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 Intézményvezetés 

Induló képzéseink, tanfolyamaink. Tehetségsegítő, tehetséggondozó munkánk. 

 Bölcsőde 

Megszépült az udvarunk, megérkeztek az új kisgyermekek és azok a hallgatók, akik 

majd ezzel a szép hivatással szeretnének foglalkozni. 

 Óvodák 

Amire büszkék vagyunk, első napok az oviban, szeptemberi egészségnapok, októberi 

programjaink 

 1. sz. Általános Iskola 

Nyári táboraink, erdei iskola, környezetvédelmi hét és eredményeink. 

 2. sz. Általános Iskola 

Nyári táboraink, egészségnap, találkozás Sors Tamással. 

 Gimnázium 
Angol nyelvű tábort és „Lesefüchse” német nemzetiségi olvasóversenyt szervezett 

gimnáziumunk. A Comenius nemzetközi diákprojekt szeptemberi állomása itt volt, 

nálunk!  Túranapot is tartottunk.  

 Művészeti iskola 

Tanítványaink a Velencei Biennálén és a pécsi Zeneszüreten! 

 Művelődési Ház 
Óriási siker volt a Honvéd téri napok. Színháztréning, Ady-est, Némafilm, Comenius hét, 
kiállítások tarkították a szeptembert. Októberi programjaink 

 Kollégium 

Sportsikereinkről, a bölcsőde udvarának takarításáról és a kollégiumi szecskaavatóról is 

beszámolunk, sőt kitekintünk októberre is. 

 Könyvtár 

Visszatekintés a 30 éves Bölcs Bagoly játékra – ünnepre. Figyelmetekbe ajánljuk 
foglalkozásainkat, új könyveinket. 

 Sportegység 

Sportolási lehetőségek, sporteredmények, októberre várható programjaink. 



 

Intézményvezetés - FPSZ 

A közeljövőben induló továbbképzéseink. 

1. Felkészítés tehetségkoordinátori feladatokra  
30 órás, PAT akkreditált pedagógus továbbképzés. Időpontja: 2012. október 18-20. 
A tanfolyam mindhárom napon reggel 8-kor kezdődik és várhatóan 17 óráig tart. A tematika és 
az egyéb tudnivalók itt olvashatók és nyomtathatók. 

2. Felkészítés az általános iskolai erkölcstan tanítására  
60 órás PAT akkreditált továbbképzés 
A tanfolyam időbeosztása: november 8.-9. délután, november 10. egész nap, november 12.-13. 
délután, 19.-20.-21. délután és 26.-27. délután. A délutáni foglalkozások 14 órakor 
kezdődnek.Érdeklődni lehet telefenon (72/550-625) vagy e-mailben  
(fabian.maria@educentrum.hu) Fábián Máriánál (ANK), vagy a 06 30 4985336 számon Nagy-
Tószegi Bálintnál (Apáczai Kiadó). 

Hamarosan induló további tanfolyam  
Hamarosan meghirdetjük A kreatív (produktív) tanulás fejlesztése (82/36/2012) című 30 órás 
akkreditált továbbképzésünket. A részletes ismertetés itt olvasható. 

Kincseinkért dolgozunk! 
Tehetségfelismerő, tehetséggondozó munka az ANK-ban  
 
Bemutattuk a Kiscsillagokat, különleges helyszíneken képeztük a „Jövő mérnökeit”, 
magyaráztuk a természetet, versenyeztettük a matematika, a csillagászat és az 
egészségtudományok szerelmeseit. Ezekkel a programokkal segítette a tehetséges 
diákok fejlődését az ANK. 
Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ, mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont a 
2011/12-es tanévben is kiemelt hangsúlyt helyezett programjai során a tehetségek 
felismerésére, gondozására. Így folytatódott az Értsd a Természetet tehetséggondozó Műhely 
programsorozata, amelyben a gyerekek problémamegoldó, gyakorlati és kreatív képességeit 
fejlesztették Dr. Berkes József, a PTE nyugalmazott egyetemi tanárának és felkért egyetemi 
kollégáinak segítségével. A természettudomány iránt érdeklődők mellett a műszaki tudományok 
felé nyitott diákoknak is kínáltunk programokat. A matematika és a környezetvédelem 
összefüggéseire hívta fel a figyelmet a Jövő mérnökei programsorozatunk, amelyben a diákok a 
passzív házak működésétől kezdve a szelektív hulladékgyűjtésen át a korszerű 
erdőgazdálkodásig, vagy éppen az atomenergia mibenlétéig a gyakorlatban ismerkedtek meg a 
mérnöki munka nagyszerűségével és a környezetvédelem mai , helyi jelenségeivel. A diákok így 
például ellátogattak a pécsi Hőerőműbe, a paksi Atomerőműbe, a Mecsekerdő Zrt. pécsváradi 
erdészetébe, a BIOKOM-hoz, vagy éppen Bátaapátiba. Maradva a természettudományoknál, a 
tehetséges gyerekek megmutathatták mit tudnak matematikából, csillagászatból, környezet- és 
egészségvédelemből is. Ezen területeken interaktív, egyéni és csoportos vetélkedőkön mérték 
össze tudásukat a fiatalok. A szakképzős tanulók egész napos bemutatón, látványos 
prezentációk keretében tálalták ismereteiket, szó szerint is akár, hiszen a szakács tanulóktól a 
fodrászokig, a festőktől a robotépítőkig rengetegen bemutatkoztak. De nem maradt ki 
tehetséggondozó munkánkból a művészi tehetségek felismerése és gondozása sem. Így  
először rendeztük meg a tehetségválogató és – bemutató Kiscsillagok Napját, valamint a 
Kollégiumi Színjátszók találkozóját. Akkreditált kiváló Tehetségpontként fontosnak tartjuk a 
Tehetségpontok koordinálását, együttműködését, ezért az év folyamán többször tartottunk ilyen 
irányú megbeszéléseket, amelyek eredményeként számos diák fellépett rendezvényeinken a 
pécsi kistérségi iskolákból, és más Tehetségpontok intézményeiből.  
Sikeres tehetséggondozó pályázatainknak köszönhetően programjainkat kiváló színvonalon, 
nagy részvétellel és a jelenlévők óriási megelégedésére rendeztük meg. Reményeink szerint az 
idei, 2012/13-as tanévben is tudjuk folytatni e sikeres tehetségválogató, - gondozó 
versenyeinket, programjainkat, sőt kiszélesítjük a tehetséggondozás területén végzett 

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=4138
mailto:fabian.maria@educentrum.hu
http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=3753


munkáinkat és az azokba bevont gyerekek számát is.  Ennek érdekében két jelentős pályázatot 
nyújtottunk be, "Tehetségiránytű az ANK-ban" és "Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési 
Központ innovatív fejlesztése" elnevezésekkel. 
Intézményünk továbbra is várja a diákokat tehetséggondozó műhelyeibe, programjaiba csakúgy, 
mint bölcsődéjébe, óvodájába, általános iskoláiba, művészeti iskolájába és gimnáziumába. Ez 
utóbbi, az ANK Gimnáziuma ingyenes előkészítő tanfolyamokat indít magyar, matematika, angol 
és német nyelvből a 8. osztályos tanulók számára. Jelentkezni október 3-án 15 órakor lehet a 
gimnázium 18-as termében.  
„A tehetséges emberek egy részének nagyon speciális irányú a tehetsége. Ezek az emberek 
nem fognak kiemelkedő teljesítményt felmutatni, ha nem adatik meg nekik, hogy azt csinálják, 
amire a tehetségük predesztinálja őket.”  (Mérő László) 
 

Újra indul a Jövő mérnökei tehetségműhely!  

A műszaki pálya további lehetőségeivel szeretnénk megismertetni azokat a tehetséges 

diákokat, akik intenzíven érdeklődnek a műszaki tudományok iránt. E programsorozatunk, 

folytatása lesz a tavalyi tanévben indított és befejezett „A jövő mérnökei” elnevezésű 

tehetségműhely rendezvényeinek. 

Helyszín: ANK (Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ)  
Pécs, Apáczai körtér 1. 
A tavalyi pozitív tapasztalataink, amikor a gyerekek a gyakorlatban tapasztalhatták meg többek 
között a szelektív hulladékok feldolgozásának módjait, a hőerőmű működését, a természetes 
erdőgazdálkodás és bio-almalé gyártás fontosságát, vagy éppen egy passzív ház 
energiatakarékosságát arra ösztönöztek bennünket, hogy folytassuk a programot. 
A tehetségműhely első rendezvényén a " Műszaki mérnökképzés a bányászat szakágán 
az energia biztosítása  érdekében " - címmel tartott rendkívül érdekes előadást a téma 
szakértője, Benkovics István mérnök – ügyvezető igazgató. 
 
 

Bölcsőde 

„Csoda-élmény” lesz a bölcsőde udvara, hiszen egy nyertes pályázatunknak 
köszönhetően folyamatosan szépítjük! Mi is felhívtuk a kertvárosiak figyelmét az 
Olimpiára! Gyereknap volt nálunk augusztusban, míg a szeptember már a csoportváltás, 
a beszoktatás és a kisgyermeknevelő-gondozó hallgatók megérkezéséé volt. Bővebben! 

 
 

„Aranyat izzó augusztus” 
„Legyen a te kerted is” 
kategóriában a LÉPJ! pályázatra beadott „Csoda-élmény” projektünk 270.000 Ft 
támogatásban részesül. A megvalósításban a Kollégium és a Gimnázium diákjai is 
részt vesznek. A részletekről folyamatosan adunk tájékoztatást. 

 
Olimpia 
Egy hónapon keresztül az Olimpia történetével, az olimpiai játékok 
örömeiről és nehézségeiről is képet kaphatott az érdeklődő közönség az Apáczai sétányon az 
üvegpavilonból, melyet kisgyermeknevelőink rendezetek be rendhagyó módon. 
 

„Szőlőszagú szeptember” 
Nyár van, volt … és lesz jövőre is! 
 
Jó idő, napsütés, nyaralás, szabadság. Na meg a bölcsőde nyári zárása. 
Mindezek mára már a múlté, hiszen egy tucat kisgyermek ismerkedik a 
bölcsődei élet mindennapjaival édesanyja társaságában.  
 



Hogy a „régi” gyerekekről se feledkezzünk el (akik még augusztus 31-ig bölcsődéseink), 
bepótoltuk az elmaradt gyereknapot augusztus 24-én. Ezúttal az időjárás nem fukarkodott 
napsütéssel, mint legutóbb. 
Gyermekek és felnőttek arcán látszott, nagyon jól érezték magukat a meghirdetett programokon 
(ragasztás, festés, horgászat, ügyességi-nagymozgásos játékok, célba dobás).      A hangulatot 
fokozta a Nebuló báb-csoport vidám, színes előadása. Aki időközben megszomjazott, 
megéhezett, a büfében felfrissülhetett ízletes, házias finomságokkal. A szülők nagy része 
elkérte a pogácsa receptet, melyet a bölcsőde honlapján teszünk közé.  
Sok mosolyt kaptunk elköszönő és leendő bölcsődéseinktől. Reméljük, hogy lesz még sok ilyen 
szép napunk! 

A HÁZ – kerítéssel 

Akinek családi háza van, tudja, hogy a HÁZ (bölcsőde) körül mindig van 
tenni és javítani való, illetve festeni való. A nyár elején elkezdett 
kerítésfestést folytatjuk, melyet apukák, anyukák, önkéntesek segítségével - 
reméljük - be is fejezünk. A színek kiválasztásánál elsődlegesen a 
gyermekcsoportok színei domináltak.  
A résztvevőknek a kisgyermekek nevében köszönjük az ecsetvonásokkal 
végzett támogatást.  

 
Felkérések 
Nebuló báb-csoportunk őszi felkérései között szerepel az Anyatejes világnap, valamint a 
Kultúrált Állattartás és Tiszta Környezetért civil egyesület rendezvényénn való részvétel.  

 
Szeptember 

 
Csoportváltás 
Szeptember 3-án több kisgyermeknevelő kezdte a gondozási-nevelési évet 
más csoportban, hisz sok kisgyermek elment óvodába, illetve 
gyermekvállalás, nyugdíjba vonulás miatt maradt távol. Az ő helyükre új 
kisgyermeknevelő munkatársak kerültek hozzánk. Az ő munkájukat, 
beilleszkedésüket segítőkészséggel támogatjuk. 
 
Beszoktatás 
Augusztus közepétől, de főleg szeptember hónaptól folyamatosan érkeznek 
bölcsődénkbe új kisgyermekek. Kisgyermeknevelőink felkészülten több éves 
szakmai tapasztalattal fogadják őket, akiknek édesanyja újra a munka világába kerül 
vissza. 
 
Kerítésfestés 
Szeptember első és utolsó hetében kértük a szülők segítségét abban, hogy az 
elkezdett kerítésfestést közös erővel befejezzük. Élénk, többszínű 
festékkészletünkből a kerítéselemeket, mezőket, a csoportok színeit 
felhasználva színesre festettük. A 2. számú épületben lévő bölcsődei 
részlegünkben is felújítást végeztünk, az óvodát és a bölcsődét elhatároló 
fakerítést festettük le, így mindkét hely kívülről arról árulkodik, hogy bent a 
bölcsődében nagyon vidáman telnek a napok a kisgyermekekkel. 

 
Megérkeztek a Comenius hallgatói 
Szeptember 24-én megérkeztek bölcsődénkbe a Comenius Szakképző Iskola 
nappali tagozatos, másodéves, kisgyermeknevelő-gondozó szakos hallgatói, 
hogy a szakmai gyakorlatot intézményünkben teljesítsék. Egyelőre 11 tanuló 
érkezett, a többiek a második félévtől csatlakoznak majd.  Jelen tanulók hetente 
három délelőttöt töltenek a bölcsődei csoportokban a kisgyermekek között, ahol 
az első hetekben megfigyelést végeznek, majd fokozatosan csatlakoznak be a 
nevelési és gondozási folyamatokba. Minden csoportban oktató 
kisgyermeknevelő segítségével sajátítják el ennek a szép és elhívatott szakmának a rejtelmeit. 
 
 



Nebuló bábcsoport 
A védőnők által szervezett Anyatejes Világnap alkalmából, bölcsődénk Nebuló 
bábcsoportja szeptember 28-ára felkérést kapott. Büszkén vállalták a feladatot és 
előadták: A gomba alatt című mesét. A bábelőadáson nagyon sokan vettek részt, a 
mese nagy sikert aratott. Az előadás végén a bábos kollégák megmutatták bábjaikat a 
kisgyermekeknek akik örömmel megfogták és bátran megölelgették őket. 
 
 
Véradás az ANK-ban  - Adj vért, és ments meg három életet! 
A Magyar Vöröskereszt Véradó napot szervezett szeptember 28-án, várva a 
dolgozók és a diákok önzetlen segítségét. Bölcsődénkből több segítőkész kolléga 
nyújtotta karját - vezetői példamutatással - hogy segítsen beteg embertársain. Te 
is „Adj vért, adj esélyt”! 
 

ANK Óvoda 

Amire büszkék vagyunk, első napok az oviban, szeptemberi egészségnapok, októberi 
programjaink - Részletek 

Amire büszkék vagyunk 
Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Csiribiri Óvodája, a 
Magyarországi Montessori Egyesület 20 éves jubileumi ünnepségén 2012. 
június 23-án, Budapesten, Minősített Montessori Óvoda cím viselésére 
jogosító oklevelet vehetett át.  

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2012-
ben hatodik alkalommal hirdetette meg a „Zöld Óvoda 2012” nyílt 
pályázatot óvodák számára. Óvodánk sikeresen, második alkalommal 
nyerte el ezt a megtisztelő címet.  A pályázat szigorú kritérium-
rendszerhez kötött, a teljesítéséhez kapcsolódó feladataink, 

programjaink szorosan illeszkednek óvodánk helyi nevelési programjához, szemléletünkhöz. A 
kisgyermekek életkori jellemzőihez igazodó játékok, cselekvésbe ágyazott tapasztalatszerzési 
lehetőségek megalapozzák a környezettudatos, a környezetét óvó, alakító, védő 
magatartásforma kialakulását. A Zöld Óvoda címet büszkén valljuk magunkénak. 
 
Első napok az oviban 
Közel 170 kiscsoportos óvodás kezdte meg első napjait szeptemberben, 
óvodánkban. Az óvodai beszoktatás időszaka nagyon jelentős szakasza az 
óvodai nevelésnek. Az első benyomások, az óvónő mosolya, ölelése, a 
kisgyermek és a tőle elváló szülő számára is érzelmileg meghatározó. 

 

Az első óvodai napok izgalmasak a kisgyermekek, az őket váró és fogadó óvó nénik, a 
gyermekeiktől elváló szülők, édesanyák számára. A legkisebbek megismerkednek közvetlen 
óvodai környezetükkel, a csoportszobával, a játékokkal, tanulgatják a felnőttek és egymás 
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nevét, óvodai jelét. A kezdetektől már megismerik, és naponta gyakorolják mindazokat a fontos 
szokásokat, normákat, szabályokat, melyek segítségével könnyebben lesznek képesek 
alkalmazkodni az óvodai élet sajátosságaihoz. Folyamatos beszoktatással igyekszünk 
figyelembe venni a családtól, a szülőtől nehezen elszakadó kisgyermek egyéni igényeit. A 
rugalmas napirend, a legkisebbek életkori jellemzőit figyelembevevő óvodai életritmus, a 
nyugodt, barátságos, biztonságot jelentő légkört teremti meg az óvodával ismerkedő 
kisgyermekek számára. 
 
 
Szeptemberi ”Egészségnapok” az Aprók Házában 
Az ,, Őszi egészségnapok" épületünkben hagyományosan valamennyi 
korcsoport közös, több napos programja,mely változatos,gazdag tevékenység 
kínálatával, játékos feladatokkal segít megalapozni az egészséges életmód, az 
egészséges életvitel igényét. Gyümölcsöt, zöldségféléket kóstolgatnak, 
ízlelgetnek a gyerekek, gyümölcssalátát, gyümölcsturmixot készítenek, 
gyógyteákat kóstolnak, közös frissítő torna után még a legkisebbek is futnak az óvoda körül.  A 
nagycsoportosoknak az  orvostanhallgatók, a ,,Teddy maci program" keretében életkorukhoz 
igazodó, élményszerű, más módon meg nem tapasztalható ismereteket adnak át, az egészség, 
a betegségmegelőzés, az orvos gyógyító munkájának fontosságáról. A  ,,Mozdulj napon" 
mindhárom épületünk nagycsoportosai , akadályverseny játékainak teljesítésével próbálják ki 
ügyességüket. A gyermekek egészsége mellett a felnőttek jó közérzete, mentálhigiénés jóléte is 
fontos. Számukra frissítő teákat, a testi és szellemi megújulást segítő programokat kínáltak a 
szervezők.  

      

 
 
Októberi programjaink 
  
Nagyváros lakótelepén működő óvodánkban kiemelten fontosnak tartjuk a 
természetet óvó-védő, a környezettudatos magatartásra nevelést.  A zöld 
óvodában igyekszünk a gyerekeket a természet apró csodáihoz közelebb vinni, 
megláttatni. A természetet, az életet tisztelni, óvni tanítjuk óvodásainkat. 
 
Az Állatok Világnapján (október 4) kirándulásokon (MISINA állatmenhely), 
Állatkert-terráriumlátogatáson, a legkisebbek az óvodába érkező állatsimogatón ismerkednek a 
környezetünkben élő állatokkal, gondozásukkal, védelmükkel. 
 
 Az őszi Zöld–Föld napokon (október 24-26) környezetünk gondozására, szépítésére 
törekszünk, e köré tervezzük a tevékenységeket. A családok segítségével virágpalántákat, 
cserjéket, örökzöldeket, hagymásokat ültetünk, takarítunk, megfigyeljük a pihenőre készülő 
természetet.  
 

1. sz. Általános Iskola  

Kisbakancsfűző és Eszter táborban is jártak tanítványaink a nyáron. Idén nyolcadik 
alkalommal szerveztünk Kórustábort Bükkösdre. Szeretettel köszöntjük 1. 
osztályosainkat. Az 5. osztályosok a természetben, az erdei iskolában tanultak 
környezetünkről. Szemétgyűjtési akciót tartottunk a környezetvédelmi héten. 
Erdőzsongás, hangversenyen is jártunk. Eredményeink. Részletek. 

http://www.educentrum.hu/ovoda/hir/2791


Kisbakancsfűző tábor 

Iskolánk Kisbakancsfűző tábora az idén az Őrségi Nemzeti Parkot vette 
célba. Július 3-tól 9-ig Szalafőn vertünk tábort egy hétre, a jó idő végig 
elkísért minket. 28 fős táborunkat a gazdag látnivalók, érdekes 
programok tették felejthetetlenné. 

Őriszentpéter, Pityerszer a népi szeres település emlékeit mutatta be, a három ország határán 
álló emlékmű Felsőszölnöknél egy nagy túra emlékét hagyta ránk. Egy napra kirándultunk 
Ausztriába is. Güssing vára nagyon tetszett mindenkinek. Az Őrségi Fazekas Napok 
rendezvényén a gyakorlatban próbálhattuk ki a fazekas mesterséget. Az éjszakai bátorság 
próba, talicskatoló játék, fabot faragó verseny a gyalogtúrák után aktív pihenést jelentett. A 
bográcsos főzések összekovácsolták a jó hangulatú tábort. Megkóstoltuk a zalai langallót, a 
dödöllét, s olyan szavaknak tudtuk meg az értelmét, mint kástu, tóka, koldusállás. A 
túratáborból nem maradhatott ki a jól megérdemelt fürdőzés: A szentgotthárdi máriaújfalui 
strandon festői környezetben áztattuk megfáradt lábainkat. 

Várunk minden érdeklődőt a hagyományos november elején megtartandó Élmény Teadélutánra, 
ahol a táborozók és a leendő tagok/érdeklődők újraélhetik a felejthetetlen élményeket. Itt 
ismertetjük a 2013-as tábor helyszínét és programját is. 

Kisbakancsfűző tábor vezetősége 

 

 

 

 

 

Eszter Tábor   

Eszter királynő korának bibliai és történelmi alapjaival, a kor 
szokásrendszerével, kultúrájával, művészetével, divatjával és 
ételeivel is megismerkedtek a tábor résztvevői.  
A tavalyi Salamon tábor után már mindenki nagyon várta az Eszter 
tábort, amelyet július 9-től 13-ig tartottunk az ANK Könyvtárában. 
Az ingyenes, regionális lehetőség nagyon vonzónak bizonyult a 
diákok és a szülők körében. 

Hajnal Éva táborvezető beszámolója 

Közel 40 gyerek – 5 és fél évestől a 14 évesig - és 13 felnőtt vett részt az igen csak változatos 
programokon. Érkeztek tanulók Szekszárdról, Bonyhádról, Dombóvárról, Kaposvárról, 
Szabadiból, Zalaegerszegről, de persze a legtöbben Pécsről. 

 



 

Az első napon Eszter királynő korának bibliai-történelmi alapjait ismertettük meg a diákokkal, így 
betekintést nyertek a Perzsa Birodalom szokásrendszerébe. Megtudhatták azt is, mi a törvény 
jelentősége, majd zsidó dalokat hallgattak, tanultak.  

Másnap már egészen jól tudták a tábori indulót. Ezen a napon a kommunikációs játékot 
követően a fiúk a zsidó időszámítással és naptárral foglalkoztak. Izgalmas összehasonlításokat 
végeztek a nálunk használatos Gergely naptárral, majd következtetéseiket papírra vetették. 
Ezzel párhuzamosan a lányok az első pécsi „királylány-képző” kurzuson  megtanulhatták, 
hogyan készült Eszter egy évig, hogy  a király elé járulhasson. A kozmetikai tanácsokat a 
gyakorlat követte: mindenki boldogan alkalmazta saját bőrén a tanultakat. A kozmetikumok, 
illóolajok, „parfümök” csodás illat-áradatában az Eszter Izraelben  című füzetet lapozgattuk, 
amely a zsidó időszámítás megértését is erősítette és a mai Izraellel kapcsolatos kulcsszavak 
jelentéstartalmát is segített értelmezni. 

   

A harmadik napon  jellegzetes izraeli ételekkel, gyümölcsökkel ismerkedtek meg a fiatalok, jó 
közelről, azaz finom kóstolót tartottunk. Eközben kiderült, hogy például a  karambola szinte 
senkinek sem ízlett, de különleges alakja miatt mindenkinek megnyerte a tetszését. Miután 
mindent megízleltek, gyönyörű aranyedényeket készítettek. (Kellemes meglepetésként az 
otthonról hozott elemózsia elfogyasztása után Csabi bácsi mindenkinek jégkrémet vásárolt…! 
Köszönet érte!) 
Az Eszterről  szóló rajzfilm  vetítése után újra zsidó dallamokat énekeltek a táborozók, és már a 
fiúk is bátrabban táncoltak. 
A csütörtök volt a leghosszabb napunk. Egy óra helyett háromkor indultunk csak haza, mert 
minden tervünket szerettük volna megvalósítani.   

     



Így megismertettük a diákokat a korabeli női- és férfiviselettel, és ezt összehasonlították a mai 
izraeli divattal. Az Eszter-szalonban, előzetes ismereteik alapján elkészítették a ruhákat, a 
divattervezők szempontjait észben tartva. Gyönyörű ruhák készültek!Ezek után magas 
színvonalú előadást hallgathattak meg a Perzsa Birodalom ötvösművészetéről, ez alapján már 
alaposan átgondolt, jól megtervezett és szépen kivitelezett lehetett az ékszerkészítés. 

Közben a zsidó naptár még jobb megértését egy forgatható korong készítésével segítették a 
fiúk. 
A történetet is tovább fűztük: a negatív szereplő Hámán, beszélgetésünk közben párhuzamba 
került korunk jellegzetes „figuráival„…, épp csak érintve ezeket. Érdekes volt megfigyelni a 
gyerekek okos felvetéseit és azt, hogy tudják, mi a jó és mi a rossz e témán belül is! 

     

Feloldásként a shalom szó jelentéstartalmáról beszéltünk, majd le is írtuk a szót. 

Az utolsó napon a történet csúcspontjaként a Nagy lakomát készítettük elő. Befejeztük a 
ruhákat, ékszereket, megterítettük az asztalt, … egyre nagyobb lett az izgalom! Ezt fokozta, 
hogy meglepetés-látogatónk érkezett: Lőrincz Péter, a Pécsi Magyar-Izraeli Baráti Társaság 
elnöke. Ő az Izraelből hozott  héber Bibliájából, Eszter Könyvéből olvasott fel, énekelt nekünk és 
táncolt velünk. Így alkalmunk nyílt megköszönni a 30 ezer forintot is, amit a tábor 
finanszírozására kaptunk az egyesülettől. 
Délre vártuk a gyerekek szüleit, hogy nekik is megmutassuk mi mindent tanultak ezen a héten a 
táborozók. A bevonulás és a divatbemutató után spontán eljátszottuk a történetet, majd 
megettük az összes „Hámán fülét„ a többi finomsággal együtt.Zárásként elismerő oklevelet 
kapott mindenki, amely arról értesíti a résztvevőt, hogy az illető az Eszter táborban felkészült  a 
királyságra…-…királylányságra… 
Ezt követően a diákok által a táborban már megtanult táncba, a szülők is szívesen 
bekapcsolódtak. 
…Nagyon köszönjük minden kedves barátunknak a bíztatást, támogatást! Köszönjük a 
gimnazistáknak, a szülőknek, a tanároknak, hogy önzetlenségükkel, segítőkészségükkel, 
szeretetükkel hozzájárultak az Eszter tábor rendkívüli sikeréhez! 
Minden gyerek sajnálta, hogy csak egy hétig lehettünk együtt, így megegyeztünk, hogy 
találkozunk jövőre a József táborban! 

Kórustábor Bükkösdön! 
Idén nyolcadik alkalommal táboroztunk, huszonöt gyermekkel, öt ifivel és öt 
tanárral. Másodszor választottuk helyszínül a bükkösdi Ifjúsági Tábort. 
Minden évben más  művészeti korszakot dolgozunk fel zenében, táncban, 
festészetben drámajátékban,és elengedhetetlen a harangok játéka. Most az 
impresszionizmus volt a központi téma. 
 

Elsősök az iskolánkban! 

A tanító nénik, az iskola minden tanára és idősebb társak figyelő szeme 
láttára és segítségével megkezdték kis elsőseink tanulmányaikat 
iskolánkban. Néhány nap múlva már számukra is természetes lesz, hogy 
iskolások, nem is akármilyen iskolások, hanem az ANK 1. Sz. általános 
iskola tanulói. 



A közösséggé alakulás folyamatának elindítását, mindjárt a tanév elején kirándulással 
igyekeztünk elősegíteni. A gazdag játékprogramokkal, sétával, a kötetlen ismerkedés 
lehetőségével tarkított nap örömmel töltötte el ügyes elsőseinket. Az ötödik évfolyam tanulói 
segítséget nyújtottak a sorversenyek, valamint a játékos vetélkedők lebonyolításában. 
Az iskola tanárai, diákjai nevében kívánjuk, hogy új kisdiákjaink érezzék magukat jól 
iskolánkban, legyen számukra fontos a tudás, a tettrekészség és a megfelelés első sorban 
önmaguk számára.  
 
Erdei iskolában járt az 5.a osztály 
Iskolánkban hagyomány, hogy az 5. és a 6. évfolyam természet 

közelben ismerkedik környezetünk élővilágával, és erdei iskola 

keretében, gyakorlatközpontú feladatokkal ismerkedik a 

természetvédelem fontos kérdéseivel. 

2012. szeptember 12-én, csütörtökön, a viharnapon indultunk útnak Árpádtetőre, a Mókus 
Suliba, hogy a Mecsekerdő Zrt. által szervezett Erdei Iskolában az erdei ökoszisztémáról 
tanuljunk közvetlenül a természetben.  

A hidegben, esőben nem túl nagy lelkesedéssel vártuk a 
buszt, de azon viccelődtünk, hogy mi akartunk őszi 
kirándulást, hát ez az lett. Az Erdei Iskolában már a 
buszmegállóban várt minket Gábor bácsi, akivel végig együtt 
dolgozhattunk a nap folyamán. Már a barátságosan 
berendezett speciális oktatóterembe is élmény volt belépni, 
hiszen már ott egy kicsit a természetben érezhettük 
magunkat. Természetismereti játékokon keresztül, a gyerekek 
életkori sajátosságaihoz igazítva, az élménypedagógia 
módszerével ismertük meg lépésről-lépésre Gábor bácsitól 

azt a sok titkot és érdekességet, ami megtöltötte napunkat. 
Csepergő esőben sétáltunk egy jót a friss levegőn a szép, igényesen kiépített 
ösvényrendszeren, ahol a logikus gondolkodás, a figyelem és így a kérdésekre adott helyes 
válaszok egy-egy fabatkát értek. Gábor bácsi végtelen türelemmel mesélt a zizgő-nyüzsgő 
gyerekcsoportnak. 
A Mókus Suli jelmondata azt mondja: ”Kirándulásod során csak a lábnyomodat hagyd az 
erdőben és csak az emlékeidet vidd magaddal!”  Az eső ellenére a nap végén vidáman, a friss 
levegőtől fáradtan, szép emlékekkel tele indultunk hazafelé. Jó oktató, jó helyszínen, jó 
programmal. Reméljük, legközelebb az időjárás is jó lesz. 
Cikk: Lukácsné Bartos Hajnalka 
 
Környezetvédelmi hét keretében gyűjtöttük a szemetet. 
Egy TÁMOP pályázati programnak köszönhetően 
környezetvédelmi hetet rendeztünk. 
 
Ennek részeként zajlott a papírgyűjtés is, melynek 
eredményeként 10 tonna feletti szemetet gyűjtöttek 
diákjaink. Természetesen szelektíven gyűjtöttük a 
hulladékokat, így sikerült 200 kg műanyag palackot és 150 
kg tetrapack dobozt gyűjtenünk. 
 

 

Hangversenyen voltunk! 

Október 4-én volt az idei hangversenybérlet első előadása. Címe: 
Erdőzsongás. Gyönyörű, a természet hangjait megszólaltató zeneművek 
hangzottak fel, sőt egy rövidfilmet is láthattunk a Mecsekről. Idén is 600 
fővel veszünk részt a sorozat előadásain, amelyek sokszínűségükkel és 
gyermek közeli konferálásaikkal valódi zenei élményhez juttatják a 
gyerekeinket.  

Angeliné Somosi Ilona 



Eredményeink 
Az Educatio - Etwinning díjazta munkánkat és így lehetőségünk volt részt 
venni egy nagyszerű továbbképzésen és konferenciasorozaton. A 
zárókonferencia (Professional Development Workshop) szeptemberben volt 
Budapesten, melyen több ország tanárai vehettek részt, minket pedig 
Besenczi Alexandra és Balogh Andrea képviselt. 
A 8. a osztály kéttannyelvű csoportjának két diákja hatalmas sikerrel szerepelt egy 
Comenius találkozón, gimnáziumunk szervezésében. Egy vidám, angol nyelvű jelenettel 
álltak színpadra a gyerekek: Fodor Bence és Hajek Ivett. Felkészítő tanáruk: Besenczi 
Alexandra 

2. sz. Általános Iskola 

Táborok. Detektív tábort szerveztünk a diákoknak augusztus 7 és 13 között, Igazolt 

hiányzás címmel is táboroztunk, voltunk Fonyód-ligeten és Domboriban is. 

Egészségmegőrzéssel, környezetvédelemmel foglalkoztak diákjaink egy különleges, 

interaktív nap keretében Találkoztunk Sors Tamás paralimpikonnal év 

elején, szeptemberi eseményeink… Részletek 

Detektív táborban, érdekes, egyedi módon tanultak tanulóink a 

bűnmegelőzésről és a rendőrök, vízi mentők munkájáról, augusztus elején.  

 
Kiemelt programjaink között szerepelt, hogy 
kábítószer kereső kutyák mutatták be napi 
munkájukat, de a gyerekek meg is simogathatták a 
kutyákat, illetve a kutyákról szerzett ismeretek 
alapján TOTÓ-t tölthettek ki. A kábítószerek 
fogyasztásának veszélyeire hívta fel a figyelmet Dr. 
Pálinkás András őrnagy egy érdekes, hasznos 
diavetítéssel, míg Gradwold Szilveszter őrnagy a 
biztonságos közlekedésről tartott előadást, és hívta 
játékos sportvetélkedőre, TOTÓ kitöltésre a 
diákokat. A fonyódi Vízi rendészettől Kocsis Balázs 
és két kollégája mutatta be a vízi mentők mindennapi életét, felszerelését, ruházatát. A pénteki 
hűvös napon a szabadi fürdői Galérius wellnessben fürödtünk, csúszdáztunk, szaunáztunk, a 
táborlakók „police” ingeket készítettek. 
A detektív – szakmai programokat vidám, szabadidős tevékenységek egészítették ki. Így volt 

sárkányeregetés, rókavadászat, éjszakai elemlámpás cukorszüret, sportversenyek, diszkók, 

szelektív hulladékgyűjtés,kétnaponta séta Balatonfenyvesre, jégkrémezés, fagyizás, kézműves 

foglalkozások (pl. gyöngyfűzés, dekorgyurmából nyakékkészítés, kasírozás…) társasjátékok: 

Monopoly, Gazdálkodj okosan, sakk, tetris, malom, dáma, Bingó, halma, soliter, Görgi, tic-tak-to, 

puzzle), aszfaltrajz- verseny,töltike készítés bográcsban, lábszépségverseny,smink- és 

frizuraverseny, jelmezverseny, tábortűz, közös éneklés, detektív romantika: hullócsillagok az 

égbolton. 

Egy táborozó (Fischer Gergely tavalyi 8. a osztályos) beszámolója: 
 
A 2012-es detektívtábor 
Az idén negyedszerre voltam az iskola táborában, tehát láthattam, hogyan lesz évről évre egyre 
érdekesebb. A helyszín nem változott: Balatonfenyves-alsó; a programok  viszont annál inkább. 
Az indián- és a lovagtábor után idén a bűnüldözőké volt a főszerep. Különböző területekről 
érkeztek előadók. Így jöttek el például a NAV Bevetési Főosztályán dolgozók, hogy tartsanak 
egy kábítószeres és egy kutyás bemutatót. Kitöltöttünk egy németjuhászról szóló totót is. A 
következő napon Takács Kati néni látogatott meg bennünket néhány rendőr társaságában. Ők 
KRESZ-vetélkedőt és sportversenyt tartottak. A negyedik napon sűrű programunk volt. A 
fonyódi vízirendőrök megismertették velünk felszerelésüket. Délután pedig elmentünk Siófokra, 



a Galeris-élményfürdőbe, ahol mindenki jól érezte magát. Sokszor lecsúsztunk a tavaly átadott 
nagy csúszdán is, ebből az élményből kísérőink sem akartak kimaradni. Éjszaka is szerencsénk 
volt. Ugyanis az e heti nagy hullócsillagesőt táborunkból is látni lehetett hajnal felé. A tábort 
szépségversenyekkel és tábortűzzel zártuk. Ami pedig nem maradhatott el: utolsó éjszaka az 
ifik rengeteg cukorkát szórtak szét a tábor területén, de az ifjabb táborlakók gondoskodtak róla, 
hogy ne menjen veszendőbe az éjféli csemege. Nagyon sajnáltuk, hogy hétfőn vissza kellett 
jönnünk Pécsre, de bízunk benne, hogy jövőre is lesz ilyen tábor. 

Az Erzsébet-program keretében 3 táborozáson vettünk részt 

 
Balatonberény 2012.aug.13-18. 
Az Erzsébet program keretein belül 10 tanulóval 
vettünk részt a 2. sz. Általános Iskolából, az „Igazolt 
hiányzás” elnevezésű táborozáson 
Balatonberényben. 
A tábor körülményei, felszereltsége, a táborvezetés 
profizmusa és rugalmassága, a programok 
sokszínűsége, valamint a Balaton ezerszínű és 
egyedülálló élménye biztosították a felejthetetlen 
táborozást a többnyire szerényebb anyagi lehetőségű 
diákjaink számára. 
A csoportban lévő 3 mozgáskorlátozott tanuló is 
maradéktalanul élvezhette a tábor nyújtotta összes 
lehetőséget. Az Erzsébet busz kínálta lehetőséggel élve kirándultunk Keszthelyre, ahol a 
Balaton Múzeumot tekintettük meg.  
Elnyertük a „Nagy vagy” szárazföldi és vízi ügyességi verseny 4. helyezését, valamint a 
szobatisztasági verseny 1. helyezését is. 
A táborozásból a maradandó élményeken túl ajándék pólóval, kitűzővel, karkötővel térhettünk 
haza.  
Stier Lászlóné, csoportvezető 

Fonyódliget  
A 7.a osztály 10 tanulója  Fürdős Katalin vezetésével balatoni táborozáson vett részt Fonyód-
ligeten. A pályázaton nyert lehetőség nagyon sok élményhez juttatta a gyerekeket. 

 

Dombori - „ Őszi kirándulás „- pályázat 
Szeptember 17-20-ig újabb pályázat segítségével 20 tanulónk töltött 5 napot Domboriban, a 
Holt- Duna partján osztályfőnökük és Nagy Erzsébet felügyeletével. Sportolás, túrázás, 
kajakozás, kenuzás, horgászás volt a fő program a tanulmányi faladatok mellett. 
 

Szeptemberi eseményeink 

Találkozás Sors Tamással 
Szeptember 28-án részt vettünk egy olimpiai kiállítás megnyitón, ahol találkozhattak gyerekeink 
Sors Tamás paralimpiai aranyérmes úszóbajnokkal. 
 
Comenius Projekt 
2012. szeptember 25-én a gimnázium által szervezett Comenius Projektben a 2-es iskola 7. 
évfolyamának 2 tanulója (Kovács Richárd, Bába Viktória) dalos produkcióval lépett fel a 
Welcome nyitó műsorában, ezt követő napon e két tanuló és felkészítő tanáruk (dr. Bodroginé 
Farka s Piroska) balatoni kiránduláson vett részt. 
Ugyanezen a napon  a 2.a osztályban dr. Bodroginé Farkas Piroska angol nyelvből bemutató 
órát tartott a külföldi vendégeink számára. 
 
 
 



Egy kis előzetes, amely még messze van, de számunkra nagyon fontos! 
A Bethlem Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. által 7. évfolyamos tanulók számára meghirdetett 
Határtalanul c. pályázaton elnyert támogatott úttal, 2013 júniusában a Délvidék magyarlakta 
területeire utazunk 41 tanulónkkal és 5 kísérő tanárral. Az utat több hónapos előkészítő munka 
előzi meg, melynek során felvesszük a kapcsolatot Szabadka Kolevka Gyermekotthonával, 
Székelykeve Általános Iskolájával. A gyerekek és a tanárok által készített ajándékokkal 
szándékozunk kedveskedni az ott élő magyarságnak. Műsorral készülünk június 4-ére, a 
Nemzeti Összetartozás Napjára, melyet közösen fogunk megünnepelni Székelykeve 
lakosságával. 
A Nemzeti Színház által meghirdetett Petőfi Sándor János Vitéz c. költeményének városi szintű 
szavalóversenyére beneveztünk a felső tagozatos osztályok részvételével. 
 

Gimnázium 

Játszva tanultak angolul az idegennyelvi tábor résztvevői! „Lesefüchse” német 
nemzetiségi olvasóversenyt szervezett a gimnázium. A Comenius nemzetközi diákprojekt 
szeptemberi állomása itt volt, az ANK Gimnáziumában! Túranapot tartottunk. Részletek. 
 

Játszva tanultak angolul!  Idegen nyelvi – angol – tábort tartottak nyáron 
az ANK Gimnáziuma és Művelődési Háza szakemberei. Részletek 
galériával. 
Játszva tanultak angolul! Idegen nyelvi – angol – tábort tartottak nyáron az 
ANK Gimnáziuma és Művelődési Háza szakemberei. A diákok Pécs több 
iskolájából érkeztek, a Belvárosiból, a Jurisicsból és az ANK-ból. Ez utóbbi 
gimnáziumából két lelkes tanuló, Lovász Regina és Molnár Anett végig segítette a tábor 
vezetőit, tanárait és a diákokat is, akikből a hét végére, igazán lelkes csapat lett. 

 
Egy hét felhőtlen szórakozás, játékos feladatok, keresztrejtvény –
fejtés, akasztófázás, családfa állítás és mozizás, mindez angolul. A 
gimnázium angol kéttannyelvű osztályaiban tanító tanárai, Papp 
Árpád, Pék Mónika, Jani Péter és Erdélyi Krisztina foglalkozott 
délelőtt ilyen formában a gyerekekkel, míg délután a más jellegű, de 
ugyancsak aktív pihenésé volt a főszerep. Az ebéd után minden nap 
egy órát a könyvtár által nyújtott lehetőségekkel éltek, meghallgatták 
a könyvajánlókat, zenét hallgattak a fonotékában, activityztek. 

Délután kettőtől pedig minden nap más programban vettek részt. Így agyagoztak, úsztak, 
játszóházban tevékenykedtek, táncot tanultak, és kirándultak egy nagyot a Mecsek egyik 
legszebb területén, Óbányán. A diákok kérdésünkre elmondták, hogy amellett, hogy sokat 
tanultak angolul, remekül érezték magukat, nagyon jól is szórakoztak és igazán tartalmasnak 
tartották a nyári tábort. Ha 2013 nyarán is lesz ilyen tábor, ők biztosan jönnek, tették hozzá. 
 
„Lesefüchse” német nemzetiségi olvasóversenyt rendeztünk.   Tovább, a 
cikk végén galéria. 
Idén is megrendezte a német nemzetiségi tagozat az iskolánkban már jól 
ismert, „Lesefüchse” olvasóversenyt, amelyen a DSD – PASCH 
iskolahálózat középiskolái vehetnek részt.  
 
A könyveket április végén kaptuk meg Németországból, minden regényből három példányt. Az 
olvasmányok elosztása a tanulók között Gyurkó Andrea Zsuzsanna tanárnő segítségével hamar 
megtörtént a 11. c német csoportjában.  
A regények a következők voltak: 
 
1.) Wolfgang Herrndorf: Tschick 
2.) Kathrin Schrocke: Freak City 
3.) Grit Poppe: Weggesperrt 
4.) Daniel Westland: Polsprung 



 
A tavalyi tapasztalatokból igen sokat merítettünk. Így a dolgunk kicsit könnyebb volt. Nyáron 
megtörténtek a könyvcserék, kidolgoztuk a szempontokat, a kapcsolatot az interneten tartottunk, 
ott segítettünk egymásnak. Most a tanév elején rögtön belevágtunk a dolgok közepébe. 
Mindenki elolvasott 2 könyvet, valaki akár hármat is.  Eljött az iskolai forduló, amit szeptember 
14-én a 6. és 7. órában tartottunk. Sok diáktársunk vett részt a programon. Az 1-es és a 2-es 
számú Általános Iskolákból, és természetesen a gimnáziumból is. A másfél órás vetélkedő a 
diákok szavazatai alapján a következő eredmények születtek: 
1 Magyari Bettina 
2. Fogas Lili 
3. Schneider Dorina 
 
Az év könyve a Freak City c. regény lett. Az aktív munkát folytatjuk, míg a verseny tart.  
 

Schwarzwalter Emese (11. c) 
 
Comenius találkozó Pécsett 2012. 09. 24 – 28. 
Hat ország tanárainak részvételével zajlott az egyhetes találkozó, melynek házigazdája az 
ANK Gimnáziuma volt. A gazdag program tartalmazott projektmunkákat, óralátogatásokat 
és kulturális aspektusokat is.  
 

A megnyitó ünnepségen a köszöntő beszédek után, 
melyet Bükösdi Kálmánné és Csizi Péter Pécs Város 
alpolgármestere mondott, színes műsorral kedveskedtünk 
vendégeinknek, mely során az ANK 1. és 2. számú 
Általános iskola, a Művészeti iskola és a Gimnázium 
tanulói és növendékei léptek fel egy-egy műsorszámmal, 
felvonultatva a különféle műfajok széles tárházát. A műsor 
végén átadtuk azokat az ajándékokat Balog Ciprián 
igazgató úrnak, amelyeket a gimnázium tanulói és tanárai 
adományoztak a romániai Szántó óvodájának és általános 

iskolájának. Diákjaink több zsáknyi játékot, könyveket, papír- és íróeszközt gyűjtöttek össze. 
Vendégeink megismerkedtek az ANK intézmény-egységeivel is, meglátogatták a 3-as számú 
óvodát, ahol Aubert Antalné óvoda-vezető ismertette az óvoda-iskolai program lényegét, 
végigvezette őket az intézményben, és kérdésekre válaszolt. A 2-es számú Általános iskolában 
Bodroginé Farkas Piroska tartott a 2. osztályosokkal bemutató angolórát az egészségnevelés 
témaköréből. A gimnáziumban pedig Kifor Gabriella tanárnő angol nyelvű biológia óráját 
nézhették meg a 12. a osztályban.  
A workshopok keretében blogot hoztunk létre, hogy minden 
résztvevő ország az összes Comenius anyagot fel tudja tenni, 
dolgozni tudjon ezekkel, valamint a hét ország receptjeiből 
egy közös naptár előkészületei folytak. Sor került szakmai 
beszélgetésekre is, melyekből sokféle tapasztalatot lehetett 
szerezni. 
A kulturális programok igen széles skáláját kínáltuk: a 
Gimnázium diákjai tolmácsoltak a pécsi városnézéseken, az 
egész napos balatoni kiránduláson, és végig segítségünkre 
voltak az egy hét során. Tanár kollégáink is részt vállaltak a munkákból, akár osztályfőnökként, 
akár kísérőtanárként. Ellátogattunk a Rácz Aladár Roma Közösségi Házba, ahol vendégeink 
érdeklődve hallgatták dr. Kosztics István elnök úr tájékoztatóját. Az utolsó napon témánkhoz 
illően Villányba látogattunk, ahol a borkészítés fázisaival ismerkedtek és magyaros vacsorával 
fejezték be a Comenius hetet. 
A Comenius kétéves iskolák közötti együttműködés, remek alkalom a résztvevő országok 
iskoláinak a kulturális sokszínűségek megismerésére, ennek tolerálására és arra, hogy diák és 
tanár, kapcsolatokat építsen az Európai Unió különböző tagországaiban élőkkel. 
Külön köszönet illeti Benkőné Bayer Anikó és Balogh Hajnalka tanárnőket, akik végig aktívan 
részt vettek ebben a munkában, hiszen a Comenius team tagjai. 
 

Bender Ágnes Comenius koordinátor tanár 



 
Túranap a Malomvölgybe és a Mecsekre 
Hagyományainkhoz híven a 9. és a 12. évfolyam az idén is a Malomvölgybe 
kirándult. Többszöri módosítás után a szeptember 27. jó döntésnek 
bizonyult, mert egy remek, napsütéses, meleg nap várt ránk.  
 

Ez a kirándulás mindig jó alkalom a 9-es 
gyerekeknek arra, hogy megismerjék egymást, de az 
osztályfőnökök is sokat profitálhatnak belőle, hiszen 
egy iskolán kívüli, új helyzetben láthatják a 
gyerekeket. A közös kisétálás után minden 
osztályban kezdetét veszi az ebéd előkészítése. Van, 
aki szalonnát süt, mások bográcsban főznek, megint 
másoknál hagyma, krumpli, hús szeletek 
előkészítésével telik a délelőtt. Arra is sort kerítünk 
ilyenkor, hogy a verébavató feladataira készüljünk. 
A 12. évfolyam számára ez az utolsó ilyen alkalom, 
őket már egy kicsit a búcsúzás szele érinti meg 

ilyenkor. Azt lehet észrevenni, hogy a program hivatalos befejezése után a „nagyok” még együtt 
maradnak, beszélgetnek egymással, érzik, hogy a gondtalan iskolai évek lassan a végéhez 
közelednek. A kirándulás napjára a koronát a sportprogramok tették fel. A testnevelő tanárok a 
nap folyamán folyamatos programot biztosítottak a gyerekek számára. Ezekben az volt a 
legfontosabb, hogy a diákok osztályoktól, kortól, nemtől függetlenül vettek benne részt. 
Míg a 9. és a 12. évfolyam a Malomvölgyben élvezte a késő őszi szép időt, a 10. és a 11. 
évfolyam a Mecseken túrázott. A Tettyéről indultak a csapatok. A Dömörkapuhoz majd a 
Misinára vezető út nehézségei után a Kis-réthez már kellemes sétával lehetett eljutni. Az 
útvonalat térkép segítségével kellett megtenniük a diákoknak. Menet közben a kijelölt 
állomásokon a 11.b osztály tanulói várták a csapatokat érdekes, játékos, gondolkodást illetve 
ügyességet igénylő feladatokkal. A célállomásra, a Kis-rétre jó hangulatban érkeztek a diákok. A 
kellemes időben még pihentek egyet, ettek, ittak, beszélgettek egy kicsit, majd elindultak 
hazafelé. 

Művészeti Iskola 

Tanítványaink a Velencei Biennálén! Még a 2011/12-es tanévzáró előtt kaptuk a hírt, hogy 
a képzőművészeti tagozat három növendéke, Cseh Kartal, Cseh Kristóf és Mező Balázs 
egy képzőművészeti pályázatra beküldött makettjeit kiállítják a XIII. Nemzetközi Építészeti 
Biennálén Velencében. Részletek, galériával. 
 
Pécsi diákok a Velencei Biennálén (forrás: www.pecsiriport.hu) 
Hatalmas mezőnyből válogatták be annak a négy pécsi diáknak a makettjeit, melyet 
nemrég a XIII. Velencei Építészeti Biennálé Magyar Pavilonjában lehetett megtekinteni. Az 
ANK Művészeti Iskolájának növendékei több száz pályázót megelőzve kerültek abba az 
ötvenfős mezőnybe, akiknek a munkáit láthatta a patinás rendezvény nemzetközi 
közönsége. 
 
A növendékek építészeti témát dolgoztak fel, ami nem véletlen, hiszen Velence 1895-ben még 
alapvetően az olasz és a nemzetközi képzőművészet seregszemléjének szánta az eseményt, 
de 1985 óta évente váltja a kortárs képzőművészet és az építészet egymást. Még korábban, 
1930-ban csatlakozott ehhez a zene, pár évvel később a színház és a film, majd 1999-ben a 
kortárs tánc. Így tehát egy olyan egyedi és világszerte ismert és elismert óriásfesztivál jött létre, 
amelyre kiállítóként, előadóként kijutni igazi bravúr. A négy diáknak azonban sikerült, sőt, saját 
szemükkel láthatták a biennálét, mivel sikerült kiutazniuk oda. 
Minderről az intézmény igazgatója Dr. Szelierné Czina Györgyi mesélt, aki a folyamat 
elindítójának, Keményffy Gábor tanár úrnak a szerepét emelte ki. Ő volt az, aki értesült a 
pályázati lehetőségről és beküldte Cseh Kartal és Kristóf, Csuka Csenge és Mező Balázs 
munkáit (mindannyian általános iskolás korúak). Két válogatással szűkítették a mezőnyt, előbb 
170, majd a zsűri által legjobbnak ítélt 50 közé kerültek be a gyerekek munkái. Ekkor tudták 

http://www.pecsiriport.hu/


meg, hogy ez a válogatás részt vehet a biennálén Velencében, a Magyar Pavilon kiállítóterében. 
Ekkor merült fel a gondolat, mi lenne, ha a gyerekek megtekintenék a kiállított munkákat? Az 
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ vezetője Turi Katalin felajánlotta az 
intézmény kisbuszát az utazáshoz, így valóra vált az álom, az alkotók is kijutottak a fesztiválra. 
Természetesen a gyerekek tanára Keményffy Gábor is utazott a növendékeivel, aki egy kissé 
visszatekintett beszélgetésünk alkalmával a biennáléhoz vezető előzményekre.  
A Művészeti Iskolában növendékeivel az órákon plasztikai argumentumokat mintáztak 
agyagból, majd ezeket modellezték papírból és fából. Voltak tehát a modellezésnek már 
korábban is előzményei, a fiúkkal, Kartallal, Kristóffal és Balázzsal már indultak országos 
versenyen is, egy évvel korábban pedig a Kodály Központban állították ki makettjüket, melyen a 
belső teret képezték el, egyéni látásmóddal artikulálták azt. „Az előző tanév végén került 
hozzám a Tér-Kép elnevezésű pályázat, amelyen belül szobrokat helyeztünk el építészeti 
térben, ezt modelleztük. Csenge és Balázs figuratív alkotásokat képzelt el, jellemzően 
állatfigurákat, míg a másik két fiú egy építészeti környezetbe helyezett fantázia világot épített 
fel” – mondja a tanár úr. A biennálén egyébként a zsűri jelölése alapján a XIII. Velencei 
Nemzetközi Építészeti Kiállítás Magyar Pavilonjában rendezendő tárlat megvalósítására a 
nemzeti biztos a Modell című projekt kurátorait, a pécsi Bachmann Bálintot és Markó Balázs 
építészeket kérte fel. Így a gyerekek által készített ötven modellen kívül rengeteg építészeti 
makett volt látható. Nem csak a hazai pavilon bővelkedett ebben, hanem a többi nemzet is 
elhozta kreatív építészeti gondolatait megtestesítő modelljeit.  
Más hozadéka is van ennek a kiállításnak, hiszen Keményffy tanár úr a növendékek 
kreativitását látva országos verseny kiírásán töri a fejét, ami valóban újdonságot hozhat a 
diákképzőművészek életébe, nem beszélve annak inspiráló hatásáról. 
Utoljára az alkotókhoz fordultam, akik annyit elárultak magukról, hogy már több éve járnak az 
ANK Művészeti Iskolába, közös bennük hogy a rajzolás, festés és mintázás világa vonzza őket, 
az alkotás pedig tökéletesen leköti a figyelmüket. A pályázathoz készített munkák (30x30 
centiméteres volt a maximális méret) igen aprólékos kivitelezést igényeltek. A falemez, amelyből 
készültek a kiállított anyagok, önmagában is mutatós, annak megformálása igazi bravúr volt a 
gyerekek részéről. Csenge és Balázs egy játszótéri állatfigurát, egy kültéri játékot modellezett, 
míg a kicsit idősebb testvérpár Kartal és Kristóf egy térinstallációt készített, szintén ezeken a 
mérethatárokon belül. Az alkotás és a siker szemmel láthatóan motiválja a gyereket újabb 
munkák készítésére, pályázatokon való indulásra. Hálásak az intézmény vezetésének, hogy 
kijuthattak a biennáléra és személyesen láthatták saját és a nemzetközi mezőny elképzeléseit a 
térről és az építészeti megoldásokról. Bár arra a kérdésemre, hogy  -vajon érdekli-e őket az 
építész munkája és a jövőben ebbe az irányba kívánnak-e továbbtanulni? - nem tudtak még 
válaszolni, de abban biztos vagyok, hogy ez a mostani élmény kicsit ebbe az irányba mozdította 
a fiatalokat. 
 

             

 

 



         

Tehetséges tanítványunk, Forgó Benjamin fellépett a pécsi Zeneszüret Fesztiválon.  
Nagy öröm érte Művészeti Iskolánk növendékét! A pécsi Zeneszüret Fesztivál 
nemzetközileg is elismert művészek mellett lehetőséget, teret kívánt adni fiatal, zenét 
tanuló növendékek számára is.  

A dél-dunántúli Filharmónia által szervezett szavazás után kiderült, hogy tehetséges zongorista 
növendékünk, Forgó Benjámin, aki Iván Katalin tanárnő tanítványa,  felléphetett Ilya Kondratiev 
zongoraművész, a tavalyi Nemzetközi Liszt Ferenc zongoraverseny 2. helyezettjének  koncertje 
előtt október 5-én! 

 

Gratulálunk! 

 

Művelődési Ház 

„In medias res”. Az ANK Művelődési Háza a szólásmondáshoz híven, az idei tanévet is 
rendkívüli lendülettel kezdte! Szeptemberi visszatekintő: Honvéd téri napok, 
színháztréning, munkabiztonsági előadás, Ady-est, Némafilm, Comenius hét. Kiállítások. 
Októberi programjaink. Részletek, galériával. 

 
HONVÉD TÉRI NAPOK szeptember 1-2. 
 
A hónap első napjaiban az éves programterv egyik 

legnagyobb saját szervezésű rendezvénye valósult 

meg a pécsi Honvéd-téren, a megyeri, vagy 

köznyelven „régi” kertváros szívében. A kétnapos 

programsorozat kulturális rendezvénykínálatát 

könnyű- és komolyzenei produkciók, társas, egyéni 

és csoportos táncok egyaránt gazdagították.  

A sokszínűségről tanúskodik, hogy a majorett-től a 
hagyományos széki néptáncokon és társastáncokon 
át, a hastáncig és break-ig minden mozgásformát 
láthattunk. Az első nap Balatoni Sándor orgonaművész koncertjével zárult, vasárnap este pedig 
egy szórakoztató zenei duó idézte elő az utcabáli hangulatot, a kétnapos fesztivál zárásaként. 
Nem csoda, hogy felnőttek és gyerekek egyaránt megtalálták az érdeklődési körüknek 
megfelelő programokat. A fiatalabb korosztályt Ribizli bohóc, légvár, Dotto-vonatozás, 
kézműves- és arcfestő stand fogadta, míg az idősebbek, többek között, házi mézeskalácsot 
ízlelhettek, pogácsasütő versenyre nevezhettek és borkóstolón vehettek részt, a fellépések 
konstatálása közben. Az ANK Madárpók- és Hüllőtartók Klubja külön standon mutatta be 
egzotikus állatgyűjteményét szeptember 2-án, a VII. Honvéd Téri napok keretein belül. A klub 
egyedi jellegéhez képest –vagy éppen abból fakadóan – óriási érdeklődő tömeg nézegette, 
csodálta, vagy simogatta egész nap a főleg kígyók és pókok alkotta bemutatót. 
A további teljes programkínálatot felsorolni hosszas lenne, e helyett javasoljuk, hogy a Kedves 
Olvasó jövő szeptemberben látogasson el az ANK Művelődési Ház lassan évtizedes múlttal 
rendelkező hagyományos őszköszöntő rendezvényére! 



 

Színháztréning  
Szeptember 7-én, az idei tanév elejétől, rövid nyári pihenő után, újfent birtokba vették a 
Művelődési Ház színháztermét azok az ANK Ifjúsági Klubjához tartózó fiatalok, akik tehetséget 
éreznek magukban a közös fellépések, a színi előadások, és az önkifejezés prózai jellege után. 
A színháztréning heti rendszerességgel folytatódik. 

 

Kötelező előadás a biztonságos munkakörnyezetért 

Szeptember 12-én és 13-án tűz-és munkavédelmi előadásoknak adott otthont a művelődési ház 
színházterme, ahol az intézmény valamennyi dolgozója a biztonságos munkavégzés 
előírásaival, az előírások gyakorlati kivitelezésével és a biztonsági protokollal ismerkedett meg. 

  

Lagúnák a Közösségi Házban 

Szeptember 14-én virtuálisan a „vizek városába” utazhattak azok, akik meghallgatták Trebbin 
Ágost: Velence c. előadását a „Kertvárosi Esték” című programsorozat előadásaként, az ANK 
Közösségi Házában. 

 

ADY-est I. 
Szeptember 18-án Ady Endre életéről, és 
munkásságáról hallhattak előadást a késő délután az 
ANK Közösségi Házba látogatók. Bertalan János, az 
ANK főigazgató helyettese és az ANK 
Gimnáziumának egykori igazgatója remek 
előadásában, az „Irodalmi kávéház” elnevezésű 
előadássorozat soron következő részeként beszélt 
Adyról. Az előadás október 16-án folytatódik. 

 

 

Némafilm 
Szeptember 24-től október 4-éig az ANK Művelődési Ház színháztermében rendkívüli módon a 
csend kapott főszerepet.  Az idelátogatók egy olyan tudatformáló dokumentumfilm-sorozatot 
nézhettek végig, amely elsősorban hallóknak készült, a siketek mindennapjairól. A Pécsi 
Önkormányzattal kooperálva kialakított vetítések legfőbb célja az volt, hogy az emberi 
esélyegyenlőséget elősegítésük, és a fogyatékkal élő emberek mindennapi életét széles körben 
bemutathassuk fiataloknak és időseknek egyaránt. 

Comenius-hét 
Az Európai Közösség közép- és felsőoktatási intézményeiben egyre népszerűbbé válnak a 
cserediák programok, amelyek keretein belül egyének, és csoportok látogathatnak el külföldi 
országokba, hosszabb-rövidebb időszakokra. Ezek közül az egyik legnépszerűbb a 
COMENIUS-nak elnevezett európai diákprogram. Ebben a programban az ANK 
Gimnáziumának tanulói is szervesen részt vettek, s szeptember 24-e és 28-a között az 
intézményegység szervezésében, a Művelődési Ház terein, különféle programokon vehettek 
részt a „Comenius-diákok”. A témáról részletesen a Gimnázium menüpontban olvashatnak. 

Táncház, őszváró, véradás, Közösségi Ház avatója, évnyitók, kiállítások 
Szeptember 27-én délután, intézményünk aulájában táncházzal köszöntötték a diákok és 
tanáraik a nemrég megkezdődött tanévet, alaphangot adva az őszi szüreti mulatságoknak.  
 
 
 
 



Szeptember 28-án a hagyományos véradásra is sor került, ahol a rossz idő ellenére számos 
segítőkész ember jelent meg. A véradók fele először adott vért intézményünkben, ami a 
környékbeli lakosok érdeklődésének egyértelmű jele, egyben pozitív visszajelzés intézményünk 
népszerűségének szempontjából. 
Szeptember végén rendkívüli jelentőségű esemény zajlott le az ANK Közösségi Házában is. A 
közelmúltban, a kertvárosi képviselők közbenjárásával teljes körűen, véglegesen felújított ház 
hivatalos házavatója, és házszentelője történt meg 28-án, a délutáni órákban. A protokolláris 
eseményen jelen volt többek között Kővári János országgyűlési és pécsi kerületi képviselő úr, 
valamint Pavlekovics Ferenc plébános úr is. 
 
Gimnáziumi évnyitó 
Szeptember 3-án a Művelődési Ház színháztermében hivatalosan is megnyitotta a tanévet az 
ANK Gimnázium. 
 
ANK Művészeti Iskola – tanévnyitó 
Szeptember 7-én az ANK Művészeti Iskola is hivatalosan megnyitotta az idei tanévet. Az 
intézmény számos kimagasló tehetségű tanítványának képzőművészeti munkáiból az idei 
évben is több kiállítást láthatnak az ANK Művelődési Házába látogató érdeklődők. 
Rendezvényeinken, a művészeti iskola zene- és táncművészettel foglalkozó növendékei 
továbbra is folyamatos, nívós fellépésekkel színesítik az adott programokat. 
 
Kollégiumi tanévnyitó 
Szeptember 18-án az ANK kollégiuma is megnyitotta a 2012/2013-as tanévet. 
Kiállítások 

Határon Túli Magyarságért Alapítvány – festménykiállítás 
Szeptember 19-én kiállítás nyílt Bosnyák András 
festőművész különleges hangulatú képeiből, a 
Határon Túli Magyarságért Alapítvány és az ANK 
Művelődési Ház közös szervezésében. A 
festőművész nemcsak olajfestményekkel, de tus 
technikával, és grafittal készített képekkel is 
hozzájárult ahhoz, hogy a néző egy maradandó 
élménnyel térjen haza az ANK Művelődési Ház 
galériájából.  
 
 
 
 
OLIMPIA ÉS PARALIMPIA 2012 – Interaktív és történeti fotókiállítás 
Szeptember 28-án, a 2012-es nyári olimpiai és 
paralimpiai játékokhoz kapcsolódva nagyszabású 
kiállítás nyílt az ANK Művelődési Ház galériájában. A 
tárlat kiállított anyagának egy részét a budapesti 
Varjú Vilmos Olimpiai Baráti Kör biztosította, másik 
részét az ANK Művelődési Ház és az ANK 
Sportegység vizuális anyagai adták. A nagyszabású 
rendezvényen jelen volt Sors Tamás többszörös 
paralimpiai, Európa- és világbajnok úszó, és edzője, 
dr. Petrov Antolij. A kiállítás megnyitóján a látogatók 
kivetítve újraélhették az olimpiai döntő 
legizgalmasabb pillanatait. Az ANK Úszóklub nemzeti hőssé vált tagjára igazi példaképként 
tekint a fiatal generáció. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy a tárlaton gyerekek tömegei 
fogták körbe Sors Tamást, hogy karjukra, kézfejükre autogramot kaphassanak tőle.  

 

 

 



Októberi előzetes: kiállítások, verébavató, Kertvárosi Esték, szakmai est, látványszínház, 
Irodalmi Kávéház, Koltai Róbert önálló estje, Kaláka – Részletek. 
 
Október 3-án az ANK Művelődési Ház galériájában nyílt meg az ANK Művészeti Iskola 
kiállítása: „Válogatás a Zsolnay Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás anyagából” 
címmel. 
Október 12-én „Verébavató” ünnepségre kerül sor az ANK Művelődési Ház színháztermében. 
Az ANK Közösségi Házában folytatódik a „Kertvárosi Esték” programsorozat, ahol ezúttal 
Mariazell és az Ötscher – Tormaner Naturpark-ba kalauzolja a hallgatóságot Trebbin Ágost. 
Az előadás időpontja: október 12., délután 5 óra. 
Október 13-án az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tartja meg szakmai estjét, az ANK 
Művelődési Ház színháztermében. A rendezvényen közreműködik a híres, budapesti Beatles 
Memorial Band. 
Október 15-én délután 5 órakor nyílik Balázs Balázs, Balázs Kolos és Valca Leticia Tollotto 
családi képzőművészek kiállítása. A művelődési ház galériájában kiállított képek, szobrok, 
fafaragások a hónap végéig lesznek láthatók. 
Október 16-án a Nemzeti Látványszínház gyermekszínházi előadását láthatják az 
érdeklődők: Varázslatos kalandok – Bűvészet címmel. 
An ANK Közösségi Házában október 16-án folytatódik az „Irodalmi kávéház” előadás 
sorozata. Bertalan János Ady Endre életének és munkásságának bemutatását folytatja, ezúttal 
a költőóriás szerelmi költészetével. Az előadás délután 5 órakor kezdődik. 
Október 18-án Koltai Róbert színművész úr önálló estjét élvezhetik az érdeklődők, a 
művelődési ház színháztermében. 
Október 19-én a művelődési ház színháztermében az ANK 1-es Iskola tartja meg iskolai 
ünnepségét, majd az ANK Gimnáziuma emlékezik meg 1956. október 23-ról.  
November 4-én délután 4 órakor a híres KALÁKA EGYÜTTES látogat el művelődési 
házunkba! A koncertre jegyek a művelődési ház titkárságán, és a központi információs pultban 
egyaránt vásárolhatók! 
 
Klubjaink 
 
Az ANK Baba-Mama Klubnak októberi témája a „Himalája száraz sóterápia” és annak előnyei. 
A klubot kéthetente szerdánként látogathatják az érdeklődők. 
Az ANK Baranyai Madárpóktartók és Baranyai Hüllőtartók Klubja október 6-án tartja 
következő összejövetelét, délelőtt 10 órakor. A klub ebben a hónapban utazást szervez a 7. 
TerraPlaza Budapest Terrarisztikai és Akvarisztikai Expora. 
Az ANK Bacchus Borklub teljes erőbedobással készül a novemberi nagy Márton napi 
rendezvényre. Egyben a klub negyed évszázados fennállásának megünneplésére. 
Októbertől negyedik alkalommal sikerült elindítani az ANK Művelődési Ház „Kezdő varró 
tanfolyamát”. Az érdeklődés folyamatos, ezért a következő tanfolyam indulására jövő év 
februárjában számíthatnak a leendő jelentkezők!  
Kertészeti beszélgetések – A közösségi házban október 9-én délután 5 órakor találkozik 
legközelebb a kertészek csapata, témájuk a „Fagyérzékeny évelők felszedése, és virághagymák 
ültetése” lesz. 
 

Kollégium 

Programnyitóval és bemutatkozással indult az idei kollégiumi év. Folytattuk a méltán 

népszerű sportmérkőzéseinket, versenyeinket. Ökotudatosságunk már most 

megmutatkozott, segítettünk a bölcsőde udvarának rendezésében és felavattuk a 

szecskákat is. Októberi programjainkról is szólunk. Részletek, galériával. 

 
Programadó, programnyitó közgyűlést tartottunk szeptember 18-án 
A tanév első kollégiumi programjának tiszteletére ünneplőbe öltözött az 
intézmény valamennyi lakója. A színjátszó szakkör tagjai rövid műsorral 
köszöntötték a hallgatóságot. A nevelőtestület és a Diáktanács tagjainak 



bemutatása után a DT vezetősége ismertetőt tartott a tanév programjairól, elmondták azokat a 
lehetőségeket, melyek színessé, érdekessé teszik majd a kollégiumi életet. 
 
"Refi Kupa" 19-én 
Idén ismét részt vettünk a kollégiumok közötti „Refi” strandröplabda 
bajnokságon. A barátságos mérkőzésen hét kollégium mérte össze 
játéktudását. Az ANK kollégium szoros mérkőzéseket játszottak a 
kodályos diákokkal, az eredmény 24-23 lett a Kodályosok előnyére. A 
meccsen a gyerekek lelkesek voltak, a tudásuk legjobbját próbálták 
produkálni. (Később kiderült számunkra hogy ez a csapat a legerősebb, 
mivel ők nyerték a „Refi” Kupát). Végül 6. helyezést értünk el. 
 
 
Házi atlétikai versenyt rendeztünk 24-én 
Szeptemberben az ANK kollégiuma újra megrendezte az atlétika 
házibajnokságot. A fiatal kollégisták futó számokban (60m, 200m, 4x200m 
váltó, 600m lányoknál, fiúknál 1000m), valamint ügyességi feladatokban 
vehettek részt. Futó számokban általában ugyanazok versenyeztek, azaz ők 
futották végig a 60, a 200, és a 600m-es távokat. Az ügyességi számokat a 
diákok jobban preferálták, és ügyesebben is teljesítették a feladatokat. 
Kislabda-hajításban előképzettség nélkül megdobták a megyei szintet, ami arra 
enged következtetni, hogy egy kis gyakorlással megyei dobogós helyezett is lehet az ANK 
kollégium néhány tanulója. Ez hatásos motivációul szolgál a megyei versenyre való 
felkészüléshez. 
 
 
Szeptember 26-án közösségi munkát végeztünk és felavattuk a Szecskákat. 
Fiú kollégistáink válogatottan erős és szorgalmas  csapata vállalta, 
hogy segít a Csoda Bölcsőde udvarának rendezésében. A munka 
elvégzéséhez szükség is volt a jól fejlett izmokra és a kitartásra, de éppen 
ezért az elvégzett feladat nagy büszkeséggel töltötte el a résztvevőket. Jó 
volt látni a munka eredményét, az udvar képének megváltozását. 
 
 
Ugyanezen a napon tartottuk az új kollégistáink ünnepélyes beavatóját 
a " Szecskaavatót". A jó hangulat megalapozásáért új kollégistáink 
táncbemutatót tartottak a szökőkútnál. Ezután átvonultunk a 
színházterembe, ahol filmvetítéssel indult a program. Nagy sikere volt a 
Gólyatáborban készült felvételeknek, fotóknak. És hogy az új kollégistáinkat 
felkészítsük a rájuk váró megpróbáltatásokra, megnéztük a tavalyi 
szecskaavatón készült kisfilmet is. Ezek után a 9. évfolyamos diákjaink tréfás feladatok 
teljesítésével és a hagyományos kollégiumi eskütétellel bizonyították, hogy érdemesek a 
megtisztelő "ANK Kollégista" cím viselésére. Az este hátralévő részében discot rendezett a 
Diáktanács. 
 
Októberi előzetesünk: szociális kompetenciamérés, megemlékezés az Aradi vértanúkra, 
atlétika verseny, szobadekorációk összemérése, őszi gyümölcsnap. 
Szociális kompetenciamérést tartottunk október 2-án. A 9. évfolyam tanulói körében a 
személyes és a társas kompetenciák fejlettségi szintjét mérjük. 
 
Október 4-én megemlékeztünk az Aradi vértanúkról. Emlékükre ünnepi faliújság készült a 
portán, stúdiósaink pedig rövid műsort sugároztak, melyben felidézték a történelmi 
eseményeket. Minden csoportból néhány tanuló ellátogatott a Vértanúk sétányára, ahol 
elhelyezték a megemlékezés virágait 
 
Október 10-én kezdődik a kollégiumok közötti megyei atlétikai versenyen, melyen a mi 
kollégiumunk diákjai is elindulnak.  
E napon megkezdődik a "Legműveltebb csoport" verseny is. Az első fordulóban „Baranya 
megye” témakörében mérik össze tudásukat a csoportok képviselői. 



 
A hónap közepétől (október 15.) pedig elindul a Szobadekorációs verseny. Keressük a 
legotthonosabb szobát. Ezt a címet az a szoba nyerheti el, ahol sok szép virágot gondoznak a 
szoba lakói, és saját készítésű, ízléses dekoráció teremt barátságos hangulatot. 
 
Őszi gyümölcsnapot tartunk október 16-án..  
Ételbemutatót tartunk az ősz legfinomabb gyümölcseiből, terméseiből. A kollégium valamennyi 
csoportja egy-egy ünnepi módon megterített asztalon mutatja be az általuk készített 
finomságokat. 
Október 17-én rendezzük az 1956. október 23-i események megemlékezését. A 
színházteremben vetített film megtekintésével emlékezünk meg az eseményekről. A filmvetítés 
előtt színjátszó szakköröseink rövid ünnepi műsort mutatnak be. 
 
Kollégiumi színjátszó műhelyek - megbeszélésre hívjuk  a város kollégiumaiban működő 
színjátszó csoportok vezetőit október 25-re. Összehangoljuk az idei tanév feladatait, 
megtervezzük a színjátszó csoportok bemutatkozási lehetőségeit. Kicseréljük gondolatainkat a 
tehetséggondozás területén végzett munkánkról, lehetőségekről. 
 
 

Könyvtár 

Megosztjuk veletek legfontosabb információinkat foglalkozásainkról, az új könyveinkről, 
a kiállításainkról, eseményeinkről. Itt olvashattok a nyitva tartásról, a beiratkozás díjairól, 
arról is, hogy hogyan ünnepeltük meg a Népmese Napját, és persze arról, hogy milyen 
könyvtári, ismeretterjesztő foglalkozásokra várjuk az osztályokat, diákokat. Részletek. 

Általános információk, beiratkozás díja, nyitva tartás, elérhetőségek.  
Beiratkozási díjak: http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/446 
Nyitva tartás: http://educentrum.hu/konyvtar 
Elérhetőségünk: http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/445 
Minden régi és új olvasót nagy szeretettel várunk! Könyvtárosok  
FIGYELEM!! 
AZ ANK TELJES DOKUMENTÁCIÓJA MEGTALÁLHATÓ A KÖNYVTÁR HONLAPJÁN! 
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/2578 
Jó böngészést kívánok mindenkinek! Ha valami felkeltette az érdeklődéseteket, akkor 
részletesebben a könyvtárban hozzáférhettek az anyagokhoz. 
A könyvtár egész évben, minden munkanap és szombaton, szünet nélkül várja az olvasókat!  
 

Visszapillantó a 2011/12-es tanév végére, a 30 éves Bölcs Bagoly játékra.  
EZ A BÖLCS BAGOLY EGY KICSIT MÁS VOLT MINT A TÖBBI, mert egy nagyon szép 
kerek számhoz értünk megint! A tavalyi tanévben lett 30 ÉVES A BÖLCS BAGOLY, azaz 
már 30. alkalommal hirdettük meg Bölcs Bagoly játékunkat. A mostani játékosok még 
meg se születtetek, de mi már akkor játszottunk. 

30 év egy ember életében is sok, de egy játék „életében” azt hiszem igazán szép 
teljesítmény, hogy ennyi évet megélt! 

EZ A JÁTÉK IDŐSEBB, MINT A KÖNYVTÁR!  
Amikor 1982-ben, három hónappal a könyvtár megnyitása előtt Molnár Csabáné, Klári ötlete 
alapján útjára indítottuk a Bölcs Bagoly játékot, nem számítottunk rá, hogy ekkora sikere lesz. 
Első évben csak az volt a célunk, hogy hírt adjunk a könyvtárról, hogy olvasókat toborozzunk. 
Mi csupán egy évre terveztük a játékot, de a gyerekek már a nyár folyamán elkezdték a Bölcs 
bagoly feladatokat követelni, és jöttek jelentkezni a játékra, újból játékosok szerettek volna lenni, 
így természetesen a következő év szeptemberében folytattuk a játékot és folytatjuk azóta is. Ma 
már a könyvtárba szoktatás mellett a játékos ismeretszerzésre is felhasználjuk ezt a játékot. 
Minden évben más és más témát dolgozunk fel, de mindegyik feladatra jellemző, hogy könyvet, 

http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/446
http://educentrum.hu/konyvtar
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/445
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/2578


könyvtárat igényel a feladatok megoldása, így csak a könyvtárban lehet megoldani őket. 
A játékosok száma évről-évre nőtt. A záró rendezvényt, amit a gyerekek neveztek el „Bölcs 
bagoly buli”-nak. kezdetben a könyvtárban tartottuk, de hamarosan már csak itt, a 
színházteremben fértünk el, és lassan ezt is kinőjük. 

Mindig eltűnődünk azon, vajon mi az oka annak, hogy a könyvtár megnyitása óta sok-sok 
gyerek szívesen vesz részt a Bölcs Bagoly játékban. Mindig arra a megállapításra jutunk, hogy 
csak egyetlen oka lehet: mi mindannyian szeretünk játszani, a kedves játékosaink, és mi is, 
könyvtárosok. Hiszen ez a játék olyan sok örömet, élményt szerez nekünk az egész év során. 

     

A játék a zárása, A „BÖLCS BAGOLY BULI” MÁJUS 9-ÉN DÉLELŐTT 10 ÓRAKOR VOLT A 
SZÍNHÁZTEREMBEN.  

Egy kis statisztika 
Tavaly összesen 127 csapat nevezett be a játékba és 124 csapat játszotta végig játékunkat, Az 
1. sz. Ált iskolából 95 csapat, a 2. sz. Ált. Iskolából pedig 29 csapat. Összesen 408 fő játszott 
végig, azaz lett fődíjas. 
Én remélem, hogy ebbe a pár hónapban, amit velünk töltöttek a játékosok jól érezték magukat, s 
a tanultak hasznukra válik.  
 
NÉHÁNY SZÓ A BÖLCS BAGOLY BULIRÓL 
A Bölcs Bagoly Játék ZÁRÓ RENDEZVÉNYE, a „Bölcs Bagoly Buli” ide csak meghívóval lehet 
bejutni, meghívót pedig csak azok a gyerekek kapnak, akik nyolc hónapon át játszottak velünk, 
azaz szeptembertől áprilisig minden hónapban eljöttek a könyvtárba és megoldották a 
feladatlapokat. Ők a játék Fődíjasai. 
Évközben a játékosok semmilyen ajándékot, jutalmat nem kaptak, de mi könyvtárosok úgy 
gondoljuk, hogy a kitartó munkájukat, szorgalmukat azért illik valamivel jutalmazni is. Így minden 
évben az utolsó hónapban, májusban meghívjuk az összes játékost, hogy MEGKÖSZÖNJÜK 
AZ EGÉSZ ÉVES MUNKÁJUKAT, hogy átvehessék megérdemelt jutalmukat, és A BÖLCS 
BAGOLY BULI CSAK AZÉRT VAN, mert a játékosok szorgalmasan dolgoztak egy éven át. 
A Bölcs Bagoly zárása minden évben 2 részből áll. 1. rész az ajándékműsor, 2. rész a Fődíjasok 
jutalmazása.  
 
A TAVALYI ÉV AJÁNDÉKMŰSORA 
I. Az ANK Művészeti Iskola alsó tagozatos Mazsorett csoportjának műsora. 
Felkészítő tanár: Tandiné Mosgai Andrea 

   

II. A 20. éves Illyés Gyula Általános Iskola előadása 
1. Weöres Sándor verseiből készült összeállítás 
Előadta: 5.a osztály 



  

2. „A hiú király” Illyés Gyula meséjének feldolgozása 
Előadták: Illés Gergő, Marosi Ernő tanulók 

  

3. Tavaszköszöntő 
A 4-5. évfolyam tánca 

  

Felkészítő tanárok: Bencsik Éva, Krancz Gizella és Megyeriné Szlávik Edit 
 
Fődíjasok jutalmazása 
Tavaly is sikerült minden fődíjas osztályt egy tortával jutalmazni, de ez csak azért sikerül, mert 
támogatóink nem hagytak cserbe ebben az évben se bennünket. A Bölcs Bagoly Buli nem 
jöhetett volna létre, ha nincsenek lelkes támogatóink, akik évről évre segítséget nyújtanak 
abban, hogy meg tudjunk ajándékozni minden fődíjas Bölcs bagoly játékost. KÖSZÖNJÜK, 
hogy a mostani nehéz gazdasági helyzet mellet is hozzájárultak a Bölcs Bagoly játékosok 
megajándékozásához. 

TÁMOGATÓINK 
Fő támogatónk A KÖNYVTÁR, amit külön köszönök Takács Ferenc igazgatónknak!  
Évek óta támogat bennünket A KÖZPONTI IGAZGATÓSÁG, TURI KATALIN Főigazgatónő, az 
ÉTTEREM, JEKI LÁSZLÓ Étteremvezető, az 1. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÓSÁNÉ JOÓ ÉVA 
Igazgatónő és a 2. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA, ULRICH MAGDOLNA, Igazgatónő 
NAGYON KÖSZÖNJÜK, HOGY MINDEN ÉVBEN SEGÍTENEK BENNÜNKET! Nélkülük nem 
tudnánk ajándékokat biztosítani játékosain számára. 
 
 
KÖSZÖNJÜK MINDEN TÁMOGATÓNKNAK A SEGÍTSÉGET! 
 



    

 
 

Érdekes foglalkozások, a Népmese Napja, új könyvek ajánlói, kiállításunk, eseményeink. 
Fonotéka ajánló és újdonság, CSAK OVISOKNAK! Minderről részletek itt!  

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. 

Könyvbeszerzés 
A nyári hónapokban is több értékben sikerült könyveket vásárolnunk, ami, ami annak is 
köszönhető, hogy Igazgatónk, Takács Ferenc jó kapcsolatot tart fen és ápol több könyvesbolttal, 
ahol jelentős kedvezményekkel tudja beszerezni a könyveket. 

Feldolgozás 
A feldolgozó könyvtárosaink Lipóczki Eleonóra, Gellérné Gőbölös Ildikó folyamatosan dolgozzák 
fel az új könyveinket, amelyek a polcokra is kikerülnek. Gyertek, keressétek, olvassátok őket! 

Olvasószolgálat 
Olvasó szolgálatos kolleganőink, Erdélyi Györgyi, Gulyásné Rózsahegyi Gyöngyi, László Margit, 
Nagyné Dvorzsák Szilvia és Tóthné Husti Tünde tárt karokkal vár minden új és régi olvasót. 

Idén is megtartottuk a Népmese Napját szeptember 26-án  

   

  

 

 

mailto:ankkvtolvaso@dravanet.hu


ÚJ KÖNYVEK 
Ammaniti, Nicolo: Én és te 

Ne halj meg. Kérlek. Ne halj meg. Majd én segítek. Bízd csak rám... 
A magának való és kissé neurotikus, tizennégy esztendős Lorenzo azt 
hazudja, hogy iskolatársaival síelni megy, ám ehelyett római bérházuk 
pincéjébe zárkózik be, hogy ott, a kellemetlen külvilág konfliktusait és 
képmutatását kirekesztve, egy héten át csak heverésszen, olvasgasson, 
kedvenc időtöltéseinek éljen. Nem számol azonban egy váratlan fordulattal: a 
pincébe egyszer csak betoppan alig ismert féltestvére, a huszonhárom éves 
Olivia is. A drog, a világ és önmaga elől menekülő, törékeny és esendő Olivia 
megjelenése nyomán minden megváltozik. Lorenzo kénytelen levetni a 
problémás kamasz álarcát, és tenni valamit, mert nagy baj van... 
Kis terjedelme ellenére valóságos fejlődésregény az "Én és te", melynek 

szerzője a nagy sikerű előzmények - az "Én nem félek" vagy a "Magammal viszlek" - után most 
újabb emlékezetes kamaszhős ábrázolásával ad bizonyságot rendkívüli tehetségéről. 
A Strega-díjas író könyvét Olaszországban eddig már több mint félmillióan olvasták. 
Sokatmondó tény, hogy a világhírű alkotó, Bernardo Bertolucci éppen az "Én és te" 
megfilmesítésével tért most vissza hosszú évek után a rendezéshez. 

Beigbeder, Frederic: Francia regény 

Ez a könyv a hetvenes évek Bovarynéjának regénye, aki a válásával maga 
is folytatta az előző generációk hallgatását a két háború nyomorúságáról. 
Egy olyan férfi regénye, akit elhagytak, hát bosszúból élvhajhász lett, egy 
apa története, aki cinikus lett, mert összetört a szíve. 
Ez a regény egy báty története, aki mindent megtett, hogy ne hasonlítson a 
szüleire, és egy öcs története, aki mindent megtett, hogy ne hasonlítson a 
bátyjára... 
Egy mélabús kisfiú története - egy öngyilkos országban nőtt fel, olyan szülők 
között, akiket boldogtalanná tett zátonyra futott házasságuk... 

Egy olyan ország regénye, amely két háborút is elveszített, de sikerült elhitetnie magával, hogy 
megnyerte őket, majd egész gyarmatbirodalmát elveszítette, úgy téve, mintha ez mit sem 
változtatna a fontosságán. Ez egy új emberfajta története, avagy regény arról, hogyan lettek a 
monarchista katolikusokból kapitalista világpolgárok. 
Ilyen az élet, ahogy én megéltem: egy francia regény. 
Frédéric Beigbeder, a Franciaországban páratlan népszerűségű író, újságíró, könyvkiadó, 
filmrendező és televíziós személyiség díjnyertes regényének kerettörténete és apropója egy 
mélypont: a szerzőt kábítószer-fogyasztásért 2008-ban letartóztatták Párizsban, és csak 
harmadnapon engedték ki, aztán hat szeánszos kényszergyógykezelés következett. 
Fogságának krónikája a család és az addigi életpálya felidézésével váltakozik. Az eredmény: 
szellemesen komoly, sziporkázóan önkritikus, mozgalmasan őszinte mű. Igazi francia regény 

Könyvajánlást készítette: Erdélyi Györgyi olvasószolgálatos könyvtáros. 
Még több könyvajánlást találtok a honlapunkon: http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/449 
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Kiállítás 
Mesék képekben, Rékai Lilla kiállítása megtekinthető a könyvtárban 

     

 

Fonotéka 
A könyvtár honlapján megtekinthető azoknak a kölcsönözhető gyermek 
és felnőtt Hangoskönyveknek a listája, melyek könyv formájában / 
könyvként/ is kölcsönözhetők könyvtárunkból. 
 
 
 
A Zene Világnapja 
Október 1-jén a zenei könyvtárosok óvodás és iskolás csoportok 
számára tartott foglalkozásokon megünnepelték a Zene Világnapját. 
 
 

Gyermekkönyvtár – ÚJ - CSAK OVISOKNAK 

 
Szeretettel várunk minden érdeklődő óvodás csoportot az újonnan induló foglalkozásainkra, 
melyek során kortárs magyar gyermekírók könyveivel ismerkedünk: 
 
 

 Zágoni Balázs: Barni könyveiben egy nagycsoportos óvodás szemével nyerünk 
betekintést a körülöttünk lévő világba. 

 Berg Judit: Maszat sorozata két-három-négy évesek ügyes-bajos dolgairól mesél.  

 Berg Judit: Cipelő cicák sorozata a három Cipelő, Cirő, Pepe és Lőri valamint Zserbó 
kalandjait mutatja be. 

 Berg Judit: Tündérnaptár Panka és Csiribi, a két kis tündér történetén keresztül egy év 
fontosabb eseményeivel ismerkedünk. (Húsvét, szüret) 

 Bartos Erika: Bogyó és Babóca sorozat főszereplői Bogyó a csigafiú és Babóca a 
katicalány az óvodai gyerekközösséget mintázza. 

 Bartos Erika: Anna, Peti és Gergő sorozat könyvei egy család hétköznapjait mutatják be 
kisgyermekek szemszögéből. 

 Bartos Erika Hoppla meséiben a pécsi lakosú süni, a borz és a kutyus vezeti végig a 
városon a gyerekeket  

 Csukás István: Egy kiscsacsi története, már klasszikusnak számít. 

 Marék Veronika „gesztenyegyereke”, Kippkopp és kismackója, Boribon a mai 
gyerekeknek is kedves. 

 
 



Előzetes megbeszélés alapján bármilyen más témára is felkészülünk, illetve a régi 
foglalkozásaink közül is választhattok: 
Állatkölykök, Az emberi test, Család, Erdő, Farsang, Háziállatok, Hónapok, Húsvét, Januári 
népszokások, Jön a Mikulás!, Karácsony, Könyvtárismertető, Közlekedés, Környezetvédelem, 
Lepkék, Madarak, Mese óra, Márton nap, Nyár, Ősz, Őszi jeles napok, Őszi termések, Szelektív 
hulladékgyűjtés, Tavasz, Tavaszi virágok, Tél, Téli álom, Tréfás mesék, Vadállatok, Víz- tavak 
élővilága 
 
Foglalkozások 
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, Mészáros Zsófia és Válé Judit várja! 

 

Sportközpont 

Sportolási lehetőségek intézményünkben, szeptemberi sporteredmények, Sors Tamás 
paralimpiai bajnok kiállítása a Művelődési Házban, októberi események. 
 
 
Hölgyeknek ajánljuk 
Aerobic  Hétfő, Szerda és Péntek 18.00-19.00 
Lady fitness  Kedd és csütörtök  19.00-20.00 
Aqua fitness  Hétfő, Szerda és péntek 19.30-20.30 
Zumba fitness  Kedd    18.00-19.00 
 

Uraknak ajánljuk 

Kondicionálás  Minden hétköznap  14.00-22.00 
 
 
DOLGOZÓI ÚSZÁS 
Kedd 12.00-12.45  Hétvégén 12.30-14.00 

 
 
Szeptemberi események 
2012. szeptember 25-én Atlétika ügyességi és váltófutó csapatbajnokság  (Megyei 
diákolimpia) 
 
Fiúk: Lányok: 
  
II. helyezés magasugrás: III. helyezés magasugrás: 
  Major Norbert 12.b   Hajdú Melitta 10.b 
  Kőhalmi Máté 12.a   Koltai Vivien 10.b 
  Panka Péter 10.a   Gallai Gréta 10.b 
  Tarr Gergő 11.b   Táskai Fanni 10.c 
  
II. helyezés gerelyhajítás: II. helyezés gerelyhajítás: 
  Kovács Levente 12.b   Kovács Denise 12.c 



  Kőhalmi Máté 12.a Marat Georgina  11.c 
  Major Norbert 12.b   Kiss Henrietta 11.c 
  Róth Gergely 11.b   Görög Nikolett 10.a 
  
II. helyezés diszkoszvetés: II. helyezés svéd váltó: 
  Kovács Levente 12.b   Kovács Denise 12.c 
  Róth Gergely 11.b   Táskai Fanni 10.c 
  Németh Dániel12.b   Hallgató Zsaklin 11.b 
  Minárik Kristóf  12.a   Szabó Kitti 10.c 
  
II. helyezés távolugrás:  
  Major Norbert 12.b  
  Kőhalmi Máté 12.a  
  Panka Péter 10.a  
  Klits Viktor 12.b  

Sírva nézte végig a győzelmi úszást  

Nem láttam semmit, csak sétáltam le-föl és sírtam – ezt mondta Dr. Petrov Anatolíj 
mester arra a kérdésre, hogy milyen érzésekkel nézte végig tanítványa, Sors 
Tamás paralimpikon aranyat érő versenyzését. Mindezt a tanítvány és sok-sok 
érdeklődő is hallhatta az ANK Művelődési Házában, ahol szeptember 28-án, 

pénteken megnyílt az Olimpia és Paralimpia 2012. Interaktív- és történeti fotókiállítás. (A 
kiállítás október 5-ig látogatható.) 

Az ANK Úszóklub országos és világhírű kiválóságai, mint Jakabos Zsuzsanna, Pásztory Dóri 
valamint Sors Tamás, példaképek az új generációk számára, akik a kiállítás megnyitóján is 
áhítattal nézték a levetített paralimpiai győzelmet hozó úszást. Kíváncsian érintették meg Tamás 
érmeit, az aranyat, az ezüstöt és a bronzot, mert mindháromból jutott neki Londonban, és fürgén 
ostromolták autogramokért. A többszörös világ- és paralimpiai bajnok úszó elmondta a 
gyerekeknek, hogy a sport fantasztikus élményekkel ajándékozta meg, ezért mindenkinek azt 
tanácsolja, hogy keresse meg önmaga számára azt a fajta mozgást, amellyel azonosulni tud, 
amelyben jól érzi magát, ezt követően pedig kitartóan és szorgalmasan tegyen meg mindent 
annak érdekében, hogy a lehető legtöbben hozza ki magából. Tamás kedvesen, őszinte 
nyíltsággal beszélt, és fogadta a kicsik rohamát, a népszerűséget megszokni nem lehet – tette 
hozzá, de örömmel viselni igen. Elmondta azt is, hogy London óta még csak lazított, eleget tett 
a számtalan felkérésnek, amelyeken a diákok szintén vele akartak találkozni, hamarosan 
azonban újra az uszoda felé veszi az irányt, hiszen készülnie kell a következő versenyekre és 
persze a legnagyobbra, a négy év múlva újra kezdődő Paralimpiára, Rió de Janerioban. Az ANK 
diákjai és intézményének dolgozói pedig mi mást is tehetnének, minthogy egy „Köszönjük 
Tamás!”, „Köszönjük, Tolja bácsi!” feliratú emléklappal kifejezték örömüket, büszkeségüket e két 
nagyszerű sportoló felé. 

» Kapcsolódó galéria 

Októberi események 

 
2012. október 4. Atlétika egyéni — csapatbajnokság 
2012. október 6. Delfin Kupa 
2012. október 6. Diák kötöttfogású nemzetközi rangsorverseny – birkózás 
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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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