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 Intézményvezetés 

Befejeződött a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink” elnevezésű országos 

pályázata. 

Folytatjuk tehetséggondozó munkánkat, amelynek újabb és nagyobb állomásai lehetnek a 

nemrégiben beadott pályázataink.  
A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács országos szépíró versenyt szervez 

Magyarországon működő közoktatási intézmények, sajátos nevelési igényű tanulói számára. 

Az ANK, mint akkreditált kiváló Tehetségpont aktívan részt vesz a verseny lebonyolításában, 

Pécsett itt rendezik a megyei döntőt, március 21-én 10.00 órától. 

 

 Bölcsőde 

Szólt a zene, volt is tánc - Móka és kacagás - Gyerekek és felnőttek - Maskarába öltöztek - ezzel a 

versrészlettel illusztráljuk milyen jó hangulatban telt a februári farsang a bölcsődében. Nebuló 

bábcsoportunk nagyon nagy örömet okozott előadásával a Kisgyermek Szociális Intézmények 

kötelékébe tartozó Kicsi-kék Bölcsőde picinyeinek. Márciusban Locs-pocs napot rendezünk a 

gyerekeknek, tájékoztatót tartunk a bölcsődei beiratkozásról, és Nyitni-kék címmel szervezünk 

kötetlen együttlétet nevelőknek, gondozóknak és szülőknek. 

 

 Óvodák 

Vidáman telt a február az óvodákban, először Mackónapot tartottak, majd a Farsangi mulatsággal 

űzték el a telet a kicsinyek. A szülők és a nevelők pedig a folyamatosan megszépülő környezetért, 

új eszközökért, játékokért báloztak. Márciusban e-hulladékgyűjtést szerveznek, amelybe a többi 

ANK-s intézmény is bekapcsolódhat, de folytatódnak a továbbképzések, Tavaszünnepet is 

rendeznek, nyílt napokra várják a beiratkozni szándékozó szülőket és gyermekeiket, húsvét 

közeledtével pedig Nyuszinap lesz, nyuszi kiállítással. 

 

 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – Korai fejlesztő 

A Ritka Betegségek Világnapja alkalmából –egy érintett szülő kezdeményezése nyomán -

nagyszabású rendezvény zajlott február 25-én szombaton, a Zsolnay Kulturális negyedben. 

 

 1. sz. Általános Iskola 

Német nemzetiségi versmondó versenyen remekeltek diákjaink, de várhatóan a Zrínyi matematika 

versenyen is sikerre számíthatunk. 

 



 

 2. sz. Általános Iskola 

Nyílt napokon, sulivárókon mutatjuk be iskolánkat a leendő első osztályosoknak és szüleiknek. 

Órákat nézhettek, kézműveskedhettek, és még az úszást, az uszoda nyújtotta élményeket is 

kipróbálhatták a családok. A Szülői Munkaközösség tagjai egészséges életmódra „nevelték” az 

érdeklődőket, ingyenes szűrővizsgálatokkal összekapcsolva. Farsangoltunk és versenyeztünk 

egész hónapban.  

 Gimnázium 
Comenius projektek bemutatása, beszámolók a rendezvényekről. Diákjaink találkozása az 

amerikai nagykövet asszonnyal!!! Megemlékezés a kommunizmus áldoztainak emléknapjáról. 

Verseny- és sporteredményeink – érdekes események és sikerek sorozata történt februárban 

Gimnáziumunkban. 

 

 Művészeti iskola 

Félévi koncertvizsgával zártuk a januárt. A február a bálok jegyében telt, ami számunkra munkát 

jelentett. Ez egyben öröm is, hiszen ez azt jelenti, hogy táncosaink előadásait színvonalasnak 

ítélik meg többen, ezért igénylik, hogy a bálokat a mi műsoraink tegyék még vonzóbbá. A 

március már a versenyek jegyében zajlik, nívós eseményeken kell megmutatniuk 

tanítványainknak zenében és táncban is, hogy mit tudnak. 

 

 Kollégium 

Úszóink remekeltek az Apáczai úszóversenyen. Az ÖKOkollégium keretében folytatjuk a 

filmvetítéseket, és a többi népszerű programunkat is, mint amilyen a Teaház vagy a 

Legműveltebb csoport vetélkedő. Márciusban rendhagyó, interaktív módon ünnepeljük a 

szabadságharc évfordulóját, 15-ét. 

 

 Könyvtár 

Továbbra is várjuk a könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra a gimnáziumi és 

kollégiumi csoportok jelentkezését! Új könyveket ajánlunk figyelmetekbe: Papp Sándor 

Zsigmond: Semmi kis életek, Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv, Tari Annamária: Z generáció. 

Könyveket ajánlunk a legkisebbeknek és szüleiknek is: Tanít a természet – Babalapozó, Lola 

mesék, Iskolabolygó. 

 

 Művelődési Ház 

Nagy sikerrel zajlik a Szülők Akadémiája rendezvénysorozatunk. Irodalmi kalandozásaink és 

helytörténeti előadásaink is nagy népszerűségnek örvendenek. Ragyogó kiállításokat láthattak és 

láthatnak most is azok, akik megtekintik galériánkat. Színházi és bábszínházi előadással várjuk az 

érdeklődőket, március 15-re emlékezünk, majd készülünk a húsvétra. De természetesen klubjaink 

is folytatják nívós munkájukat, amelyeket ugyanúgy meg lehet látogatni, mint a többi 

programunkat.  

 

 Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola 

Tavasz-váró koncert 

 

 Sportegység 

Családi úszóprogramok, floorball városi bajnokság, Mozdulj az egészségedért! – csak hogy a 

legfontosabbakat említsük! 

 

 ANK apró 



 

Intézményvezetés - FPSZ 

Befejeződött a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács „Felfedezettjeink” elnevezésű országos 

pályázata, amelyre intézményünk Forgó Benjámint, Tandi Zsófit és Hargitai Veronikát jelölte. 

A felhívásra több száz pályázat érkezett, a szűkös anyagi lehetőségek miatt azonban csak három 

fiatalt díjaztak. Pályázatunk mégsem volt hiábavaló, hiszen a beküldött leírásokat és fényképeket 

felhasználva a Géniuszportál honlapján és kiadványainkban felhívják a magyar társadalom 

figyelmét a Tehetségpontok, így a mi felfedezettjeinkre is:http://geniuszportal.hu/felfedezettjeink 

. 

 

       
 Hargitai Verka  Forgó Benjámin  Tandi Zsófi 

 

Folytatjuk tehetséggondozó munkánkat, amelynek újabb és nagyobb állomásai lehetnek a 

nemrégiben beadott pályázataink.  

 

A Nemzeti Tehetség Program keretében öt pályázatot nyújtott be intézményünk. Ezek egy részét 

akkor is megvalósítjuk, ha esetleg nem sikerül forrást szereznünk a pályázatok révén, hiszen 

olyan hagyományokkal és bizonyos esetben kapcsolati tőkével rendelkezünk, amelyek segítik a 

programok létrehozását. Pályáztunk az Apáczai Matematika Verseny, a Magyarázd a 

Természetet, a Jövő mérnökei, a Kollégiumi színjátszók és a Kiscsillagok Napja elnevezésű 

programokra. Rendkívül széles tehát az a skála, amely mentén segíteni kívánjuk a tehetséges 

gyerekeket, kezdve a természettudományos és műszaki ismeretektől a színjátszáson át a képző-, a 

zene- és táncművészetig. A pályázatokat április elején bírálják el, de mint említettem, van 

lehetőség pl. a matematika verseny, a Jövő mérnökei vagy a Kiscsillagok Napja projektek 

megtartására, mindez az elkötelezett embereknek lesz köszönhető. 

 

Sajátos Nevelési Igényű gyerekek szépíró versenyének megyei döntőjét szervezzük az ANK-

ban, március 21-én.  

 

A Sajátos Nevelési Igényű Tehetségeket Segítő Tanács országos szépíró versenyt szervez 

Magyarországon működő közoktatási intézmények, sajátos nevelési igényű tanulói számára. Az 

ANK, mint akkreditált kiváló Tehetségpont aktívan részt vesz a verseny lebonyolításában, itt 

rendezzük a megyei döntőt, március 21-én 10.00 órától. 

A verseny helyszíne: ANK 1. sz. Általános Iskola 

A verseny célja, a sajátos nevelési igényű gyermekek pozitív megerősítése. 

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

 

Kategóriák: 

1. általános iskola 1-2 osztály 

2. általános iskola 3-4 osztály 

3. általános iskola 5-8 osztály 

4. gimnáziumok, középiskolák, szakiskolák 

 

http://geniuszportal.hu/felfedezettjeink


 

Országos Tehetségnap – 2012 

Március 25-e, Bartók Béla születésnapja a Tehetséges Magyarországért Alapítvány 

kezdeményezésére lett országszerte a "Tehetség Napja". A 2005-ben alakult Tehetséges 

Magyarországért Alapítvány olyan társadalmi környezet létrejöttének elősegítését tűzte ki célul, 

amelyben minden ember tehetsége fontos érték, és a tehetség megbecsülése, fejlesztése, valamint 

a tehetséges emberek megtartása közös feladat. 

 

Ahhoz, hogy ezekre a célokra minél szélesebb körben hívják fel a figyelmet, kiváló alkalom 

évről évre Bartók születésnapja. Az 1881-ben Nagyszentmiklóson született zeneszerző, 

zongoraművész és zenepedagógus tehetsége korán kibontakozott: 22 évesen, első 

koncertkörútján már saját szimfóniájával aratott sikert. Bár korának kritikusai közül sokan 

elutasították, vagy egyszerűen csak nem értették meg, a fiatal művészek felismerték a 

dallamaiban, disszonanciáiban rejlő zsenialitást, ily módon tehetséges fiatal tanítványai és 

követői is segítették, hogy zenéje eljuthasson a nagyközönséghez. 

 

Ehhez kapcsolódóan idén március 24-én, Budapesten Konferencia és tehetségnap lesz a 

Nemzeti Tehetségpont szervezésében, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium dísztermében. 

(Budapest, Villányi út 27.) 

Az eseményen köszöntik az ifjú tehetségeket, akik műsort is adnak, jelen lesz a rendezvényen 

Hoffmann Rózsa államtitkár, Dr. Csermely Péter, Bagdy Emőke, fellép Horgas Eszter 

fuvolaművész, a részvétel ingyenes. Részletek a Géniusz portálon, illetve a linkre kattintva: 

http://geniuszportal.hu/content/orszagos-tehetsegnap-2012-hir  

 

 

 

Bölcsőde 

Szólt a zene, volt is tánc - Móka és kacagás - Gyerekek és felnőttek - Maskarába öltöztek - 

ezzel a versrészlettel illusztráljuk milyen jó hangulatban telt a februári farsang a 

bölcsődében. Nebuló bábcsoportunk nagyon nagy örömet okozott előadásával a 

Kisgyermek Szociális Intézmények kötelékébe tartozó Kicsi-kék Bölcsőde kisgyermekeinek. 

Márciusban Locs-pocs napot rendezünk a piciknek, tájékoztatót tartunk a bölcsődei 

beiratkozásról, és Nyitni-kék címmel szervezünk kötetlen együttlétet nevelőknek, 

gondozóknak és szülőknek. 

 

 

Részletek: 

 

 

„Fagyot fújó február” - utózöngék 
 

Február 10-én átadták a Grób Gábor Kertváros helyi területi képviselője által felajánlott 

pénzadományból vásárolt, udvari „nagymozgásos” játékokat. A kisgyermekek a meghívott 

vendégekkel „A gomba alatt” című mesét nézték meg, Nebuló bábcsoportunk előadásában.  

Bővebb információt és képeket a bölcsőde honlapján találtok.  

 

http://geniuszportal.hu/content/orszagos-tehetsegnap-2012-hir


 

Itt - volt - a farsang! 
 

Színes forgatagban telt a délelőtt február 14-én gyermekcsoportjainkban. Saját költésű verses 

ízelítőnkből „minden kiderül”. 

 

Bölcsődei Farsang 

 

Szólt a zene, volt is tánc 

Móka és kacagás 

Gyerekek és felnőttek 

Maskarába öltöztek 

 

Hercegnők, boszorkák 

Méhecskék, katicák 

Perecárus, oroszlán 

Tavasztündér, indián 

 

Elmúlt a farsang 

Kinek jó volt, kinek nem 

Ették is a fánkot  

Felnőttek és gyerekek 

 

Elmondják most a képek 

Kattints s nézd meg -> www.educentrum.hu/bölcsőde  

 

Szökőnap - vendégségben 
 

A Gergely naptár szerint négyévente egyszer fordul elő, hogy a február 29 napos. De melyik nap 

a szökőnap? Dokumentálva, és naptár szerint 24-e, fizikai valójában azonban 29-e. Ezt a plusz 

egy napot kapcsolatápolásra (vendég-fellépésre) „használta fel” Nebuló báb-csoportunk.  

 

A Kisgyermek Szociális Intézmények kötelékébe tartozó Kicsi-kék Bölcsőde kisgyermekeinek 

szereztünk örömet szerda (29-e) délelőtt. A bábozás nemcsak anyanyelvi, művészeti, esztétikai 

élményeket nyújtott a kisgyermekeknek, hanem erősítette a társas kapcsolataikat, valamint új 

ismeretekkel is gazdagította őket, mert az előadás végén testközelből ismerkedhettek meg a 

szereplőkkel (béka, egér, nyuszi, pillangó, süni, róka, varjú). Képes beszámoló a bölcsőde 

honlapján található.  

 

Remélve, hogy visszatérő vendégek lehetünk, Márai Sándor szavait idézzük: 

„Minden napba belecsempészhetsz valamilyen varázsos elemet” 

Előzetes - „Rügymozdító március” 

 
A bölcsődében tavaly ELSŐ ízben tartottuk meg a Víz világnapját, amely sikert aratott a 

kisgyermekek körében. Ezen a napon élményeket szereztek, 

különböző felfedezéseket tettek, ismerkedtek a víz 

tulajdonságaival természetesen az életkori sajátosságaik 

figyelembevételével.  

Az idén is - március 22-én, Locs-pocs nap címmel - 

lehetőséget biztosítunk a vízzel való közelebbi 

ismerkedésre, bízva abban, hogy „senki és semmi nem 

marad szárazon”.  

http://www.educentrum.hu/bölcsőde


 

Bölcsődei beiratkozás 
 

Beiratkozás vagy jelentkezés, gondozási díj és/vagy térítési díj? Ezek a kérdések biztosan 

elhangzanak majd 2012. 03. 28-án, mely kérdésekre a bölcsőde vezetője fog választ adni a 

jelenlévő édesanyáknak, akik kisgyermekükkel ellátogatnak a Művelődési Ház Baba-mama 

klubjába.  

 

 

 

„Nyitnikék-est” – miről is szólhat? 
 

A báli szezon elmúltával természetesen nem másról, mint a kisgyermeknevelők, azaz a dolgozók 

és a szülők bölcsődén kívüli találkozásának, ismerkedésének, kötetlen beszélgetéssel együtt 

eltöltendő zenés - táncos - játékos estjének lehetőségéről, melynek időpontja 2012. március 30. 

Rendezvényünk nem titkolt célja, hogy a belépőjegy (mely vacsorát tartalmaz), vagy támogatói 

jegy megvásárlásával plusz pénzügyi forráshoz jusson intézményünk, amelyből a kisgyermekek 

játékkészletét, udvarunk további fejlesztését tudjuk előmozdítani.  

 

ANK Óvoda 

Vidáman telt a február az óvodákban, először Mackónapot tartottak, majd a Farsangi 

mulatsággal űzték el a telet a kicsinyek. A szülők és a nevelők pedig a folyamatosan 

megszépülő környezetért, új eszközökért, játékokért báloztak. Márciusban e-

hulladékgyűjtést szerveznek, amelybe a többi ANK-s intézmény is bekapcsolódhat, de 

folytatódnak a továbbképzések, Tavaszünnepet is rendeznek, nyílt napokra várják a 

beiratkozni szándékozó szülőket és gyermekeiket, húsvét közeledtével pedig Nyuszinap lesz, 

nyuszi kiállítással. 

 

FEBRUÁRI VISSZATEKINTŐ 

 

Mackó – nap február 2. 

 

Február elején izgalmas készülődés vette kezdetét. Mindhárom épületünk vidám 

„Mackónapot”tartott, mert a néphagyomány szerint ezen a napon ébred fel téli álmából a medve, 

és bújik ki barlangjából. Ha előjönnek, és meglátják az árnyékukat, 

visszabújnak a barlangjukba – még negyven napig várni kell a 

tavaszra.  

Tavasz lesz-e hamarosan, vagy marad a kemény tél, sajnos nem 

tudtuk egyértelműen megállapítani, mert délelőtt borult volt az ég, 

így a „jeles nap” mackója nem ijedhetett meg az árnyékától, délután 

viszont ragyogóan sütni kezdett a nap, így valószínűleg újra 

visszabújt a barlangjába.  



Minden csoport a maga ötleteiből merítve tette érdekessé ezt a napot. Mackós verseket, dalokat 

mondogattunk, énekeltünk, papírból mackókat hajtogattunk, macis képeket színeztünk, 

körjátékok tették színessé a napot, és persze az óvó néni meseolvasása sem maradhatott el, ami 

mi másról szólhatott volna ezen a napon, mint a mackóról. 

Ezen a napon évek óta minden óvodás elhozhatja 

otthonról a legkedvesebb maciját. Innen jött a gondolat a 

Csiribiri óvodában, hogy ebből már kiállítást is 

rendezhetnénk! A gyermekek már az előző héten hordták 

a kisebb-nagyobb macikat felcímkézve, hogy február 

elsején délelőtt a szorgos „nagymancsok”, az óvó nénik 

berendezhessék a mackókiállítást, amelyet aztán már 

délután megnézhettek a szülők és gyermekek közösen. 

Volt régi, nagymamáink mackója, volt óriás, barnamedve, 

jegesmedve, panda és koala, Micimackó, nem volt két 

egyforma brummogó a társaságban. Talán a játékboltban 

sincs ilyen választék. 

„Jó nap volt, a Mackó-nap!” 

 

 

Farsangi mulatság az óvodában 

 

A jelmezes felvonulás valamennyi európai nép farsangjának 

legszembetűnőbb jellemzője a középkor óta. A maszkokkal 

kapcsolatos szokások misztikus eredetűek. A gonosz szellemeket 

akarták velük elűzni és abban a hitben ringatták magukat, hogy az 

álarc mögött senki sem ismeri fel az embert.  

A gyermekek számára a farsangban a legfontosabb, hogy ők 

maguk bújhatnak kedvenc 

mesehősük vagy 

állatfiguráik „bőrébe”. 

Óvodásaink már hetek óta örömmel újságolták, hogy mik 

lesznek a farsangon. 

Izgatottan várták a jeles napot, amit sok-sok tennivaló 

előzött meg.  

Farsangi álarcokat, szemüveget, bohócokat készítettek 

színespapír és más anyagok felhasználásával. 

Az óvó nénik képekkel is jelezték, hogy közeledik a vidám ünnep. Tréfás meséket mondtak, 

versek, dalok tanulását kezdeményezték, az öltözőt, a csoportszobát szépen feldíszítették. 

Végre elérkezett a Farsang napja! 

Az ovisok jelmezei rendkívül ötletesek, változatosak, igényesek voltak, a szülők igyekeztek 

gyermekük kívánságát teljesíteni. A jelmezes bemutatkozást követően ebédig folyt a tánc, a 

szórakozás. Ügyességi, szellemi /találós kérdések/ vetélkedőt 

szerveztünk, minden résztvevő játékost megjutalmaztunk. 

A farsangi mulatozás végén közösen összegyűltek a 

csoportok az udvaron, és elégettek egy – egy kiszebabát, 

remélve, hogy a népszokások hiedelme szerint ezzel el tudjuk 

űzni a hideget és a telet. 

A nap nagyon jó hangulatban telt, kellemesen elfáradtunk 

valamennyien, de reméljük a gyerekek számára felejthetetlen 

élmény marad! 

 

 

 

 



Szülők – nevelők bálja 

 

Az óvoda anyagi lehetőségei igen szűkösek, ezért mindhárom alapítvány a kitűzött céljait csak 

szülői támogatással tudja megvalósítani. Két legfőbb bevételi forrásunk az adó 1 %-ból befolyt 

összeg, illetve a báli bevételek. (Alapítványaink célja az óvodában folyó színvonalas 

nevelőmunka biztosítása, képességfejlesztő eszközök beszerzése.) 

Jótékonysági bálunk teljes bevételét az óvodánkra és a csoportokra költjük. Az előző évek báli 

bevételeit a nem EU szabványos udvari játékok cseréjére fordítottuk. A mai árak mellett sajnos 

csak lassan tudjuk bővíteni az udvari játékok sorát. Ebből az összegből vásárolunk a 

csoportoknak karácsonyra játékokat. Lecseréltük a harmincéves bútorainkat, szőnyeget, függönyt 

vásároltunk. Óvodánkat otthonosabbá, esztétikusabbá varázsoljuk, a gyermekek számára jó 

minőségű, korszerű, képességfejlesztő játékokat vásárolunk.  

 

Idén is megszervezte mindhárom épületünk a Szülők bálja az 

óvodáért rendezvényt. Ezen a bálon is igen sokan megtiszteltek 

bennünket jelenlétükkel, ezzel támogatva óvodánkat, a 

gyerekeket. Az idei bálokat 2012. február 17-én és 24-én, 

pénteken tartotta a Csiribiri és a Cifra Palota, szokásainkhoz 

híven az ANK Színháztermében, az Aprók háza pedig az ANK 

éttermében.  

A résztvevők száma évek óta meghaladja a 100 főt, több 

visszatérő vendégünk van, akiknek gyermekei már régóta 

iskolások. 

A bált a Művészeti Iskola tánctagozatának növendékei 

nyitották, vagy az óvoda dolgozói készültek egy rövid 

műsorral.  A fergeteges hangulatról a Csiribiri óvodában immár 

6. alkalommal a Pe-Zo Duo gondoskodott, a Cifra Palota 

Óvodában pedig egyik szülőnk, Hartmayer Péter.   

A tombola nyereményeket – aminek többsége szülői felajánlás 

– 11 órakor sorsoltuk. Éjjel 2-ig tartott a rendezvény. 

 

 

MÁRCIUSI ELŐZETES 

 

 

 

 

A Cifra Palota Óvoda (volt 2. sz. Óvoda) 

szülői felajánlásra E – hulladékgyűjtést 

szervez március második felében! 

Az akciót már második alkalommal 

szervezzük, de most szeretnénk kiterjeszteni 

a környék lakóira is, illetve felajánlani a 

lehetőséget az ANK valamennyi 

intézményének! 

A tervek szerint erre a március 19-i héten 

kerülne sor, a pontos időpontját az 

intézmény honlapjára fogjuk kitenni! 

 



 

 Folytatódnak belső továbbképzéseink, ismét elmehetünk egymáshoz hospitálni, tanulni a 

másik jó gyakorlatából. 

 

 Óvodánk két épülete a Csiribiri Óvoda és az Aprók háza Óvoda is Tavaszünneppel fogja 

köszönteni a meleg idő érkezését március 14-én, illetve 21-én. 

 

 A közelgő óvodai beíratás előtt megszervezzük a nyílt napokat leendő óvodásainknak 

o március 27-én a Csiribiri Óvodában 

o március 28-án a Cifra Palota Óvodában 

o március 28-án az Aprók háza Óvodában. 

Erre az alkalomra mindhárom épületünk kiállítást rendez az óvodás gyermekek 

munkáiból és fényképeiből. A Csiribiri Óvoda a Montessori eszközökből is szervez 

kiállítást. 

 

 Az Aprók háza és a Csiribiri Óvoda március végén nyuszi kiállítást rendez a gyermekek 

által behozott nyuszikból, remélve, hogy húsvétkor az igazi nyuszi megtalálja az 

ovisokat. 

 
 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat – Korai fejlesztő 

A Ritka Betegségek Világnapja alkalmából – egy érintett szülő kezdeményezése nyomán -

nagyszabású rendezvény zajlott február 25-én szombaton, a Zsolnay Kulturális negyedben. 

Szakmai előadásokat hallhattak az érdeklődők a helyi ellátási és szolgáltatási kínálatról, ahol 

intézményegységünk is bemutatkozott. 

Gondozottjaink szórakozását pedig ingyenes, színvonalas kulturális és kreatív programok 

biztosították. 

A világban számos helyen egy időben megrendezett program célja, hogy felhívjuk a figyelmet a 

ritka betegséggel élőkre, ritka, különös értékeire és szükségleteikre, melyek biztosítása 

mindannyiunk felelőssége. 

 

1. sz. Általános Iskola  

Német nemzetiségi versmondó versenyen remekeltek diákjaink, de várhatóan a Zrínyi 

matematika versenyen is sikerre számíthatunk. 

 

 

Eredményeink 

 

Baranya és Somogy megye nemzetiségi iskoláinak versmondó versenyén - február 25-én, 

Siklóson -, az 5 – 8. osztályosok között, Ignácz Dorottya 7. d osztályos tanulónk szerepelt. 

 

Pogányban, a házi német versmondó versenyen, március 1-én, 8 diákkal képviseltettük 

magunkat. A megmérettetésen iskolánk mellett az ANK 2-es iskolájának diákjai és a pogányi 

iskola tanulói mérték össze tudásukat. 

 

Az 1-2. osztályosok között Polgár Petra 1.b /Guld Ágnes tanítványa, 2. helyezést ért el. 



A 3-4 osztályosok kategóriájában Zilahi Márton 4.b /Sey Gáborné tanítványa  1. 

helyezett lett. Komáromi Csaba 3.b /Péter Ágnes tanítványa 2. helyen végzett. 

 

Az 5-8 osztályosok között Ignácz Dorottya 7.d /Sey Gáborné tanítványa 1. helyezett lett. 

 

A pogányi Német Nemzetiségi Önkormányzat jutalmakat ajánlott fel a legjobbaknak. Az 

 1. helyezettek 2000 Ft-os könyvvásárlási utalványt  

           2. helyezettek 1500 Ft-os könyvvásárlási utalványt kaptak. 

  

Március 9.-én lesz a Zrínyi/Gordiusz Matematika Verseny megyei eredményhirdetése, 

melyre iskolánkból 

Duli Bálint 3.b /Orcsikné Szalai Valéria és 

Schlepp Krisztián 5.b /Erb Józsefné tanítványait hívták meg. 

 

2. sz. Általános Iskola 

Nyílt napokon, sulivárókon mutatjuk be iskolánkat a leendő első osztályosoknak és 

szüleiknek. Órákat nézhettek, kézműveskedhettek, és még az úszást, az uszoda nyújtotta 

élményeket is kipróbálhatták a családok. A Szülői Munkaközösség tagjai egészséges 

életmódra „nevelték” az érdeklődőket, ingyenes szűrővizsgálatokkal összekapcsolva. 

Farsangoltunk és versenyeztünk egész hónapban.  

 

Februári visszatekintő 

 Továbbképzésen vettek részt tanítóink február 1-jén. Esztergályosné Földesi Katalin: 

Élményközpontú olvasástanítás interaktív tananyagokkal c. előadása nagyon érdekes és 

hasznos volt a résztvevőknek. 

 Nyílt tanítási napokon mutattuk be iskolánkat és a nálunk folyó munkát. Szeretettel 

vártuk a leendő elsősöket gyermekbarát, környezettudatos, digitális eszközökkel jól 

felszerelt iskolánkba. Február 2-án a 3. b osztályban egy matematika órát nézhettek meg 

Hegedüs Lajossal, az 1. a osztályban anyanyelvi órát láthattak Szentivánszki 

Jeromosnéval, majd az 1.b-seket nézhették meg az úszás oktatáson Reil Józsefnével. 

 

   
 

   



 

 Az iskola Szülői Munkaközössége Ingyenes Egészségügyi vizsgálatokat szervezett az 

intézmény dolgozói, tanulói és szülei részére február 4-én itt, az iskolánkban.  

Megmérték a jelentkezők vércukrát, vérnyomását, szívfrekvenciáját, zsírszázalékát, de 

volt szervekre bontott kivizsgálás – Voll diagnosztikával, testanalízis – ez megmutatja a 

valós és a biológiai életkor közötti különbséget, megmérték a test hidratáltságát és a 

csontsűrűséget is. Kora délután szakértői előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők 

„Táplálkozással az egészséges testért és lélekért!”- címmel. A helyes életmódra hívták fel 

a figyelmet. Az előadókkal konzultációra is volt lehetőség. Ezt követően Dr. Répássy 

Györgyné és Bíró Csilla, a mért eredményeket elemezte. A napot tombolasorsolással 

zárták, melyen értékes nyereményekkel ajándékozták meg a szerencséseket. 

 Ugyanezen a napon 10-11óráig az ANK uszodájába az ovisokat, leendő kisiskolásokat 

várták egy kis vízi játékra az iskola pedagógusai. 

 A Zsolnay Negyedben, gyönyörű környezetben található Bóbita Bábszínházban jártak 3. 

a osztályos tanulóink február 9-én és 22-én. 

 Február 10-én rendeztük meg iskolánkban a farsangot. Az alsósok osztálykeretben vidám 

játékokkal, majd közös Kisze-báb égetéssel búcsúztatták a telet. 

   

   
 

 E hónapban, 15-én a 2.a osztály részt vett a Művészeti Iskola által szervezett Népek dalai 

c. rendezvényen. 

 Nyílt napon tettek látogatást az Aprók Háza óvodásai február 16-án. Albrecht Ágnes 

tanító Borbély Zsuzsanna óvodás csoportját fogadta, a gyerekek ismerkedtek az iskolával, 

az interaktív táblával. Jól érezték magukat, kis ajándékokkal tértek vissza óvodájukba. 



 

 Folytatódott „Suliváró” programunk is. 

Februárban három alkalommal mutattuk meg a leendő elsősöknek mindazon speciális 

tevékenységeinket, amelyekkel vonzóvá tesszük iskolánkat. Így megtapasztalhatták milyen 

fantasztikus matematikai, számolást segítő eszköz a szorobán, milyen örömöket nyújt a 

néptánc, mennyire élvezetesek a nyelvi játékok. Hogyan tudjuk fejleszteni a képességeiket, 

milyen fontos és izgalmas a számítástechnika, no és mennyire kreatív és örömteli egy 

kézműves foglalkozás. 

 

 Játékos úszásfoglalkozásunkat február 4-én az ANK uszodában tartottuk meg. 

 

Versenyeredményeink 

 Busó Kupa úszóverseny február 18. Mohács  

-  Keszthelyi Henriett 1.b osztályos tanuló hát- és gyorsúszásban aranyérmet, mellúszásban 

bronzérmet szerzett.  

- Keszthelyi Koppány 2.b osztályos tanuló hátúszásban bronzérmes helyezést ért  

el. 

 

 
 

 

 

 Megyei Torna Diákolimpia  

- Kovács Lili 1.b osztályos tanuló csapatban 6. helyezést ért el, egyéni számban pedig az 

erős középmezőnyben végzett. Felkészítő tanára, Klencsár Dezsőné. 

 

 



 

 Nyolcadik évfolyamunk 3 fős csapata az Apáczai vetélkedőn 3. helyezést ért 

el.  

Csapattagok: Nikl Georgina 8.c, Weisz Liána 8.c, Fischer Gergely 8.a. 

 

     
              Weisz Liána, Fischer Gergely és Nikl Georgina 

 

 A Kovács Béla emlékére rendezett városi történelemversenyen iskolánkat egy csapat 

képviselte a 8. a osztályból, 2. helyezést értek el. 

Íme, a diákok beszámolója a versenyről: 

Idén a Pázmány Péter Általános Iskola átnevezésének évében, 2012. február 27-én rendeztek az 

új névadóról, Kovács Béláról egy versenyt. Felkészítő tanárunk Olasz Istvánné, Gyöngyi néni 

volt. A csapat tagjai: Bojtos Barnabás, Fischer Gergely és Bíró László. 

 
 

Felkészülésünkhöz megadták, hogy milyen szakirodalmakat nézzünk át alaposan. Ez az 

életrajzból, és néhány könyvrészletből állt, ami nem volt kis feladat. Éppen ezért rendszeresen 

készültünk Gyöngyi nénivel. Két héttel a verseny előtt pénteken, ki kellett tölteni egy tesztlapot a 

Várostörténeti Múzeumban. Február 27-én, délután 2-kor kezdődött a verseny. Helyszíne a 

Kovács Béla (korábban Pázmány Péter) Általános Iskola volt. A két korcsoportból (5-6. és 7-8-

osok) összesen 18-an jelentkeztek. Az első három feladatban Kovás Béla életéről kérdeztek. A 

negyedik feladatban a hozzá kapcsolódó idézeteket kellet felismernünk. A 18 csapatból 

második helyezést értünk el. 

A nyereményünk két értékes könyv, oklevél és az első három helyezettnek kijáró budapesti 

kirándulás lett. 

A fiúk közül ketten kérdésemre elmondták, hogy érdekli őket a történelem, sőt az újkori, a 

jelenlegi magyarországi történések is, ezért örömmel vállalták a részvételt a versenyen. A 

harmadik versenyző ugyan a tanár néni felkérésére vett részt, de mint mondta, egyáltalán nem 

bánta meg, nagyon jó volt a többiekkel együtt felkészülni és versenyezni.  



Mindannyian élvezték az izgalmas feladatokat, és egyöntetűen azt nyilatkozták, hogy nem 

érezték nehéznek a versenyt, kivéve az idézetek felismerését. Örülnek a második helynek, 

amihez mi is szívből gratulálunk! 

 

 Az Irodalmi staféta elnevezésű városi versenyen 22 fővel vettünk részt. 

 A Csorba Győző Megyei - Városi Könyvtár Körbirodalom Gyerekkönyvtára által 

hirdetett  „Szőlő, füge, mandula” elnevezésű versenyen 12 csapattal indultunk ( 

4.a, 5.b, 6.a, 6.b,  8.a , 8.c). 

 Bekapcsolódtunk a Pécsi Kulturális Központ Szivárvány Gyermekház  a „Pénz 

mesél” interaktív irodalmi vetélkedőjébe a 6.a osztály egy csapatával. 

 A Sopianae Ifjúsági Egyesület által hirdetett Pécs a Kultúra Városa 

Városismereti vetélkedőbe 2 csapattal neveztünk (8. a). 

 Az ANK Kollégium szervezésében zajló Egészségügyi vetélkedőre egy 

csapatunk jelentkezett (8. a). 

 

Márciusra tervezett programjaink 

 

Folytatódnak a „Suliváró” foglalkozások ovisoknak: március 6., 13., 20., 27. (Keddenként 

16.30 – 17.15h – ig.) 

Március 7- 8. Nyílt tanítási napok  
Március 10.  Játékos úszásfoglalkozás ovisoknak, leendő első osztályosoknak az ANK 

uszodában 10 -11 óráig. 

Március 24.  Szülők Nevelők Bálja 

Március 26., 27., 28.   Leendő első osztályosok bejelentkezése 

 

Gimnázium 

Comenius projektek bemutatása, részletek, beszámolók a rendezvényekről. Diákjaink 

találkozása az amerikai nagykövet asszonnyal!!! Megemlékezés a kommunizmus 

áldoztainak emléknapjáról. Verseny- és sporteredményeink – érdekes események és sikerek 

sorozata történt februárban Gimnáziumunkban. 

 

 

Pécsi Nemzetközi Projekthét 

2012. február 6-10 

 

Egy európai uniós projektben veszünk részt 13-an az ANK gimnázium kéttannyelvű 10. a 

osztályából. Fő témánk a víz, a projekt címe: Raindrops bing life to all of us. Ez egy 

cserediák program, amiben 9 ország vesz részt és a központja Hollandia. 

 

Az első pécsi nemzetközi projekttalálkozó február 6 és10 között zajlott. Közülünk hatan fogadtak 

holland cserediákot, hatan pedig spanyol tanulókat. Számos programban vettünk részt a hét 

folyamán közösen.  

 

A hétfő a bemutatkozásról szólt, itt az iskolában ismerkedett a csapat. Utána elmentünk Bólyba, 

ahol a geotermikus fűtésről hallhattunk egy különösen érdekes előadást. 



 

     
 

 

 

Kedden Budapesten voltunk, ahol egy angol nyelvű idegenvezetés keretén belül ismerkedtünk a 

várossal. Ellátogattunk a Hősök terére, a Parlamentbe, a Halász bástyához, és a Szent-István 

Bazilikába. A nagy hideg kicsit megnehezítette a városnézést mindannyiunknak. Utána 

szabadprogramot kaptunk. 

 

     
 

Egy játékos „kincskereső” vetélkedő segítségével szerdán, Pécset mutattuk be a külföldi 

diákoknak. Bejártuk a történelmi belvárost, majd elmentünk a Cella Septichorába, hogy 

megismertessük vendégeinkkel Pécs világörökségi helyszíneit. 

A szokatlanul nagy hó miatt több projektprogramról le kellett mondanunk, viszont a spanyol 

diákok nagyon élvezték a havat, eddig még nem láttak sehol ezelőtt ilyent. Számukra hatalmas 

újdonságot jelentett a szánkózás, a hógolyózás. 

 

   
 



Csütörtökön, korai indulással, Keszthely felé vettük az irányt, ahol láthattuk a befagyott Balatont. 

A spanyolok rögtön kihasználták a lehetőséget és vidáman fakutyáztak a tó jegén. Ezt követően 

meglátogattuk a Balaton Múzeumot, ahol a Balaton történelmével, földrajzával, turizmusával 

ismerkedtünk meg. Tanultunk a Balatonban őshonos halfajtákról és halboncoláson is részt 

vettünk. 

Délután elmentünk a kehidakustányi termálfürdőbe, ami nagy örömöt váltott ki mindenkiből. Ez 

a holland csapatnak volt nagy élmény, mert még soha nem voltak ezelőtt termálfürdőben. 

Mindannyian nagyon élveztük, hogy mínusz 10 fokos hidegben fürödhettünk kinn a szabadtéri 

medencében, amelynek 37 fokos a vize. 

 

   
 

 
 

A pénteket az iskolában töltöttük. Részt vettünk egy rendhagyó angol nyelvű biológia órán, 

amelyen mikroszkóppal vizsgálgattuk a vízi élőlényeket. A program lezárásaként plakátokat 

készítettünk, közösen átgondolhattuk a hét eseményeit, élményeit. Ezeket a posztereket 

megtekinthetitek a tanári folyosóján.  

 



     
 

     
 

Este az ANK éttermében tartottuk a búcsúvacsorát, amelyet magyar táncház követett. A 

vendégektől spanyol és holland táncokat tanultunk. Ezen az eseményen mindenki hatalmas 

jókedvvel vett részt.  

 

     
 

Ez az egy hét mindenki számára felejthetetlen és egyben nagyon tanulságos volt. Érdekes volt 

megismerni más, velünk egyidős diákok mindennapi életét és az is jó volt, hogy kicsit 

bepillantást nyerhettük hazájuk kultúrájába is. 

Létrehoztunk egy saját honlapot is, amelyen megtekinthetitek eddigi munkáinkat illetve a 

programokon készült fényképeket: 

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

 

Cikk: Gombkötő Béla, 10. a 

 

 

 

 

 

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


Egy másik Comenius projekten is dolgoznak iskolánk diákjai!  

Ennek részleteiről itt olvashattok: 

 

Nemzetközi diákcsapat az egészséges étkezésért 

 

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

tanárainak és diákjainak iskolai együttműködéséről szól. Számtalan témát 

dolgoznak fel közösen a diákok. A programban résztvevő ank-s gimnazisták az 

egészséges étkezés, az ételkészítés, és a tradicionális ételek témakörét tárják fel. 

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

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

Románia diákjaival, tanáraival dolgoznak együtt. 
  

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

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

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

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

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

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

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

területhez. 

  

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

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

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

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

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

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

szerint megfogalmazni annak érdekében, hogy az ifjúság egészségesebben étkezzen. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

társalgási, mind a szakmai részt tekintve. 

  

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

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

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

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

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

hagyományainak tisztelete, megértése. 

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

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

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

  

http://www.educentrum.hu/gimnazium/hir/2340


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

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

nem véletlen, hiszen már készülnek az első nemzetközi találkozóra. 

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

annak végeredménye egy projekttermék. Miközben dolgoznak, az interneten keresztül 

kommunikálnak egymással, anyagot, információt gyűjtenek, együttműködnek. A 

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

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

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

illusztrációk láthatók, olvashatók folyamatosan. 

  

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

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

választanak nemzetközi szakirányt a továbbtanulásban? 

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

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

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

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

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

megfertőződtek azzal, hogy milyen a nemzetközi diákélet. 

  

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

workshop és projekt? 
  

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

nyertünk a megvalósításra. Minden pályázó ország más összegben részesült. 

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

gazdagodik majd. 

 

Cikk: Fábián Mária 

  

 

Az előzőekben megismert program egyik állomásaként a diákok 2012. január 23 és 29 között 

Romániában jártak. Az ott történtekről is beszámolunk most: 

 

Résztvevők: Hauzer Martin 11.b, Verkman Fruzsina és Zsifkó Nóra 10.c osztályos tanulók 

Bender Ágnes projekt-koordinátor és Balogh Hajnalka tanárnő 

 

Budapestről busszal utaztunk a romániai Santauba, a többi résztvevővel együtt. A jó félnapos 

utazás után a helyi szokásnak megfelelően, sóba mártott kenyérrel üdvözöltek bennünket. Ezután 

nagyon finom és gazdag, három fogásos vacsorával kényeztettek bennünket, majd a szállást adó 

családokhoz mentünk. 

A családoktól az elvártnál is nagyobb szeretetet, bizalmat, és gondoskodást kaptunk, de ez 

minden helybéli közös jellemzője.  

 



   
 

Másnap a helyi iskolában egy országos ünnepet nézhettünk meg, majd ellátogattunk a helyi 

óvodába, ezt követően fogadott minket Santau polgármestere, és megnéztük a városkában 

található, egymás mellett jól megférő, de eltérő felekezetűeket befogadó templomokat. A náluk 

mélyen gyökerező és gyakorolt hitélet és egymás tiszteletének fontossága, valamint a szegénység 

nagyon megérintett minket. 

 

Szerdán minden résztvevő ország röviden bemutatkozott, majd megkezdődött az igazi szakmai 

munka. Csoportosítottuk az ételféleségeket aszerint, melyek a legegészségesebbek, melyek 

kevésbé. Ezt követően minden team kapott egy ételcsoportot az 5 közül (zsírok, vitaminok, 

ásványok, szénhidrátok, fehérjék) amiről egy kreatív plakátot kellett készíteni.  

 

 
 

Fantasztikus kirándulást tettünk csütörtökön a tordai sóbányába. Ellátogattunk Ady szülőházához 

Érdmindszentre, pénteken pedig az első magyar miniszterelnök, gróf Károlyi Mihály kastélyát 

néztük meg Nagykárolyban. 

 

   
 

A búcsúvacsorán igyekeztek egészséges alapanyagokból finom ételeket főzni számunkra 

bográcsban, méghozzá úgy, hogy közben a résztvevő országok gasztronómiai kultúráját is 

megismerjük. Az estet karaoke és tánc zárta, ami azért volt nagyon hangulatos, mert a szikrázó, 

pattogó tűz körül, a szabadban történt. 

 



   
 

 

 
 

Amerikai szeglet Pécsett   
 

2012. február 29-én Széll Alexandra és én, Varga Liliána, a 12.a osztály tanulói bepillantást 

nyerhettünk az American Corner Hungary pécsi székhelyének újbóli megnyitásába. 

Bender Ágnes tanárnő felkérésére juthattunk el ide és büszkén elvállaltuk a ránk bízott 

feladatot. Az új székhely a Zsolnay kulturális negyedben kapott helyiséget, ahol egy 

ingyenes, angol nyelvű könyvtár és egy iroda található. Modern berendezések és segítőkész 

szervezők fogadtak minket. Az új pécsi központot személyesen az amerikai nagykövet 

nyitotta meg, Eleni Tsakopuolos Kounalakis. 

 

Bár a Nagykövet asszony kissé késve érkezett, ez alatt az idő alatt is akadt elfoglaltságunk. Egy 

olyan biológiakutatóval volt szerencsénk megismerkedni, aki egy csereprogrammal érkezett 

Magyarországra, és jelenleg Pesten él és dolgozik. Hasonló programmal juthatott el Amerikába 

oktatni Kifor Gabriella tanárnő is 3 évvel ezelőtt. A hölgy nagyon közvetlen volt, kedves, és 

lévén, hogy amerikai, angolul beszélgettünk vele. Jó „előgyakorlat” volt ez számunkra a 

nagykövet érkezése előtt. Rengeteg újságíró, külföldi diplomata, egyetemi tanár, valamint 

néhány diák is hivatalos volt a megnyitóra. Kellemes volt a hangulat, és mindenki izgatottan 

várta a nagy pillanatot. 

Majd kisebb várakozás után megérkezett a Nagykövet asszony. Először beszédet mondott a 

magyar és amerikai kapcsolatokról, hogy mennyire fontos ennek a „saroknak” a megnyitása és, 

hogy ez lehetőséget ad bárki számára, hogy akár ösztöndíjjal elutazhasson a tengerentúlra, 

esetleg munkát vállalhasson ott, vagy akár egyenesen oda jelentkezzen valamilyen felsőoktatási 

intézménybe. Ezután Páva Zsolt, Pécs polgármestere mondott beszédet, természetesen angol 

nyelven. Majd ünnepélyesen együtt elvágták az amerikai nemzeti színű szalagot, mely a 

hivatalos átadás lezajlását jelképezte.  

 



 
        Páva Zsolt és Eleni Tsakopuolos Kounalakis 

 

Ezek után a Nagykövet asszony koccintásra és egy kis beszélgetésre invitált mindenkit. Még le 

sem nyeltük az első korty pezsgőnket, Alexandrát és engem az a megtiszteltetés ért, hogy a 

Nagykövet odafordult felénk, a kezét nyújtotta és üdvözölt minket. Először szóhoz sem tudtunk 

jutni, majd bemutatkoztunk neki. Elmeséltük, hogy egy két tanítási nyelvű osztály tanulói 

vagyunk, elmondtuk, milyen tantárgyakat tanulunk angolul. A Nagykövet egy saját történetet 

mesélt nekünk, miszerint egykor Ő is tanult külföldön, több országban is, mialatt egyetemi éveit 

töltötte. Majd rövid beszámolója után elköszönt és másokra fordította figyelmét.  

 

 
Varga Liliána és Széll Alexandra 

 

Ezután még beszélgettünk egy keveset, hoztunk referenciaanyagokat az amerikai oktatási 

rendszerről, illetve az American Corner-ről, majd a rendezvény befejeződött és a résztvevők 

elhagyták az irodát.  

Nekünk, tanulóknak egy ideig felfoghatatlan volt, hogy egy ilyen fokozottan őrzött, fontos 

emberrel kerültünk kapcsoltba, aki Amerika külügyeit és más országokkal való viszonyát 

igazgatja. A félig görög származású nagykövet mindenkit levett a lábáról kedvességével, 

mosolyával és közvetlenségével. 

Nagyon boldogan tértünk haza és igazán megtisztelve éreztük magunkat, hogy Bender Ágnes 

tanárnő minket kért fel erre az alkalomra. Ezúton is szeretnénk még egyszer megköszönni neki 

ezt a lehetőséget, hisz ezt a napot soha nem fogjuk elfelejteni. 

 

Varga Liliána 12.a 

 

 

„Aki elfelejti a tegnapot arra ítéltetik, hogy újra átélje azt…” 

Ezzel a mottóval tartottak megemlékező ünnepséget az ANK 

Gimnáziumának kiválasztott diákjai, a Kommunizmus Áldozatainak 

Emléknapján, február 24-én.  

http://www.educentrum.hu/gimnazium/hir/2390


A Német Munkaközösség tagjai: Aporfi Ágnes, Gyurkó Andrea és Zecher Éva tanárnők 

vezetésével  összeállított, zenékkel, filmbejátszásokkal illusztrált műsor egyszerre volt 

elgondolkodtató, információt közlő és megható.  A szereplők a 12.c-ből, a 11.a-ból és a 10.b-ből 

kerültek ki, de a megemlékezés  létrehozásában részt vettek a 12.a, a 12.c, a 10.c, a 11.a, és a 

12.b lelkes diákjai is. A nagy hatású és egyben megrendítő óriásképeket Ádám Zoltán 12.a 

osztályos tanuló festette. 

 

Azt, hogy megható is lehet egy iskolai megemlékezés, talán nem is gondolnánk, pedig lehet. 

Ehhez azonban megfelelő hangulatot kell teremteni és megfelelő szöveget kell átadni a 

hallgatóság számára. A gimnázium 1-es terme előtti folyosó már az emlékezésre hangolta az 

ünnepségre érkezőket. Az asztalokon kékfestő terítők, rajtuk mécsesek és a svábok kitelepítését, 

a malenkij robotot bemutató fotók, írások. A folyosón hatalmas plakátok, amelyeket a diákok 

készítettek, és amelyek egyrészt rövid, de a mának szóló fontos üzeneteket hordoznak, másrészt 

óriásképek, amelyek azokat a borzalmas időket idézik. Így például egy hatalmas tehervagon 

rajzolódik ki az emlékezés helyszíne körül, a tanterem ajtaja pedig a vagon bejárata egyben. 

Talán sokan észre sem vették ezt, hiszen egy folyosó nem adja meg azt a teret, hogy erre könnyű 

legyen felfigyelni. 

 

Ám a fotók, a képek, a zene, a filmbejátszás megadja az egésznek a hangulatát. Láthattuk a 

házakból való kihurcolkodás képeit, a kisgyermektől az idősekig, ahogy elhagyják otthonukat, 

mindenüket. Láthattuk, ahogy besegítik egymást a marhavagonokba, hogy a messzi idegenben 

keressék majd a boldogulásukat. Láthattuk a szomorú, megtört arcokat. Majd szólt az akkori 

híradó propaganda filmje arról, hogy a zsíros magyar föld csak a sváboké, a gazdag házak, az 

egészséges jószágok csak a sváboké. De mostantól, a kitelepítéseket követően már a magyar 

gazdáé lesz a magyar föld. Mindez 1946-ban… 

 

A szereplő tanulók családjainak egy része érintett volt a svábok kitelepítésében, így mondhatjuk, 

hogy a megemlékezés legszebb percei közé tartozott, amikor ők felolvasták nagyszüleik 

visszaemlékezéseit ezekre az időkre. 



Azok a gimnazisták, akik még nem, vagy csak keveset hallottak ezekről a dolgokról, társaik 

családjának személyes történetét találták a legmegrázóbbnak. Számukra a Kommunizmus 

Áldozatainak Napja, és a svábok kitelepítésének története már nem múlt el nyomtalanul.  

cikk: Fábián Mária 

 

Eredményeink 

 

 A ZALAMAT Alapítvány által rendezett francia nyelvi és civilizációs versenyen 

  Vági Eszter (megyei 3.) országos 6. helyezés 251 induló közül 

  Gombkötő Béla (megyei 7.) országos 25. helyezés 

  Varga Liliána megyei 4. helyezés 

  Vitvindics Laura megyei 5. helyezés 

 

 A francia nyelvű regionális szép kiejtési versenyen Kápolna Elvira 11.a, különdíjban 

részesült. 

 

 Curie Környezetvédelmi Emlékverseny 

A 10.c osztály csapata az első forduló 2. helyezettjeként továbbjutott a területi döntőre, 

melyet február 18-án rendeztek Tolnán. Az eredményt még nem tudjuk. 

csapat tagok: 

Milojev Ágnes, Schwarczwalter Emese, Vöő Brigitta 

 

 Kazinczy Szépkiejtési Verseny iskolai fordulóján 

1. Horváth Nikolett 10.b 

2. Bolba Rita  12.b 

3. Kis Nikolett 10.a 

 

 A PTE Szociológiai Tanszéke által szervezett Szocio Riport pályázat kapcsán 

iskolánkból 2 tanuló került a hat fős döntőbe. A döntőben a leadott pályamunkákat kellett 

bemutatni. A döntő február 23-án a Janus Gimnáziumba zajlott.  

Málnai Adrienn és Baráti Boglárka képviselte iskolánkat, mindketten a 11.c osztály 

társadalomismeret tagozat diákjai. 

Baráti Boglárka a 2. helyen végzett. 

  

A következőkben a Cserebogár diákújság című internetes lapunkban Málnai Adrienn 

által publikált cikket olvashatjátok, ami egy kivonata a döntőben bemutatott 

prezentációjának. 

 

Mély szegénység kontra gazdagság 

 

Pécs két városrésze, ahogy én látom…     

Minden ember számára fontos, hogy megtapasztalja ezt a két végletet. 

Ezért is tartottam fontosnak, hogy részt vegyek egy ilyen jellegű eseményen. 

Összehasonlításra került a nyomor az elitséggel.  
  

  

http://cserebogardiakujsag.bloglap.hu/cikkek/mely-szegenyseg-kontra-gazdagsag-18823/


     
 

A SzocioTúrát, amelyet a Pécsi Tudományegyetem szervezett Pécsett egy nyomornegyedbe 

és egy jómódúak által lakott városrészbe, egy úgynevezett SzocioTréning előzte meg. Ez mit 

is takar? Elméleti felkészítése volt mindannak, amit aztán a gyakorlatban, a túrán 

megtapasztaltunk. Tulajdonképpen megpróbáltam elraktározni magamban a fontos 

információkat. Ez mindennek az alapja. Sikerült? Ezt nem feltétlenül nekem kell eldöntenem, 

sokkal inkább az olvasóknak.  

A két helyszín György-telep és a Papkert utca volt, ahová 2011. november 20-án látogattunk 

el. Ezekre a területekre mindenkinek el kellene mennie, hiába is próbálom átadni, amiket én 

ott tapasztaltam, majdnem hogy a lehetetlen kategóriába tartozik. Persze megpróbálom. 

György-telep Pécsett a Komlói úttól keletre elhelyezkedő kolónia. A Hősök teréről nagyjából 

5perc séta.  

Elhanyagoltság, romos házak, házon kívül száradó ruhadarabok, elképzelhetetlen mennyiségű 

szemét. Embertelen környezet.  

 

     
 

A Papkert utcán végigsétálva picit megnyugszik az ember. Összesöpört utak, gondos kertek, 

igényes tervezésű családi házak, melyek 20-30 %-án azért jól látható az ELADÓ tábla. 

Ilyenkor elgondolkodik az ember. Vajon 10-20 év múlva is ilyen közegben fognak élni ezek a 

családok? Nem biztos. Elképzelhető, hogy „lecsúsznak”, míg a György-telepi családok 

feltörekednek. Mindez a jövő zenéje. Sok minden függ a telepen élő családok 

gondolkodásmenetétől is. Fontos, hogy szeretnének-e változtatni a jelenlegi helyzetükön. 

Mindenesetre erős kontraszt vonható le György-telep és a tőle 5perc sétára található Papkert 

utcáról. Már önmagában az illúzióromboló, hogy két ilyen, társadalmi hovatartozásuk szerint 

ugyan eltérő réteg, elhelyezkedésükben milyen közel esik egymáshoz.   

 

     
 

Málnai Adrienn – 11.c 



 

Sporteredményeink 

 

 Úszás – Megyei Diákolimpia 

4x50 m gyors váltó 

I. hely 

Lányok: Erdős Petra, Béni Rebeka, Görgényi Krisztina, Szemmelróth Anett 

III. hely 
Fiúk: Szűcs Bence, Németh Levente, Németh Dániel, Bandi Bálint 

 

100m gyors és 100m hát 

III. hely Jurinovics Martin 

 

 

 Rövidpályás gyorskorcsolya 

Bornemissza Zsuzsanna – rövidtáv, hosszútáv – I. hely 

Tordai Leila – rövidtáv I. hely, hosszútáv – II. hely 

A továbbtanuláshoz kapcsolódó esemény 

 

Továbbtanulási tájékoztatót tartott gimnáziumunkban Karlsruhe-ból Katrin Fendel, az ottani 

gazdasági főiskola képviselője február 22-én. 

A Karlshochschule magánfőiskola http://karlshochschule.de/de/  , 650 € a havi tandíj, de 

nagyon kedvező a diákhitel és számtalan diákmunka lehetőséggel pótolják maguk a német 

diákok is a hiányzó összegeket. 

 

Művészeti Iskola 

Félévi koncertvizsgával zártuk a januárt. A február a bálok jegyében telt, ami számunkra 

munkát jelentett. Ez egyben öröm is, hiszen ez azt jelenti, hogy táncosaink előadásait 

színvonalasnak ítélik meg többen, ezért igénylik, hogy a bálokat a mi műsoraink tegyék 

még vonzóbbá. A március már a versenyek jegyében zajlik, nívós eseményeken kell 

megmutatniuk tanítványainknak zenében és táncban is, hogy mit tudnak. 

Minderről részletesen most! 

 

Februári visszatekintő 

 

A februári visszatekintőt a január végi záróvizsgával indítjuk. 

 A félévi koncertvizsga január 31-én zajlott. A bemutatón 15-20 ifjú zenészpalánta adta elő, 

amit az előző félévben tanult, és közel 70 gyerek mutatta be tánctudását látványos produkciók 

keretében. A zenészek 14 művet játszottak a Művelődési Ház színháztermében, szólt a gitár, a 

cselló, a zongora, a furulya, a fuvola, a klarinét és a hegedű, de természetesen az ütő triósok 

előadását és a kamaraegyüttesek bemutatóját is élvezhették a megjelentek. 

A táncosok a balett és a társastánc mellett, sokféle modern tánc kategóriában is 

megmutatták magukat, a nézők nagy örömére. 

 

http://karlshochschule.de/de/


 
 

A február a bálok jegyében telt, ami azt jelenti, hogy több rendezvényhez is igényelték a 

szervezők, hogy az esemény színvonalát a Művészeti Iskola táncosai nyissák meg. Így például 

február 11-én az étteremben az Erdélyiek Klubja bálját is ők nyitották meg. Tandiné Mosgai 

Andrea kérdésemre elmondta, egy korábbi tanítvány édesapja kérte meg őket először erre 15 

évvel ezelőtt, akkora sikerük volt, hogy azóta minden évben őket hívják meg a nyitótáncra. Idén 

a Szászcsávási táncok elnevezésű produkcióval örvendeztették meg a bálozókat. 

 

 
 

Pár nap múlva, 14-én, a Kollégium farsangján táncoltak Papp Judit tanítványai, akik a 

klasszikus társastáncokból adtak ízelítőt a fiataloknak. A csapat ugyanazt a koreográfiát adta elő, 

amit nem sokkal korábban a szalagavatón. 

 

   
 

Ismét csak pár nap telt el, máris újabb meghívásnak kellett eleget tenni. Az 1-es óvoda a 

színházteremben, az Aprók Háza pedig az étteremben tartotta a Szülők Bálját 17-én, illetve 

18-án. Mindkét helyen nagyon komoly, 20 perces műsorral nyitották meg a bálokat. A 

programokban társastáncok, mazsorett és modern táncok és balett is helyet kaptak. 

 

 

 

 



 

Márciusi előzetes 

 

Március 10-én a tánctagozat valamennyi tanszakáról részt vesznek csoportjaik az I. 

Connector Táncfesztiválon, Veszprémben. 

 

Röviden néhány mondattal az eseményről: A Connector Táncfesztivál 

elsődleges célja, hogy érintkezésbe hozzon olyan táncstílusokat, amelyek 

amúgy ritkán találkoznak. A fesztivál ugyan verseny formájában kerül 

megrendezésre, de a megmérettetés mellett azzal az elgondolással álmodtatott 

meg, hogy hosszútávon olyan nemzetközi fórummá váljon, ahol képviselteti 

magát a lehető legtöbb stílus. A táncművészet elismert találkozóhelyévé váljon. 

Az elnevezés a stílusok különbözőségén kívül utal még arra, hogy egyszerre 

kívánja megcélozni az amatőröket, a hobbi, illetve a profi táncosokat. A 

fesztivál fontosnak tartja továbbá a mozgás, a tánc szeretetének- ezzel az 

egészségre nevelés – terjesztését. A magyar kultúra kevésbé megbecsült 

szegmense révén fontosnak tartjuk a tánc megbecsülésének növelést, hiszen 

olyan művészeti ágról van szó, mely közhely nélkül nem csupán a lelket, de a 

testet is neveli. A tánc mindenkié. 

Március 14-én új táncbemutatóval várják az érdeklődőket. TAVASZVÁRÓ 2012 a címe az 

egész estés bemutatónak, amelyen valamennyi tánctagozatos gyerek fellép. A nézők az összes, 

a művészeti iskolában oktatott táncműfajban láthatják majd a diákokat. 

A bemutatót követően március 24-én már a modern táncműfaj legkiválóbbjai adhatnak számot 

tudásukról. Ekkor rendezik ugyanis az Országos Bercik Sára Emlékversenyt. 

A hónap végére még mindig marad érdekes és fontos esemény. Március 30-án itt rendezik meg 

az alapfokú művészeti oktatási intézmények Megyei Gitártalálkozóját. Baranya valamennyi 

zeneiskolájából érkeznek a találkozóra diákok, 10 iskola sok-sok tanítványa. Minősítést kapnak 

munkájukra a gyerekek, a zsűri korcsoportonként értékeli őket. Nincs kötelezően eljátszandó 

darab és gitáros egynemű kamaraművekkel is felléphetnek az ifjú tehetségek, max. 12 főig.  

Eredményeink 

Három nagy sikerről is beszámolhatunk: 

- A X. Sistrum Regionális Zenei versenyen, Szombathelyen február 3-án szolfézsból 

Forgó Benjámin – arany minősítést szerzett. 

- A X. Sistrum Regionális Zenei versenyen Szombathelyen február 17-én furulyán 

Zilahi Márton – arany minősítést kapott 

Pál Boróka – arany minősítést kapott. 

   

A bal oldali képen Forgó Benjámin egy korábbi díjátadón, a jobb oldali fotón Pál Boróka a 

szélén. 



 

Művelődési Ház 

Nagy sikerrel zajlik a Szülők Akadémiája rendezvénysorozatunk. Irodalmi kalandozásaink 

és helytörténeti előadásaink is nagy népszerűségnek örvendenek. Ragyogó kiállításokat 

láthattak és láthatnak most is azok, akik megtekintik galériánkat. Színházi és bábszínházi 

előadással várjuk az érdeklődőket, március 15-re emlékezünk, majd készülünk a húsvétra. 

De természetesen klubjaink is folytatják nívós munkájukat, amelyeket ugyanúgy meg lehet 

látogatni, mint a többi programunkat. Most minderről bővebben:  

 

 Az idei Szülők Akadémiája 2. előadását Dr. Fischer Eszter pszichológus tartotta 

februárban „Modern mostohák, a páromnak gyereke van” címmel. 

 
 

A következő 2012. március 27-én 17 órai kezdettel lesz: Dr. Koltai Mária 

(pszichiáter, pszichoterapeuta) „Áldás és átok – az előző generációk öröksége a 

családban” címmel.  

 

 Tolsztoj munkásságáról tartott előadást az ANK 

dolgozói nyugdíjasklubjában (minden hónap 2. szerdája 

14 óra) február 8-án 14 órakor Bertalan János, 

nyugalmazott irodalomtanár, gimnáziumunk egykori 

igazgatója.  

 Terveik szerint márciusban Trebbin Ágost helytörténet kutató segítségével „Ott essem 

el én a harc mezején” címmel az 1848-as honvédok emlékét és Petőfi Sándor hősi 

halálát idézik fel. 

 Az ANK Nyugdíjas Klub (minden héten csütörtökön 14 

óra) márciusi témái között szerepel egészség-

megőrzéssel kapcsolatost előadás (Fischerné Virág Éva 

– ,Juhász Jenő), megemlékeznek március 15-re 

(Trebbin Ágos) és végül pedig tojásfestéssel készülnek 

a húsvétra Ölbei László kollegánkkal.  

 Február első felében Boda Miklós olaszországi fotóiból 

volt kiállításunk, második felében pedig Pongrácz Éva 

Zsuzsanna festményeiből. A kiállítás címe: India 

„Aranykori látomásaim”. Ez a kiállítás március 19-ig 

lesz látható. 



 

 A kiállítás megnyitóján készült cikket, beszélgetést a művésznővel, a linkre kattintva 

elolvashatjátok! 

http://www.educentrum.hu/muvhaz/hir/2389  

 „Mesterségek” címmel nyílik Kunvári Gábor kiállítása a galériában, március 19 – én, 

17. 30 - kor. Április 10-ig lesz látogatható.   

 A Kertészek baráti körének márciusi témája: palántanevelés a lakásban és 

gyeptelepítés.. Buzás László nyugdíjas kertészmérnök vezeti ezeket a beszélgetéseket. Az 

előadás március 13-án hallgatható meg a Tolsztoj utcai Közösségi Házunkban. 

Ingyenes. 

 

 „Kertváros megér egy estet” előadássorozatunk következő témája: „Régi céhek, 

mesterségek”. Az előadást a Tolsztoj utcai Közösségi Házunkban rendezzük meg 

március 9-én, 17 órától, ingyenes.  

 

 Az Irodalmi Kávéház ötödik előadása Gyulai Pálról, életéről, 

munkásságáról szólt. A következő est időpontja március 20., 17 óra. 

Téma: Petőfi népdalai, tájversei és szerelmi lírája  

 

 Művelődési Házunk Baba - mama Klubja minden héten szerdán működik. Márciusban 

az óvodaiskoláról (Hajnal Éva pedagógusunk), valamint az óvodai és bölcsődei 

beiratkozásról (Dr. Aubert Antalné és Horváth Judit intézményegység-

vezetők) lesz leginkább szó.  

 

 Rövid ideg egy kis farsangi kiállítás is látható volt februárban a 

galériánkon. A témát Bertalan János segítségével dolgoztuk fel.  

 Az ANK Baranyai Madárpóktartók Klubja és Baranyai Hüllőtartók Klubja március 

3-án találkozott. Programjuk: a behozott pókok, bőrök ivar-meghatározása sztereo-

mikroszkóppal, egzotikus állataink gondozása, takarmányállatok gyűjtése, 

tenyésztése, élménybeszámoló rendezvényekről, hazai hüllő- és kétéltű védelmi 

programokról tájékoztatás, Békamentés Orfűn. 

 

 A februári teltházas rendezvényeink között említhetjük 

Bödöcs Tibor humorestjét és dr. Csernus Imre 

párkapcsolati előadását.  

 

 Nálunk rendezték a II. Városi Fittbike Spinning Maraton 

Bajnokságot február 18-án. Részleteket a linkre kattintva 

olvashattok róla: Fittbike Spinning Maraton Bajnokság  

http://www.educentrum.hu/muvhaz/hir/2389
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:FJ8tMtfKns8J:www.pecsinapilap.hu/cikk/II_Varosi_Fittbike_Spinning_Maraton_Bajnoksag/92741+p%C3%A9cs+spinning+maraton&cd=3&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-a


 

További márciusi programjaink 

 

 Március 7-én Négy férfi gatyában – zenés vígjáték a FOGI Színház 

előadásában. Főszerepben: Fodor Zsóka, Nyertes Zsuzsa, Fogarassy Bernadett, 

Balázs Andrea, Straub Dezső, Böröndi Tamás, Beleznay Endre, Straub Péter. 

 
 

 Az idei tanév bábszínházi bérletes utolsó előadását március 6-án tartják. Az 

Óperenciás Bábszínház Misi Mókus kalandjait fogja eljátszani.  

 

 Március 10-én „Babazsibire” várjuk az érdeklődőket.  

 

 Március 14-én tartja a színházteremben az ANK Művészeti Iskolája 

„Tavaszváró” ünnepségét. 

 

 Március 21-én nálunk rendezik az országos SNI (Sajátos Nevelési Igényű) 

gyermekek Országos Szépíró Versenyének megyei döntőjét. 

 

 Március 23-án megtekinthetik Szuprics Edit tanítványainak könnyűzenei 

estjét. 

 

 Az ANK Művelődési Ház és a Bacchus 

Borklub 2012. évi borversenye a Pécsi 

Borvidék és Baranya Megye kistermelőinek – 

a borok bírálata március 24-án 9 órakor lesz. 

Az eredményhirdetés, az oklevelek és díjak 

átadása 2012. április 13-án, 16 órakor lesz a 

színháztermünkben.  

 Március 30-án színháztermünkben zajlik majd a Megyei Gitárverseny. 

 

 Tavaszi zsongás címmel társszervezőként rendezzük meg a 

II. Ezo Expo, Hastánc és Véradó Napot március 31- én.  

 

 

 

 

 

Kedves Kollégák, Olvasók! Valamennyi programunkra  

szeretettel várunk benneteket! 

 



Kollégium 

Úszóink remekeltek az Apáczai úszóversenyen. Az ÖKO kollégium keretében folytatjuk a 

filmvetítéseket, és folytatjuk népszerű programjainkat is, mint amilyen a Teaház vagy a 

Legműveltebb csoport vetélkedő. Márciusban rendhagyó, interaktív módon ünnepeljük a 

szabadságharc évfordulóját, 15-ét. 

Következzenek a részletek: 

 
Februári sikereink 

 

Apáczai úszóverseny 

Február 20-án este lezajlott a hagyományos Apáczai úszóverseny. Az igen jó hangulatú verseny 

rendkívüli izgalmakat tartogatott, amit az eredmények is tükröznek. A lányoknál 

holtversenyben lett első Az ANK és a Hajnóczy - Kodály kollégium csapata, a fiúknál is 

csupán 2 ponttal lemaradva lettünk másodikak a Hajnóczy - Türr Kollégium csapata mögött. Ki 

kell emelni Béni Rebeka és Papp Richárd szereplését, akik minden számban érmet szereztek. 

Gratulálunk! 
 

 

Márciusi programjaink 

 

Filmvetítés. Az ÖKOkollégium program keretében filmvetítéseket szervezünk évi 5-6 

alkalommal, célunk a szemléletformálás és a figyelemfelhívás. Különböző témákat választunk, 

kezdve az ember és a természet viszonyát érintő filmektől, a társadalmi, morális kérdéseket 

feszegető alkotásokig. A következő tervezett film a: "Gorillák a ködben" március 1-jén.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projektnapot tartunk március 13-án az 1848-49.március 15-i forradalom és szabadságharc 

emlékére. 

 

Elhatároztuk, hogy szakítunk az ünnepi műsorok hagyományos rendjével, hogy a tanulók ne csak 

passzív befogadók legyenek, hanem aktívan tevékenykedve éljék át a kor hangulatát, eseményeit. 

Ezért olyan emlékversenyt rendezünk, amelyen kollégistáink 5 fős csapatokba (zászlóaljakba) 

tömörülve mérik össze tudásukat, kreativitásukat. A csapatokat előzetes feladatok adásával 

motiváljuk a történelmi időszak megismerésére:  

• A korhoz és az eseményekhez illő csapatnév választása 

• Tablókészítés a forradalom és szabadságharc eseményeiről 

• Kokárdavarrás 

• Verbunkos tánc betanulása, bemutatása 

 

A projekt délutánon különböző helyszíneken - a kollégium és a könyvtár tereiben - rendezünk be 

állomásokat. Minden zászlóalj megkapja azt az útvonaltervet, amely segítségével végig kell 



haladnia a „hadi útvonalon”. Az emlékverseny előtt kollégistáink megtekintik a csapatok által 

készített plakátokból rendezett kiállítást. 

Ezután a hangulat megteremtéséhez kivonulunk a kollégium mögötti szökőkúthoz és - a 

lépcsőket használva díszletül- egy fiú elszavalja a Nemzeti dalt, majd gyerekeink eltáncolják a 

korábban betanult verbunkos táncot. 

 

     
 
Az emlékverseny állomásain feladatok várják a csapatokat: 

1. Nyelvújítás- szómagyarázatok 

2. Keresztrejtvény az eseményekről 

3. Első magyar minisztérium tagjainak felismerése 

4. A 12 pont kiegészítése 

5. Internetes totó 

6. Korhű öltözet bemutatása 

7. Zenei feladatok a fonotékában 

A legjobb eredményt elérő csapatokat a zsűri díjazza, jutalomban részesíti. 

 

     
Készülnek a kokárdák                           Ismét elhangzik a Nemzeti dal 

 

Március 19-én nőgyógyász szakorvos tart előadást felsőéves 11. és 12. évfolyamos 

diákjainknak. Téma a szűrések és nem kívánt terhesség elkerülésének módszerei, lehetőségei. A 

foglakozás célja, hogy tanulóink információt kapjanak a szűrések fontosságáról, mindezt hiteles 

szakorvostól.  

Az előadás végén tanulóinknak lehetősége van a csoport előtt, vagy személyesen kérdéseiket 

feltenni. 

 

Folytatódik a Teaház sorozatunk is, március 28-án közös teázásra, beszélgetésre, társas 

játékokra várjuk az érdeklődőket a társalgóban. 

 



     
 

A „Legműveltebb csoport” vetélkedőnk is folytatódik márciusban. A hónap 29. napján tartjuk 

a következő vetélkedőt. Témánk, az Európai Unió. 

Csoportonként 2 fő küzd a cím elnyeréséért. Minden érzékszervet megmozgató feladatok 

adásával tevékenykednek a versenyzők. Többek között ismerniük kell a tagországok híres 

embereit, városait, ételeit, szokásait, himnuszait, az unióban használatos pénzeket. 

 
 

Könyvtár 

Továbbra is várjuk a könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra a gimnáziumi 

és kollégiumi csoportok jelentkezését! Új könyveket ajánlunk figyelmetekbe: Papp Sándor 

Zsigmond: Semmi kis életek, Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv, Tari Annamária: Z 

generáció. Könyveket ajánlunk a legkisebbeknek és szüleiknek is: Tanít a természet – 

Babalapozó, Lola mesék, Iskolabolygó. 

  

 

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

Minden régi és új olvasót nagy szeretettel várunk! Könyvtárosok  

 

Nyitva tartás: 

http://educentrum.hu/konyvtar 

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

Elérhetőségünk: 

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

 

VISSZAPILLANTÓ 

FONOTÉKA - Zenei vetélkedők 

A kollégium évente a fonotékában rendezi zenei vetélkedőjét, melyen a legműveltebb kollégiumi 

csoportok mérik össze tudásukat. 12 csoport, 2 - 3 fővel aktívan, nagy érdeklődéssel vett részt 

ezen a vetélkedőn. 

http://educentrum.hu/konyvtar
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/446
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/445


Február 2. Csütörtök 

A kollégium 9. évfolyamának 2 csoportja 26 fővel vetélkedőn vett részt, mely csak zenei 

kérdésekből állt. 

GYERMEKRÉSZLEG 

Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny - megyei döntője idén is nálunk volt. Január 30-án az 

írásbeli, február 6-án pedig a szóbeli fordulón mérhették össze tudásukat a gyerekek. A 

versenyről részleteket a következő cikkből tudhattok meg: 

 

Információ a könyvtárból! 

Nálunk rendezték meg a Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny megyei döntőjét idén 

is. Január 30-án az írásbeli fordulót tartották, február 6-án pedig a szóbelin 

mérhették össze tudásukat a gyerekek. A verseny részleteiről kérdeztem a 

főszervezőt, a Pécs-Baranyai Könyvtáros Tanárok Egyesülete képviselőjét, Vincze Máriát. 

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

ANK Könyvtárának gyermekrészlegén. Kezdetben a könyvtárosi ismeretek domináltak a feladatok között, 

az évek folyamán azonban áttevődött a hangsúly az információ-keresés irányába. Ezt mutatják a mostani 

témák is – tudom meg Vincze Máriától. Míg 20 éve az volt a fontos, hogy szinte kis könyvtárosokként 

versenyezzenek a gyerekek, ma komoly projektet kell összeállítaniuk egy adott témában, feladatlap 

útmutatásai alapján, no és persze könyvtárhasználati, könyvtárismereti, készségszintű tudás birtokában. 

Az idei téma Kopernikusz és a Naprendszer volt. 

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

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

hogyan gyűjtenek információkat egy ilyen komoly témához – a könyvtárban. Ez nagy szó, hiszen a 

könyvtárakban fellelhető alapos, hiteles háttér információkra még napjainkban, az internet világában is 

igencsak szükség van. A 36 diák közül 11-en jutottak tovább a megyei szóbeli fordulóra, innen viszont 

már csak az első három mehet a márciusi országos írásbeli versenyre. 

  

 

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

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

könyvtárhasználati versenye, saját szervezésben rendezik meg azt. Mária tapasztalatai azt mutatják, 

sokkal könnyebb az 5. 6. osztályosokat becsábítani a könyvtárba, mint a nagyobbakat. Az ügyes, 

szorgalmas, a könyvtár levegőjével „megfertőzött” gyerekek aztán kiváló versenyzők lehetnek nagyobb 

korukra. 

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

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

http://www.educentrum.hu/konyvtar/hir/2350


könyvtárosok áldozatkész munkájáért, segítségükért. A szervezéshez és a díjakhoz rengeteg segítséget 

kaptak még a Zsolnay Kulturális Negyed egyik vezető munkatársától, Bozóky Anitától, a Pécs-Baranyai 

TIT vezetőjétől, Schmidt Erzsébettől, a PTE Földrajz Tanszékének vezetőjétől Dr. Nagyváradi Lászlótól, 

és a Megyei Könyvtártól. 

Példamutató összefogás, példamutató együttműködés jellemzi Pécset és Baranyát ezen a területen, ahol az 

iskolai és a közművelődési könyvtárak és dolgozóik maximálisan összefognak egy jó ügy, egy 

könyvtárhasználati vetélkedő színvonalas megtartásáért. 

(cikk: Fábián Mária) 

Fontos  

Alapfokú Internet-felhasználói tanfolyam indul! 

A tanfolyamokról érdeklődni, és azokra jelentkezni az 550-637-es számon lehet, vagy e-mailben: 

konyvtar@educentrum.hu 

FELNŐTT RÉSZLEG 

FOGLALKOZÁSOK 

Könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra gimnáziumi és kollégiumi csoportok 

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

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

ÚJ KÖNYVEK 

Papp Sándor Zsigmond: Semmi kis életek :  erdélyi történet 

Ki gondolná, hogy a szeméremcsupaszítás oldhatja egy kommunista 

kisváros frusztrációit? Pedig a diktatúra idején sokan apró, kézzelfogható 

örömökbe kapaszkodva evickélnek túl a mindennapokon. Ilyenek Papp 

Sándor Zsigmond regényének hősei is, akik esendőségükkel, 

kiszolgáltatottságukkal, infantilis vágyaikkal mind, mind a néhai diktátor 

gyermekei. Egy "babaházban" élnek a Törekvés utcában, és körülöttük 

mindenütt ott feszül Ceausescu üvegbúrája. Szerelem, felvonulás, árulás 

és félelem az életük, melyben a mindent és a semmit csupán egy hajszál 

választja el egymástól - egy rosszkor elhangzó mondat, véletlen baleset 

vagy egy titkosszolga kedélyváltozása. 

A regény felkavaróan, de vigasztaló humorral mesél Románia 

rendszerváltás előtti és azt követő időszakáról. Szereplői, akiken átgyalogol a történelem, hús-vér 

figurák, akik a történet végére jutva kivétel nélkül rokonaink és barátaink lesznek. Az ő életük is, 

Kertész Imre szavaival, valakinek szóló élet, és ennyiben - s csakis ennyiben- értelmes élet, ha 

magát az élet értelmét különben teljes homály borítja is. 

Vekerdy Tamás: Nagy családkönyv 

A "Nagy családkönyv" olyan nagy formátumú, összegző mű, amelyből a 

gyermekeiket, unokáikat nevelő szülők, nagyszülők minden kérdésükre 

választ kaphatnak. Vekerdy Tamás, a Nők Lapja ismert 

gyermekpszichológusa különleges alapossággal és részletességgel 

foglalkozik a családban felmerülő szokatlan helyzetekkel és nevelési 

problémákkal. 

Tanácsokat kapunk a csecsemőkori gondokra, a későbbi iskolai, 

kamaszkori furcsaságokra, vagy a válás, eltávozás folytán adódó 

kétségeinkre. Témáit a szerző - mint mindig - az olvasók leveleiből, tehát 

a mi tapasztalatainkból és élményeinkből meríti. 

mailto:ankkvtolvaso@dravanet.hu
mailto:ankkvtolvaso@dravanet.hu


Tari Annamária: Z generáció: klinikai pszichológiai jelenségek és 

társadalom-lélektani szempontok az Információs korban 

Z generáció. Az Y generáció utáni korosztály. Gyerekek, kamaszok vagy 

kis felnőttek? Baj van, vagy minden a legnagyobb rendben? A felnőttek 

nagy része aggódik, mások homokba dugják a fejüket, és örülnek, hogy a 

gyerek a szobájában ül a számítógép előtt. 

Van, aki szerint nincs sok értelme generációkra bontani a világot, és 

nincsenek új problémák, csak rég megszokott jelenségek. Mégis azt látjuk, 

hogy a kamaszok mozaikszerű érettséget mutatnak, vagyis nagyon is 

érettek, míg más vonatkozásban még gyerekek. Egyre több agresszív hatás 

éri őket, egyre gyorsabban nőnek fel. Minden látszat ellenére nincs 

könnyű gyerekkoruk: értenek sok mindent, de feldolgozni nagyon keveset képesek ebből. 

A régi értékek, érzelmek és attitűdök folyamatosan változnak. Az Információs kor és a fogyasztói 

társadalom hatásait sem kikerülni, sem megváltoztatni nem lehet, mert életünk részei. Ez 

érzelmileg is rugalmasságot és alkalmazkodást igényel felnőttől és gyerektől egyaránt. Azonban 

a felnőtteknek feladatuk is van ebben a folyamatban: tudatosan kellene vigyázniuk a Z 

generációra, megmutatni és átadni a legfontosabb értékeket. 

Könyvajánlást készítette Erdélyi Györgyi olvasószolgálatos könyvtáros. 

Még több könyv ajánlót találtok a honlapunkon.  

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

KIÁLLÍTÁS 

Pongrácz „ A végtelen képfolyam”  
Indiai és magyar gyermekalkotások kiállítása nyílt a könyvtárban március 22-én. 

A kiállítás megtekinthető a könyvtár nyitvatartási ideje alatt! 

 

    

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


     

 

GYERMEKKÖNYVTÁR 

FELHÍVÁS 

ÉN, ÉS A BÖLCS BAGOLY 

Idén lesz 30 éves a Bölcs Bagoly játékunk. Kérünk minden régi is új kollégát, írja meg 

észrevételét, véleményét erről a könyvtári játékunkról. Nagyon örülnénk, ha minél többen 

hozzászólnátok ehhez a témához! A kész műveket e-mailbe, vagy papíron juttassátok el a 

gyerekkönyvtárba április végéig! Előre is köszönjük! 

FOGLALKOZÁSOK 

VÍZ VILÁGNAPJA MÁRCIUS 22  

Vetélkedőre várjuk az alsós és felsős osztályokat, mely a Víz világnapjához kapcsolódik! 

HÚSVÉT ÁPRILIS 8-9.  

Húsvétváró kézműves foglalkozásainkra várjuk az 

óvodásokat, iskolásokat március második felében és április 

elején. 

A csoportokat előzetes bejelentkezés, időpont egyeztetés 

alapján tudjuk fogadni! 

 



Ne felejtsétek el, Bölcs Bagoly feladatlap  márciusban is van, hozzátok, 

küldjétek a csapatokat, hogy megoldhassák a feladatokat! 

Könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra egész évben folyamatosan várjuk a 

csoportokat, de bármilyen témához, tanórához kapcsolódó foglalkozást kidolgozunk megbeszélés 

alapján! 

A könyvtárban tartott szakórákhoz könyvanyagot biztosítunk! 

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

legalább egyszer hozzák el könyvtárba könyvtárismertető foglalkozásra is, mert nagyon 

nem tudnak tájékozódni a gyerekek a könyvtárban! 

Foglalkozásokra jelentkezni személyesen, vagy telefonon lehet a gyermekkönyvtárosoknál.  

Telefon: 550-637 vagy 1117 mellék 

Jelentkezéseteket Hamburger Antalné, Gellérné Gőbölös Ildikó és Válé Judit várja! 

 

ÚJ GYERMEKKÖNYVEK! 

 

BABASZEMMEL Tanít a természet   
A sorozat köteteit lapozgatva játékos és élvezetes módon tárul fel a természet az egészen kis 

gyerekek számára. A lapozó látványos fotókkal illusztrált. A könyveket az Okosbaba-program is 

ajánlja. 

D. Tóth Kriszta:  Lolamesék - Paracsidom kertészet (DVD melléklettel) 

A világ izgalmas hely, tele tanulnivalóval és meglepetéssel. Lola világában a 

felnőttek csúszdáznak, a paradicsom palánta az égig ér, és a legeslegjobb 

barátságok örökké tartanak. Az író, D. Tóth Kriszta és a grafikus, Faltisz 

Alexandra teremtette Lola mesékben kép és szó, sőt, mozgókép és szó úgy játszik egymással, 

hogy az nemcsak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is megunhatatlan élményt nyújt. A 

négyéves Lola kalandjain, saját szavain keresztül felfedezhetjük az óvodások elragadóan őszinte 

világát. 

Békés Márta: Iskolabolygó  

Mit szólnál, ha csak úgy hirtelen vagy húsz-harminc testvéred lenne? Jó, 

szüleid rögtön tönkremennének. Pedig Veled is valami hasonló történt, 

amikor először betuszkoltak az osztályterembe. Mert osztálytársaiddal egy 

családba tartoztok, akár tetszik, akár nem. Ez az Iskolabolygó első 

törvénye. Békés Márta az iskolások költője. (Ebben ő a legjobb.) Az 

iskolás is gyerek, de életének legfontosabb helye az iskola. Persze nem a 

tanórák számítanak, hanem a tízpercek, amikor zajlik a közösségi élet, és jó 

meg rossz pontokat lehet szerezni a többi gyerektől. A jó pontokat sajnos 

többnyire nem jóságért vagy tudásért osztják. Inkább a szépeket, az 

erőseket és a gazdagokat díjazzák. Rossz pontokat a gyengék, a csúnyák, egyszóval a lúzerek 



kapnak. Hogy ez igazságtalan? Az élet is az. És mi nem az iskolának, hanem az életnek 

tanulunk… 

A gyermek könyvajánlást készítette Gellérné Gőbölös Ildikó gyermekkönyvtáros. 
 

FONOTÉKA 

 

Március 22. Csütörtök 

Az ANK 1. SZ. Ált. Iskola „Hungaroton Hang- Játék” című zenei vetélkedőt tart 8-12 éves 

tanulóinak a fonotékában. A játékot összeállította és vezeti Varga Károly. 

TANÓRÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁSOK 

Óvodai és alsó tagozatos csoportoknak ajánljuk 

 Népek meséi 

 Állatmesék 

 Magyar népmesék 

 Zenés mesejátékok 

 Tavasz, nyár, ősz, tél a zenében 

 Állathangok a zenében 

 Hangszercsaládok 

 Vonós-család 

 Fúvósok családja 

 A zenekar 

 Énekhangok 

 Énekkarok 

 A karmester 

 Zenetörténet kicsiknek 

 Ünnepeink és népszokásaink: Mikulás, Karácsony, Húsvét, Anyák napja, Nemzeti ünnepeink 

Felső tagozatosoknak ajánljuk 

 Magyarországi magyar népzene 

 Magyarországi nemzetiségi népzene 

 Könnyűzenei stílusok 

 Napjaink zenéje 

 Megzenésített versek 

 Kötelező és ajánlott olvasmányok hangzó anyagai 

 Zenetörténet nagyoknak 

Szeretettel várjuk a csoportokat előzetes bejelentkezés alapján! 

Jelentkezéseteket Tiszáné Pető Ágnes és Jágerné Szita Mária várja. 



 

KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSAINK 

KÖNYV- ÉS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ISMERETEK 

1. osztály 

Ismerkedés a 

könyvtárral 

Mi van a 

könyvekben? 

A könyv részei 

Betűrend 

Ismerkedés a 

gyermeklexikonokkal 

 

2. osztály 

A könyvek csoportjai 

A könyvek adatai 

Lexikonok 

használatának 

gyakorlása 

Folyóiratok és 

könyvek különbsége 

 

3. osztály 

Könyvek csoportjai 

Könyvtári betűrend 

Magyar értelmező 

kéziszótár 

Könyvsorozatok 

 

4. osztály 

Ismerkedés a 

szótárak 

használatával 

Szótárhasználat 

gyakorlása 

Bevezetés az Internet 

használatába 

Összefoglalás 

Könyvtári ismeretek 

mérése 

 

5. osztály 

A kézikönyvtár 

(kézikönyvek fajtái, 

keresés módja) 

A kézikönyvek 

használatának 

gyakorlása 

A jegyzetelés 

technikája 

Könyvtártípusok 

Információkeresés az 

Interneten közhasznú 

információk 

(menetrend, TV-

műsor) 

6. osztály 

Információkeresés az 

Interneten 

2.(internetes 

portálokkal való 

ismerkedés) 

Sajtótermékek 

 

7. osztály 

Információkeresés az 

Interneten 3. (adott 

témához keresés) 

Könyvtári 

kutatómunka 

 

8. osztály 

Információkeresés az 

Interneten 

4.(könyvtárak online 

katalógusa, 

adatbázisok 

használata) 

Irodalomjegyzék 

készítése egy 

témához 

Könyv- és 

könyvtárhasználati 

ismeretek 

összefoglalása és 

felmérése 

 

 

 



TANÓRÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁSOK 

1. osztály 

Jön a Mikulás! 

Karácsony 

Közlekedés 

Mese-óra 

Mindenki dolgozik 

Nyár 

Ősz az irodalomban 

Őszi termések 

Tavasz az 

irodalomban 

Tél az irodalomban 

Tréfás mesék 

(Április 1-ére) 

2. osztály 

A ház 

A tél örömei 

Az erdő 

Benedek Elek 

Erdei állatok 

Farsang 

Ismerkedés magyar 

költőkkel 

Mesék Mátyás 

királyról 

Víz az ember 

életében 

 

3. osztály 

A vers 

Az aradi vértanúk 

Időjárás 

Mátyás király 

Mese, vers, regény 

Móra Ferenc 

Népek karácsonya 

 

4. osztály 

Az 1848-49-es 

forradalom és 

szabadságharc 

Egészséges életmód 

Környezetvédelem 

Micimackó 

Mit olvassak? 

(Könyvajánlás) 

Pécs 

Szólások és 

közmondások 

Vuk (Vetélkedő) 

 

5. osztály 

A Pál utcai fiúk. 

Gyűjtőmunka 

A Pál utcai fiúk. 

Vetélkedő 

Mítoszok 

Petőfi Sándor. 

Előkészítő óra 

Régi magyar mondák 

Pécsi séta 

 

6. osztály 

Csokonai Vitéz 

Mihály 

Egri csillagok. 

Vetélkedő 

Lakáskultúra 

Természetvédelem 

 

7. osztály 

A kőszívű ember fiai. 

Vetélkedő  

Arany János. 

Előkészítő óra 

Az arany ember. 

Előkészítő óra 

Az arany ember. 

Vetélkedő 

Illemtan 

Petőfi élete 

Reformkor 

 

8. osztály 

A különböző 

tantárgyakkal 

kapcsolatos könyvek 

a könyvtárban 

Móricz Zsigmond 

(Bevezető óra) 

Műemlék könyvtárak 

 

 

 

 

 



KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK 

Karácsony 

Farsang 

Húsvét 

 

Origami 

Őszi termések 

Márton nap 

 

ÓVODÁSOKNAK 

Első alkalommal mindig megismerkedünk a 

könyvtárral! 

További témáink: 

Állatkölykök 

Az emberi test 

Család 

Erdő 

Farsang 

Háziállatok 

Hónapok 

Húsvét 

Januári népszokások 

Jön a Mikulás! 

Karácsony 

Könyvtárismertető 

Közlekedés 

Környezetvédelem 

Lepkék 

Levegő 

Madarak 

Mese óra 

Márton nap 

Nyár 

Ősz 

Őszi jeles napok 

Őszi termések 

Szelektív hulladékgyűjtés 

Színek 

Tavasz 

Tavaszi virágok 

Tél 

Téli álom 

Tréfás mesék 

Vadállatok 

Víz- tavak élővilága 

 

Előzetes egyeztetés alapján bármilyen tanórához, témához kapcsolódó foglalkozást 

kidolgozunk! A könyvtárban tartott szakórákhoz könyvanyagot biztosítunk! 

Összeállította: Gellérné Gőbölös Ildikó 



Martyn Ferenc Művészeti Szabadiskola 

 



 

Sportközpont 

Családi úszóprogramok, floorball városi bajnokság, Mozdulj az egészségedért! – csak hogy 

a legfontosabbakat említsük! 

Bővebben: 

 

 

A februári eseményekről 

 

Családi programot rendezett a 2. sz. Általános Iskola a leendő első osztályosainak az 

uszodában, február 4-én. 

 

Február 20-án úszóversenyt szervezett az ANK Kollégiuma az uszodában 

 

December óta folyamatosan zajlanak a Floorball városi bajnokság mérkőzései több 

korosztályban. 

 

Eddig elért eredmények: 

 

Fiú 2. korcsoport (3-4. osztály)   I. helyezés ANK 1. Iskola  

Leány 3. korcsoport (5-6. osztály) II. helyezés ANK 1. Iskola 

Leány 4. korcsoport (7-8. osztály) III. helyezés ANK 1. Iskola 

 

 

Márciusi programjaink 

 

 

Március 7., 14.00-16.40  „Mozdulj az egészségedért!” - sporttal az egészségért a cigaretta 

helyett! Sportdélután 

 

Verseny helye: ANK sportcsarnok. 

Verseny résztvevői: Az intézményegységek dolgozói, az általános iskolák 7-8. osztályos, 

és a gimnázium tanulói. 

 

Versenyszámok:  - „rekesz floorball”; 

    -  röplabda mix verseny; 

    - "rekesz labdarúgás" kiskapura. 

   

Csapatok:    - „rekesz floorball”: 4 fő csapatonként, nincs külön kapus, 

minimum 1fő ANK-ás dolgozó nő vagy férfi, maximum 3 fő férfi dolgozó, 

vagy fiú tanuló;  

- röplabda mix verseny: 6 fő csapatonként, minimum 3   

fő ANK-ás dolgozó nő vagy férfi, maximum 3 fő férfi dolgozó, vagy fiú 

tanuló;  

-"rekesz labdarúgás" kiskapura: 4 fő csapatonként, minimum 1 fő 

ANK-ás dolgozóval, a 4 fő csak dolgozó is lehet.  

 

Március 10. - 10.00-11.00 óráig az ANK 2. Sz. Ált. Iskolájának Családi programja a leendő 

első osztályosoknak az uszodában. 



 

 

ANK – Apró 

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

FPSZ irodába várok. 

 Kidolgozott német nyelvvizsga tételeket felajánlok. Érdeklődni az FPSZ irodában lehet. 

 

 

Kérjük, hogy ha a hírlevéllel kapcsolatban észrevételetek van, jelezzétek a kiadvány 

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

 

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