek ide járni, és
szeressenek tanulni.
Az új épülethez új oktatási elképzelést is álmodott az intézmény akkori főigazgatója.
Olyan fiatal munkatársakat gyűjtött maga köré, akik mertek és tudtak másként gondolkodni és tevékenykedni. A vezetés szinte korlátlan alkotói szabadságot biztosított minden új elképzelésnek.
Az iskola működése nem hagyományos osztályszerkezetre épült. Tevékenységünket
négy fő témakörbe soroltuk. A tanítás-tanuláson kívül fontos volt az értéket teremtő
munka, a test és lélek összhangját biztosító egészséges életmód és a tevékeny közéletre
való felkészítés is. Ezek a területek nem korlátozódtak sem az iskola falai, sem a szokásos tanítási idő határai közé. A délutáni szabadidősáv tágabb, szabadabb lehetőségeket
teremtett a tanulók nevelésére. A tantermek berendezése is a sokoldalúságot szolgálta. A
gyerekek olyan asztalok mellett tanulhattak, amelyeket szükség esetén alkalmassá lehetett tenni a csoportmunkához. Számtalan innovációs tevékenység folyt. A rendhagyó zenés, előadóművész által tartott órák, környezetismereti séták rendszeresek voltak.
E történeti háttér is meghatározza, hogy a jelenlegi tantestület egyik legfőbb erénye a
szociális érzékenység és a gyakorlatiasság. Mintegy félezer diákunk gondos fejlesztése, a
szerteágazó igényeknek, elvárásoknak való megfelelés komoly felkészültséget, türelmet
és kreativitást igényel. Sokan és sokat dolgozunk azért, hogy minden tanulónkat eljuttassuk képességei legvégső határáig: kellő motivációval, ingergazdag, esztétikus környezettel, változatos, érdekes, gyakorlatias tanulási módszerekkel. Diákjaink többsége érettségit adó középiskolába jelentkezik, s itt jól meg is állja a helyét. Az elmúlt mintegy két
évtizedben végzettek közül számtalan sikeres szakember és vezető értelmiségi alapozta
meg tudását tantermeinkben.
A képességek sokoldalú fejlesztése, a tudás gyarapítása mellett kiemelt figyelmet
fordítunk tanulóink nyelvismeretének, informatikai képzettségének megalapozására.
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A 90-es években e két területen történt a legfigyelemreméltóbb fejlődés, átalakulás. Elemi erővel jelent meg a nyelvek tanulása iránti igény. A hosszú időn keresztül tanított
orosz nyelv helyét fokozatosan vette át az angol és a német, de a francia és olasz nyelvet
is fel tudtuk kínálni tanítványainknak. Németből és angolból a vállalkozó és szorgalmasabb diákok számára magasabb óraszámban is lehetővé tesszük e nyelvek eredményesebb elsajátítását. Emelt órakeretünk, alacsony létszámú csoportjaink, korszerűen felszerelt szaktantermeink a sikeres fejlesztés lehetőségét rejtik.
Az utóbbi évek legdinamikusabb fejlődése kétségtelenül az informatikai tudás és
eszköztár bővülésében mutatkozik meg. Ma már valamennyi felsős diákunk heti rendszerességgel tevékenykedik a számítógép mellett. Pedagógusaink jelentős része alapos
informatikai képzettséggel bír. A közelmúlt fejlesztései – számítástechnikai szaktantermünk bővítése, eszközeink korszerűsítése – reális közelségbe hozta azt az elképzelésünket, hogy egyre több tantárgy oktatása, a tanultak számonkérése során támaszkodjunk az
informatikai eszköztár biztosította lehetőségekre. Ezzel is változatosabbá, élményszerűbbé, gyakorlatiasabbá és hatékonyabbá tegyük az ismeretek befogadását, a tanulói képességek fejlesztését.
Iskolánk tárgyi és személyi lehetőségeire támaszkodva kínáljuk az iskolánkat választóknak a szorobánnal, ezen ősi japán számolóeszközzel történő fejlesztési és versenyzési
lehetőséget. A szorobánnal való ismerkedés gyökerei még a 80-as évek második felére
nyúlnak vissza. Az akkori szakköri tevékenység napjainkra „kinőtte magát”. Fejlesztő
hatása bebizonyosodott, így alsósaink képességeinek csiszolásában ma már széleskörűen
alkalmazott eszköz.
Intézményünk létesítményei, felszereltsége jó alapot biztosít az igényes, emelt szintű
testnevelés tanítására. Sportegységünkben minden adott ahhoz, hogy a nálunk tanuló
gyermekek nem csupán értelmileg, de a testkultúra terén is magas szintű felkészültséggel
rendelkezzenek. Minden kisdiákunk legalább egy tanéven keresztül részesül úszásoktatásban. A 90-es években szerveződtek meg első úszótagozatos osztályaink. Az itt tanuló
diákok az évek során komoly szintű úszástudásra, fizikai felkészültségre tehetnek szert.
Büszkék vagyunk e gyerekek vízi jártasságára, a diákolimpiákon és egyéb versenyeken
elért eredményekre. Úszóink mellett legfényesebben a kötélugró lányok világbajnoki
aranyérme csillog, akik hazánk Jó tanuló – jó sportoló kitüntetésével is büszkélkedhetnek. Sikersportágaink, valamint a labdajátékok mellett egyre nagyobb teret kapnak kínálatunkban a téli sportok. Kihasználjuk a műjégpálya nyújtotta kedvezményes korcsolyázás lehetőségét, valamint tanítványaink és szüleik részvételével külföldi sítáborokat is szervezünk.
Nagy gondot fordítunk gyerekeink és tanulócsoportjaink tanórán kívüli életére, közösségeik formálására, szépérzékük, igényességük, felelősségérzetük fejlesztésére. Művészeti és technikai szakköreink, az erdei iskola napjai, a szervezett túrák, a vetélkedők,
a diáknapok, a nyári táborok az iskolai élet színesítése mellett gyerekeink tehetségének
kibontakoztatását, gyakorlati érzékük, képességeik fejlesztését is elősegítik. Kihasználjuk a művészeti pályázatok nyújtotta megmérettetés sokféle lehetőségét, melyeken országos vagy regionális elismeréseket sikerült begyűjteni tanulóinknak az elmúlt években.
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A szabadidő hasznos eltöltését és az erre történő nevelést pedagógiai munkánk igen
fontos részének tartjuk. Már belépő elsőseink is néptáncot tanulnak, kézműves foglalkozásra járnak. Kitűnő lehetőséget nyújt a Nevelési Központ sokrétű szakember- gárdája és
az intézményegységek kulturális sokszínűsége. A könyvtárhasználat, a színjátszás, a zenei nevelés, a képzőművészeti alkotókészség fejlesztésében mindenkor számitahatunk a
kulturális egységek segítő támogatására, együttműködésére.
Új színfoltként jelent meg pedagógiai arculatunkban a természet védelmére, a környezet szeretetére nevelés. Gyermekközeli programokkal törekszünk arra, hogy az iskolánkból kikerülő tizenévesek gyarapítói és ne pusztítói legyenek az emberi értékeknek.
Képesek és készek legyenek a természettel, embertársaikkal és önmagukkal harmóniában élni. Egyre több tanulócsoportunk veszi igénybe az erdei iskolai napok nyújtotta tanulási, élményszerzési lehetőséget, kapcsolódnak be környezetvédelmi pályázatokba, beszélgetnek rendhagyó tanórán a természet védelméről, az energia takarékos felhasználásáról.
A XX. sz. utolsó évtizede az útkeresés időszakát jelentette iskolánk számára. Új kihívásokkal kellett szembenézni: az intézmény anyagi helyzete jelentősen romlott, a tanulólétszám csökkenése következtében pedig egzisztenciálisan veszélyeztetetté váltak dolgozóink.
A válságból csak az indulás első éveiben megélt újító szellemmel, tettrekészséggel
lehetett kitörni. Nélkülözhetetlenné vált a szükségletek és lehetőségek átgondolása, új
utak keresése, s mindenek előtt az intézmény más szervezeti egységeivel történő kapcsolat erősítése. Mind jobban teret nyert intézményünkben az óvodától az égettségiig történő fejlesztés gyakorlata. Az óvodákkal, a kisgyermekek csoportjaival kialakult kapcsolatunk az óvodaiskola rendszerben intézményesült. Az óvodától az első iskolai évekig
együtt dolgozó óvónő-tanító páros nagymértékben megkönnyíti a 6-8 éves kisgyermekek
törésmentes intézményváltását, fejlődését. A szociális gondoskodás és a pozitív hatások
sokrétűségét szolgálja az első három évfolyamon meghonosodott iskolaotthonos szervezeti keretünk is. E rendszerben a tanítás, az önálló tanulás, a játék, a kötöttség és kötetlenség harmonikusan illeszkedik a kisgyermekek életkoráhozi, személyiságáhez.
Pezsgést és megújulást hozott iskolánk életébe a Comenius 2000 minőségfejlesztési
programba való bekapcsolódás. Fokozottabb figyelmet szenteltünk környezetünk elvárásainak befogadására és annak teljesítésére. Erősödött a Nevelési Központon belüli
együttműködés. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a saját „vár” is csak úgy gazdagodhat,
ha a körülöttünk levő intézményegységek kínálta lehetőségeket még inkább nevelőoktató munkánk szerves részévé tesszük. Bővültek a szakmai együttműködés területei. A
látszattevékenységek helyett a kölcsönösen előnyös kapcsolatokra helyeződött a hangsúly. Mertünk újra őszintén beszélni gondjainkról, s megosztani örömünket másokkal.
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Nap mint nap újra átéljük a nem csupán iskolában, hanem egy sokrétű integrált intézményben történő gondolkodást. Felvetődik a kérdés: munkánkban mi a meghatározóbb – a központ létéből adódó természetszerű alkalmazkodási kényszer, az önállósság
részleges hiánya, avagy a tárgyi, létesítményi és személyi feltételek azon bőséges kínálata, amelyhez foghatóval egyik pécsi általános iskola sem rendelkezik? A válasz egyértelmű kell hogy legyen: a könyvtár, a színházterem, az uszoda, a sportcsarnok, a pedagógiai szolgáltatások, a művészeti lehetőségek, a közel hatszáz fős dolgozói kollektíva
ereje nagy támogatást nyújt ahhoz, hogy időről időre túljussunk nehézségeinken, sikeresen teljesíthessük feladatainkat a minket bizalmukba fogadó mintegy ötszáz kisdiák
eredményes nevelésében, képességeik fejlesztésében.
Dolgozóink egyöntetű törekvése, hogy a 25 éves jubileum éve a mosolygó arcú, feladataikkal megbirkózni képes gyerekek, és a munkájukban sok örömet lelő pedagógusok
éve legyen.
Gosztolya József
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Gimnázium és Szakközépiskola

Felülről
A Mecseken és Pécsen innen, ott, ahol 40-45 éve még a kurta farkú malac is túrhatott, áll a mi városrészünk, a hetvenes években épült új kertvárosi lakótelep. Ma többen
laknak itt, mint egyik-másik megyeközpontban. Szekszárd, Békéscsaba vagy Salgótarján
összlakossága nincs annyi vagy nem több, mint a kertvárosi lakótelepé. Négy- és tízemeletes panelépületek geometriai rendben. Megkapó látványt nyújt ez a rendezettség felülről, szinte kár, hogy mi általában a földön járunk, ahol a panelrengeteg monotóniája inkább érzékelhető, mint a geometriája. Az építés után ültetett csemeték mára terebélyes
fákká nőttek, és tavasztól a sok zöld szebbé teszi a betonvilágot. Akik itt nőttek fel,
azoknak sajátjuk ez a városrész. A játszóterek, a parkok sok-sok személyes emlék helyévé lettek, és a bensőséges emlékek színtere is kedves lehet.
Az építészeti egyformaságban ott az emberi sokféleség. Majdnem olyan, mint egy
igazi város. Műemlékek, emlékművek, múzeumok nem nagyon találhatók itt, mert Kertvárosnak nincs igazán önálló múltja, így önálló identitása sincs, csak olyan, amely a városhoz, Pécshez való viszonyban jelenik meg. Kertvárosinak lenni, az sajátosan pécsinek
lenni. Kint is a városból, meg bent is a városban. Jó a tömegközlekedés, így minden
könnyen elérhető. Az idegennek persze a látvány jut, a zsúfolt utcák, a nagy forgalom, a
sok üzlet, a vendéglők, a játszóterek és az iskolák.
Ennek a lakótelepnek a fókuszában található a Nevelési Központ és annak része, a mi
iskolánk.
A Nevelési Központ, benne a mi iskolánk, ha felülről nézzük, nagyon szép. Láttam,
mert egyszer a Diáknapon „letartóztattak” a végzősök, akik „átvették a hatalmat”, és
hogy eltávolítsanak, szereztek egy helikoptert pilótástul, aki aztán megutaztatott egy
csomó gyerekkel együtt a város felett. Akkor láttam, hogy a Kertváros és a Nevelési
Központ milyen szép.
Benne
A mi iskolánk vasbetonból van. Hosszú, labirintusszerű, párhuzamos folyosórendszerek kötik össze a másik két iskolával, a központi irodákkal és a művelődési házzal, az
étteremmel és a sportegységgel. Aki már kiismeri magát, annak nagyon egyszerű, de a
figyelmetlen vendégeket mindig meg kell keresnünk. Ha van mobiljuk, akkor persze
könnyebben előkerülnek.
Nekünk sok zöld növényünk van. Egyszerűek és nagyszerűek, mert barátságossá teszik az iskola belsejét, feledtetik a túl sok betont.
A mi iskolánknak „mindene van”. Ha itt élsz, tanulhatsz, szórakozhatsz, lakhatsz kollégiumban, sportolhatsz, étkezhetsz, százezer kötetes könyvtárban válogathatsz.
Az iskolánk egy „házrész” a Nevelési Központban. A többi résszel jóban vagyunk.
Jóban is kell lennünk, mert a másik iskolák is úgy érzik, hogy minden az övék. Igazuk is
van, hiszen még „közös” gyerekeink is vannak az általános iskolákkal.
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A rendezvényeinket általában a színházteremben tarjuk vagy az aulában. Ott szervezzük a tanévnyitót, a tanévzárót, a diáknapot, a kicsik avatóját, az október 23-i és a március 15-i ünnepélyeket, a szalagavató ünnepélyt és a bált, vagyis az iskola hagyományos
rendezvényeit. Az ünnepélyeink szépek szoktak lenni. Mi is azon vagyunk, hogy szépek,
jók legyenek, de ebben a művelődési házban dolgozók sokat segítenek nekünk. A testnevelési óráink a sportegységben vannak, és az ott dolgozók edzik a híres úszóinkat is. Ha
a gyerekeknek könyvtárra van szükségük a feladataikhoz, a könyvtárosok segítenek nekik. De segítenek bennünket az ebédlőben és a konyhán dolgozók is. Legutóbb a parádés
diáknapi díszebéden érezhettük ezt. A mi tanulóink mindig beférnek a kollégiumba, mert
az ottani tanárok is így akarják. Néha mi is tudunk segíteni másoknak.
A portékáink
Az iskola belső világa arra épül, hogy csak értékes ember van. Nem hisszük, hogy az
embereket igazán jobbá tudjuk tenni, legfeljebb segíthetünk nekik, hogy egyre jobbak
legyenek, ha ők is akarják. Tudjuk, hogy ma egy gimnazista az ideje nagy részét az iskolában tölti, tehát ott él. Úgy gondoljuk, hogy egyáltalán nem mindegy, hogyan élnek a
gimnazisták. Aki ma gimibe jár, az a jövőjét is építi. Ebben nálunk segítséget kap. A
képzési irányok mögött lehetséges jövőképek vannak.
Aki a humán szolgáltatást választja, az – feltehetőleg – érdeklődik más emberek
iránt, a társadalom működése iránt, semmiképpen nem közömbös mások gondjaival, bajaival szemben. A négy év alatt sok érdekeset tanul az emberről, az emberekről, a szükséges és lehetséges együttműködésekről másokkal, és persze saját magáról. Akik ilyen
osztályból mentek egyetemre, hamar hasznát látták az itt tanultaknak, különösen, ha
olyan humán pályákra készültek, mint a jogi, a tanári pálya, vagy ha szociális irányok felé fordultak. Mások munkába álltak, és ott látták hasznát a tanultaknak.
A számítástechnika-informatika ma nagyon népszerű. Korszerű és drága eszközök,
nem kevésbé drága szoftverek kellenek a korszerű tudás megszerzéséhez, no meg felkészült tanárok. Ezt mi adni tudjuk. Amikor az iskola elkezdte a működését, kuriózumnak
számított a számítástechnika. Mára már minden iskolában kötelező tantárgy lett. A számítógép természetes mindennapi eszközzé vált a munkahelyeken, de nagyon sokaknál
otthon is. Ha jók akarunk lenni, akkor a számítástechnikát jól, eredményesen kell tanítanunk. Az informatikus osztályainkban végzettek közül sokan ezen a területen tanulnak
tovább. Tehetnek szakmai vizsgát is érettségi után, sőt, ugyancsak érettségi után, rendszerinformatikus szakmát is szerezhetnek nálunk.
Még soha nem volt olyan fontos a nyelvtudás, mint napjainkban. Angolt, németet és
franciát kínálunk tanulóinknak, hogy képesek legyenek idegen népekkel is szót váltani,
esetleg köztük vagy velük együtt feladatot vállalni és azt elvégezni, de leginkább az esélyekhez hozzáférni a maholnap belső kerítések nélküli Európában. A legjobb lehetőségeket talán a kéttannyelvű és a tagozatos nyelvi osztályba járók kapják. Jól képzett, tehetséges nyelvtanári gárdánkat akár irigyelhetik is tőlünk a Mecseken innen és túl is. Az
már a gyerekeken áll, hogyan élnek a lehetőségekkel.
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A felsoroltak persze csak „fűszerek”, amelyeknek igazi értelmük csak az általános,
továbbépíthető műveltség birtokában van.
Milyenek vagyunk, hogyan élünk?
Nagyon nehéz megmondani, hogy milyen egy iskola. Vannak ugyan jellemzők, úgynevezett eredmények, amelyek a továbbtanulási arányokban, az érettségi eredményekben, tanulmányi átlagokban ragadhatók meg. Ezek az eredményesség mutatói. Nagyon
fontosak, meghatározó elemei az iskola milyenségének, nem is kell szégyenkeznünk miattuk, de azért ez nem ilyen egyszerű. Ha azt mondom, hogy 4.1, akkor olyan viszonyszámot mondtam, amely a tantervi követelmények teljesítésének szintjét mutatja meg.
Azt persze nem tudjuk meg belőle, hogy ezt csak a tanuló érte el, maga, netán a tanároktól segítséget is kapott és hogy kiktől, mennyit, milyen stílusban. Nem lehet tudni, hogy
a tanulóknak milyen volt az életminőségük abban a munkafolyamatban, amelyben eljutottak az eredményig. Nem tudjuk meg, hogy szerették vagy nem szerették egymást a
szereplők, hogy ki, kivel szemben volt közömbös, elutasító, elfogadó vagy inkább segítőkész, és az eredmény eléréséért elvégzett munkának és emberi viszo-nyoknak milyen
tanulságai építették, építik a résztvevők személyiségét. Tíz év múlva nosztalgiával, szeretettel, bánattal, elégikusan vagy hogyan fog visszaemlékezni az, akiről vagy akikről ma
csak egy viszonyszámban beszélünk? No, és bárhogy is emlékszik vissza, az lesz az
igazság? Ez sem biztos. De hát akkor mi biztos? Mondhatnánk: semmi. De azért ez sem
igaz. Az iskola alig több mint másfél évtizedes története néhány tendenciát világosan
mutat. Azt nem merjük kijelenteni, hogy mindig jó úton járunk, de azt igen, hogy jó irányok felé tartunk. Vannak jó attitűdjeink, amelyeket az idő és a tapasztalat igazol.
Úgy gondoljuk, és úgy is dolgozunk, hogy a tudás és egymás tiszteletét ne a félelem
vezérelje. Azt akarjuk, hogy nálunk ne kelljen félnie sem a diákoknak, sem a tanároknak.
Szabadok akarunk lenni, de egymás szabadságát nem korlátozhatjuk az önmegvalósítás
köpönyegébe bújtatott önzéssel sem. Persze, azért néha megtörténik ilyesmi, és nem is
mindig tudjuk helyrehozni az elrontottakat. Azt akarjuk, hogy valamennyiünknek legyen
közössége az iskolán belül, és ha azt a szót kimondjuk, hogy „mi”, mindenki tudhasson
számára fontos emberekre gondolni. Reménykedünk benne, hogy van olyan „mi” is,
amely az itt élők számára az egész iskolát is jelenti. Persze, azt egyáltalán nem szeretnénk, ha olyan közösségeink alakulnának, amelyek letapossák, maguk alá gyűrik az
egyéniséget. Olyan közösséget, közösségeket akarunk, amelyek büszkék a tagjaikra,
amelyekben a társak vállalása nem kötelesség, hanem ifjúban és nem ifjúban természetes
késztetettség.
Természetesnek tartjuk, hogy a tanulók nem mindig felkészültek, fegyelmezettek,
szorgalmasak, okosak, de biztosan tudjuk, hogy akik hozzánk járnak, azok felkészültebbek, fegyelmezettebbek, motiváltabbak lesznek, mint nélkülünk lennének. Azt is természetesnek tartjuk, hogy mi, tanárok sem mindig vagyunk csúcsformában, de újra és újra
nekigyürkőzünk, hogy jók, és ha lehet, jobbak legyünk, mint voltunk.
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Sokan gondoljuk azt, hogy az emberekben – akár nagyon fiatalok, akár már egyáltalán nem azok – az a fontos, ami jó, ami fejleszthető, ami az erősségük. Nem mintha lebecsülnénk a hibákat, hiányosságokat, de ezek egy részét „ki is nőheti” valaki, ha fejlődésnek indul. Igen, a hibákat is meg kell mutatnunk, de soha nem önmagukért, és ha
lehet, az értékekkel együtt. Ebből talán az is kiderül, hogy nem a tökéletesség a célunk,
hanem egymás segítése a tökéletesedésben, a fejlődésben. A maximális helyett az elvárásokon belüli, személyre szóló optimális a cél a tanulmányokban, a viselkedésben, az
emberi kapcsolatokban egyaránt.
Arra törekszünk, hogy a szervezeti életünket a jogszabályoknak megfelelően alakítsuk, de a mindennapi együttélésünket ne jogszabályok, hanem a moralitás szabályozza. A jogszabályok, pedig eligazítsanak bennünket, ha nagyon tanácstalanok vagyunk az együttélés valamilyen gondjában, amelyben az erkölcs már nem ad elég határozott választ.
Mi hát az eredmény? Igen, az OKTV-helyezés, a kiváló tanulmányi átlag, egy jó szó
a barátnak, akinek erre van szüksége, egy mosoly annak az arcán, aki túl sokat szomorú.
A jól sikerült feleletek és a diáknap hangulata. A győztes gól és egy elismerő pillantás. A
mérhetők és a nem mérhetők, csak érzékelhetők, a táblázatba foglalhatók és az élményeket gyarapítók. Ezek mind, együtt.
Soha nem vagyunk készen a munkánkkal. Sokat beszélgetünk egymással, persze kevesebbet, mint amennyit kellene, vagy amennyit elégnek gondolnánk. Mind tudjuk, tanulók is és tanárok is, hogy a boldoguláshoz meg kell tanulnunk technikákat, meg kell szereznünk „rutinokat”. Azt is tudjuk sokan, hogy aki csak rutinszerűen dolgozik, az biztosan lemarad. Igaz ez a diákokra is, de leginkább ránk, tanárokra. Egy diák négy évig
gimnazista. Egyszer és megismételhetetlenül. Neki olyan a mi iskolánk, amilyennek abban a négy évben érzékelte, tapasztalta, míg ide járt. Az iskolába azonban minden évben
jönnek új tanulók. Az évenkénti változással új igények, magatartásformák, divatok, gondolkodásmódok, attitűdök jönnek be velük, mert a közeg, amelyből érkeznek, a társadalom is változik, mondják és tapasztaljuk is, manapság nagyon gyorsan. Ami fontos és kívánatos volt öt éve, az mára jelentéktelen is lehet. Sokat kell hát beszélgetnünk egymással, a gyerekekkel, időről időre meg kell kérdeznünk egymást, a gyerekeket, a szülőket,
milyen jövőt gondolnak, és hogy akarják magukat, egymást alakítani, hogy el is érjék a
céljaikat.
A rutin nem elég.
A mi iskolánk barátságos belső légkörű, elfogadó, a szükségszerűen változó céljait
teljesíteni tudó, elfogadott iskola, amelyben a legfontosabb irányok és az útkeresés állandó. Összetartja az itt élőket a sok közös érdek és – hisszük – a szeretet.
Csirke Ernő
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Középiskolai Kollégium
A tanulók sikerei, apróbb örömei nálunk jobban megnyilvánulnak, a közösen elvégzett munka,
ha sikerrel jár, jobban összehozza a pedagógust a diákokkal, és az itt dolgozók közül ki ne érezte
volna ennek édes ízét.

Kollégiumunk 1982-ben kezdte meg működését. Huszonegy év egy intézmény életében nem sok idő. Ha összehasonlítjuk azzal, hogy az ember életében az első 21 év jelentős változásokat és fejlődést hoz, akkor egy intézmény életében ez az időszak igen rövid
távlat. Persze lehet, hogy egy szokványos intézménynél ez így működik, de a mi esetünkben nem egy szokványos intézményről van szó. Még az indulása, 1982/83-as tanévben sem volt az, hiszen a Nevelési Központ intézményegységeként inkább más iskolákkal volt szoros kapcsolatban, elsősorban az 508-as Kertvárosi Szakképző Iskolával.
A kollégium fennállásának történetét jól elkülöníthető időszakokra lehet osztani.
Az első néhány év egy jellegzetes időszak volt, kissé ellentmondásos is. A kollégium
akkori vezetője, Prucsi János egy ízig-vérig iskolai szakember, aki teljes mértékben elfogadta a Nevelési Központ által sugárzott gyermekközpontú, mindig megújulni akaró
szemléletét. Ennek szellemében próbált létrehozni egy olyan nevelőtestületet, amelynek
tagjai nagyrészt egy másik intézményből kerültek át, más szemlélettel, különböző filozófiával.„…ki kellett magunkból dobni sok beidegzett szokást, véleményt, egyénileg és
egyéniségünkben kellett megváltoznunk, mert a parancsnokból valóban pedagógussá, kísérővé kellett válnunk. Legyünk őszinték, ez nehéz volt.”(Idézet az első beszámolóból)
Nehezítette ezt a munkát, hogy a nevelőtestület másik része pedig pályakezdőkből
tevődött össze. Az akkori vezetésnek igazából nem volt kollégiumi tapasztalata, és ezt
részben azoktól kellett megszerezni, akiket a Nevelési Központ szellemiségébe kellett
bevezetni. A kölcsönös hatás és tanulás sikerrel járt, hiszen ez a folyamat egy eredményes működést hozott létre néhány év alatt.
1982-ben tehát egy olyan intézményegység kezdte el működését, amely nem a lakóhelyen élők ellátását szolgálta. Gyakran úgy is érezték az itt dolgozók, hogy egy kicsit
idegenek, „mostoha gyerekek” ebben a rendszerben. Pedagógiai partnere nem volt a Nevelési Központon belül a kollégiumnak 1986-ig.
Ami mégis összekötött bennünket, az a tevékenység irányítási mechanizmus, és azok
az iskolai csoportok, osztályok, melyek termeinkben lettek elhelyezve: a 3-as iskola korrekciós óvodaiskola kísérleti egész napos csoportja és 16 napközis csoport. A napközis
csoportok szakmai irányítása is a kollégiumvezetés feladata volt.
Prucsi János a programtanács titkáraként aktívan részt vett a Nevelési Központban
folyó kísérleti és fejlesztési munkában, melynek tapasztalatait az itteni nevelésben is alkalmazni tudtuk.
A Gazdasági Igazgatóság intézményünkben kapott elhelyezést.
Az első tanévben a tanulólétszám nem érte el a férőhelyek (318) számát, 202 tanulónk
volt, 9 csoport működött.
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Maga az épület inkább szállodai hatású volt, mint kollégiumi. Bizonyos terek hiánya
miatt kénytelenek voltunk hálószobákat átalakítani, hogy a funkciókból adódó feladatoknak megfeleljünk, másrészt használtuk a többi intézményegység tereit is (művelődési
ház, sportegység, könyvtár, étterem).
A kollégium történetének második szakaszában (1984-1990) kialakult az egységes
követelményrendszer, mindenkiben tudatosult az a szemlélet, amit a Nevelési Központ
megfogalmazott. Kapcsolataink egyre szorosabbá váltak intézményegységeinkkel. Stabilizálódott a gyereklétszám, a csoportok száma, a tagozatok aránya. Az időszak elején
csak szakmunkástanulók alkották a kollégium közösségét. Körvonalazódtak azok az értékek, hagyományok, amelyek alapján működtünk. Kiszámíthatóság jellemezte életünket. 1986-tól fokozatosan megjelentek a szakközépiskolások és gimnazisták. Ők más értékrenddel, szemlélettel érkeztek hozzánk. Más elvárásaik, igényeik voltak a kollégiummal szemben. Az egyik legfontosabb feladatunk akkor az volt, hogy ezeket a különböző
igényeket, elvárásokat, életritmust egy egységbe ötvözzük és az egymás mellett élést
zökkenőmentesen biztosítsuk.
Az IMS-technológia miatti átépítés, az 1990/91-es tanévben törést okozott a kollégium életében. Fél évig az akkori MÉV Szállóban helyeztek el bennünket. Nehéz, de érdekes időszak volt, a költözés minden nyűgét és baját beleszámítva. Rövid idő alatt kellett
a feltételrendszert biztosítanunk. A helyhiány miatt a gimnazista tanulókat albérletben
helyeztük el, és ehhez igazítottuk a nevelőtanárok segítő tevékenységét. A távolság ellenére napi kapcsolatban voltunk az ANK-val, sőt a gimnazista tanulók által szorosabbá
vált szakmai együttműködésünk. A gimnázium tanulói részt vettek rendezvényeinken,
nevelőink rendszeresen konzultáltak a szaktanárokkal, osztályfőnökökkel. Megbeszéltük
és egyeztettük nevelési módszereinket, elvárásainkat és követelményeinket egyre jobban
közelítettük egymáshoz. Nevelőink közül többen tanítanak is a gimnáziumban.
Intézményegységünk történetének harmadik szakasza egybeesett a rendszerváltozás
időszakával. A társadalomban bekövetkezett változások nagyrészt befolyásolták az itteni
életet is. Egyre inkább előtérbe került az egyén, az egyéni érdek és háttérbe a közösségi
magatartás. Sokszor a tanulók is keményen megfogalmazták ezt, különféle elvárásokat
támasztva a kollégiummal szemben.
Tanulóink három iskolatípusba jártak (jelenleg is), egy-egy iskolatípuson belül is
igen nagyok voltak a családi háttér- és képességbeli különbségek, ezért előtérbe került
munkánk során a hátrányok kompenzálása, bizonyos szintre hozása és az esélyegyenlőség megteremtése. Ezen a területen sok más, az országban található kollégiumot megelőzve szerveztük meg a differenciált felkészítést és felzárkóztató tevékenységünket.
A nevelőtestület stabilizálódott, egyre többen választották hivatásuknak a kollégiumi
pedagógiai munkát és érezték úgy, hogy ez is egyenértékű tevékenység a szaktanári
munkával. A tanulók sikerei, apróbb örömei nálunk jobban megnyilvánulnak, a közösen
elvégzett munka, ha sikerrel jár, jobban összehozza a pedagógust a diákokkal, és az itt
dolgozók közül ki ne érezte volna ennek édes ízét.
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A mai társadalmi viszonyok között már más igényeknek is megfelelünk. Fontos feladatnak tartjuk a munkavállalási pozíció szélesítését, a felkészítést szakirányú továbbtanulásra, a tanulás, a kultúraközvetítés magas színvonalú biztosítását, a szociális biztonság nyújtását, az önismeret és a teljesítmény megalapozását, az esélyegyenlőség megteremtését.
Szakmai munkánk egyik fontos eleme a felzárkóztatás, mivel tanulóink közül sokan
gyenge képességekkel, hiányos ismeretekkel érkeznek hozzánk. A szervezett keretek között folyó felzárkóztatás, korrepetálás (10 tantárgyból) eredményes, hiszen a statisztikai
adatok is bizonyítják, hogy a kollégista tanulók jobb eredményeket érnek el, mint a nem
kollégista társaik. Új ismeretek szerzése és a meglévők felidézése, megerősítése nemcsak
a szilencium és a nevelési foglalkozások keretében történik, hanem előadások, filmvetítések, beszélgetések, szakkörök és vetélkedők keretében is. Többek között egészségnevelési programunk méltán nyert elismerést a többi kollégium által.
Másik fontos területe szakmai munkánknak a tehetséges tanulókkal való foglalkozás.
Számukra bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítunk. Tanulóink szabadidejének hasznos eltöltése érdekében érdeklődésüknek, tehetségüknek megfelelően 18
szakkör közül választhatnak. Az itt elsajátított elméleti és gyakorlati ismeretek növelik
diákjaink munkavállalási és továbbtanulási esélyeit. A közösségben végzett tevékenységnek, sokszínűségnek és az ingergazdag környezetnek a tanulók személyiségfejlődésében mutatkozik meg leginkább a pozitív hatása.
Kollégiumunk kivételes helyzetben van, hiszen az épületünkben lévő (barkácsműhely, fotólabor, nyelvi labor, számítástechnikai terem) és a többi intézményegység által nyújtott lehetőségek (színházterem, mozi, kiállítóterem, aula, könyvtár, fonotéka,
uszoda, sportcsarnok, konditerem, aerobicterem, atlétikai pálya, étterem) egy olyan koncentrált és sokrétű feltételrendszert biztosít, amely minden tanulónak vonzó és ezáltal keresett is.
Az intézményegységekkel szoros és tartalmas együttműködést alakítottunk ki. A minőségbiztosítás keretében a művelődési házzal, könyvtárral és a sportegységgel szakmai
együttműködési megállapodást kötöttünk, mely feltételezi a gyerekek nevelésében, oktatásában való előrelátó és azonos szellemben való gondolkodást. Tanulóinknak és pedagógusainknak ez az együttműködés többet jelent, mint a tárgyi feltételek kihasználását,
ismeretbővítést, szakmai tapasztalatszerzést, pozitív emberi kapcsolatokat, amelyeknek
nagy szerepük van a személyiség fejlődésében. Nap, mint nap érezzük azt a segítőkészséget, szeretetet, amely nélkül nem tudnánk eredményesek lenni. Természetesen az
együttműködés abban az esetben tölti be igazi szerepét, ha mi is hozzájárulunk a többi
intézményegység működési színvonalának emeléséhez. Ez elsősorban abban nyilvánul
meg, hogy az általuk szervezett rendezvények sikeres lebonyolítása érdekében szálláslehetőséget biztosítunk. Segítséget adunk teremgondjaik enyhítésében, rendszeresen 2-2
osztály kap helyet termeinkben (az 1-es és a 2-es iskola tanulói).
Kisebb javítási munkák alkalmával igénybe veszik az asztalos műhelyünk technikai
eszközeit, asztalosunk és udvarosunk segítségét.
Tanulóink és pedagógusaink aktív látogatói és résztvevői a többi intézményegység
rendezvényeinek.
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A kialakult hagyományokat követve az Apáczai Nevelési és ÁMK Gimnázium és
Szakközépiskola, 508. Sz. Kertvárosi Szakképző Iskola, Pécsi Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola, 500. Sz. Angster József Szakképző
Iskola tanulóit fogadjuk. A velünk kapcsolatban álló iskolákkal való jó együttműködésünknek köszönhetően már évek óta maximális kihasználtsággal működünk, így kollégáink nyugodt, biztonságos háttérrel, csak a pedagógiai feladatokra koncentrálva dolgozhatnak.
Csetényi Sándor
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Bölcsőde

“A gyermeknevelés nem verseny és nem varázslat.
Nem tökéletes lényt kell létrehoznunk,
hanem becsülettel megtenni mindent,
hogy a gyermek minél elégedettebb és értékesebb emberré váljon.”
Balázsné Szűcs Judit

Intézményünk Pécs legnagyobb lakótelepén 1980-ban az 1-es óvodával egy épületben nyitotta meg kapuit. A folyamatosan épülő lakótelepen a Nevelési Központban
1996-ig 3 bölcsőde fogadta a gyermekeket. A 80-as évek második felében a növekvő
óvodai és iskolai létszámok szükségessé tették, hogy a bölcsődében óvodás, majd később
iskolás gyermekeknek biztosítsunk helyet. Ez a szoros napi együttélés megalapozta a későbbi jó szakmai kapcsolatot mindhárom óvodával. 1992-től a csökkenő születésszám és
az országos bölcsődebezárási hullám a Nevelési Központot sem kerülte el. 1995-ban
megszűnt a 2-es, majd a következő évben a 3-as bölcsőde. Ma már a Nevelési Központ
egyetlen bölcsődéjeként, nyolc csoportban fogadjuk a hozzánk jelentkezőket. Jelenleg 95
gyermeket gondozunk-nevelünk.
A kezdetben kopár, csupa beton épületet mára gondosan ápolt udvar veszi körül, dús
lombú fák, bokrok adnak árnyékot. Minden csoportnak külön udvarrésze, homokozója
van. Udvari játékok teszik színesebbé a gyermekek szabadban töltött idejét. A nyári melegben medencénkben tudnak felfrissülni bölcsődéseink.
A csoportszobák tágasak, világosak. A berendezés alkalmazkodik a gyermekek életkori sajátosságaihoz. A bútorok mérete, variálhatósága segíti az önállóságra nevelést,
kuckók, sarkok kialakításával lehetővé teszi a nyugodt, elmélyült játékot. A csoportszobákat a gondozónők ízlésesen szépítik, díszítik és teszik otthonossá.
A korszerű táplálkozási elvek betartását és házias ízeket biztosít saját beszerzésű és
főzési lehetőséget kínáló konyhánk, mely HACCP minősítéssel rendelkezik.
Bölcsődéseink nevelésével 18 jól képzett gondozónő foglalkozik, ebből 9 felsőfokú
végzettséggel rendelkezik. Munkájukat gyermekszerető technikai személyzet segíti. A
Nevelési Központban kezdetektől folyó pedagógiai kísérleteknek és szakmai megújulásnak aktív részesei vagyunk. Ennek jegyében 4 gondozónő elvégezte a Montessoripedagógiai tanfolyamot, így néhány csoportban az 1-es óvodával szoros együttműködésben Montessori-szellemű nevelés folyik. Részt veszünk az eszközbemutatókon, házi továbbképzéseken, nevelési értekezleteken.
Gyermekeink egészségére a bölcsődeorvos naponta felügyel. Családgondozó segíti a
krízis helyzetbe került családokat, problémáik megoldásában.
Gondozónőink a korai fejlesztő és a nevelési tanácsadó szakembereivel segítik a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált ellátását.
A gimnázium humán fakultációs diákjai bölcsődénkbe járnak gyakorlatra és ismerkednek nevelő munkánkkal, közülük többen is a mi bölcsődéseink voltak.
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Gyermekközpontú, biztonságot nyújtó légkörben segíteni az egészséges, harmonikus személyiség kibontakozását.
Nevelési céljainkat a gondozás és nevelés harmonikus egységében így fogalmaztuk
meg.
A gyermek alapvető tevékenységére, a játékra, a mozgásra építünk, figyelembe véve az
egyéni fejlődés ütemét, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét. Fontosnak tartjuk a
szülőkkel a kölcsönös bizalmon alapuló szoros együttműködést. A bölcsődei nevelésgondozás a családi neveléssel összhangban, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A családtól való elszakadást könnyítjük az anyával történő kéthetes beszoktatással. A családlátogatás lehetőséget ad a gondozónőnek, a szülőnek egymás megismerésére, elfogadására. Olyan biztonságos környezetet alakítottunk ki, amely megismerő tevékenységre ösztönzi gyermekeinket. Fejleszti az önálló gondolkodást, a problémmeg-oldó
képességet. Mindezeket szolgálják a gondozónők által készített montessori-eszközök is.
A kialakult hagyományainkat folyamatosan ápoljuk
Nyitott bölcsőde: A nyitás pillanatától fontos volt számunkra, hogy a szülőket bevonjuk a bölcsőde mindennapjaiba, a gondozónő partner legyen a családok számára. Hozzánk bármikor bejöhetnek a szülők, minden rendezvényünk nyitott számukra.
Bábszínház: A gondozónők saját készítésű bábokkal az aktuális ünnepekhez kapcsolódva bábelőadásokat szerveznek a gyermekeknek és a szülőknek.
Gyermekek születésnapjának ünneplése: Az én-tudat kialakulását segítjük a születésnapok ünneplésével. Ezen a napon ünnepi terítékkel ebédelünk, a szülők által hozott tortával és a gondozónők által készített ajándékkal köszöntjük a gyermekeket.
Kirándulások szervezése a gyerekeknek: Az első pár évben csak a közeli parkokba kirándultunk gyermeknapon. Később már egyre messzebbre merészkedtünk (Tettye, Remeterét). Az elmúlt évben a Nevelési Központ kisbuszával Bakócára utaztunk, egy vidéki gazdaságba. Az élő állatok simogatása nagy élmény volt a lakótelepi gyermekeknek.
Kirándulások szervezése a dolgozóknak: 16 éve szervezünk kirándulást az ország
több pontjára. Ha üres férőhely van, az óvoda több dolgozója is velünk tart.
Zenés játszóház: A GYES-en lévő anyukáknak szervezzük ezt a közös játszási, éneklési lehetőséget. A bölcsődében alkalmazott énekeket, mondókákat szeretnénk megismertetni velük.
Az elmúlt 25 évben megéltünk sok változást, sok örömet, próbáltunk rugalmasan alkalmazkodni és helytállni a folyamatosan megújuló Nevelési Központban.
Pálffy Gyuláné
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Korai Fejlesztő, Logopédiai és Gyógytestnevelési Intézet

„Osztani magadat,/ hogy így sokasodjál,
kicsikhez hajolni,/ hogy magasodjál,
hallgatni őket,/ hogy tudd a világot,
róluk beszélni,/ ha szólsz a világhoz.”

Váci Mihály
Intézetünk 1992-ben országos modellként jött létre a Nevelési Központban Korai
Fejlesztő és Integrációs Központ néven. A pedagógiai szakszolgálatok összevonása során intézményünk profilja kiszélesedett, a korai fejlesztés mellett Pécs város logopédiai
és gyógytestnevelési ellátása is feladatunkká vált.
Korai fejlesztés
Az emberi fejlődés üteme az élet első éveiben a leggyorsabb. Ez az időszak különösen fontos a sérült gyermekek számára. Ha ezt a legfogékonyabb időszakot nem használjuk ki, a gyermek valószínűleg nem juthat el arra a szintre, amit a benne rejlő képességek
lehetővé tennének. Szakembereink 0-6 éves korú testi, érzékszervi, értelmi, beszédsérült
és különleges nevelési igényű kisgyermekek fejlesztését végzik. Célunk, hogy a még
kialakulatlan vagy sérült, illetve lassabban fejlődő funkciók a lehető legkorábban és minél hatékonyabban történő fejlesztésével a gyermekek életminőségét javítsuk, segítsük
minél teljesebb beilleszkedésüket a társadalomba. Egy sérült gyermek nevelése óriási
lelki és fizikai terhet ró a szülőkre. A korai fejlesztés támogatást nyújt nekik, segíti őket
gyermekük elfogadásában, és mintát nyújt a speciális otthoni fejlesztő foglalkozásokhoz.
Célunk, hogy a lehetőségekhez mérten biztosítsuk, hogy a korai fejlesztést követően
a sérült kisgyermekek az épekkel együtt vehessenek részt az oktatás-nevelés folyamatában. Reméljük, hogy munkánk során mind nagyobb teret kap az a szemlélet, hogy a
másság nem szétválaszt, hanem összeköt minket, embereket.
Logopédia
Hét főállású logopédus a városban hat helyen, ún. decentrumokban körzetesítve látja
el a logopédiai szakszolgálatot. A logopédusok évről évre szűrővizsgálatot végeznek a
város középső csoportos óvodásainak körében. A logopédiai terápia felöleli a nyelvfejlődési zavarok kezelését, a beszéd hangjainak javítását, a beszéd ritmusának, értésének,
észlelésének korrekcióját, valamint a részképességzavarok terápiáját.
Gyógytestnevelés:
Az iskoláskorú tanulók ortopéd jellegű elváltozásaival foglalkozik, elsősorban a gerincdeformitások korrekciójával, a tartás javításával, a láb különböző elváltozásainak
tornájával. Cél, hogy a tanulók munkaképes, teljes életet élő emberekké váljanak. A foglalkozásokat tornateremben és uszodában tartják a gyógytestnevelők.
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Szakembereink
A hozzánk segítségért forduló családok széleskörű szolgáltatásokat vehetnek igénybe. A kisgyermekekkel kapcsolatos problémák pontos diagnosztizálásában gyermekgyógyász-neurológus szakorvos és pszichológus működik közre. Az ő feladatuk még a
gyermekek fejlődésének nyomon követése kontrollvizsgálatokon keresztül.
Az egyéni és kiscsoportos terápiákat igény szerint állítjuk össze. Munkacsoportunk
valamennyi sérüléstípus megsegítését végzi. Mozgásfejlesztő szakembereink: konduktorok, gyógytornászok, szomato-pedagógusok. Hallássérültek, látássérültek, autisztikus
gyermekek fejlesztését végzik különböző speciális képesítéssel rendelkező gyógypedagógusaink. Kiegészítő terápiaként zeneterápiás fejlesztést kínálunk a rászorulóknak.
Szakembereink munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik.
Az intézet rehabilitációs tevékenységén túl rendszeres továbbképzési, hospitálási lehetőséget biztosít az ANK pedagógusai számára. Szakembereink az idei tanévben második alkalommal tartanak előadássorozatot a gyógypedagógia számos területét felölelő
témákról. A bölcsődei gondozónőknek tartott akkreditált továbbképzés az intézményegységek dolgozói körében is nagy érdeklődésre tart számot. Intézetünk különböző oktatási intézmények, főiskolák, egyetemek felkérésére módszertani centrumként is funkcionál.
A 2-es óvodában második éve működő speciális csoport gyermekeinek komplex
gyógypedagógiai fejlesztését intézetünk munkatársai látják el. Tekintettel a gyermekek
különleges nevelési igényeire a szoros együttműködés az óvónőkkel, az információcsere
és a nyomon követés alapvető feltétele az eredményes fejlesztőmunkának. Mindemellett
szakembereink rendszeres kapcsolatot tartanak az ANK-ba járó, intézetünkben
fejlesztésben részesülő gyermekek óvónőivel, pedagógusaival.
Szoros szakmai kapcsolatot tartunk fenn a nevelési tanácsadó munkatársaival, mert a
feladatkörünkbe tartozó esetek komplexitása ezt indokolttá teszi.
Hagyományok, eredmények, sikerek
Intézetünk múltja immár 11 évre tekint vissza. Az évek során megerősödött bennünk a
felismerés, hogy nemcsak a gyermekekkel való foglalkozás, hanem a szülők pedagógiai
kísérése, megsegítése is fontos része kell, hogy legyen tevékenységünknek.
1999. óta működtetünk szülőklubot, melyet az idei tanévtől szülőtanfolyamként,
hasznos információkról – szakemberek bevonásával – tartott kötetlen beszélgetések,
filmklub és kreatív együttlétek formájában valósítunk meg. Ezekkel az összejövetelekkel
az a célunk, hogy kimozdítsuk a szülőket abból az elszigetelt világból, amelybe sérült
gyermekük születése óta kerültek, ráébresszük őket arra, hogy nincsenek egyedül gondjaikkal, problémáikkal.
Ugyancsak a szülők lehetőségeinek kiszélesítésére szerveződött a gyermekek otthoni
fejlesztését segítő fejlesztőeszköz, játék és a szülők számára segítséget nyújtó szakkönyvek kölcsönzése.
Az érdeklődők számától függően szervezünk babamasszázs-tanfolyamot,
gyógylovagoltatást, és a szülők számára szakszerű gyermekfelügyeletet is biztosítunk.
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A korai fejlesztésre járó gyermekek számára minden évben ünnepekhez kapcsolódóan
játszóházakat, kirándulásokat szervezünk, amelyek jó alkalmat biztosítanak a
munkánkban oly fontos gyermek-szülő-szakember kapcsolat elmélyítésére.
Azért, hogy szolgáltatásaink és mindezen progjamjaink a szülők számára ingyenesen
hozzáférhetőek legyenek, létrehoztuk az „Ők is a mi gyermekeink” alapítványt, mely
pályázatok és szponzorok útján támogatja a központot.
Az alapítvánnyal együttműködve 2003 novemberében hetedik alkalommal rendeztük
meg a Korai Fejlesztők Országos Konferenciáját. A magas színvonalú, szakmailag
nagyra becsült programsorozat kiemelkedő magyar szakemberek és különleges
módszerekkel dolgozó külföldi vendégek előadásaival immár több éve nagy
érdeklődésre tart számot. A rendezvény sikeréhez hozzájárul az eredményes
együttműködés a központi vezetés, a művelődési ház, a kollégium és az étterem
dolgozóival.
Meszéna Ágnes
egy hozzánk járó sérült gyermek szülei írták intézetünkről:
Már kilenc hetes volt, amikor először kerestük fel az ANK Korai Fejlesztő Központot,
Dr. Hollódy Katalin adjunktus javaslatára. Nagyon el voltunk keseredve, mert az orvosi
diagnózis ekkorra már egyértelmű volt. A vizsgálatok kimutatták, hogy Márk a születése
közben súlyos agykárosodást szenvedett, amelynek következtében a jobb oldali agyfélteke sejtállománya mintegy 90%-ban megsérült. A kilátásaink arra nézve, hogy Márk
képes lesz-e önálló életvitelre – élni fog-e, akkor nagyon csekélyek voltak. A reményt és
a gyógyulásba vetett hitet sohasem adtuk fel. A Korai Fejlesztő Központban nagyon kellemes légkört tapasztaltunk. Az itt dolgozó szakembereken és nem szakembereken érződik, hogy szeretik a munkájukat és szeretik a gyerekeket, és ezt maguk a gyerekek veszik
észre a leginkább. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert a szülők is szívesebben viszik a gyermeküket olyan helyre, ahol jól érzi magát – mondjuk ezt annak ellenére, hogy
néha bizony nagyon meggyötrik őket a foglalkozások során. A szülőkkel történő kapcsolattartás módja is arról tanúskodik, hogy az itt dolgozó szakembereknek a gyermek fejlődése a legfontosabb. Az otthon gyakorolandó feladatokat nagy türelemmel, érthetően
magyarázzák és tanítják meg. Nagy hangsúlyt fektetnek a „klubszerű” rendezvények
megszervezésére is, ahol nemcsak a különböző területek szakemberei adnak tájékoztatást
a szülőket érintő jogi és egyéb kérdésekről, de arra is lehetőség nyílik, hogy kötetlen
módon beszélgessünk, megismerjük egymást. Ahhoz, hogy a gyermek fejlődése érdekében sikeresek legyünk, közös munkára van szükség, és ebben nekünk szülőknek is tevékenyen ki kell vennünk a részünket. Sőt az igazán kitartó munkát leginkább nekünk kell
végezni, de ennek eredményessége szakmai iránymutatás és segítség nélkül nem igazán
lenne kimutatható.
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Az intézmény – gyerek – szülő képzeletbeli háromszög csúcsán a gyermekek állnak,
mert az ő fejlődésük érdekében tevékenykednek a szereplők. Véleményünk szerint a Korai Fejlesztő Központ sikeres munkájának ez a szemléletmód az alapja.
Márk jelenleg négyéves. Nagyon szépen beszél, imád focizni, és múlt év szeptembere
óta óvodába jár. Ez a mi közös sikerünk.
Ignácz József és Ignáczné Kerényi Ilona
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Nevelési Tanácsadó

…megtanultunk a többi intézménnyel együtt, egymást segítve dolgozni. Hogy „egy a sok közül”
vagyunk, már nem aggodalommal tölt el bennünket, hanem örömmel és felelősséggel.

Múlt és jelen
A Nevelési Tanácsadó a „legfiatalabb” tagja az Apáczai Nevelési Központnak, de
történetét tekintve az intézmény három évtizedes múltra tekint vissza.
Az ország vidéki városai közül elsőként Pécsett alakult meg a Nevelési Tanácsadó,
1974. január 1-jével kezdte meg munkáját Szilágyi János vezetésével. Az intézet alapítója és vezetője a Megye utcai nevelőotthon igazgatása mellett a város gyermek és ifjúságvédelmi felügyelője feladatát is ellátta. A Nevelési Tanácsadó a nevelőotthon elkülönített helységeiben kapott helyet, s egészen 1987. őszéig ez volt az intézmény „otthona”.
A vezető mellett az alapító stáb létszáma öt fő volt:
1979-ben Szilágyi Jánost nevezeték ki az épülő és szervezés alatt álló Apáczai Nevelési Központ igazgatójává, s ő már akkor tervezte, hogy a Nevelési Tanácsadót magával
viszi jobb feltételek közé. Szilágyi János távozása után 1980-tól Dr. Szilágyi Vera vette
át az intézmény vezetését. Az intézmény, szakmai önállóságát megtartva, maradt egészen 1987-ig a nevelőotthon alagsori helyiségeiben. Eközben a létszám lassan bővült, a
szobák száma és az épület állaga egyre inkább nehezítette a tanácsadó munkáját. Többféle ígéret, elképzelés volt az intézmény átköltöztetésére, míg végül 1987 szeptemberétől a
Jókai utca 2-es szám alatt felújított, új bútorokkal berendezett, korszerűbb munkakörülményeket biztosító épületben kezdte meg munkáját a tanácsadó.
2000. szeptember elsejétől újabb önkormányzati döntés értelmében vált a Nevelési
Tanácsadó az ANK „legifjabb” intézményévé. Vezetését pedig ez időtől Dr. Szilágyi
Vera távozása után Benkő Vanda vette át.
Munkánkról
Az intézmény elnevezése a szakmai feladatok bővülésével és a társadalmi elvárások
növekedésével egyre kevésbé fedi munkánkat. Más is és több is, mint az elnevezésben
foglalt tartalom. Más, mert a direkt tanácsadás mint befolyásolási eszköz nem szerepel
módszereinkben. Több, mert tevékenységünk kis hányadát képezi a tanácsadás. Alapfeladatunk a gyerekek és serdülők (3 -18 éves korig) beilleszkedési, teljesítménybeli és neurotikus tünetekben jelentkező zavarainak feltárása és megszüntetése, az egészséges alkalmazkodás és a felnőtté válás elősegítése.
A pszichológiai tevékenység az okok feltárására, a konfliktusok feldolgozására irányul azokban az esetekben, amikor a gyermek állapota orvosi ellátást még nem tesz
szükségessé, pedagógiai eszközökkel már nem rendezhető.
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A pedagógiai fejlesztő és korrekciós munka a tanulási gátoltság, a részképességben
való elmaradás, a képességeknek nem megfelelő teljesítés leküzdésében segíti a gyereket. Ahogy minden nevelési tanácsadó, megalakulásunk óta, úgy mi is részt veszünk a
tanköteles gyermekek iskolaérettségi vizsgálatának elvégzésében és a javaslattételben.
Szakmailag sokrétűek vagyunk, munkánkat jórészt közösen végezzük team-munka
keretében, meghagyva természetesen az egyéni szakmai szabadságot.
Szolgáltató intézmény vagyunk – a pécsi oktatási intézményekbe járó gyermekek ellátását végezzük. Szolgáltatásaink ingyenesek, bárki minden adminisztratív megkötöttség nélkül igénybe veheti. A szülő és a gyerek közlését bizalmasan kezeljük, a titoktartási kötelezettség ugyanúgy vonatkozik ránk, mint az orvosra. Hatósági jogosultságunk
nincs – tanácsunk, szakvéleményünk nem kötelező érvényű.
Milyen problémákkal lehet hozzánk fordulni?
Ha a szülő úgy érzi, hogy gyermeke
– dacos, hisztis viselkedését eddigi módszereivel nem tudja kezelni,
– még mindig nem szobatiszta (bepisil és/vagy bekakil),
– nehezen illeszkedik be a közösségbe (óvoda, iskola),
– viselkedése a közösségben agresszív, vagy éppen bátortalan,
– a közösségi szabályokat nem tartja be (pl. lopás, csavargás, hazugság),
– nem tud önállóan tanulni, gyengék az iskolai teljesítményei,
– serdülőkori problémái miatt aggódik,
– nem tud feldolgozni egy családi tragédiát (válás, haláleset).
Ha a pedagógus úgy érzi, hogy a rá bízott gyermek
– nem tud beilleszkedni a közösségbe, nehezen teremt kapcsolatokat (felnőttel, gyerekkel),
– viselkedése nem felel meg az adott közösség normáinak,
– iskolai tanulmányaiban nem halad megfelelően,
–problémáival kapcsolatban szakmai tanácsra van szüksége.
Ha a kamasz
– nehezen találja otthon a helyét, nem jön ki a szüleivel, testvéreivel,
– nem talál barátokat,
–úgy érzi, hogy egy fiúnak/lánynak sem kell,
–nem tud megfelelni az iskolában, vagy azt mondják, hogy nem megfelelő az iskolai teljesítménye,
–ha olyan dolog történt vele, amiről senkivel nem tud beszélni, pedig szeretne.
Hogyan tudunk segíteni?
A pszichológus egyéni terápiával (analitikusan orientált terápia, imagináció, autogén
tréning), szülőkonzultációval, családterápiával igyekszik segíteni a hozzá fordulókon.
A pedagógus a tanulási zavarral küzdő gyermekek vizsgálatán kívül csoportos fejlesztő foglalkozásokon (dyslexia, dysgráfia, dyscalculia) foglalkozik a gyermekekkel
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A Nevelési Tanácsadó – „egy a sok közül”
Három évvel ezelőtt nehéz volt elképzelni, mit is jelent egy nagy egység részeként
élni mindennapjainkat. Addig „társtalanok,” mondhatni magányosak voltunk, talán több
volt a félelmünk, mint az örömünk az induláskor az ANK-hoz tartozás miatt.
A fogadtatásnál aggodalmaink oszlani kezdtek, s lassan megéreztük, hogy olyan emberek közé fogunk tartozni, akik számítanak egymás munkájára, mind emberileg, mind
szakmailag nyitottak és közvetlenek. Segítőkészek, mindig vannak új ötleteik, alkalmazkodnak a változásokhoz, és ami talán a legfontosabb, szeretettel fogadtak bennünket.
A három év alatt sokat tanultunk a vezetőinktől, az intézményegységek vezetőitől,
megtanultunk a többi intézménnyel együtt, egymást segítve dolgozni. Hogy „egy a sok
közül” vagyunk, már nem aggodalommal tölt el bennünket, hanem örömmel és felelősséggel.
Benkő Vanda
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1. Sz. Óvoda

„Önállóan, de nem egyedül”

1980-ban 6 csoporttal indultunk. Ma már elképzelhetetlen, milyen sok kisgyermeket
fogadtunk. A gyermekekkel való ezer tennivaló és a zsúfoltság mellett az egymást váltó
programok, innovációk diktálta új feladatokból kis közösségünk mindig kivette a részét.
A változások nemcsak több munkát, hanem lehetőséget jelentettek számunkra, néha
olyan lehetőséget, amiről az óvónői pályára készülve álmodni sem mertünk.
Amikor 1985-ben az óvodaiskola nálunk is elindult, mindenki tanulni akart, fel akart
nőni feladatához. Az óvodaiskolában lehetőségünk volt tovább kísérni a gyermekeinket
az iskolába. Az óvodában kialakított jó szokásokat, a derűs, szorongás nélküli együttműködést igyekeztünk tanítónő kollégáinkkal egyetértésben az iskolakezdés izgalmas napjaiba belopni. Hittük, hogy mindezzel a gyermekek nyugalmát szolgáljuk, a sikeres,
örömteli iskolai életüket segítjük. Az óvodaiskola túlélte a belső vívódásokat, az átszervezéseket, bebizonyosodott életrevalósága. Gyermekeink nagy része ma is nálunk
marad, velünk kezdi az első osztályt.
Jó visszagondolni a Kiss Gabival folytatott sok-sok beszélgetésre, vitára, egyezkedésre arról, hogy munkánkat hogyan alakítsuk, hogy mi lenne a jobb, a hatékonyabb pedagógiai gyakorlat. Biztatására 1989-ben újra tanulni kezdtünk, megismerkedtünk a
Montessori-gondolatokkal. Ez a pedagógia segített abban, hogy óvodánkat méginkább a
gyermekek örömére és a saját megelégedésünkre formálhattuk. Büszkék vagyunk arra,
hogy Montessori-szemléletünket meg tudtuk őrizni, át tudtuk adni a fiatal kollegáinknak
is.
A kezdetektől együttműködésre törekszünk a szülőkkel, hiszünk abban, hogy munkánk velük egyetértésben lehet igazán eredményes. Támogatásukat élvezzük, mindenben
segítik elképzeléseinket. Sokan megtisztelnek bizalmukkal, és ránk bízzák gyermekeik
nevelését, így a létszámunk teljes, gyermekzsivajtól hangos a házunk.
Útkeresésünk, törekvéseink, eredményeink
Útkeresésünk, törekvéseink eredményeként 1999-ben született helyi óvodai nevelési
programunk. Szeretnénk, ha gyermekeink önállóan gondolkodó, érdeklődő, elmélyülésre
képes emberekké válnának, akik bizalommal, bátran fejezik ki érzéseiket, gondolataikat.
A Montessori-pedagógia szellemében neveljük őket udvariasságra, türelemre, önállóságra. Óvodásaink kedvesek, nyitottak, zavartalanul, vidáman játszanak. Játék közben tapasztalatokat szereznek, megismerik önmagukat, a szűkebb és tágabb kör-nyezetüket,
egész személyiségük fejlődik.
Sokféle érdekes tevékenységgel töltjük a napot: mesélünk, verselünk, körjátékokat
játszunk, rajzolunk, mintázunk, sokat mozgunk. Megfigyeljük a természet változásait,
tapasztalatokat gyűjtünk. Az óvodai élet mindennapjait gondosan megtervezett ünnepek,
gyermekprogramok, kirándulások színesítik. Bábelőadással várjuk a Mikulást, együtt
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készülünk a karácsonyra, farsangi mulatsággal elűzzük a telet, gyermeknapi kirándulást
szervezünk.
Amikor magunkról gondolkodunk, a rólunk alkotott kép fontos eleme, hogy a Nevelési Központ része vagyunk, egyik óvoda a három közül, a „Csiri-Biri Óvoda”. Annak
tudatában éljük önálló, szabad szakmai életünket, hogy mindenben számíthatunk tanácsokra, segítségre. Megnyugtató az együttműködés állandó lehetősége, hogy mindig van
kihez fordulni. Munkánkat kezdettől a társintézmények támogatása kíséri. Sokszor megtapasztaltuk, hogy mindig könnyebb az újjal való próbálkozás, ha egymást bátorítjuk:
„vágjunk bele”! Így lettünk kipróbálói sok kezdeményezésnek, így ismerkedtünk a minőségbiztosítás feladataival, gyürkőztünk neki a program kialakításának. Munka közben
tényleg megéreztük, hogy együtt többek vagyunk. Nem szégyelltünk egymástól tanulni,
örültünk, ha új ötleteink megvalósításához társakat találtunk.
Együttműködő kapcsolatainkat tudatosan építjük
A bölcsődével lakótársak vagyunk, egy épületben élünk, igyekszünk a jó szomszédságot megőrizni, erősíteni. Hálásak vagyunk, hogy évről évre sok kisgyermek iratkozik
tőlük a mi óvodánkba, akiknek óvodai nevelését remekül előkészítették a böl-csődés kollegáink.
Az óvodaiskola már hagyománnyá váló együttműködést alakított ki óvodánk és az
1-es iskola között. Gyerekek, szülők és pedagógusok biztonságosan, otthonosan és természetesen mozognak a két intézmény között.
Kapcsolatunkat az iskola Montessori-pedagógia iránti érdeklődése tovább színesítheti. A korai fejlesztő és a nevelési tanácsadó együttműködő segítségének nagy haszonélvezői vagyunk. Velük sokkal hatékonyabb a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése. Lerövidül a hivatalos út, közvetlen, személyes és azonnali kapcsolat alakul ki a pedagógus és a segítő szakember között.
A művészeti iskola ajándék hangversenyei, csodálatos műsorai nélkül szegényebbek
lennénk.
A sportegység, a könyvtár, a művelődési ház, az étterem szolgáltatásai színesebbé,
kényelmessé teszik, megsokszorozzák óvodai programunk lehetőségeit, megkönnyítik
szervezőmunkánkat.
A Nevelési Központ szellemisége, a szabad, kényszer nélküli légkör, a bizalom egymás iránt, az egészséges versenyszellem mindenkit erőinek kipróbálására, megmutatására ösztönöz. Természetes, hogy az intézmények figyelemmel kísérik egymás munkáját,
örülünk eredményeinknek, segítjük egymást. Mindezt közvetlen, emberhangú, támogató
irányítással összefogja az ANK központi vezetése. A nagy intézményben így valósíthatja
meg eredményesen törekvéseit, „önállóan, de nem egyedül” egy kis óvoda, a mi „CsiriBiri Óvodánk”.
Dr. Aubert Antalné
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Az 1 Sz.. Óvoda dolgozóinak visszaemlékezései
válogatás az óvoda „Mi újság?” című lapjának jubileumi számából.
szerkesztette Kocsisné Balanyi Beatrix
„Az első –nagyon kellemes- élményem a Nevelési Központban, hogy ideérkezésemkor
nagy szeretettel fogadtak, teljes bizalommal fordultak felém. Ugyanezt a jó érzést 5 évvel később újból átélhettem, mikor óvó-tanítóként az 1-es Iskola munkájába kapcsolódtam be.”
„Új munkahelyemmel kapcsolatos kezdeti félelmeim hamar elszálltak, mert az ANK-ban
nagyon jó légkörben dolgoznak együtt a felnőttek a gyermekekért nap mint nap. Munkájukban igazi értékeket közvetítenek a gyermekek felé.”
Kaszásné Kirsch Csilla
„Ebben az óvodában jó közösség van, nem alakultak érdekcsoportok. Minden kollégától
nagyon sok segítséget kaptam a beilleszkedéshez.
Ágoston Éva

„Kicsit szorongva érkeztem ebbe a nagy intézménybe. Féltem, mert korábban egy kis
kétcsoportos óvodában dolgoztam. Ráadásul az ismerkedő beszélgetésen a volt és a jelenlegi vezető együtt fogadott. Biztosan jól kikérdeznek, gondoltam. De azt az emberséget, szeretetet, biztatást, amit akkor kaptam, sosem fogom elfelejteni.”
Gombos Szilvia
„22 éve érzem, hogy a körülöttem dolgozó emberek mindig képesek változásra, változtatásra, önmaguk belső értékeinek alakítására, pedagógiai munkájuk megújítására.
Kénytelenek vagyunk a mellettünk működő intézmények problémáira is odafigyelni,
mert befolyásolhatja a mi munkánkat is. Ez a szemlélet az évek során belénk ivódott. Így
könnyebb számunkra a tágabb környezet változásaira is reagálni. Nevelési Központos létünk lépéselőnyt jelent számunkra.”
„Az ANK-ban mindig voltak olyan lehetőségek, amelyekkel az ember megvalósíthatta
önmagát. Számomra az óvodaiskola jelenti a legfontosabbat. Látom munkám eredményét a Nevelési Központ intézményeiben továbbhaladó gyermekek fejlődésében.
Együttműködést, toleranciát, nyitottságot tanultam, olyan szemléletet, melyben a gyermek az első.”
Zoltai Mihályné
„Az 1-es óvodában eltöltött 15 év alatt a szakmai önállóság lehetőségét úgy élhettem
meg, hogy soha nem hagytak magamra új ötleteimmel. Mindig akadtak olyan kollégák,
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akikkel megbeszélhettem elképzeléseimet, akik tanácsokat adtak, bátorítottak, segítettek
a megvalósításban.”
„Minden tiszteletem kollégáim támogatásáért, amit a tanítói diplomám megszerzéséhez
nyújtottak. Mindig segítettek, soha nem hátráltattak.”
„Két fiatal óvó nénim volt a Nevelési Központban. Akkoriban minden óvónő lapos, gumitalpú cipőben dolgozott. Nem szerettem az ebéd utáni alvást, soha nem aludtam, inkább a takaró alá bújva suttogtam a mellettem fekvő gyerekkel. Az óvó nénik csendesen
járkáltak közöttünk, cipőjük érdekes, nyikorgó hangot adott. Miközben takargatták, csitítgatták a gyerekeket, én arra füleltem a takaró alól, hogy merre járhatnak éppen. Ábrándoztam arról, hogy majd én is óvónő leszek, és akkor majd nem kell pihennem, hanem járkálhatok nyikorgó cipőben a gyerekek között.
Amikor első osztályos lettem, nagy örömmel láttam, hogy az egész iskolában az én tanító nénijeim a legszebbek. Minden más elsős irigyelte a mi osztályunkat. Az egyik kislány ki is harcolta otthon, hogy átírassák ebbe az osztályba. Csodálattal figyeltük a fiatal,
csinos tanító néniket minden nap. Mindkét Zsuzsa nénink nemcsak csinos, hanem kedves és aranyos is volt. Annyira nagy hatással voltak rám, hogy elhatároztam, én is tanító
leszek.
Mindkét vágyam teljesült: óvó-tanító lettem a Nevelési Központban.”
Lázár Emőke
(az óvodától a gimnáziumig az ANK diákja volt, pedagógusként is ide tért vissza)

„Az ANK-ban végeztem a gimnáziumot. Nagyon jó érzés, hogy a közös rendezvényeken
régi tanáraimmal már mint kollégákkal találkozom, s nekem is vannak már itt kis diákjaim.”
Ács Éva
„Nagyon kellemes érzés számomra, hogy itt a Nevelési Központban karácsonykor a felnőttek nemcsak a gyerekekre gondolnak, hanem egymást is köszöntik.”

„Nagyon kedves emlékem, hogy az egyik felnőtt karácsonyi ünnepünkön Nevelési Központos fiam kísérte furulyán ANK-s kollégáim karácsonyi dalait.”
Mózerné Streicher Zsuzsa
„Életem legszebb munkás éveit töltöttem az 1-es óvodában, sok kedves emléket őrzök:
A 80-as években a szabadság érzése lelkesített. A merev, kívülről diktált szabályok helyett a pici gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodhattunk.
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Magunk találhattuk ki és valósíthattuk meg pedagógiai programunkat. A korszerű pedagógiai gondolkodást Vekerdy Tamástól és Winkler Mártától tanulhattuk.
Jól illeszkedett ebbe az újszerű pedagógiai szemléletbe a Montessori-pedagógia. Kolléganőimmel fokozatosan mélyedtünk bele megismerésébe, együtt kerestük meg a helyi
alkalmazás lehetőségeit.
Vezetőtársaimmal, Szilágyi Jánossal, Mihály Ottóval, Póla Marikával, Varga Katival,
Fenyvesi Pircsivel, Rozállal a kezdetektől úgy álmodtuk, terveztük a Nevelési Központ
jövőjét, hogy egymást segítő, erősítő intézmények szoros kapcsolatában valósítjuk meg
újszerű elképzeléseinket.
Szívesen, szeretettel emlékezem közvetlen munkatársaimra, akikkel jó közösségben, alkotó légkörben, lelkesen alakítottuk ki az 1-es óvoda egyedi arculatát.”
Kiss Pálné
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2. Sz. Óvoda
A Nevelési Központ az együttműködés lehetőségével olyan szakmai többletet biztosít
számunkra, ami sehol másutt nem tapasztalható. Ezekkel a lehetőségekkel élünk és élni
kívánunk a jövőben is, hisz ettől is mások, gazdagabbak vagyunk másoknál.
Óvodánk az ANK intézményegységeinek sorában az 1-es iskola után másodikként
nyitotta meg kapuit. Most, hogy visszaemlékezünk a 25 évre, szinte el sem hisszük, hogy
ennyi évet már magunk mögött hagytunk.
Csapatunk már 1979. december 1-én megalakult, az eredeti tervek szerint ebben az
időben már át kellett volna adni az óvoda épületét. Erre azonban csak 1980. február 20án került sor. Az itt dolgozók és családtagjaik, a környéken lakó leendő szülők éjszakába
nyúlóan egymással összefogva takarítottunk, bútorokat cipeltünk, rendezkedtünk, hogy a
kitűzött napon, 1980. március 4.-én fogadni tudjuk első gyermekeinket.
Vadonatúj berendezésekkel, jól felszerelt csoportszobákkal, de udvar nélkül, csak a
bejáratig vezető betonozott járdával érkeztünk el ehhez a naphoz. Az új kukoricaföldből
kinövő lakótelep egyetlen óvodája voltunk.
Régi statisztikákat átlapozva fedeztem fel, hogy az 1980. október 1-i statisztika
szerint 150 férőhelyen 271 kisgyermeket láttunk el. Ma már mi magunk is hitetlenkedve
gondolunk vissza, hogyan tudtunk ennyi gyermeket leültetni, délután lefektetni,
számukra megfelelő játszóhelyeket kialakítani.
Sok nehézséggel küszködtünk, de annál több örömben volt részünk. Mindenki teli volt
lelkesedéssel, tenni akarással. Meg akartuk váltani a világot. Szabad volt kipróbálni
mindent, ami segítette a gyermekek fejlődését, valóban érvényesült a módszertani,
pedagógiai szabadság.
A kutatások időszaka
Az első 10 év – megfelelő szakmai háttérrel – a kísérletek, kutatások időszaka volt.
Szükségét éreztük annak, hogy élvezzük a szülők bizalmát, ezért kezdettől fogva bevontuk őket nevelő munkánkba és nyitottá tettük számukra az óvodát.
A magas létszám kényszerített bennünket a napirend, a foglalkozások szervezeti kereteinek átgondolására. Így már az 1989-es módosított óvodai nevelési programot megelőzve a középső és nagycsoportokban is gyakoriak voltak a kötetlen, illetve komplex
foglalkozások. Munkánkat nap, mint nap segítették pszichológusok, logopédusok, családgondozók.
Az iskolákkal együtt élve tapasztaltuk, hogy milyen mély szakadék van a nagycsoport és az első osztály között. Úgy éreztük, tennünk kell valamit, hogy megkönnyítsük óvodásaink iskolába való beilleszkedését. Ez indította el az óvodaiskola létrehozásának gondolatát.
Az 1981/82-es tanévben a mi óvodánk tette meg az első lépéseket. A kísérlet a 3-as
óvodában folytatódott, míg végül az 1985/86-os tanévtől valamennyi óvoda és iskola bekapcsolódott a kísérletbe. Az évek során bebizonyosodott, hogy a gyermekek számára
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ez a program nagyon jó. Vannak szülők, akik ennek ismeretében hozzák óvodánkba
gyermeküket.
Igényességünknek, egyéni érdeklődésünknek köszönhetően folyamatosan tájékozódtunk a korszerű óvodapedagógiai irányzatokról. Kerestük azokat az elképzeléseket, amelyek beleillettek nevelési koncepciónkba. Így jelentek meg Montessori és Freinet pedagógiájának elemei, a néphagyományőrzés, az origami, a mozgásfejlesztésen belül a preventív torna és az úszásoktatás.
1999. szeptember1-től bevezettük a helyi nevelési programunkat; folyamatban van
módosítása a megváltozott feladatokat és a törvényi változásokat figyelembe véve. 2002.
szeptember 1. jelentős dátum óvodánk történetében. Ekkor indítottuk útjára a sajátos nevelési igényű gyermekek csoportját. Ezzel új színt hoztunk a város óvodai nevelésébe.
Számunkra ez komoly szakmai kihívás. Az óvónők rendelkeznek megfelelő képzettséggel, de a gyakorlat még hiányzik. Ehhez nélkülözhetetlen szakmai segítséget a korai fejlesztő gyógypedagógusaitól kapunk. Örömet jelent számunkra a gyermeknél minden apró fejlődés, látjuk, hogy jól érzik magukat, szívesen jönnek óvodánkba. A szülők számára is nagy segítséget jelent, hisz enyhíthetjük azt a terhet, amit a fogyatékos gyermek nevelése jelent a családban. Nálunk már óvodásaink és szüleik számára egyaránt elfogadottá, természetessé vált jelenlétük. Ezt megelőzően már évek óta csaknem minden csoportban nevelünk integráltan valamilyen problémával küszködő gyermeket.
Számunkra nagyon fontos, hogy a szülők igényeinek megfeleljünk. Ezt figyelembe
véve szerveztük meg fizetett szolgáltatásként a játékos angol nyelvoktatást és a gyermek
aerobictanfolyamot.
Partnereink igényei meghatározzák alapelveinket is. A gyermeki jogok tiszteletben
tartásának szerte a világon érvényesülnie kell, de ez nálunk különösen fontos, életünk e
nélkül elképzelhetetlen lenne.
Az életkori sajátosságok figyelembevételével a tapasztalat, ismeretszerzés forrása a
bennünket körülvevő környezet, ezért gyakoriak a hosszabb–rövidebb távolságokra
szervezett kirándulások, séták. Minden gyermek egyedi, ezért nevelésünk, fejlesztésünk
alapelve az egyéni fejlődési ütem figyelembevétele.
Társainkkal együttműködve
A társainkkal való együttműködés a Nevelési Központ folyamatos kiépülésével kezdődött.
A 2-es iskola épületébe bemenni még nem lehetett, de az igazgatónak és helyettesének már feladatok sokaságát kellett megoldania, így helyet biztosítottunk számukra. Az
évek során az óvodaiskola működtetése, nehézségeink ellenére felerősítette szakmai
együttműködésünket.
Befogadtuk a Gazdasági Igazgatóság akkori 4 –5 főből álló csoportját, hisz nem volt
helyük.
Induláskor az 1-es óvodának is segítettünk hellyel, eszközökkel, tapasztalatok átadásával.
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A 3-as óvodával az évek során változó intenzitású egymást, segítő szakmai együttműködés alakult ki. Az egészséges rivalizáslás mellett a közösen szervezett továbbképzések, nevelési értekezletek, beszélgetések egymás munkájának mélyebb meg-ismerése
biztosítja óvodáink alkotó együttműködését, az egymástól való tanulás lehetőségét.
Együttműködésünk alapja egymás tisztelete, a kölcsönös bizalom.
A könyvtár zenei részlegét mi fogadtuk be épületük átadásáig. Óvodai csoportjaink
rendszeres könyvtárlátogatók.
A továbbképzési csoport segítségével tudtuk akkreditáltatni origami-továbbképzésünket, amire nagyon büszkék vagyunk.
Előny és segítség számunkra, hogy egy épületben vagyunk a korai fejlesztővel.
Gyermekeink logopédiai fejlesztése, az integrált és szegregált csoportban lévő gyermekek ellátása mellett nagy előny számunkra, hogy nap, mint nap használhatjuk tornatermüket.
A Nevelési Központ az együttműködés lehetőségével olyan szakmai többletet biztosít
számunkra, ami sehol másutt nem tapasztalható. Ezekkel a lehetőségekkel élünk és élni
kívánunk a jövőben is, hisz ettől is mások, gazdagabbak vagyunk másoknál.
Testületünk
Testületünk sokszínű, egymás problémái iránt érzékeny, toleráns, empatikus. Jól
képzett, több diplomás óvónőink, a csaknem 25 év alatt felhalmozott gyakorlati és elméleti tudásukkal képesek a megváltozott igényeknek megfelelni. Mindenkinek lehetősége
van képességeinek, érdeklődésének, egyéniségének megfelelően dolgozni. Valamennyi
daj-kánk szakképzett, érdeklődéssel vesznek részt az épp most zajló továbbképzésen.
Mint minden közoktatási intézmény manapság, így mi is anyagi nehézségekkel küszködünk, ennek ellenére a külső szemlélőben óvodánk kellemes, gondozott, jól felszerelt
benyomást kelt. Ez annak köszönhető, hogy élünk azokkal a pályázati lehetőségekkel,
amelyek segítenek a fejlesztésben. Elmondhatjuk magunkról, hogy sikeres pályázók vagyunk, az évek során meglehetősen nagy összegekhez jutottunk. Néhány éve alapítványt
hoztunk létre, már tudjuk fogadni az adó 1 %-át is.
Az itt dolgozók sajátjukként kezelik munkahelyüket, kreativitásukkal, gondosságukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy mindannyian jól érezzük itt magunkat.
25 év egy intézmény életében talán nem nagy idő, de néhányan már óvónői pályánk
vége felé közeledünk. A következő, 35 éves évfordulón valószínűleg már nyugdíjasként
ve-szünk részt. Azt reméljük, hogy a mostanában gyakori intézménybezárások a Nevelési Központ óvodáit elkerülik.
A városban kialakult szakmai hírnévnek, a megújulás képességének köszönhetően
reméljük, hosszú távon megfelelő létszámmal tudunk működni, és részesei lehetünk Pécs
város felnövekvő nemzedéke eredményes nevelésének.
Varga Katalin
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3. Sz. Óvoda
„Ha a gyermek együtt él a dicsérettel,/ megtanulja mások megbecsülését.
Ha a gyermek együtt él az elfogadással,/ megtanul szeretetre lelni a világban.
Ha a gyermek együtt él a biztonsággal,/ megtanul hinni magában és környezetében.
Ha a gyermek együtt él a barátságossággal,/ megtanulja, hogy a világ olyan hely, ahol jó élni.”
Dorothy L. Nolte

Milyen is volt a kezdet és az elmúlt 24 év intézményünk életében?
Már a nevünk is jelzi, hogy egy nagy rendszer részeként, 3-as számú óvodájaként
léptünk be a Nevelési Központ kiépítésének folyamatába.
A központi épület átadásáig 6 csoportos óvodánkat megosztottunk az ANK vezetésével.
Így Szilágyi János, az ANK első igazgatója és megálmodója, valamint vezetőtársai is részesei voltak mindennapi életünknek. Az óvodaalakítás amúgy sem mindennapi teendői
mellett lehetőségünk volt egyeztetni velük szemléletünket, törekvéseinket. Valamennyien tudtuk, hogy egy olyan önként vállalt szakmai folyamat részesei vagyunk,
amely az addig megszokottól nagyobb felelősséget, jó felkészültséget és színvonalas
munkát kíván.
1981 márciusában fogadtuk az első gyermekeket. 260 gyermek vette birtokba a jól
felszerelt, otthonosan berendezett 6 csoportos óvodánkat. Ma már hihetetlen, hogy megbirkóztunk a feladattal, csoportonként 44-46 kisgyermeket fogadtunk a város minden részéből. Emberpróbáló feladat volt, de a fiatal, lelkes óvónői gárda csodákra volt képes. A
6 csoportos óvodánk időközben a 3-as bölcsőde megszűnésével nyolc, majd tíz csoportossá bővült, a 150 férőhely 230-ra növekedett.
Az ANK- ban folyó kísérleti munka során lehetőségünk volt szervezeti és szakmai
megújulásra. Mindent szabad volt. ami gyermekeink fejlődését, boldogabb gyermekkorát
szolgálta. A megnövekedett szakmai felelősség mellett nagyfokú pedagógiai szabadságot
élveztünk. Bekapcsolódtunk az országos érdeklődést kiváltó óvodaiskolai programba,
amely azóta szervesen beépült nevelőmunkánkba.
És jöttek sorban a gyermekek boldogabb, örömtelibb óvodai életét szolgáló programok, megújulási törekvések.
A lakótelepi életforma ellensúlyozására indítottuk el az egészséges életmódra nevelés
programunkat, a tartalmában kibővült mindennapos testnevelést, a vízhez szoktatást, az
úszást az udvari medencében, és közös gyermek – szülő - pedagógus sportprogramokat
szerveztünk.
Gyermekeink játékos keretek között ismerkedhettek a német, az angol, az orosz
nyelvvel.
Műhelyprogramok indulhattak az iskolák művésztanárainak segítségével.
Bevezettük a folyamatos napirendet, a foglalkozásokat csoportbontással szervezhettük, mert ehhez megfelelő segítő személyzetet kaptunk.
Nagyobb hangsúlyt kapott a szülők bevonása nevelőmunkánkba, szülőklubot szerveztünk, óvoda újságot szerkesztettünk.
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Sikeres pályázattal nevelőmunkánk feltételeit javíthattuk, kialakítottuk, és gazdagon
berendeztük torna- és fejlesztőszobánkat,
A lakótelepi hátrányok ellensúlyozására élményekben gazdag túrákat, kirándulásokat
szerveztünk.
Sok-sok emlékezetes, közösséget alakító gyermek- és felnőttprogram tette változatossá mindennapi életünket.
Az idő múlásával egyszer csak megjelentek első óvodásaink gyermekei intézményünkben.
Természetes egyszerűséggel alakítottuk jövőképünket
Nevet adtunk óvodánknak: „Aprók-Háza” lett a nevünk, ez a neve alapítványunknak
is. Közben a sok éves gyakorlatunkra építve elkészítettük saját nevelési programunkat és
segítő szakmai hátteret tudva magunk mögött bekapcsolódhattunk a minőségbiztosítási
rendszer kiépítésébe.
Munkánk, programjaink és a személyes kapcsoltak összekötöttek bennünket a Nevelési Központ egészével. Folyamatosan erősödött kapcsolatunk az ANK intézményeivel. Gondok esetén is egymás segítségére lehettünk. Óvodánk IMS megerősítése idejére
a 2-es óvodába és a bölcsődébe költözhettünk ideiglenesen.
Életünket a folyamatos megújulás mellett az állandóság, a szakmai értékek és a hagyományok jellemzik.
A legfőbb értéknek tartjuk óvodánk nevelőtestületét. Óvónőink kezdettől olyan óvodai élet biztosítására törekedtek, ahol a gyermekek és az őket nevelő felnőttek egyaránt
jól érzik magukat. Nevelőtestületünk szakmaszeretetével és személyes mintaadással
hozzájárul a gyermekek testi, lelki fejlődéséhez, egyéni képességük kibontakozásához.
Munkánkban meghatározónak tartjuk a gyermekismeretet, az egyéni különbségek
feltárását és az ehhez igazodó differenciált fejlesztést. Mindehhez lehetőségünk volt és
van az önképzés mellett továbbtanulni és megszerezni azt a kompetenciát, ami a programjaink sikeres működéséhez elengedhetetlen. Segítő jó partnerünk ebben a továbbképzési csoport.
Óvodánkban a tevékenységek tartalma a környezettel való együttélésből ered. A
gyermekek kibontakozásához a megismerhető és átélhető valóság igazi színtereit kínáljuk. Képességfejlesztő munkacsoportunk a hátránykompenzálás mellett a tehetséges
gyermekek fejlesztését is fölvállalja.
A művészeti nevelés keretein belül érvényesül nevelőmunkánkban az ANK gazdag
öröksége és jelen sokszínűsége. Bábosaink, gyermekjáték-néptánc csoportunk és a vizuális csoport tehetséges gyermekei óvodánk és az ANK rendezvényeit, ünnepeit is színesítik, gazdagítják.
Logopédusunk hatékony beszédfejlesztő munkáját az iskola első két osztályában is
végzi, így lehetősége van a gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérésére.
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Az egészséges-életmód programunkat a mozgásszegény életmód, a kezdeti nagyon
magas csoportlétszámok (42-46 fő) ellensúlyozására indítottuk el, ami kisebb változásokkal a mai napig gerincét adja nevelőmunkánknak. Lényege a szabad mozgás, a játék
örömének felfedeztetése. Ez valós szükségletből indult ki a hátránykompenzálástól az
életmódbeli igény kialakításáig. Ősszel és tavasszal egészséghetet tartunk, gazdag, tartalmas programokkal, rendezvényekkel. A természetvédelmi jeles napok megünneplésével a természet szeretetére, védelmére, óvására hívjuk fel gyermekeink és környezetünk figyelmét.
Ma már természetes, hogy folyamatos napirenddel dolgozunk, ezzel is hangsúlyozva
a játék meghatározó szerepét nevelőmunkánkban.
Az óvoda-család együttnevelő tevékenységének fontosságát már a kezdeti időkben
felismertük. Ezért meghirdettük a nyitott óvoda programját. Szülőkapcsolatunk erősítésére szülőklubot szerveztünk és szervezünk, ahol a gyermeknevelés érdeklődésre számot
tartó kérdéseiről beszélgetünk. Az óvoda és a család kapcsolatában, a gyermeknevelésben közös felelősségünk a meghatározó.
Napi kapcsolatunk az iskolákkal, az óvoda és iskola közötti átmenet problémáinak
végiggondolására és megoldására ösztönzött bennünket. A nevelésközpontú, gyermeki
tevékenységre épülő óvodai élet iskolai folytatását célozta meg az óvodaiskola program.
Az iskolával közös munka során észrevétlenül örökítettük át iskoláinkba az óvodánk
sokszínű tevékenységét és módszergazdagságát, miközben sokat tanultunk egymástól. A
közösen elfogadott célok, feladatok, az értelmes kompromisszumok, az óvónő-tanító páros három éves közös nevelőmunkája segíti az egységes szemléletmód kialakulását. A
programban résztvevő óvónők tanítóképzőt, a tanítók óvónőképzőt végezhettek.
Munkánkat meghatározza, hogy részesei lehettünk és vagyunk az ANK folytonos
megújulási törekvéseinek. Az ANK többi intézményével kialakított kapcsolat nevelőmunkánkat tovább gazdagítja, színesíti és segíti.
A könyvtári foglalkozásokon gyermekeink a könyvtárral, a könyvekkel való ismerkedés mellett a könyvtári viselkedést, a könyvtár és a fonotéka használatát is megtanulhatják.
A művelődési ház gyermekprogramjait kínálja gyermekeinknek, de itt tarthatjuk
gyermek- és felnőttrendezvényeinket is.
A sportegység gyermekeink úszásoktatását és a felnőttek sportolási lehetőségét biztosítja.
Óvodáinkkal a közös szakmai továbbképzések, tartalmas gyermekprogramok segítik
egymás munkájának jobb megismerését.
Szakmai kapcsolatunkat a bölcsődével a hozzánk érkező gyermekek jobb megismerése motiválja.
Gimnáziumunk humán fakultációs gyermekei óvodánkba járnak gyakorlatra és imerkednek az óvodai nevelőmunkával. Az első találkozáskor sokszor ismerünk rá régi óvodásainkra.
A speciális segítséget igénylő gyermekek neveléséhez kapunk segítséget a korai fejlesztőtől és a nevelési tanácsadótól.
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A művészeti iskolával egy épületben élünk. Ez is magyarázza szoros kapcsolatunkat.
Közös kiállításaink, pedagógusaink szakmai együttműködése biztosítja gyermekeinknek
a gazdag zenei, vizuális és mozgásművészeti élményt.
Minden fontos dolog mögött, ami a közel negyed század alatt történt velünk, vidám,
kedves, őszinte gyermekekre, alkotó, ambiciózus munkatársakra, segítő szülőkre, biztonságot adó, erőt sugárzó intézményi kapcsolatokra emlékszünk vissza.
A múlt és a jövő kulcsszereplői azok az óvónők, akiknek nemcsak hivatásuk a gyermeknevelés, de élni tudnak a Nevelési Központ által kínált lehetőségekkel. Az intézmények között kialakuló, évről évre tartalmában is gazdagodó emberi és szakmai kapcsolat
az együttműködés olyan forrása, amiből minden nevelő, gyermek és szülő is részesedhet.
A kezdeti időktől máig működő programok egymás munkájának megismerésére alapozódnak.
Szemléletünk és óvodaképünk kialakulásában a változás, az útkeresés életelemünk
maradt, azzal a biztos tudattal, hogy közös értékeket vallunk, hiszen nevelési programunk is közös megállapodásokra épül.
Intézményünkben hitünk szerint minden a gyermekért történik, de fontos a gyermekeink nevelésében közreműködő partnereink közérzete is, amely még szorosabb intézményi együttműködésben teljesedhet ki. Valljuk, hogy a különböző szakterületek mélyebb ismerőivel együttműködve jobban tudjuk szolgálni gyermekeink pszichés, mentális és erkölcsi kiteljesedését. .
Ez a 24 év egy nagy családhoz a Nevelési Központ közösségéhez tartozást a gyermekek, pedagógusok és szülők egymásra találásának színterét is jelenti számunkra.
Óvodánknak fiatal kora ellenére eredményes múltja, tartalmas jelene és ígéretes jövője
van. A házunk pedig, ha meg is jelennek rajta a ráncok, repedések, mindig fiatal marad,
mert ezt garantálja a benne élők jókedve, az értük való gondoskodás, a közös munka és
az együttélés öröme.
Póla Józsefné
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Sportegység

Ebben a szövetségben megtiszteltetés egyben kihívás is résztvevőnek lenni,
ahol mindenki figyel a másikra, örül a másik sikereinek,
és segítségére van az esetleges kudarcok elviselésében, összefoglalva, jó nevelésis intézményegységnek lenni!

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ fennállásának 25 éves évfordulójával egyidőben a sportegység 20 éves jubileumát is ünnepeljük. Az intézményegység a megálmodott épületkomplexum utolsó elemeként felépülve, a légifelvételről jól
látható patkóforma délnyugati szárát alkotja, lezárva, de mégis nyitva hagyva az agórát,
mely szimbólum a kísérleti szakaszt oly nagyon jellemezte.
Az ANK, ahogy a városi köztudat ismeri, 25 évéből az első igen termékeny 10 év a
kísérleti szakasz. Új kezdeményezéseivel, szemléletével, sok tekintetben megelőzte korát, mely megállapítások a testnevelésre vonatkozóan is megállják a helyüket. Volt helyi
tanterv, úszásoktatás a 2. osztályban, mindennapos testnevelés, asztmás gyerekek úszásoktatása, műhelyrendszer a diáksportban, küzdősportok oktatása testnevelési órákon,
egyéni testnevelési teljesítményfüzet, lakóhelyi fitneszmozgalom, hogy csak a fontosabbakat említsük.
A kísérleti szakasz befejeztével az anyagi források csökkentek, a programok finanszírozása nehezebbé vált, a törvényi háttér változott, a megrendelők és a kor követelményei
is mások lettek, de a gazdag tapasztalat megmaradt, ami nagy segítséget jelentett a folytatáshoz. A másodikos úszásoktatás programja változatlan maradt, a diáksport műhelyrendszere átalakulva iskolai sportcsoportok formájában folytatódott, új programként indult az emelt óraszámú úszásoktatás.
Jelenleg keressük a megoldást a mindennapos testnevelés megvalósításához, ami az
alsó tagozatban már törvényi kötelezettség.
Az asztmás gyerekekkel való foglalkozást a gyógytestnevelés részeként másik intézményegységünk végzi.
A küzdősportok oktatása beépült a Nemezeti Alaptantervbe, bár országos viszonylatban a szakember-ellátottság még nem megoldott.
Az egyéni teljesítményfüzet, mely félévenként a tanuló szöveges értékelését is tartalmazta, óriási ötlet volt, de a társadalmi háttér, szülők, gyerekek érdeklődése még nem
érett meg hosszú távú megtartására, és a tantárgy jellege is indokolta, hogy visszatérjünk
az osztályzásra. Egy tantestületi határozat alapján, melyre a törvény lehetőséget ad, az 1.
sz. iskolában 5. és 6. osztályban ma is szöveges értékelés van, de a gyerekek és a szülők
is megkérdezik, hogy akkor ez hányast is ér? A középiskolában bevezetésre kerülő új
érettségi, egyben felvételi rendszer is jelenleg az osztályozás szükségességét támasztja
alá.
A lakóhelyi fitneszmozgalom szervezett formája megszűnt, de azok az emberek, akik
a sportolásra valamennyit áldozni is tudnak, és belátják, hogy a mozgás nemcsak örömet
nyújtó hasznos időtöltés, hanem az egészség megőrzése szempontjából preventív szerepet is betölt, továbbra is látogatják intézményünket. Labdarúgó, kosarazó, röplabdázó
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kézilabdázó, karatés, judós, aikidós, aerobicos, lady fitneszes, callanetices, gerincmobilizáló tornát végző, úszótanfolyamos, úszós-szaunás vendégeink keresnek fel
bennünket.
Az intézményegység életéből felvillantott képek is igazolják, hogy a magunk személyi és tárgyi feltételrendszerével minden időszakban igyekeztünk és igyekszünk környezetünk és a kor elvárásainak megfelelni.
A sportegység legfontosabb feladata az óvodák, az általános iskolák, a gimnázium és
a kollégium pedagógiai programjához igazodva a tanulók testnevelésének, valamint szabadidős sporttevékenységének szervezése, támogatása.
A nagycsoportos óvodások úszásoktatásával a kedvező élettani hatáson túl az elsős
úszóosztály beiratkozásához igyekszünk segítséget nyújtani. Beiratkozás előtt szombatonként a gyerekek szüleikkel együtt játékos formában ismerkednek a vízzel, ezek a nyílt
napok nagyban segítik a sikeres beiskolázást.
Már régi hagyomány, hogy általános iskoláink 2. osztályosai heti 2 órában úszásoktatáson vesznek részt, akik között a jószemű szakemberek az emelt óraszámú úszóosztályok tanulói mellett szintén találnak tehetséges gyerekeket.
Azok a tanulók, akik tehetségük és szorgalmuk révén kinövik az iskolai kereteket, az
általunk támogatott úszóklubban kibontakozásukhoz minden támogatást megkapnak. Az
úszóklubban sportoló gyerekek országos és nemzetközi versenyeken kiemelkedő eredményeikkel öregbítik az intézmény hírnevét. Az elmúlt időszak legeredményesebb versenyzői Sebestyén Eszter, Feller Dénes, Makány Balázs, Jakabos Zsuzsanna.
A sportegység időkeretében a legnagyobb hányadot a két általános iskola és a gimnázium testnevelésóráinak megtartása teszi ki. Az intézményegység gyakorlott testnevelő
tanárai igyekeznek a tanulóifjúságot a mozgás örömére és egészséges életmódra nevelni.
Kollégáimmal gyakran személyes példamutatásunkkal, tanár - diák mérkőzéseken is
nyomatékot adunk hirdetett elveinknek. Valljuk, hogy a mozgás, a játék az örömszerzés
egyik forrása, jelentős szerepe van a szabadidő helyes eltöltésében, az egészséges életmód kialakításának egyik fontos eleme. A testnevelés és a sport a kondicionális képességek fejlesztésén túl meghatározó az értékes személyiségvonások kialakulásában, mint a
nehézségek leküzdése, a kitartás, a kudarctűrés, a monotóniatűrés, a szolidaritás, a tolerancia, fair play szellem, a környezetkímélő magatartás.
Mai fejlődő, egyre szabadabb világunkban, a társadalmi környezet negatív hatásait
nem könnyű ellensúlyozni, ezért a testnevelő tanárnak állhatatosnak kell lenni, és minden nap megújulva folytatni a felvállalt feladat végrehajtását.
Az előzőekben leírtak értelmében testnevelésóráinkon igyekszünk a tanulóifjúság
kondicionális képességeit fejleszteni és kihasználni a testnevelési- és sportjátékok nyújtotta lehetőségeket a pozitív személyiségjegyek kialakításában.
Azokat a tanulókat, akik testnevelésórákon, iskolai sportórákon, tömegsportrendezvényeken ügyesebbnek, mozgékonyabbnak bizonyulnak társaiknál, az iskolai sportcsoportok foglalkozásaira irányítjuk.
A kötélugrás sportág magyarországi elterjesztésében elévülhetetlen érdemei vannak
testnevelő tanárunknak, Ferenczy Csabának. A sportág mutatós elemekben gazdag, így
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bemutatók tartására is alkalmas. Tanáraink versenyzőikkel a bemutatókra szóló meghívásoknak szívesen tesznek eleget. A nemzetközi versenyeken és magyar bajnokságokon
Lászlai Noémi, Farkas Judit, József Éva, Mérész Ingrid, Ferenczy Krisztián tanulóink
voltak a legeredményesebbek.
A labdajátékok közül a leány röplabda a legeredményesebb sportágunk. A színvonalas munka eredménye, hogy az utóbbi években megyei bajnokok lányaink, és a területi
versenyeken is eredményesen szerepelnek. Az elmúlt évben az amatőr diákolimpián országos 6. helyezést értek el.
Asztalitenisz sportágban is rendszeres, következetes felkészítő munka folyik, ahol a
tanulók nulláról indulva az évek során versenyzőkké válnak. Legeredményesebb sportolójuk Keresztény Márton, megyei diákolimpiai bajnok volt.
Kosárlabda sportágban a megyei középiskolás bajnokságban szerepelünk, ahol egy
alkalommal, a fiúkkal és egyszer a lányokkal sikerült megyei bajnokságot nyerni.
Labdarúgásban általános és középiskolában is a bajnokságok középmezőnyében szerepelünk.
Azokat a tanulókat, akik felkészítése, versenyeztetése túllépi az iskolai kereteket,
vagy olyan sportágban versenyeznek, ami intézményegységünkben nem művelhető, külső egyesületekbe irányítjuk, de az ő eredményeikre is büszkék vagyunk: Takács Olivér
dzsúdó, országos diákolimpia 3. hely, Herr Adrienn lövészet, országos diákolimpia 1.
hely, Nagy Zsófia lövészet, országos diákolimpia 2. hely, Komáromi Attila kick-box, országos diákolimpia 1. hely, Katus Tamás, Katus Attila, Szentgyörgyi Rómeó testnevelő
tanárok, aerobic világ- és Európa-bajnokok.
Az iskolai oktatáson túli időkeretben lehetőséget nyújtunk felnőtt dolgozóinknak és
környezetünk lakosságának a sportolásra, regenerálódásra. Szabadidős sportcsoportjainkat 12 fő külsős tanfolyamvezető irányítja, akik a maguk területén megfelelő végzettséggel, esetenként versenyzői múlttal rendelkező elismert szakemberek, az ő tevékenységük nagyban hozzájárul a bevételeink megtermeléséhez.
A tanfolyamok résztvevői karate, dzsúdó, aikidó, aerobic, lady fitnesz, callanetic, gerincmobilizáló torna, hidrobic, úszótanfolyam foglalkozásokon heti egy, kettő vagy három alkalommal szakember vezetésével mozognak egészségük megóvása érdekében.
A konditerembe látogatók szakmai tanácsért bizalommal fordulhatnak a felügyelőhöz.
Uszodánk kialakult úszó és szaunázó vendégkörrel rendelkezik.
A sportcsarnok és a kistornaterem üresen maradt helyeit hétközben és hétvégén is
sportegyesületek, szervezett csoportok, baráti társaságok bérlik, külön beosztás szerint
többnyire kosárlabda, labdarúgás, röplabda, kézilabda sportágakban.
A nyári időszakban és hétvégeken is üzemelő intézményegység létesítményei elhasználódtak, átfogó felújítás szükséges, hogy az elvárásoknak és az igényeknek a jövőben is
meg tudjon felelni.
Az eltelt 25 illetve 20 év bebizonyította, hogy a Nevelési Központ programkínálatával a térség nevelési, oktatási, kulturális és sportközpontjává vált. A nevelésis szellemi
tőke hatalmas erőt képvisel, túlélve a létszám-racionalizálások időszakát, ma
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ismét megerősödött, és korábbi szellemiségének megfelelően minden új kezdeményezésben élen jár. Erősödött az intézményegységek együttműködési készsége, melynek
eredményeként együttműködési megállapodások köttetnek, ahol a felek megfogalmazzák, mit várnak el a másiktól. Az évente felülvizsgálatra kerülő megállapodások a további fejlődés alapjául szolgálnak.
Ebben a szövetségben megtiszteltetés, egyben kihívás is résztvevőnek lenni, ahol
mindenki figyel a másikra, örül a másik sikereinek, és segítségére van az esetleges kudarcok elviselésében, összefoglalva, jó nevelésis intézményegységnek lenni!
Miski Sándor
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Művészeti Iskola

„Életünk minden pillanatában törekednünk kell rá, hogy ne azt leljük meg,
ami elválaszt bennünket másoktól, hanem azt, amiben közösek vagyunk”
Alekszandr Szergejevics Puskin

Iskolánk 14 éve alakult alapfokú művészetoktatási intézmény, melynek három tagozata a zeneművészeti, a képző- és iparművészeti, valamint a táncművészeti tagozat.
A Kertvárosban a Nevelési Központ egyik intézményegysége a művészeti iskola, de
tanulóink lehetnek a város és környéke valamennyi általános és középiskolájából 6 éves
kortól 22 éves korig. A képzés 12 évfolyamon működik, amely előképzőre, alapfokra és
továbbképzőre tagolódik. Jelenleg 500 növendékünk van.
Intézményünk gyermekközpontú, a tanulók jó közérzetének biztosítása, képességeik
fejlesztése, nevelésük a kiemelt feladatunk.
2000 óta a Comenius I minőségbiztosítási program szerint dolgozunk. Partnerközpontú működés jellemzi iskolánkat, igényt tartunk rá és komolyan is vesszük a szülők, a
tanulók, a fenntartó, az általános iskolák, valamint a közvetett partnerek visszajelzéseit.
A tehetségek felismerése és gondozása intézményünk kiemelt feladata a zenében, a
táncban, valamint a képző- és iparművészetben. Legkiválóbb tanulóinkat igény szerint
szakirányú pályára is felkészítjük, megyei és országos versenyeken, kiállításokon elsősorban ők azok, akik szép eredménnyel képviselik iskolánkat. Kivételes lehetőség növendékeinknek, hogy a szakirányú továbbtanulásra helyben biztosított a lehetőség, hiszen a Pécsi Művészeti Szakközépiskola szintén ugyanezzel a három tagozattal működik.
Fontos feladatnak tekintjük a túlterhelt gyermekek lelki feltöltődésének biztosítását
művészi alkotótevékenység lehetőségeinek felhasználásával, életük gazdagítása, önbizalmuk erősítése is a célunk.
Iskolánk nagy előnye a három művészeti tagozat, mert sokirányú érdeklődésre nevel.
Transzfer-hatások előnyeit élvezik a tagozatok (pl. a tánctagozatos gyerekek ritmusérzéke jó, könnyebben tanulják a zenét is). Oktatásunkban keressük a művészeti ágak közötti
kapcsolódási lehetőségeket.
A kertvárosban a szülők, gyerekek örömmel veszik, hogy helyben adott a művészetoktatási lehetőség. Szeretnénk ennek a kihívásnak maximálisan eleget tenni azzal is,
hogy kínálatunkat az igényeknek megfelelően alakítjuk.
Feladatunknak tekintjük, hogy környezetünk a lakótelep, a város részére színvonalas
művészeti szolgáltatást nyújtsunk.
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Zeneművészeti tagozat
A zeneművészeti tagozatunkon az énekelni és hangszert tanulni vágyóknak kínálunk
képzési lehetőséget. Mindenekelőtt a jó színvonalú egyéni zeneoktatást kell megvalósítanunk. Emellett nagy érték az együttesek működtetése, a társas zenélés örömeinek megismertetése. A tanulók és a szülők is igénylik a rendszeres fellépéseket. A havonta megrendezett kishangversenyeink is jó lehetőséget biztosítanak erre. Iskolánkban a következő hangszerek tanulása lehetséges: hegedű, cselló, zongora, gitár, furulya, fuvola, klarinét, oboa és szintetizátor. Van iskolai kamarazenekarunk, furulya- és fuvola- együttesünk is.
Képző- és iparművészeti tagozat
A képző- és iparművészeti tagozaton a kreatív személyiség kialakítása a célunk. Iskolánk esztétikus berendezésében, a dekorációban is meglátszik e tagozat munkája. Tagozatunk a rajzolni vágyó gyerekek számára kedvelt helyszín, ahol a szabadabb rajztémák, egyéni technikai megoldások jellemzőek. Hetente egyszeri, 90 perces a rajzóra a
korosztályoknak megfelelő csoportokban. A rajzórák mellett különféle választható műhelyeket kínálunk:
A textilműhelyben selyemfestéssel, batikolással és szövéssel foglalkozunk.
A szobrászati műhelyben agyagszobrokat készítenek a tanulóink, a korongozással is
megismerkednek, de lehet színes tűzzománcokat is égetni.
A grafikaműhelyben linómetszésre is van lehetőség, de a grafikai préssel nyomtathatók, sokszorosíthatók is a tanulók elkészült munkái.
A fotó - videó műhely növendékei a fekete-fehér technikát tanulják meg és a videó
kezelését, felvételkészítést, évente bemutatják képeiket kiállításon, de készítenek felvételeket iskolánk hétköznapjairól is.
Táncművészeti tagozat
A táncművészeti tagozaton kiemelt célunk a gyerekek testi–lelki állóképességének,
mozgáskultúrájának fejlesztésével az egészséges életmódra, a magabiztosságra, a művészetek iránti fogékonyságra való nevelés. Táncegyütteseink rendezvényeken, versenyeken sikeresen képviselik iskolánkat. A tagozaton klasszikus balettet, modern kortárs
táncot, társastáncot és néptáncot tanulhatnak az iskolánkba járó növendékek. Az együttesekben diákjaink szívesen dolgoznak, ez egyúttal további tanulási, fellépési lehetőséget
kínál a kiemelkedő szakmai képességű szorgalmas gyerekeknek a megmutatkozásra és
az esetleges szakirányú továbbtanulás előkészítésére.
Félévkor és a tanév végén előjátszáson, vizsgán, koncertvizsgán számolnak be tanulóink tudásukról. A zenei előjátszások nyilvánosak, szülők, hozzátartozók évről évre lemérhetik gyermekük fejlődését, viszonyítva hasonló korú társaikhoz. A vizsgák szakmai
bizottság előtt folynak, azonos tárgyat oktató tanárok közreműködésével. A koncertvizsgán az adott tagozat legkiválóbbjai mutatkoznak be egyéni vagy csoportos formában.
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Örömmel vesszük, hogy évről- évre növekszik iskolánk iránt az érdeklődés. Jó látni,
hogy sok érdeklődő, tehetséges gyerek van a környezetünkben, és egyre több helyen
igénylik közreműködésünket rendezvényeken és kiállításokon. Az önkormányzati
ünnepségen iskolánk tanulói műsorral köszöntötték a város kitüntetett dolgozóit, a szereplést a Pécsi Városi Televízió is közvetítette.
Kapcsolataink
Szeretnénk integráló szerepet betölteni az intézmény életében. Kiemelten fontosnak
tekintjük a Nevelési Központ rendezvényeit. Rendszeres előadói vagyunk az óvodások
karácsonyi műsorának. A 3-as óvodával közös épületben vagyunk, így a kapcsolatunk is
szorosabbra fűződött. Közös kiállítást rendeztünk az óvodások és a művészeti iskolás
gyermekek munkáiból. A 6. évet betöltött gyermekeknek művészeti előképzős foglalkozást kínálunk, melynek keretén belül a zene és a képzőművészet alapjaival ismerkedhetnek.
Az általános iskolák alsó tagozatosainak hangszeres bemutatókat szervezünk, megismertetve a kisiskolás korúakat a különböző hangszerekkel, megszólaltatva azokat. Az
1-es iskolával különösen aktív az együttműködés, mivel a művészeti tagozatukon a mi
tanáraink tanítanak. A balett-termeket közösen használjuk. Az énekkaros gyermekek
nagy része nálunk tanul hangszert és zeneelméletet, ezzel is erősítjük egymás munkáját.
A 2-es iskola rendezvényein egyre több gyermekünk szerepel, főleg a tánctagozat iránt
nagy az érdeklődés. A grafikai műhelyüket a mi intézményünk is használja.
A művelődési házban mindennapos vendégek vagyunk, közösen használjuk a kerámiaműhelyt, – amelynek nyitóünnepségén a zenei műsort a művészeti iskolás gyermekek adták – valamint a balett-termet. A színházteremet rendszeresen használjuk, a koncertek magas színvonalát emeli a terem technikai felszereltsége és a technikusok lelkiismeretes munkája.
Kapcsolataink Pécs város határán túlra is kiterjednek, vendégeink látogatásakor a
kollégium segít szállásuk biztosításában. Viszonzásul a farsangi és karácsonyi műsorukat
színesíti növendékeink tánc- és zenei műsora.
A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének tagsága lehetővé teszi,
hogy országos viszonylatban is betekintést kapjunk más alapfokú művészetoktatási intézmények munkájába, több esetben személyes tapasztalatcserére is sor került.
Iskolánkban a szülői munkaközösség nagy lendülettel támogatja szakmai munkánkat,
rendezvényeinket. A már hagyománnyá vált családi koncertet évente rendezzük meg a
szülők segítségével és aktív közreműködésével. Gyermekek, szülők és nagyszülők muzsikálnak és táncolnak együtt, kiállításon mutatják meg tanulóink és hozzátartozóik az
elkészített munkákat.
Alapítványunk, a Művészeti Nevelésért Alapítvány 4. éve működik, a tehetséges,
szorgalmas tanulókat támogatja a versenyek nevezési díjának befizetésével, hangszerük
karbantartásával, a nyári alkotótábori részvételi díjak mérséklésével. A Filharmónia által
hirdetett koncertsorozatra bérleteket vásárolt iskolánk, hogy az érdeklődő, szorgalmas és
anyagilag rászoruló diákjaink eljuthassanak ezekre a színvonalas zenei rendezvényekre.

66

A Pécsi Nemzeti Színházzal való igen jó kapcsolatunknak köszönhető, hogy kedvezményes árú jegyekkel támogatják diákjaink színházlátogatását.
Partnerkapcsolatot létesítettünk a budapesti XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskolával
és a Bólyi Általános és Zeneiskolával. Tanári tapasztalatcsere, közös koncertek, kiállítások, versenyek színesítik együttműködésünket, ahol diák- és tanárkapcsolatok is kialakulhatnak.
Papné Czina Györgyi

Az a célunk, hogy művészetet értő, kedvelő, támogató diákok kerüljenek ki intézményünkből.
Íme közülük egy leány visszaemlékező levele, aki 13 évig volt növendékünk:
Brezovácz Mirjam vagyok, 1983-ban születtem. A 2. számú bölcsödében ringattak
dadáim. Óvodás éveim alatt az értem jövő rokon vendégeket derűs arccal vezettem végig
a termeken, megmutatva mosdót, öltözőt, játékokat.
Soha nem felejtem el Gabi nénit, Marika nénit s azt a boldogságot, szeretetet, amivel körülvettek bennünket.
Második otthonom lett a Nevkó, ahol általános iskolai éveim is teltek. Itt munkára, tisztességre, bátorságra és kitartásra tanítottak.
Feledhetetlen, szorgalmas, lelkes évek!
Kitűnő tanárok, élményt adó osztályfőnöki órák, kirándulások és sok- sok siker és öröm.
A játékos, a sokoldalú, a komoly munkához minden feltétel adott!
Egész apró koromban- lehettem, vagy 5 éves- kerültem be a Nevelési Központ Művészeti Iskolájába, ahol Iván Kati néni lett a zenei édesanyám!
Zongorázni tanított!- pogányi kislány a zongoránál!
Művészeti munkám elismeréséért Apáczai emlékéremmel tüntettek ki 14 éves koromban. Fontos volt minden koncert, minden verseny, ünnepély, és még a konferálás hangulata is inspirált a szépségre.
A felismerést a zenei nyelv szeretetére és arra, hogy a szépség hivatás, tanáraimnak ezúton köszönöm. Ez az útravaló, amely zenei pályámon kísér Budapesten a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Egyetem zongora szakán. E helyről visszanézve mondhatom, ezek erős
Gyökerek!
Köszönöm neked örök Iskolám!
Mirjam
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Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola
… meggyőződésünk, hogy ez az összefüggésekre épülő oktatás biztosíthatja cask
a művészeti nevelésnek, egyrészt a közoktatás, másrészt a szakirányú képzés számára is
nélkülözhetetlen ismeretanyagát.
A szabadiskola Apagyi Mária Weiner Leó díjas zene-művésztanár és Dr. Lantos Ferenc Munkácsy-díjas képzőművész-tanár, akadémikus 1968-ban elkezdett művészetpedagógiai kísérletének eredményei alapján 1985-ben jött létre. A Nevelési Központ intézményegységeként ma már önálló épületben működik, melyet a város önkormányzata
1992-ben biztosított a számunkra.
A szabadiskola két, egymással összehangolt tagozata a vizuális és a zenei tagozat,
melyek szakmai anyagát – egyelőre kísérletképpen – minden növendék számára természettudományi analógiákkal egészítünk ki. Tapasztalataink és szakmai kapcsolataink birtokában meggyőződésünk, hogy ez az összefüggésekre épülő oktatás biztosíthatja csak a
művészeti nevelésnek egyrészt a közoktatás, másrészt a szakirányú képzés számára is
nélkülözhetetlen ismeretanyagát.
Művészetpedagógiai koncepciónk tehát azokra a mélyben rejlő transzdiszciplináris
összefüggésekre épül, melyek egyrészt a művészeti ágak egymás közötti, másrészt a
művészeti ágak és a tudományterületek közötti lényegi kapcsolatot képezik. Célnak a
kreatív teljes ember nevelését tartjuk. Ez határozza meg művészeti képzésünk felelősségét és fontosságát. Ennek érdekében átrendeztük a szakmai és a pedagógiai hangsúlyokat, amelynek eredményeképpen az improvizáció, a komponálás és az interpretáció
egymást kiegészítő és segítő szerves egységére törekszünk mindkét tagozaton.
Képzési szintek
Művészeti előkészítő, a 3-6 éves korosztály részére, szakosodás nélkül.
Szakosított csoportok a 7-60 éves korosztály részére, önálló zenei és vizuális tagozattal: alsófokú művészeti képzés 7-14 éveseknek, középfokú művészeti képzés 15-20 éveseknek, továbbképző művészeti műhelyek 20 év felettieknek, felnőttképzés.
Kapcsolatok
Apagyi Mária tagja a Nemzetközi Kepes Társaságnak, a Zenetanárok Társaságának,
az Egyházzenei Társaságnak.
Lantos Ferenc tagja a Magyar Művészeti Akadémiának, a Nemzetközi Kepes Társaságnak, az MTA Épitészettudományi Bizottsága Színelméleti Albizottságának, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetsége Festő és Interdiszciplináris Szakosztályának, a
Magyar Festők Társaságának.
Árvai Attila és Vörösné Udvardy Gizella a Pécsi Szimfónikus Zenekar tagja, Horváth
Apollónia a Pécsi Rézfúvós Zenekar tagja.
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Külföldi szereplések
1985 Varsó, Chopin Zeneakadémia (bemutató előadás és hangverseny 4 tanár és 4 növendék részvételével)
1987 Varsó, Chopin Zeneakadémia (egyhetes tanfolyam vezetése szabadiskolánk művészetoktatási programja alapján varsói zeneakadémistákkal, 2 tanár részvételével)
1987. Utrecht (bemutató foglalkozás iskolánk programja alapján holland növendékek részére, 2 tanár részvételével)
1987. Bécs (vizuális foglalkozások vezetése magyar és osztrák gyerekek részére, 1 tanár
részvételével)
1987. Moszkva (előadás iskolánk vizuális nevelési koncepciójáról a magyar és a szovjet
képzőművészeti szövetségek közös szervezésében)
1987. Ungvár (egyhetes tanfolyam iskolánk zenei és vizuális programjáról az Ungvári
Zeneművészeti Szakközépiskola szervezésében, 2 tanár részvételével)
1989. Helsinki (bemutató előadás a Kelet Zenei Intézményben iskolánk programjáról, 2
tanár részvételével)
1990. Helsinki (előadás az ISME konferencián, két tanár részvételével)
1993-1994-1996. Zágráb (hangverseny a St. Márk templomban 3 tanár részvételével
1995. Graz (szabadiskolánk tanulóinak kiállítása)
1995. Novo Mesto (előadás és hangverseny 3 tanár részvételével)
2002. Róma (Lantos Ferenc három hónapos tanulmányútja a Római Magyar Akadémia
ösztöndíjasaként)
2003. Róma (Lantos Ferenc önálló kiállítása és Apagyi Mária improvizációs mesterkurzusa a Római Magyar Akadémián)
Alkotótáborok, rendezvények
1985 óta minden nyáron Pakson és Pécsett tanárok részére, Fonyódon és Almamelléken tanárok és tanítványok részére, Drávafokon tanítványok részére.
1988-ban és 1996-ban Országos Improvizációs Találkozó rendezése.
Eddig huszonegy diplomadolgozat készült szabadiskolánk művészetoktatási programjából (Pécs, Budapest, Szekszárd, Kaposvár, Varsó, Graz) és egy doktori disszertáció
az USA-ban (Colorado)
Tervek, tanári kutatómunka
1997-ben a zeneiskolák improvizáció tantárgyának tantervét 12 évfolyam részére
Apagyi Mária készítette.
Kiadásra vár Apagyi Mária kreatív komplex zongoraiskolája.
Lantos Ferencnek több tanulmánya jelent meg különféle szaklapokban, 2004-ben
életmű-kiállítása lesz Budapesten az Ernst Múzeumban.
Árvainé Rúzsás Ágnes, Mészáros István és Lantos Gábor közreműködésével CD-t állított össze a növendékek kompozícióiból és improvizációiból.
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A Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia rendezvényeként 2004 októberére a
MKISZ székházában rendezendő didaktikai jellegű kiállítás és előadás megtartására kaptunk felkérést.
Lantos Ferenc felkérést kapott a MKISZ Interdiszciplináris Szakosztályától a vizuális
nevelést megújító csoport létrehozására.
Lantos Ferenc

Volt tanítványaink és szülők véleményeiből
„1991-ben valamikor apám összefutott egy rég nem látott ismerősével, Lantos Ferenc
festőművésszel. Szó szót követett, megtudta, hogy művészeti iskolát vezet a Tettyén. Én
akkoriban már úgy készültem, – mivel tanulni utáltam – művészeti pályára lépek, felvételizek az egyetemre stb.
Így történt, hogy mappával a hónom alatt megjelentem a Művészeti Szabadiskolában.
Már az első találkozásunkkor mély benyomást tett rám Lantos Ferenc. A rajzaimat megnézte, aztán elkezdett beszélni. Lassan leesett a tantusz, hogy nem a rajzokról, hanem rólam beszél. Ráadásul mintha száz éve ismerne.
Lantos Ferenc meggyőző szuggesztivitással mutatott rá a tartalmi, belső szerkezeti ös-szefüggésekre, bármilyen kérdéskörben. A rajzolások során soha sem mondta meg pontosan, mit kell csinálni, csak – vagy inkább viszont – szempontokat adott. Soha nem diktálta, hogy neked fiam, ezt és ezt kell tenned, hanem személyre szabott lehetőségeket
nyitott, vagyis egyfajta maximálisan jó értelemben vett terelgetésnek voltunk folyamatosan alanyai. És mindezt olyan személyes anekdotákkal itatta át, melyek bármelyike számomra többet jelentett valamennyi művészettörténeti előadásnál. Mit mondott Kmetty
János a fejtanulmányról, mit mondott Kassák az absztraktról, mit tett Weöres Sándor,
hallottunk-e már Gyarmathy Tihamérről, vagy – leggyakrabban – hogyan vélekedett erről vagy arról Martyn Ferenc?
Mostanában, az egyetem utáni években is úgy gondolom, hogy ahol nekem valami
fontosat is tanítottak, vagyis olyat, aminek gyakran és szakterületemen kívül egyaránt
hasznát veszem, ahol nem túlzás, egész életre szóló alapokat kaptam, azt Martyn Ferenc
Művészeti Szabadiskolának hívják.”
Benedek Barna egyetemi tanársegéd
„Tizenöt évvel ezelőtt indultam a Pécsi Művészeti Szabadiskolában. Itt nem egy előre meghatározott ismeretanyagon kellett kérődznöm, hanem – speciális feladatok segítségével – részt vehettem az intézmény kutatómunkájában, ahol komolyan kíváncsiak
voltak eredményeimre, és ezáltal rám is, mint személyiségre. Ez a fajta emberszámba vétel megfizethetetlen vonzerőt jelentett a számomra, melyet az évek során egyre több
munkával igyekeztem meghálálni.
A rendszeres és rendkereső feladatsorok rövid úton fegyelmezettségre és önálló gondolkodásra vezettek, ami különösen nagy szó, tekintve, hogy többedmagammal kritikán
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aluli magatartással, devianciát súrolva kerültem a málomi, később a tettyei szabadiskolába. Kezdő tanárként csodálkozom el azon, hogyan tudtak minket, csapongó kamaszokat, viszonylag észrevétlenül és erőszakmentesen e fajta koncentrált cselekvésre ösztönözni.”
Sas Miklós vizuális nevelő középiskolai tanár
Neked és Nekik
Négy igazán fontos felnőtt volt a „barátom” gyerekkoromban:
ANYA, APA, MÁRIA NÉNI, FERI BÁCSI.
Mária néni tanított zongorázni, Feri bácsi „rajzolni”,
és még: gondolkodni és
időt beosztani és
gyakorolni tanulni és
természetet figyelni és
zenét szeretni és
játszani és
…
Egyszóval minden napom minden percében jelen voltak ugyanúgy,
mint ANYA és APA.
Mindez a komlói Erkel Ferenc Zeneiskolában és a Komlói Művészeti Műhelyben volt a
70-es években.
Azóta is tart.
Zongoratanár lettem.
Tudod-e miért?
Ez az iskola most a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola.
Gondolom, Te is keresel olyan tanárokat, akik a szakmájukat magas
szinten tudják, magas szinten tanítják.
És még figyelnek is Rád, hogy Te is tudd…
terelgetnek, ha bizonytalan vagy…
felsegítenek, ha elesel…
felvidítanak, ha szomorú vagy…
kipréselik belőled, bármi áron…
Én egyszer találtam ilyen EMBEREKET.
Megadjam a telefonszámukat?
Szalai Klára zongoratanár

„Tíz éve még csak hetente kétszer négy órányi rajzelfoglaltságot jelentett az Iskola a
Tettyén. Egy olyan menedéket, ahol a Mester nem tiltott és nem fegyelmezett, hanem
feladatokat adott nekünk. Nagyon jól tudta: mindenkiben lakozik készség értékek megalkotására, amit valahogy csak elő kell csalogatni…
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Ő az egészségesen gondolkodó lényt, az alkotószellemet szerette volna kiszabadítani,
szabadította ki a palackból. Az értéket az értelmes és tiszta gondolat, az őszinte érzelem,
a mértéktartó öntudat, a bátorság jelentette, s jelenti.
Az Iskola szellemi táptalajt biztosított nekem. Egy új, szabad világot nyitott meg
előttem. Megtanított gondolkodni és bátorított gondolataim kifejezésére. Ezt jelenti számomra a Művészeti Szabadiskola.”
Jakab Ferenc, közgazda
„Én nagyon szerettem volna zongorázni, ezért még óvodás koromban elkezdtem a
zongoratanulást.
Kezdetben nagyon élveztem a hangszert, a különböző megszólaltatási lehetőségeket,
később, ahogy nehezedtek a feladatok, a tanárnőm, Ági néni, emberileg és szakmailag
segített abban, hogy ezeket megoldjam.
Az évek gyorsan teltek, és a zongoraiskolát hamar kijártam. Amikor véget ért, úgy
éreztem, hogy ha abbahagyom, nagyon fog hiányozni az életemből. Ági nénivel ekkorra
már olyan baráti kapcsolat alakult ki, hogy hiányoztak a vele való beszélgetések is.
22 évesen még mindig visszajárok a szabadiskolába, mint negyedéves közgazdászhallgató, és sokat kamarázunk, négykezesezünk hétről hétre.
Ez az iskola folyamatosan szinte az életem egy darabja lett, és ezt elsősorban az iskola szellemiségének köszönhetem, amit itt kaptam életem 17 éve alatt.”
Orosz Judit 2. éves közgazdászhallgató
„Az ANK Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola szinte második otthonommá vált,
nemcsak a sokszor 3–4 órás zongoraórák, improvizációs kurzusok, elméleti foglalkozások miatt, de a szeretetteljes környezet is alátámasztotta a családias hangulatot.
Akkoriban talán nem mindig volt meg bennem a zenélés iránti méltó „lelkesedés” ezeken a „maratoninak” vélt alkalmakon, de a sikeres vizsgák, felejthetetlen improvizációs
találkozók, fesztiválok, koncertek újra és újra rádöbbentettek arra, hogy a kemény munkának megvan és meglesz a gyümölcse.
8 éves koromban álltam oda szüleim elé, hogy zongorázni szeretnék, akik akkor
megkérdezték, hogy »biztos vagy benne?«, »sokat kell ám gyakorolni«…talán az is aggasztotta őket, hogy hogyan fogunk ketten osztozni a pianínón. Bátyám, Szabó Szabolcs
Dániel, aki jelenleg a bostoni New England Conversatory jazz tanszakának ösztöndíjas
hallgatója, 4 éves korában kezdte pályafutását az akkor még Komlón működő zeneiskolában, és 21 éves koráig járt a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolába. Egyéb rangos
versenyek mellett 2000-ben megnyerte a Montreux-i Jazz Fesztivált is, amelyhez kiváló
és nélkülözhetetlen alapot (és folytatást…) nyújtott a szabadiskola. Mindkettőnkben
olyan nyitott gondolkodásmódot fejlesztett ki, amit nem csak a zenében, de más területeken is hasznosítani tudunk.”
Szabó Gabriella középiskolai ének-zene tanár, karvezető
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„Közel tíz éven át voltam növendéke az ANK Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskolának, először furulya-oboa szakon, majd párhuzamosan a művészeti vizuális képzésbe is
bekapcsolódtam. Tanáraim Udvardy Gizella, Apagyi Mária, Lantos Ferenc magas szintű
szakmai és emberi tudása a hagyományos iskola-pedagógiai rendszeren túli, illetve azt
meghaladó, komplex művészeti és emberi képzése olyan orientációs pontokat adtak,
amelyek nélkül a mindennapi életben, tudományos munkámban nehezebben tájékozódnék. Az összefüggésekben való gondolkodás, a művészeti és a tudományos ágak találkozási pontjai segítségével az embert, az emberi értékek elsődlegességét fedezem fel saját
szakterületemen is.”
Nagyidai Gertrúd politológus
„5 éves korom óta jártam rendszeresen, heti két alkalommal zongorázni Apagyi Máriához. Minthogy olyan családból származom, ahol a zene kiemelkedő fontosságú, nekem is meghatározó élményt jelentett egyre közelebb kerülni a zenéhez, egyre magasabb
szinten művelni a zongorajátékot, erőt merítve ebből a mindennapok küzdelmeihez, és
emberileg-erkölcsileg gyarapodni. Mindez természetesen csak akkor lehetséges, ha a zenét a maga komplexitásában értelmezzük, nem túlságosan kiragadva sem a tudományos,
sem a művészi vonulatát, hangsúlyt fektetve a szabályok, törvények megértésére, elsajátítására, ám teret engedve az egyéniség kibontakoztatásának, a kreativitás kifejlődésének.
Azt hiszem, a kettő tökéletesen kiegészíti egymást, és ez az, ami az iskola pedagógiai
módszerének alappillére.
Az iskolában igazi emberi légkört teremtett, hogy a tanárokat szinte kivétel nélkül,
személyesen is ismertük, zongoratanárom pedig nemcsak tanított, de nevelt is: sok esetben az élet egészen más területeiről fakadó problémáim megoldásában is segített egyegy bölcs gondolata.”
Nagy Ákos 2. éves villamosmérnök-hallgató
„A szabadiskola működését közvetlen közelről 2003. szeptember óta figyelhetjük
meg, mióta három és fél éves kisfiunk Danika (Boros Dániel), illetve négyéves kislányunk Lucika (Bogner Luca Laura) a rajz és zenei előkészítő gyermekprogramba felvételt nyert.
A szabadiskola koncepciója megfelel azoknak az elveknek, amelyek szerint egy huszonegyedik századi iskolának működnie kell.
Ezen elvek legfontosabbika a kreatív, alkotó hozzáállásra való nevelés. A jó iskola
nem megkövült és kész tananyagot gyömöszöl a gyermekek fejébe, nem unalmas, hanem
folytonos mindennapi életükkel, az ember (gyermek) természetes aktivitásának, világfeltárásának közege. Azt közvetíti, hogy a művészet és a tudomány a világ fölfedezése, ennek megfelelően nemcsak tudást, hanem a tudás önálló létrehozását, a meglévő továbbfejlesztését is tanítja.
Örülnénk, ha sokkal több iskola működne hasonló princípiumok szerint ebben az országban.”
Dr. Boros János tanszékvezető egyetemi tanár, Dr. Orbán Jolán egyetemi docens,
Dr. Bogner Péter intézet igazgató-helyettes egyetemi docens, Dr. Szabó Eszter bíró
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Könyvtár

„Mindent az olvasók valódi érdekéért! Közelebbről: személyiségük minél sokoldalúbb,
minél gazdagabb kibontakoztatásáért. A kulcsszó, ami az előbbi fogalmazásban
nincs is benne, a szolgálat. A könyvtárosság igenis állandó és sokirányú szolgálat.”
Csorba Győző

A társadalomban, a gazdaságban olyan világméretű változásnak vagyunk részesei,
amelyet az információs társadalom kifejezéssel jellemezhetünk. Ezek a változások mélyen érintik az információval gazdálkodó, az információ közvetítésére hivatott könyvtárakat.
A 90-es évek a közművelődési intézmények, így a könyvtárak alkalmazkodóképességét tette próbára. A magyar könyvtárügynek szembesülnie kellett a könyvtárlátogatók
számának csökkenésével, a könyvek árának jelentős emelkedésével. Az évtized végére a
kulturális törvény, a telematikai fejlesztések, a forrásokat kiegészítő pályázatok, a tudatos jövőképet formáló országos és helyi stratégiai tervek jelentették a kilábolás feltételeit.
Az évforduló alkalmat kínál a számadásra, szembesíthetjük a megfogalmazott célokat, elképzeléseket a jelen valóságával: miként tudta egy közösség megvalósítani programját, a változások közepette éltünk-e a kínálkozó lehetőségekkel?
Az elmúlt 10 év változásai nagyobb léptékűek voltak, mintsem azt prognosztizálni
lehetett: a könyvtár belső tereinek felújítása, az informatikai fejlesztés, a nyilvános
könyvtári státusz, a minőségfejlesztési program könyvtárunk megújulását szavatolta.
Külföldi példák nyomán, előzmény nélkül létesültek a kettős funkciójú könyvtárak,
nem bizonyult helytállónak sokak feltételezése, akik a felnőttek kiszorulásától tartottak.
A nyilvános könyvtár az ANK-ban, a többcélú intézmény tagjaként az elmúlt években bebizonyította, hogy iskolai- és közkönyvtári feladatait az újszerű keretek között, a
változó igényekhez és körülményekhez alkalmazkodva hatékonyan tudja ellátni.
A 70 000-es lélekszámú Kertvárosban bárki számára hozzáférhető nyilvános könyvtár jött létre. A környezetünkben élők más-más igény kielégítését várják könyvtárunktól:
az általános- és középiskolák tanulói, a felsőoktatásban résztvevők a tanulás, a felnőtt lakosság a képzés és átképzés, a művelődés és önképzés, megint mások a szabadidő hasznos eltöltésének helyét látják könyvtárunkban. A Kertvárosban élők elsősorban lakóhelyükön szeretnének hozzájutni a könyvtári szolgáltatásokhoz, élni a könyvtár kínálta
művelődési lehetőségekhez.
Látogatóink életkori és foglalkozási megoszlása az óvodástól a nyugdíjasig sokoldalú
könyvtári-szakmai, pedagógiai, pszichológiai felkészültséget, szociális érzékenységet
kíván munkatársainktól.
A növekvő szabadidővel együtt új művelődési, olvasási szokások kialakulásának lehetünk tanúi, az olvasás rovására más szabadidős tevékenységek veszik el az olvasásra
fordítható időt. Az új jelenségekre új módszerek, eszközök alkalmazásával kell válaszolnunk.
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A könyvtár szerepváltása tevékenységének nyitottabbá válásában érzékelhető. Ennek
alapját építészeti sajátossága, centrális helye, egyszerű megközelítése – még az épületből
sem kell a tanulóknak kilépniük – kínálja. A polcokon elhelyezett állományrészek kön-nyen hozzáférhetőek, átláthatóak a felnőttek és gyermekek számára egyaránt. A tér kölcsönösen kinyílt a felnőttek és a gyermekek olvasói tere felé. Ezzel lehetőséget adunk arra, hogy az egész könyvtár állományát és a könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe
vehessék.
A könyvtár mint szolgáltató intézmény
A könyvtár bázisa a korábban többkönyvű-nek, ma forrásközpontúnak nevezett oktatásnak. Az utóbbi években megnőtt a dokumentumok iránti igény. Ennek oka a könyvek
árának emelkedése, a továbbtanulás, továbbképzés általánossá válása és a tantervfejlesztés. A könyvtár szolgáltatásait az állományunkba kerülő könyvek (76 463 kötet), folyóiratok (163 db), hangzó dokumentumok (3724 db) és a mellettük megjelenő nem hagyományos elektronikus dokumentumok, a CD-ROM-ok (59 db) alapozzák meg.
Legnépszerűbb, hagyományosan könyvtári alapfeladatnak tekintett szolgáltatásunk a
könyvek kölcsönzése. (2003-ban 63 022 látogató és 25 383 kölcsönző)
A szabadpolcos térhez kapcsolódik az olvasóterem és a folyóirat-olvasó, a helyben használat színtere az olvasók számára közvetlenül hozzáférhető könyvekkel, folyóiratokkal.
Az országos tendenciáknak megfelelően napjainkban nálunk is nő a helyben használat. A
gyerekek, diákok, egyetemisták körében ez főképp az iskolai elvárásokkal magyarázható.
Olvasóink könnyen és gyorsan elérhető, friss információkat igényelnek. Hatékony
könyvtári szolgáltatás a könyvek és folyóiratok kölcsönzése és helyben használata mellett ma már a könyvtárak közötti együttműködésére építő egyéb szolgáltatásokkal lehetséges. Egyre ismertebb és népszerűbb a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás. Az Országos Dokumentumellátási Rendszer (ODR) nyújtotta lehetőséggel élünk akkor, amikor
az olyan, a tanuláshoz, a kutatáshoz, a munkához szükséges dokumentumokat, amelyek
könyvtárunkban nem találhatóak, kérésre más könyvtártól beszerezzük.
A gyermekkönyvtárban már az első években kialakítottuk azokat a szolgáltatásokat,
amelyek ma is munkánk gerincét képezik. Könyvtári óráink (évente 200-400) témái a
könyv- és könyvtárhasználati ismeretektől a játékos foglalkozásokig terjednek, melyen
még a legkisebbek, az óvodások is részt vehetnek. A közös könyvtárlátogatás célja, hogy
élményszerűen hozza közelebb a gyerekeket a könyvekhez, a könyvtárhoz, az olvasáshoz. Sikerrel használjuk a foglalkozások színesítésére az origamit.
Bölcs Bagoly játékunk „öregebb” a könyvtárnál. Az épülő könyvtár hírét vitte az első
Bölcs Bagoly feladatlap, s azóta is folyamatosan, minden tanévben 8 hónapon keresztül
együtt játszunk 300-400 tanulóval. A játék mindig egy témához kapcsolódik, a könyvön,
könyvtáron, meséken, mesehősökön túl foglalkoztunk már a számítógépekkel, környezetvédelemmel, az állatvilággal. A játék végét a „Bagoly-buli” zárja, amely szép példája az intézményen belüli összefogásnak.
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A CD-ROM Klub a nem hagyományos dokumentumok használatába vezeti be a felsős
tanulókat, előkészítve az új ismerethordozók megjelenését a könyvtárban.
A tanulmányi versenyek, kutatómunka, vetélkedők, kiállítások szervezése is erősíti a
tanulók és a könyvtár kapcsolatát.
Az elmúlt években a pályázati rendszer teremtette meg munkánk és fejlesztéseink
egy részéhez az anyagi forrásokat. Rendezvények szervezésére, szakmai programokra,
informatikai fejlesztésre, állománygyarapításra, bútorzatfelújításra sikerült támogatást
szereznünk.
Számítógépes fejlesztés
A könyvtárunk működését mélyen érintő legnagyobb változás, az elmúlt két évtized
legjelentősebb eredménye a számítógépes fejlesztés. A könyvtár jövőjét munkatársaink
is az informatikai fejlesztésből adódó célok és feladatok megvalósításában látják. Az informatikai infrastruktúra fejlesztése megadja az esélyt a dokumentumellátás hiányainak
javítására, a tájékoztató képesség növelésére, lehetőséget ad a könyvtár és az iskolák,
könyvtár és könyvtár közötti kommunikáció korszerűsítésére, könyvtárunk ezáltal lehet
részese a könyvtári rendszer szolgáltatásainak.
2002-ben pályázatok révén 4 122 500,- Ft értékben 11 számítógép vásárlásával, helyi
hálózat kiépítésével, a Szirén 21 könyvtári szoftver beszerzésével megteremtettük a
számítógépes szolgáltatások és a könyvtári munkafolyamatok gépesítésének feltételeit.
Az elektronikus katalógus építésével a hagyományos feldolgozó munka gyökeresen átalakult, s ez hatással van a könyvtár valamennyi tevékenységére. A számítógépek a
könyvtárban már működő szolgáltatási rendbe illeszkednek. Megszerveztük a felnőttek
és a gyermekek számára az Internet- és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat: multimédiás CD ROM-ok és adatbázisok használata, szövegszerkesztés, levelezés, scannelés,
nyomtatás. Statisztikáinkban is kimutatható a beiratkozott olvasóink számának emelkedése, napi munkánk során azt vesszük észre, hogy az internetezésre várakozó gyerekek
és felnőttek olvasgatnak, kölcsönöznek is.
Az új információs források, eszközök, technikák használatát, az információt kezelő
és szétsugárzó könyvtárosoknak is meg kell tanulniuk. A szakmai továbbképzések során
munkatársaink a használóképzés, a minőségmenedzsment, a nyelvtanulás és az Internet
használata könyvtári környezetben, témákban szereztek ismereteket. Az informatikai ellátottságban mutatkozó egyenlőtlenségek nemcsak az eszközökhöz való hozzáférésben,
hanem a használatukhoz szükséges ismeretekben, tudásban is jelentkeznek. Két pályázat
támogatásával indítottunk felnőttek részére használóképző tanfolyamokat, ezzel hozzájárulunk a digitális írni-olvasni tudás elsajátítatásához, helyet és képzési formát kínálunk e
képességek fejlesztéséhez. Előbb 60 fő, majd újabb 34 fő sajátította el az Internet használatának alapjait. Az informatika folyamatos fejlődésével összhangban a könyvtár telematikai infrastruktúráját folyamatosan bővítjük és korszerűsítjük.
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Az együttműködés alapjai
Könyvtárunk mint nyilvános és nyitott intézmény a legdemokratikusabb módon képes a kulturális javakat, az ismereteket szétsugározni, szolgáltatásait integrálni és partnerei érdekében megszervezni. Külső partnereink, a környezetünkben élők és belső partnereink, az intézmények igényei ma már csak az együttműködés révén elégíthetők ki.
A könyvtár hagyományos szerepe mellett megfogalmazódó új követelmények egybecsengenek a kulturális és oktatási intézményekkel szemben támasztott társadalmi elvárásokkal: a hátrányos helyzetűek segítése, a könyvtár nevelő feladata, a könyvtár szolgáltató szerepe, a mentális segítségnyújtás, az élethosszig való tanulás, az értékválasztás képessége, az értékek megőrzése és közvetítése. Az együttműködésre kész partnereinkkel
kell megállapodnunk arról, hogy kölcsönösen melyik mit ad, és mit vár el a másiktól. Ez
egyben biztosítéka az erőforrások, eszköz és tudás ésszerű felhasználásának, átadásának.
Az ANK-ban az intézményi struktúra, a mellérendelő viszonyban lévő intézmények
kínálják, hogy a könyvtár leghatékonyabban az ANK oktató-nevelő feladatainak megvalósítását segítse.
Az együttműködés területei
Gyűjteményünket úgy alakítjuk, hogy az oktatás-nevelés folyamatának komplex eszköztárává váljon. A pedagógusok és tanulók igényeit, kívánságait megismerve gyarapítjuk a könyvtár állományát.
Az intézmények számára az időszaki kiadványok rendelése, nyilvántartása és irányítása a könyvtár feladata. Az ANK írásos dokumentációs anyagát és a sajtóban megjelenő
publikációkat gyűjtjük, feltárjuk, és hozzáférhetővé tesszük.
Az óvodás foglalkozások színesítik az óvodai nevelést, s elősegítik a könyvtárhasználat majdani kialakulását. Az ANK óvodaiskola programja nyomán rendszeressé váltak
a könyvtárlátogatások.
Az iskolákkal való kapcsolatot mindig is befolyásolták az érvényben lévő tantervek.
Az 1978-as tanterv elsőként építette be a könyvtárhasználatot a tananyagba, ennek nyomán dolgoztuk ki a tanmenetet és a követelményeket 1-8. osztályig. A NAT célkitűzései
alapján készült el a könyvtár pedagógiai programja. Az 1980-as években az intézmény
számos kísérlet színhelye volt. A Zsolnai József nevéhez fűződő nyelvi, irodalmi és
kommunikációs kísérlet jelentős mértékben épített a könyvtári foglalkozásokra, ez is a
szorosabb kapcsolat kialakulását segítette. A tehetséggondozást és felzárkóztatást célzó
programokba is bekapcsolódott a könyvtár, a 80-as években rendszeresen felmértük a 8.
osztályosok könyvtári ismereteit. Az ANK iskoláiból beiratkozott tanulók aránya mindig
magas, 60-80% között változik. Az elmúlt évtizedekben kialakultak az együttműködés
hagyományai: szavalóversenyek, vetélkedők, Apáczai vetélkedő, olvasás szülinapja.
Rendezvényeink sorában különösen nagy sikere volt azoknak a prog-ramoknak, amelyeket a hozzánk rendszeresen járó osztályok számára szerveztünk, így köszönve meg az
együttműködést a gyermekeknek és pedagógusaiknak.

77

A művelődési házzal a rendezvények szervezése nyomán alakult ki kapcsolatunk. A
nyitott napokon több közös programban vettünk részt, saját rendezvényeinkhez pedig a
helyszín biztosításával járulnak hozzá.
Több intézményegység összefogására láthatunk jó példát, amikor a könyvtár és a
központi igazgatóság, az iskolák, az étterem együtt gondoskodik könyvtári játékunk anyagi hátterének megteremtéséről.
Az Olvasás Éve alkalmából szervezett rendezvénysorozatunk felkeltette olvasóink
érdeklődését, ráirányította a figyelmet a könyvtárra, az olvasásra. A Mese Szaltán cárról
című bábelőadás, a Márkus Színház élményt nyújtó mesejátéka, a Szélkiáltó Együttes
koncertje, a kiállítások és az „Élő irodalom” sorozat kínálta személyes találkozások minden olvasói réteget az óvodástól a középiskolásig megszólítottak.
A fonotékában tartott foglalkozások, az ének-zenei órák, a zenehallgatás-sorozat, az új
népzenei sorozat, a mesehallgatás sorozat programjai kedvező fogadtatásra találtak. Mivel
hallgatóink döntő többsége a 15 év alatti gyermekek köréből kerül ki, ezért folyamatosan
bekapcsolódtunk az iskolai és óvodai szabadidős munkába.
A kollégiummal kötött együttműködési megállapodás hasznos keretet ad kiscsoportos
könyvtárhasználati foglalkozásokhoz, a diákok mindennapi felkészülésének könyvtári segítéséhez, a kollégiumi műsorokra, ünnepségekre való felkészüléshez, vetélkedők lebonyolításához.
Az együttműködésre épülő integrált intézményünkben a továbblépésnek új lendületet
adott a minőségfejlesztés. Könyvtárunk részvételének az ad különös hangsúlyt, hogy partnereinkkel együttműködve a könyvtárügyet érintő országos program megindítása előtt elindíthattuk a minőségfejlesztés folyamatos munkáját. Az elmúlt évek tapasztalatai már
elegendőek ahhoz, hogy számba vegyük a minőségfejlesztés előnyeit: a felmérések, vizsgálatok révén jobban megismertük önmagunkat; fejlesztési céljainkat, új szolgáltatásainkat az igények figyelembe vételével tudatosan terveztük; partnereink azonosításával jobban megismertük olvasóink elvárásait; munkánkat hatékonyabban és racionálisabban
szerveztük; munkatársaink továbbképzésével innovációs készségeinket fej-lesztettük.
Hamburger Antalné és Takács Ferenc
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Művelődési Ház

Elődeink munkáját tiszteletben tartjuk,
a létrehozott értékeket becsüljük s a jövő számára átmentjük.

Helyünk, szerepünk
A művelődési ház az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ egyik
közművelődési egysége. Pécs legnagyobb – közel hetvenezer fő lakosú – lakótelepén az
egyetlen kulturális intézmény, melyben szinte minden korosztálynak kínálunk hasznos
kulturális és szabadidős programokat, tevékenységeket.
Miénk a város legnagyobb kulturális színtere (3772 m2), működését tekintve gyermek- és ifjúsági centrum. Irányultságra nézve kettős a rendeltetésünk: egyrészt az oktatási intézményegységek oktató-nevelő munkáját segítjük teret adunk, és rendezvényeket
szervezünk, másrészt ezzel egy időben a lakótelep lakosságának kulturális és egyéb
szolgáltatások iránti igényét elégítjük ki. Mindkét funkcióban törekszünk a kör-nyezeti
változásokhoz és saját lehetőségeinkhez alkalmazkodó tudatos és aktív szerepvállalásra.
Lakóhelyi működési területünkön biztosítjuk a - társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, az életkorhoz, a munkakörülményekhez igazodó - művelődési tevékenységekhez szükséges feltételeket. Házunk öntevékeny, köz- és közösségi feladatot ellátó
civil szervezetek, közösségi aktivitások befogadó színhelye és közkedvelt szolgáltató
központ. Közreműködünk képző- és előadó-művészeti alkotások bemutatásában, tudományos és szakmai ismeretek terjesztésében. Bekapcsolódunk az iskolarendszeren kívüli
szakmai oktatásba.
Tevékenységeink
Feladataink az integráción belül: programok szervezésével segítjük a tanórákon és
szabadidőben az óvodák, és az oktatási intézményegységek integrált közművelődési
munkáját (Micimackó Filmklub, Meseszínház). A káros szenvedélyekkel kapcsolatos
ismeretterjesztő kiállításokat, előadásokat szervezünk. Belső egyeztetések során teret
biztosítunk az oktatási intézményegységek saját szervezésű közösségi, közművelődési
programjainak. Gondozzuk és tervszerűen korszerűsítjük a közös vagyonból kezelésünkbe adott tereket, karbantartjuk és fejlesztjük a technikai feltételeket (színháztechnika, előadótermek audiovizuális felszerelések, informatikai eszközpark).
Nyári időszakban az épület sajátosságaiból adódóan elsősorban gyermekeknek külső
helyszíneken szervezünk elfoglaltságot. Táboraink több mint egy évtizede elismertek,
egyre népszerűbbek.
Rendezvényeket szervezünk a város és környéke közönségének, melyek hagyományt
teremtenek, bemutatkozási és szórakozási lehetőséget biztosítanak a résztvevőknek: Pécsi Gyermekfesztivál, Léggömbparádé, Húsvéti Nyitott Nap, Kertvárosi Borverseny,
Kertvárosi Majális, Gyermeknap, Családi Mikulás, Országos Gyermekkarácsony.
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Az itt működő klubok, közösségek tevékenységükkel lehetővé teszik, hogy tagjaik/látogatóik közösségi művelődési formában átélhessék a nemzeti és egyetemes kultúra
értékeit, öntevékeny művelődési szokások kialakításával javítják a lakók életesélyeit,
emelik az életminőséget (Életmódváltó Klub, Lakótelepi Népfőiskola Egyesület, Bacchus Borklub, Nyugdíjas Klub, Sci-fi és Ufóklub). Tanfolyamokat szervezünk meghatározott ismeretek átadása, készségek/képességek fejlesztése érdekében. Lehetővé tesszük
kulturális és közérdekű információk beszerzését (információ, Ifjúsági Szolgáltató Pont),
biztosítjuk vásárok, börzék számára a helyet.
Módszereink
Elődeink munkáját tiszteletben tartjuk, a létrehozott értékeket becsüljük s a jövő
számára átmentjük. A társadalmi kihívásokra reagálva új értékeket teremtünk. Szolgáltatói funkciónk kiteljesítése során partnereink elégedettségének fokozására, a minőség folyamatos fejlesztésére törekszünk. Anyagi lehetőségeink és eszközparkunk folyamatos
bővítésével szisztematikusan igyekszünk felszámolni hátrányos helyzetünket.
Keressük az értékteremtő művelődési formák működtetésében azokat a korszerű
megoldásokat, együttműködő partnereket, amelyek az intézmény kisebb anyagi ráfordítása mellett is esztétikai, érzelmi élménnyel gazdagítják partnereinket. Ezek lehetnek
többek között civil szervezetek (Lakótelepi Népfőiskola Egyesület, LIONS Club, Asztmások és Allergiások Baranya Megyei Szervezete), vállalkozó pedagógusok (ANK Lady
Fitness, ETKA jóga), családorvosok (Életmódváltó Klub), rendőrség (bűnmegelőzés és
ifjúságvédelem).
Fokozottan figyelünk gyermek- és felnőttprogramjainkra, hogy a technika bűvölete
mellett az ember, a természet, a gondolkodás, az alkotás, a közösségi lét varázsa állandóan jelen legyen. Igyekszünk a lakótelepen élőknek tradíciókat teremteni, hogy életük
részévé váljunk és kivívjuk további érdeklődésüket. Felkutatunk és megragadunk minden lehetőséget, amellyel szebbé, jobbá, élvezhetőbbé tehetjük tevékenységünket. Évről
évre pályázatok útján, kölcsönös együttműködések keretében, támogatók segítségével
tartjuk fent sikeres rendezvényeinket, fejlesztjük környezetünket.
Együttműködő, jó szakmai kapcsolatokat ápolunk a Szegedi Gyermekházzal, az
Egerben működő Forrás Szabadidő Központtal, a Somogy Megyei Művelődési Központtal, a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központtal, a Pécsi Kulturális Központtal, a Szivárvány Gyermekházzal, a Pécsi Tudományegyetemmel, a városi rendőri
szervezetekkel, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével, a város és környékén lévő
települések oktatási intézményeivel és számos civil szervezettel. Tagjai vagyunk a Kulturális Központok Országos Szövetségének, a Gyermek- és Ifjúsági Házak Szövetségének, valamint a Magyar Népművelők Egyesülete Baranya Megyei Szervezetének.
Külön hangsúlyt fektetünk a művelődési ház és az ANK képének a korábbinál tudatosabb alakítására. A városlakók, a fenntartó és a lehetséges szponzorok megnyerése érdekében folyamatosan bővítjük és színesítjük médiában való megjelenésünket.
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Munkatársaink
A művelődési ház feladatainak ellátói, a programok lebonyolítását, szakkörök, klubok, tanfolyamok vezetői – az intézményhez fűződő jogállásuk szerint - három csoportba
sorolhatók: közalkalmazotti állományban foglalkoztatott munkatársak, megbízási jogviszony valamilyen formája alapján külső partnerként tevékenységet végzők csoportja és
nem utolsó sorban, de legnagyobb létszámban az önkéntes segítők.
A közalkalmazottak jelenlegi létszáma 19 fő, tevékenységi kör alapján 8 fő szakalkalmazott, 11 fő működést támogató munkatárs. Arányuk végzettség szerint: általános
iskola 20%, szakmunkás 40%, középiskola 20%, felsőfokú szakirány 20%.
A szerteágazó tevékenység és az alacsony létszám elengedhetetlenné teszi, hogy felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársaink (4 fő) kivétel nélkül több terület szakértői legyenek. Jelenleg pedagógiai végzettséggel rendelkezik 4 fő, közművelődési szakember 4 fő, humán menedzser 2 fő, marketing- és reklámmenedzser 1 fő,
egyéb felsőfokú végzettséggel bír 2 fő. Középszintű szakismerettel 3 fő rendelkezik.
A feladatok ellátása érdekében a tényleges állományon kívül 3 személlyel állunk
megbízásos jogviszonyban, akik az intézmény által működtetett alkotó művelődési közösségek, klubok, szakkörök, tanfolyamok vezetését látják el. Az ő foglalkoztatásuk időszakos jellegű, általában az iskolai tanévhez kötődik (Apáczai Táncegyüttes, Rongybaba
Bábcsoport, Nyugdíjas Klub). Végzettségük szerint kivétel nélkül pedagógusok.
Önkéntes segítők: a civil élethez hasonlóan, intézményi keretek között is egyre elfogadottabb és szükségesebb ennek a közreműködési formának a terjedése. A művelődési
ház közösségei közül az alábbiak munkájában vesznek részt önkéntes segítők: Kincskereső és Indián Klub, Bacchus Borklub, Sci-Fi és Ufóklub, Önfejlesztő Klub, Életmódváltó Klub, Break Klub. Létszámuk változó, általában 20-30 fő között mozog. Foglalkozási
palettájuk rendkívül széles, a tanulótól a szellemi foglalkozásúig.
Munkatársaink a szakmai képzés, fejlesztés különböző formáiban vesznek részt. A
kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerében tervezett továbbképzéseken, valamint a helyi, regionális és országos szervezetek által rendezett tréningeken, előadásokon, konferenciákon, szakmai tájékozatókon, melyek a közművelődési ágazatban dolgozók számára biztosítják a korszerű és aktuális ismereteket. Mindezeket egészítik ki a saját erőből és elhatározásból végzett tanulmányok. Jellemző területek: közművelődésszakmai ismeretek, informatika, minőségfejlesztés, pénzügy, közgazdaságtan, marketing.
Tereink, eszközeink
Tárgyi feltételeink között szerepelnek mindazon irodák, közösségi terek, technikai
eszközök, amelyek biztosítják a munkavégzést, valamint a Nevelési Központ közös helyiségei közül a művelődési ház kezelésébe tartoznak. E területek folyamatos fejlesztését
nyertes pályázatokkal, költségvetésből átcsoportosított forrásokkal, valamint kapcsolati
tőkénkből származó támogatásokkal oldjuk meg.
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Általánosan elmondható, hogy a XXI. századra a korábbi évtizedek nyomait még
magán viselő, de tiszta, rendezett és kulturált környezetet, az igényekhez képest még kevés, de korszerű eszközparkot alakítottunk ki.
Eredményeink, sikereink
Legsikeresebb rendezvényeink, amelyek több éven át egyenként is több száz gyermeket és felnőttet érintenek: Micimackó Filmklub, Meseszínház, Kincskereső és Indián
Tábor, Mackó- és Nyúlkiállítás, Pécsi Gyermekfesztivál, Tavaszi Zsibongás, Léggömbparádé, Kertvárosi Majális, Gyermekkarácsony. 2003-ban először intézményünk is bemutatkozott a Pécsi Napok rendezvénysorozat keretében.
Évről évre emelkedő számú sikeres pályázataink kézzel fogható eredményei: hordozható klímaberendezések, „elektromos játszóház”, emeleti galéria, kerámiaterem és felszerelése, mediterránterem teljes berendezése, mozgáskorlátozott rámpa felépítése, keverőpult, kamera, számítógépek, mikrofonállványok.
Támogatásból és együttműködésből eredő főbb fejlesztések: a művelődési ház irodabútorainak teljes cseréje, projektor vásárlása, Ifjúsági Információs Pont kialakítása az aulában.
Utószó
Egy-egy jeles esemény, évforduló mindig alkalom arra, hogy utunkon egy pillanatra
megálljunk, és jóleső érzéssel állapítsuk meg, fáradozásunk nem hiábavaló. Művelődési
házunk nem is oly régen ünnepelte fennállásának 20 éves évfordulóját, és máris itt egy
újabb megálló, mely arra késztet mindannyiunkat, hogy emlékezzünk, számot adjunk,
összefoglaljunk.
Munkatársaimmal együtt - most és a jövőben is - azon munkálkodunk, hogy eredményeinkkel hozzájáruljunk a Nevelési Központ pedagógiai-művelődési céljainak megvalósításához, és fokozzuk erőfeszítéseinket, hogy Kertváros lakosainak, családjainak, közösségeinek egy mindenki számára elérhető, korszerűen felszerelt kulturális és információs
teret kínálhassunk.
Bemutatkozásunkban igyekeztünk érzékeltetni mindazt a változatosságot és sokszínűséget, mely bennünket jellemez. Ha érdeklődését felkeltette valamely tevékenységünk, lehetőségünk, javaslom keressen fel bennünket személyesen!
Szeretettel üdvözli Önt a művelődési ház munkatársai nevében:
Lencsésné Czobor Ibolya
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Étterem
Az ANK étterme 1981 szeptemberében kezdte meg a működését. Azt megelőzően
rövid ideig az iskolai előadósoron történt az étkeztetés. Aki emlékszik rá, tudja, milyen
volt…
A működtetés legfontosabb, ha úgy tetszik ANK-s feladata a színvonalas gyermekétkeztetés biztosítása volt. Az első néhány évben bisztróként is működtünk. Ezt a szolgáltatást
a nem megfelelő kihasználtság miatt az akkori gazdánk a Baranya Megyei Vendéglátóipari Vállalat felszámolta. Az iskolai, óvodai étkezés lebonyolítása az intézményegységek segítségével történik. Úgy gondoljuk, hogy ezt a szerepünket évről évre sikeresen
oldjuk meg. Emellett biztosítjuk a lakótelepen élők, dolgozók előfizetéses ebédeltetését.
Ezeket a feladatokat egyre korszerűbb konyhatechnológiai eljárások alkalmazásával, valamint a mai táplálkozás-élettani szempontoknak megfelelő nyersanyagok felhasználásával oldjuk meg.
Számunkra fontos az együttműködés az ANK többi intézményegységével. Rendszeresen
konzultálunk a központ vezetésével, a továbbképzések felelőseivel a különböző rendezvények, fogadások alkalmából ránk háruló feladatok ellátásáról. Az ilyen rendezvényeken történő közreműködés szerves része a bevételi tervünk teljesítésének. A hagyományos pedagógusnapi ünnepségekhez kapcsolódó szolgáltatásokat is ellátjuk.
A nyaranta megrendezésre kerülő Pécs Expo vendégei és rangos külföldi kiállítói
megelégedésére „a la carte” étteremként működünk. Az itt röviden bemutatott tevékenységekből származó bevételekkel éttermünk hozzájárul az ANK bevételi tervének teljesítéséhez. Éttermünk a régióban elsők közt kezdte működtetni a mára már elengedhetetlen
minőségbiztosítási rendszert, a HACCP-t, ezzel is biztosítva létjogosultságát egy olyan
piacon, ahol a jelenlét feltételeit már európai normák szabályozzák.
Jeki László
Befejezés helyett álljon itt Mihály Ernő, az ANK egyik régi dolgozójának véleménye
működésünkről:
„Nekünk, itt dolgozóknak ez a MENZA. Jómagam itt ettem az eltelt 25 év javát.
Mivel régi motoros vagyok, hadd mondjam: nagyon tisztességesen és legtöbbször ízletesen elkészített ebédeket fogyasztottam itt. A különböző delegációk látogatói, csoportok
mindenkor elégedetten nyugtázták a felszolgált ételek minőségét és magát a szolgáltatást. Egy-egy magas szintű állami vagy kormányküldöttség látogatása komoly feszültséget is jelentett mindenkinek, de Nagypál Laci és csapata mindenkor profi módon oldotta
meg a feladatát. Ezek a látogatások a politikai és szakmai fontosságuk mellett közéleti és
hangulati befolyással is bírtak. Ezek az alkalmak, benyomások láthatatlan szálakkal erősítették az ANK kapcsolatrendszerét. Még egy kis történet a régmúltból. A 80-as évek
közepén volt egy „Komplex egészségnevelés” kísérleti program, melynek keretében indítottuk be a Fogyisok klubját. Itt orvosi, pszichológiai, pedagógiai, védőnői összefogással az elhízott gyerekeken akartunk segíteni.
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Az étterem vezetése az első kérő szóra csatlakozott a programhoz, és összeállított a 1015 gyerek számára egy speciális menüt, mindezt a 3500 adag étel készítése mellett tették.
Mi ez, ha nem az ANK fejlesztési, életmód befolyásolási programjában való aktív részvétel?”
Mihály Ernő
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Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ
intézményei a belépés időrendjében
Az intézmény létrehozásáról, megépítéséről 1978-ban döntött a város, s az irányítással Szilágyi Jánost bízta meg.
Az első pillanattól kísérleti intézmény, hivatalosan 1983-ban vált kutatási bázissá Dr.
Mihály Ottó kandidátus irányításával.
1979. szeptember 1-jén indult a komplex intézmény első egysége, s 2000. július 1-jével csatlakozott hozzá az utolsó.

1979.
1. Sz. Általános Iskola
1980.
2. Sz. Óvoda
1. Sz. Bölcsőde
2. Sz. Bölcsőde
(megszűnt 1995-ben)
1. Sz. Óvoda
2. Sz. Általános Iskola
1981
3. Sz. Bölcsőde
(megszűnt 1996-ban)
3. Sz. Óvoda
3. Sz. Általános Iskola
(megszűnt 1990-ben)
Étterem
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1982
Művelődési Ház
Könyvtár
Középikolai Kollégium

1984
Sportegység
1986
Gimnázium és Szakközépiskola
Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola
1990
Művészeti Iskola
1992
Korai Fejlesztő és
Integrációs Központ
1999
Korai Fejlesztő, Logopédiai és
Gyógytestnevelési Intézet
2000
Nevelési Tanácsadó
Továbbképzési csoport
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Az intézmény dolgozói 2004. áprilisában

25 éve a Nevelési Központban dolgozók nevét félkövér dőlt betűkkel jelöltük,
az egyes intézményegységek alapító tagjainak - az intézményegység indulása óta
ott dolgozó - nevét félkövér betűkkel jelöltük
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Központi Irányítás
Dr. Bebesiné Turi Katalin
Bertalan János
Pethő József
Vargyas Erzsébet

ANK igazgató
igazgatóhelyettes (1998-2004)
igazgatóhelyettes
gazdasági igazgató, igazgatóhelyettes

Antalfy Tiborné
Baksai Lászlóné
Béni Józsefné
Bodorné dr. Priszter Mária
Fehér Renáta
Pozsgay Sándor
Schulteisz Anikó

munkaügyi osztályvezető
számviteli-pénzügyi csoportvezető
továbbképzési csoportvezető
belső ellenőr
gazdasági igazgatóhelyettes
műszaki vezető
titkárságvezető

Ügyintézők
Csábráki Tímea
Fodor Jánosné
Hofmeister Amália
Horváth Attiláné
Markovits Istvánné
Palotásné Mátés Ivett
Pest Ferencné
Portik Dobos Enikő
Ruzsek Károlyné

Somogyiné Csokonai Éva
Spengler Károlyné
Spieglerné Gering Éva
Steiner Gabriella
Stocker Miklósné
Takaró Mihályné
Tóth Cserne Mária
Vargáné Szivler Vivien
Ziener Andrea

Czink Pál
Mihály Ernő
Solt Gábor

gépkocsivezető
pedagógus
kézbesítő

Karbantartók
Márton Károly
Vargyas Dénes

Balogh Lajos
Hlaszni István
Hock György
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1. Sz. Általános Iskola
igazgató
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

Jávorfi Jánosné
Kósáné Joó Éva
Rajcsányi Valéria
Pedagógusok
Angeliné Somosi Ilona
Bak Ignácné
Dr. Baloghné Szabó Olga
Bókay Judit
Borsa Jolán
Csetneki Brigitta
Csizmadia Sándor
Darányiné Knipl Mária
Darida Miklós
Deákné Vass Bernadette
Disztlné Szita Gabriella
Drexlerné Kapes Zsuzsanna
Erb Józsefné
Erdős Sándorné
Dr. Falusiné Török Erika
Feketéné Till Ilona
Fodor Tiborné
Fokiné Gergely Éva
Földesiné Csépán Emese
Fülöpné Gyarmati Zsuzsanna
Gász Ferencné
Gergely Éva
Gombos Erzsébet
Guld Ágnes
Gyarmati Ida
Hajnal Éva
Dr. Havasiné Orbán Anna
Hüfner Kornélné
Illés Lászlóné
Jancsula Dezső
Jancsuláné Bernáth Ildikó
Kapornakiné Pauer Ildikó
Kárner Margit Magdolna
Kerner Rita
Kovács Gábor
Lénárt Enikő
Liszt Antal
Lisztné Herczeg Gizella

Lovas Pál
Lovász Péterné
Mészáros András
Metzgerné Sallai Zsuzsanna
Mihály Judit
Moór Marianna
Odrobina Zoltán
Orcsikné Szalai Valéria
Osztermayer Istvánné
Őri Ferencné
Pánczélné Kovács Ágnes
Papp Zoltán
Péter Ágnes
Pichler Szabolcsné
Rákosfalvi Istvánné
Dr. Révészné Kovács Zsuzsanna
Sebestyénné Panta Judit
Sey Gáborné
Simonfiné Füleki Katalin
Sólyomné Baranyai Elza
Süle Zoltán
Szabadosné Tarján Ágnes
Szabó Ágnes
Szabó Ildikó
Szabó László
Szalai Tünde
Szatoriné Vörös Ágota
Székelyiné Szűcs Zsuzsanna
Szélig Terézia
Szombathelyiné Páczai Katalin
Takács Ildikó
Tiszttartó Gézáné
Várnagyi Kinga
Vinczéné Balázs Zsuzsanna
Wilk Valéria
Wilkné Harmat Valéria
Wirthné Hámori Éva
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A pedagógusok munkáját segítik
Batári Lívia
Csivre Jánosné
Dürr Józsefné
Fónai Ágnes
Hlaszni Tamás
Hosszú Jánosné

Kóczán Rudolfné
Kocsis György
Kovács Rita
Patkós Lászlóné
Radva Mihályné
Schmidt Mátyásné
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2. Sz. Általános Iskola
Gosztolya József
Horváth Istvánné
Olasz István

igazgató
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

Pedagógusok
Albrecht Ágnes
Berki Tímea
Dr. Bodroginé Farkas Piroska
Borbély Zsuzsanna
Budainé Tóth Éva
Bukovszkiné Kisbáró Emese
Cser Tibor
Cserné Hajdu Leila
Dr.Csernus Ipolyné
Fekete Mária
Fogaras Csaba
Friss Hajnalka
Fürdős Katalin
Gábor Erzsébet
Hegedüs Lajos
Horváthné Rónai Éva
Dr. Ita Jenőné
Jarmeczky István
Jarmeczky Zsuzsanna
Kapus Eszter
Keményné Deli Ágnes
Kepesné Molnár Andrea
Kulcsárné Hajmási Ilona

Kurucz Katalin
Martinovicsné Tóth Zsuzsanna
Mérei György
Nagy Erzsébet
Nagyváradi Zsuzsanna
Olasz Istvánné
Oppe Lászlóné
Pálfiné Deli Ildikó
Dr. Pozsár Vilmosné
Ruppert Zsuzsanna
Sokácz Ágnes
Stemler Gyuláné
Szabóné Nagy Andrea
Szegediné Finta Eszter
Szentivánszky Jeromosné
Szigetvári Katalin
Szörfi Katalin
Takács Anita
Takács Éva
Dr. Takácsné Nagy Katalin
Tihanyiné Éliás Mária
Török Éva
Török György

A pedagógusok munkáját segítik
Dajka Jánosné
Hlaszni Tamás
Józsa Lajosné
Kovács Gyula
Kövesdi Ferenc

Pátkai Zoltánné
Ritter Jánosné
Varga Ottóné
Várhelyi Imréné
Várnai Júlia
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Gimnázium és Szakközépiskola
Csirke Ernő
Bükösdi Kálmánné
Dr. Varga Lajosné

igazgató
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

Pedagógusok
Kozma Lászlóné
Kutas Lászlóné
Lieberné Éliás Ágnes
Makány György
Märcz Róbert
Merzay Katalin
Mezei Adél
Minárik Tamás
Molnár Katalin
Papp Árpád
Pék Mónika
Pintér László
Pintérné Zsigmond Katalin
Somogyvári Hajnalka
Tislerics László
Ulrich Magdolna
Wesley Benedict Paines
Zecher Éva
Zombori Judit

Abai Piroska
Aporfi Ágnes
Bakos Ilona
Békei Mária
Bender Ágnes
Benkőné Bayer Anikó
Bóna Gézáné Maksay Mária
Christopher Todd Bedea
Dormán Judit
Erdélyi Krisztina
Futó József Attila
Gergelyné Hideg Katalin
Hoffmann Zsolt
Horváth Éva
Jani Péter
Jéhnné Csók Ildikó
Kárpáti Ferencné
Kifor Gabriella
Dr. Koszticsné Gyurkó Andrea
A pedagógusok munkáját segítik
Czimmermann Ferencné
Fogasné Varga Anikó
Geszti Istvánné
Horváth Lászlóné

Kovátsné Horváth Julianna
Peti József
Tóth Lászlóné
Varga László
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Középiskolai Kollégium
Csetényi Sándor
Bóna Géza
Dr. Naumov Miklósné

igazgató
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

Pedagógusok
Bäckerné Tassy Ildikó Márta
Egressy Sándor
Gerencsérné Tóth Katalin
Goják Pálné
Dr. Gyerjabin Vlagyimir
Háy Péter
Heller Alajos
Hoffmann Zsolt

Kalmár Györgyné
Kovács Jenőné
Mezei Józsefné
Németh Gyuláné
Szemán Jánosné
Szilágyi Zoltán
Vukman Tibor

A pedadógusok munkáját segítik
Andor Árpádné
Balog János
Biliczki Jánosné
Csom Csaba
Farkas László Béláné
Gróf Gabriella
Horváth Jánosné
Hosszú István
Kiss Aba Péterné
Kiszely Mihályné

Milaskics Csabáné
Mojzer Zoltánné
Novák Emese
Pappné Hofsang Hajnalka
Peti József
Radnai Ede
Takács Ferencné
Talján Gézáné
Tavali Ferenc
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Bölcsőde
vezető
vezetőhelyettes

Pálffy Gyuláné
Kövesdi Zoltánné
Gondozónők
Apáti Istvánné
Bajáné Tóth Katalin
Bedegi Éva Zsuzsanna
Borbás Tamásné
Bujdosó Ferencné
Busa Istvánné
Dömötör Györgyné
Erdősi Ferencné
Fülöp Mária Jolán
Garai Imréné

Jágerné Kiss Zsuzsanna
Klaics Tünde
Kósáné Tiderle Ágnes
Kungl Ilona
Nagy Emilné
Nagy Lászlóné
Riffert Katalin
Szakál Tiborné
Tornai Zoltán

A gondozónők munkáját segítik
Berta Jánosné
Füke Zsoltné
Gyurka Györgyné
Misnyovszkyné Várnagy Anna
Molnár Tiborné
Nagy Lajos

Parádainé Lehőcz Beáta
Sági Mihályné
Szászné Kovács Gyöngyvér
Székelyné Karácsony Zsuzsanna
Szöllősi Sándorné
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Korai Fejlesztő, Logopédiai és Gyógytestnevelési Intézet
igazgataó
igazgatóhelyettes
igazgatóhelyettes

Meszéna Tamásné
Keszthelyi Endréné
Salgóné Burkus Emma
Munkatársaink
Anschau Annamária
Balogh Brigitta
Béni Gabriella
Bereczné Király Angéla
Dobos Kristófné
Erdélyi Jánosné
Feketéné Bors Éva
Halászné Koltai Annamária
Dr. Hollódy Katalin
Huszár Éva
Kiss Bernadett
Kövyné Dravecz Ágota
Mády Anna

Mayer Zsuzsanna
Dr. Morvayné Buru Éva
Dr. Nagyné Sárvári Rita
Petrics Tünde
Rubinszkiné Hambalkó Magdolna
Sramkóné Mészáros Zsuzsanna
Tihanyvári István Lászlóné
Till Ádámné
Tukoráné Légrádi Judit
Udvardi Gabriella
Varga Judit
Vaskó László

Munkatársaink munkáját segítik
Ferencz Györgyné
Hegedűs Györgyné
Minkó Imréné

Szilágyi Józsefné
Tóth Miklósné
Varga László
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Nevelési Tanácsadó
Benkő Vanda
Reiner Margit

igazgató
igazgatóhelyettes

Pedagógusok, pszichológusok pszichiáterek
Antolovics Tímea
Bali Éva
Berta Zita
Elblinger Csaba
Horgas Tamásné
Dr.Jüngling Gyöngyvér

Dr. Kovács Attila
Dr. Kovácsné Illés Enikő
Meskó Norbert
Szabó Erika
Szamosi Eszter
Tóth Ágnes

Pedagógusok, pszichológusok, pszichiáterek munkáját segítik
Varga Sándorné

Angyal Ida
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1. Sz. Óvoda
vezető
vezetőhelyettes

Dr. Aubert Antalné
Dr. Gyetván Ferencné
Óvónők
Ács Éva
Ágoston Éva
Aratóné Rácz Izabella
Gombos Szilvia
Kaszáné Kirsch Csilla
Kenyeresné Deres Ágnes
Kocsisné Balanyi Beatrix
Laiszné Nagy Annamária

Lázár Emőke
Mózerné Streicher Zsuzsanna
Sándorné Takács Aporka
Schvedics Zoltán Sándorné
Urbán Istvánné
Vágó Istvánné
Vitézné Bencs Krisztina
Zoltai Mihályné

Dajkák
Dálnoki Attiláné
Far Mihályné
Golácz Csabáné
Heincz Zoltánné

Lázárné Tombi Edit
Szabó Gergelyné
Vér Ferencné

A gyermekek ellátását segítik
Bende Mária
Domokos Sándorné
Eszenyi János

Kalmár Jánosné
Nagyné Halász Irma
Oláh Lászlóné
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2. Sz. Óvoda
vezető
vezetőhelyettes

Varga Katalin
Simity Miklósné
Óvónők

Kocsisné Nagy Edit
Kundár Tiborné
Lukács Józsefné
Ottó Ildikó
Nagy Emese
Vrábel Miklósné
Werner Enikő
Zsolnai Györgyi

Bencze Erika
Gerencsérné Szánóczki Judit
Gyulay Konrádné
Hagen Klaudia
Dr. Horváthné Hosszú Beatrix
Hudecz Etelka
Károlyiné Varga Éva
Kárpáti Lászlóné
Dajkák
Gasteiger Jánosné
Kovács Gáborné
Kovács Zoltánné
Merklerné Szaszkó Erzsébet

Papp Sándorné
Polákné Jancsurák Anna
Schmidtné Farkas Judit

A gyermekek ellátását segítik
Dudar Csabáné
Hornung Istvánné
Mercz Jenő

Pénzes Sándorné
Pomsár Sándorné
Sárdi Józsefné
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3. Sz. Óvoda
vezető
vezetőhelyettes

Póla Józsefné
Wolf Edit
Óvónők

Lippai Csabáné
Lukács Csabáné
Miklai Istvánné
Pálinkás Attiláné
Pálné Megyeri Éva
Péntek Zoltánné
Sallai Balogh Attiláné
Dr. Sári Mihályné
Valkó Lajosné
Várady Zoltánné
Vizin Antalné

Csanálosiné Rajnai Zsuzsanna
Fodorné Szűcs Csilla
Dörnyeiné Bereznay Éva
Gelencsérné Hegedűs Mónika
Gergely Tiborné
Harnóczy Réka
Hüber Tímea
Joó Jánosné
Kersityné Kőnig Mónika
Komjátiné Michelisz Annamária
Kosaras Attiláné
Dajkák
Csabai Alajosné
Gyenis Györgyné
György Tiborné
Hertelendi Erzsébet
Hertelendi Zsuzsanna
Horváth Jánosné
Horváth József Mihályné

Klein Zoltánné
Léhmann Józsefné
Máté Sándorné
Nyers Gyuláné
Sipos Mária
Szénássy Jánosné
Ungi Károlyné

A gyermekek ellátását segítik
Gali Albertné
Horváth János

Kollárné Sztranyák Anna
Sándor Miklósné
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Sportegység
Miski Sándor
Reil Józsefné

igazgató
igazgatóhelyettes

Pedagógusok
Murai Jánosné
Nemes Tamás
Nyers Gábor
Dr. Petrov Anatolij

Csete Ildikó
Dr. Fábiánné Várhelyi Piroska
Ferenczy Csaba
Homonnay Botond
A pedagógusok munkáját segítik
Bári András
Berczi Gáborné
Bőhmné Zsámboky Anna
Csurcs László
Fehér Lászlóné
Friss Józsefné
Gudlin Zoltánné
Heindl Zsigmondné
Hutterné Horváth Ildikó

Kiss Gábor
Kiss János
Kőberling Éva
Nagy Józsefné
Nagy László
Papp Mihályné
Polgár Lajosné
Várhegyi Viktor
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Művészeti Iskola
igazgató
igazgatóhelyettes

Tigelmann Józsefné
Papné Czina Györgyi
Pedagógusok
Baloghné Solymos Adrienne
Blaschekné Papp Judit
Dobosné Papp Anita
Forróné Iván Katalin
Gergely Enikő
Horváth Antal
Horváth Péterné
Kéméndiné Simon Krisztina
Kóborné Andocsi Janette
Kovács Erzsébet

Lovász Péterné Balázs Magdolna
Ludván Zsolt
Martin Lászlóné Bíró Zsófia
Pronicseva Galina
Radics Hajnalka
Sára Erika
Sárközi Norbert
Szőke Brandó
Takácsné Alexa Margit
Tandiné Mosgai Andrea

A pedagógusok munkáját segítik
Farkas László
Németh Ferencné

Schäffer Ádámné
Tolnai Lászlóné

101

Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola
zenei tagozatvezető
vizuális tagozatvezető

Apagyi Mária
Lantos Ferenc
Pedagógusok
Árvai Attila
Árvai Attiláné
Grosch Szilárd
Horváth Apollónia
Lantos Éva

Rónaszéki Mónika
Szalai Klára
Víg Eszter
Vörösné Udvardy Gizella

A pedagógusok munkáját segítik
Csató Imréné
Kapocsi Józsefné

Paulics Ambrus
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Könyvtár
igazgató

Takács Ferenc
Könyvtárosok
Czakóné Czirbus Lívia
Erdélyi Györgyi
Gellérné Göbölös Ildikó
Gulyásné Rózsahegyi Gyöngyi
Halász Edéné
Hamburger Antalné
Jágerné Szita Mária
László Margit

Lipóczki Eleonóra
Mészáros Zsófia
Nagyné Dvorzsák Szilvia
Pinzczehelyi Éva
Dr. Tiszay Endréné
Tiszáné Pető Ágnes
Tóthné Husti Tünde
Törökné Válé Judit

A könyvtárosok munkáját segítik
Kerecsényi Ilona
Kiss Károlyné

Pekori Józsefné
Tapsonyi Ilona
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Művelődési Ház
Lencsésné Czobor Ibolya

vezető

Közművelődési szakemberek
Jakab Bernadette Júlia
Kövesi Mária

Ölbei László

A közművelődési szakemberek munkáját segítik
Ballóné Böröcz Éva
Balogh Lajos
Bányai Bálint
Bedő Tímea
Csáki Viorica
Kovács István
Lukács Jánosné
Molnár Dezső

Réz Andrásné
Sárközi Nándorné
Szabó Edit
Szendrői Tivadarné
Ugró Lászlóné
Vecsera Zoltán
Végh Józsefné
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Étterem
Jeki László
Horváth Lajos Csaba
Bodnárné Nagy Edit
Várhalmi Zsolt

vezető
vezetőhelyettes
vezetőhelyettes
vezetőhelyettes

Éttermi dolgozók
Ábrahám Ködmen Tiborné
Balog Imréné
Balogh Lajosné
Bogdán Istvánné
Dani Miklós Gáborné
Elek Zoltánné
Farkas Tiborné
Ferenczi Mihályné
Gáspár Bernadett
Hendzsel Hajnalka
Horváth Gyula
Jancsi Ferencné
Kemény Attila
Kemény István
Keszei Imréné
Kisanderné Tonomár Tünde
Kovács Vendelné
Kövesi Józsefné
Lóczi Istvánné
Mikó Ferenc

Mohácsi Istvánné
Nagy Sándorné
Nagyistók Ágnes
Nyers Jánosné
Orsós Józsefné
Papp Jánosné
Pinczehelyi Lászlóné
Polgár Csaba
Rébék Nagyné Miklós Zsuzsa
Schäffer Eszter
Smaniotta Ferencné
Szabó Péterné
Szabó Zoltánné
Szemelrok Tibor
Szigecsán Józsefné
Takács Zsuzsanna
Thész Gábor
Tolnainé Lajkó Mária
Túri László
Vámos Gyuláné
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A képeket a Művészeti Iskola tanulói készítették

Radev Jácint (12 éves)
Radev Jácint (13 éves)
Kovács Szilveszter (14 éves)

109
109
110

Galamb Enikő (13 éves)
Radev Jácint (13 éves)
Putnoki Klára (11 éves)
Putnoki Klára (11 éves)

111
111
112
112

Kuczmog Erzsébet
Tancsik Ádám (9 éves)
Danyi Brigitta (11 éves)
Juhász Nikoletta (16 éves)

113
113
114
114

109

110

111

112

113

114

A képeket a Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola
tanulói készítették

Bakó Diána (14 éves)
Palancsa Máté (12 éves)
Köves Lili (12 éves)
Takács Tímea (16 éves)

117
117
118
118

Soltész László (15 éves)
Helstab Laura (8 éves)
Kelemen Dalma (8 éves)

119
120
120

Köves Marcell (13 éves)
Nagy Zsófia (12 éves)
Lakatos Írisz (14 éves)

121
121
122

115

117

118

119

120

121

122

Szövegközi képek jegyzéke

Radev Gergő (13 éves) *
Kéméndi Luca *
Ferencz Barnabás (13 éves) *
Kondi Rita (13 éves) * *
Béli Orsolya (16 éves) * *
Bakó Diána (14 éves) * *
Németh Szidónia (10 éves) *
Blaschek Dávid (6 éves) *
Helstab Laura (8 éves) * *
Kecskés Gergő (9 éves) * *

11
16
19
30
38
44
47
52
63
84

* Művészeti Iskola tanulója
* * Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola tanulója
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