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Október 6-ra emlékeztünk

Október  6-án az 1849-ben kivégzett  13 aradi  tábornokra  emlékeztünk  9/1,  10/9,  11/2,  11/11,
11/13, 12/2 és 12/8. osztályos tanulók közreműködésével. Az ünnepségre a Pécs TV is iskolánkba



látogatott és a műsor után rövid interjút készített Ligetfalvi Orsolya tanárnővel, aki elmondta, hogy
egy ilyen iskolában, mint a miénk, ahol olyan tanulók járnak, akik többségének nincs olyan családi
háttere,  ahol  az efféle  ünnepek  igazi  jelentőségére  felkészítenék,  ott  a  mi  feladatunk,  hogy  a
megfelelő légkört megteremtsük és megmutassuk, miért fontos egy-egy ilyen megemlékezés. És
ha ezt megfelelő módon, eszközökkel, az érdeklődésüket felkeltve tudjuk megtenni, akkor sikerült
elérni a célunkat. A szereplők közül Hartlieb Gerhardot kérdezték meg október 6. jelentőségéről,
aki szerint a kivégzett tábornokokra azért kell emlékeznünk, mert ez a magyar történelemnek egy
olyan eseménye,  ami  egy macskakő azon az úton,  ami  történelmünk során az ország jelenlegi
helyzetéhez vezetett. Az összeállítást a Pécs TV Pont Ma című műsorában láthattuk 2008. október
6-án este 6 órakor.
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Képzeld el...

Az '56-os forradalom emlékére október 22-én a Rét utcai épületben iskolánk néhány tanulójának
köszönhetően belekóstolhattunk a forradalmár fiatalok mindennapjaiba.

A kultúrteremben a  srácok  egy  20 perces színpadi  előadással  vártak  minket,  a  félig  elmaradt
tanóráknak örülő diákokat.

Lássuk be, először senkinek nem ért fülig a szája, amikor meghallotta, hogy megint ünnepség...
pff!  Na,  ne...  De  a  lényegretörő  előadás alatt  a  diáksereg nevetéssel  nyilvánította tetszését és
természetesen a tapsvihar sem maradt el John Lennon Imagine-je után, ami mellesleg tökéletesen
megkoronázta a kihagyhatatlan előadást.

Csak  így  tovább,  és a  végén már  nem csak az elmaradt tanórák  miatt  ülünk  majd be  néhány
percre...

Földi Kata 11/13

 

Janus-vetélkedő
2008. október 16.

NAGY SIKERŰ JANUS PROJEKTNAP AZ ISKOLÁBAN

Összesen  20  csapat  indult  útnak  az  Angster  Szakképző  Iskolából  október  16-án,  a  4.  tanórát
követően Pécs belvárosába, hogy megvizsgálja, milyen műemlékek találhatóak a Janus Pannonius
utcában, megtekintse és részletesen leírja a kapott feladatlapra, milyen a Püspöki Palota kertjében
található Janus-szobor és gyűjtsön némi mandulát.

Az említett csütörtöki napon rendezte meg iskolánk magyar munkaközössége a diákok számára a
Janus projektnapot abból az alkalomból, hogy október 21-én a Pécsi Székesegyház altemplomában
Janus Pannonius 17 éve előkerült maradványait végső nyugalomra helyezték. Ily módon kívántunk
megemlékezni az 1400-as években Mátyás király uralkodása alatt élt neves reneszánsz költőnkre,
aki 1459-től haláláig, 1472-ig volt városunk püspöke.

A délelőtti feladatot gyorsan, ügyesen teljesítette valamennyi csapat. A Janus-vetélkedő 14 órától
kezdődött  az iskola  kultúrtermében.  Minden  csapat  négy  fős volt,  így  a  nagyterem  zsúfolásig
megtelt  az  összesen  80  versenyző  angsteres  diákkal.  Miután  Gőbölösné  Hamar  Judit
igazgatóhelyettes megnyitotta az eseményt,  további három feladat megoldása várt a tanulókra.
Egy a költő életéről szóló TOTÓ-t kellett kitölteniük, majd elkészítették az általuk elképzelt Janus
Pannonius-címert.  Ezeknek  a  kis  alkotásoknak  a  többsége  nagyon jól  sikerült,  ezért  kiállításra
kerülnek a Rét utcai iskolaépület földszintjén. Legvégül az újratemetéssel és Janus munkásságával



kapcsolatos villámkérdésekre válaszoltak a versenyzők.

Miután a csapatok előzetesen felkészültek  a költő életrajzából  és az újratemetéssel  kapcsolatos
anyagból, kiválóan teljesítették a feladatokat, s a helyezések egy-egy, illetve fél pontokon dőltek
el.  Ugyanennek köszönhetően, ahogy Simon Tünde  tanárnő,  a vetélkedő vezetője,  fogalmazott,
olyan tanuló nem akadhatott  a  jelenlévők közül,  aki Janus Pannoniusszal  kapcsolatos ismeretek
nélkül tért haza azon a csütörtöki napon.

Az eredményhirdetésre október 17-én, a 6. óra után került sor. 1. helyezést a 12/7. osztályból a
Krónikák  csajai  csapat ért  el,  2.  lett  a  Csezmicezi  mandulák  a 12/6.  osztályból,  a  3.  helyezett
csapatok holtversenyben a Medvevár a 10/9.  osztályból és a Leonardo angyalai  a  11/10-ből.  4.
helyezést ért el a Dunántúli mandulafa-csapat a 10/11. osztályból, 5. pedig a Pannónia csapata a
11/13.  osztályból.  Nyereményeik  könyvek,  videokazetták,  illetve  könyvesboltban  beváltható
vásárlási utalványok voltak.

K.-Sz. A.

Sétálj velünk!

2008.  szeptember  15-étől  iskolánk  is  csatlakozott  a  Dunántúli  Napló  SÉTA  (Sajtó  és  tanulás)
programjához,  így  tanulóink  írásait  már  a  Dunántúli  Napló  hasábjain  is  olvashatjuk.  A
foglalkozásokat Fülöp Zoltán , újságíró tartja minden kedden negyed 3-tól a klubban.

Továbbra is várjuk azokat a diákokat, akik kedvet éreznek az újságíráshoz!

Akikre már büszkék vagyunk: Földi Kata (11/13.) Ákosról írt, Zalabai Zsófia (11/3.) a magyar rock
nagyjaiból szemezgetett és a mai újságban (október 16.) jelent meg Kotroczó Gergely (11/2.) írása
a tévénézésről. És itt, most Schlitt Dani írását olvashatod.
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Néző vagyok, ments ki innen!

Sokszor ülünk itt, vagy ebben a pillanatban is épp itt ülünk! Igen, most kedvenc karosszékünkről,
vagy  kanapénkról  beszélek,  amikor  egy  hosszú nap után  (vagy  épp közben)  belesüppedünk  a
semmibe való bámulásba. A TV-ről van szó. Nem lehúzni akarom a TV fontosságát, hisz’ ez a világ
egyik legelterjedtebb hírközlési eszköze. Az érdekes inkább az, hogy hová is fajul és vele együtt a
társadalom. Mióta kis országunkat is elérte a "csodás" Valóság Show-k hulláma, azóta mindenki
annyira "Önmagát" adja,  hogy sokan észre sem veszik,  mennyire görcsösen akarnak hasonlítani
egy-egy külföldi, vagy magyar hírességre. Anno’ sokak nagyra törő álmai törtek darabokra, amikor
az első válogatásokon kiestek. Tehát tekintsünk vissza, hogy az első "meneteken" túl mire is vitték
a legkedvencebb valóság show-szereplőink, akiket estéről estére néztünk. VV Anettünk és Ágicánk
a mai napig betelefonálós játékot vezetnek (hát…). Majkánk azóta egy külön médiaszemélyiséggé
nőtte  ki  magát.  Bár  (2.0)  sok  helyen  és műfajban  megfordult,  visszatért  gyökereihez  ugyanis
egykori szereplőként most egy valóságshow műsorvezetője. A többiek néha feltűnnek promotálni
egy-egy terméket vagy szolgáltatást, esetleg hallhatunk ilyen-olyan botrányaikról, de így vagy úgy
megszűnt  az érdeklődés irántuk.  Ma  már  felesleges  országra  szóló  válogatásokat  hirdetni  egy
realilty elindításához, hiszen a magyar média már épp elég celebet kreált nekünk, hogy műsort
indíthassanak  róluk  kedvenc  kereskedelmi  csatornáink.  De  miért  is  nézzük?  A  válasz  nagyon
egyszerű: mert érdekel  minket.  Érdekel  minket,  hogy hírességeink egy kis figyelemért cserébe
képesek bevállalni azt is, hogy borzalmas vendéglátók, vagy épp a konyhában való teljesítményük
még a rántotta határát is igen óvatosan súrolja. Persze van ellenpélda is,  de elvégre a lényeg a
szórakoztatás és a szórakozás. Ezzel nincs is semmi baj, egy bizonyos határig természetesen! Ez a
határ ott húzódik, ahol a néző teljesen átadja magát a képernyőnek és szinte saját magát vakíttatja
el a sztárokkal,  gondolván, hogy mindig történik velük  valami abszurd a kamerák előtt.  Amikor
kimegy a fejünkből, hogy az ország Gáspár Győzijének is forgatási engedélyt kell kérnie, mielőtt
besétál  Virággal  egy  üzletbe  vagy  egy  hivatalba.  Kétszer.  Igen kétszer  megy  be,  mivel  látjuk
Győzőt besétálni kintről és egy ügyes vágás után már a bejárattal szemben bentről is, valahogy fel
sem tűnik, hogy nincs egymással szemben két operatőr kollega, pedig ez csak úgy lehetséges, ha
kétszer veszik  fel a  jelenetet egymás után és itt  meg is bukik  a történet,  ami  a reality-t és a
spontaneitást érinti.  Persze nem törvényszerű hogy mindenkinek észre kell vennie  ezeket a kis
"hibákat" de azért nem árt figyelni, "mert nem minden arany, ami fénylik"! Azt meg főleg nem kell
elhinni,  hogy  "sztárocskáinkat"  csak  úgy  "kipottyantják"  a  dzsungelbe!  Nem  kell  megfeszülve
aggódnunk  értük,  hisz’  nagyon vigyáznak  rájuk,  ugyanis  a  cél  itt  is  a  szórakoztatás,  a  fóbiák
legyőzése és az emeltdíjas sms-ek,  no meg persze itthon várja őket a dicsőség és a zsíros sztár
gázsi! Én azt mondom, ne hajszoljuk mindenáron a hírnevet és ne ragaszkodjunk foggal-körömmel
a hírességektől látott sémához. Hagyjuk, hogy szórakoztassanak minket celebjeink, de vigyázzunk,
hogy ne vakítsanak el a nagynak és ígéretesnek tűnő médiafogások!

Schlitt Dániel 11/13

Önkéntes száműzetés
avagy



az európai szellem kísértése

EVS.  Ez  az  angol  rövidítése  annak  a  programnak,  mely  évek  óta  biztosít  lehetőséget  fiatal
felnőtteknek, hogy megismerjék más országok kultúráját,  nyelvet tanulhassanak, barátkozzanak
idegen  nációkból  érkezett  sorstársaikkal,  humánus  gondolkodást  sajátítsanak  el,  miközben
önkéntesként  megpróbálják  környezetüket  jobbá  és  liberálisabbá  tenni:  az  Európai  Önkéntes
Szolgálatnál eltöltött hosszabb-rövidebb idő segít egy egységes, Uniós vagy globális gondolkodás
megteremtésében.

Október  14-én,  kedden  volt  a  Dél-dunántúli  Regionális  Munkaügyi  Központ  és  a  Mobilitás
Dél-dunántúli Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda közös képzése az Európai Önkéntes Szolgálattal
és  a  Nemzetközi  Ifjúsági  Cserékkel  kapcsolatban,  mely  végül  kötetlen  beszélgetésbe,  majd
élménybeszámolóba csapott át. Nem nehéz baráti hangot megütni négy jelenlévő érdeklődővel.

Bevallom,  kedvet  kaptam  az  önkéntességhez.  18  és  30  év  közti  fiatalok  közé  tartozom,  aki
nyelveket  szeretne  tanulni,  érdekel  a  közös  munka  más  emberekkel,  nyitott  vagyok  az  új
gondolatokra, tapasztalatokra. Kíváncsi vagyok, hogyan bírnám egy évig, vagy csak pár hónapig,
távol  mindattól,  amiből  amúgy is ki akarok szakadni néha.  Ki  ne ábrándozott volna már  arról,
milyen lenne megélni saját lábon, egyedül, messze? Legrosszabb esetben verseskötet lesz belőle.

Persze, számítanom kell rá, ha jelentkezek is egy itteni küldő szervezethez, legalább hat hónapot
kell várnom, mire valahol sorra kerülhetek. Németországban beleszámít az egyetemi felvételibe,
hatalmas az érdeklődés egész Európában. Sokan látnak benne egy jó bulit, és tulajdonképpen az is.
El kell  végezned a feladatod önkéntesként a szociális vagy akár  kultúrszférában.  Interkulturális
tanulás. Nem hangzik jól?

Pécsett érdemes felkeresni a Mobilitás Rákóczi úti irodáját, nem csak jelentkezni lehet náluk, de
bármikor  elhalmoznak  információval  is,  ezt  bebizonyították  a  tervezett  3  órásról  egy  órásra
rövidült,  de  teljes  mértékben  kielégítő  tájékoztatón.  Lehetőség  van  beszélgetni  a  programot
megjárt  fiatalokkal,  találkozni  más országból  érkezőkkel  akár  a  belvárosban  sétálva.  Valamint
felvilágosítást  kaphatsz  a  Fiatalok  Lendületben  Program  további  alprogramjairól  is  (Fiatalok
Európáért,  Fiatalok  a  világban,  Ifjúságsegítők  támogatása,  Ifjúságpolitikai  együttműködések),
felkeresheted őket e-mailben is: ddriszi@mobilitas.hu,  vagy látogass el a következő weboldalak
valamelyikére:www.mobilitas.hu, www.eurodesk.hu,  www.salto-youth.net,  www.europa.eu/youth
és tájékozódj.

Merre mennék? Ha liberalizmus, akkor egyértelműen Hollandia, de mi van a többivel? Egy Közép-
európai,  pezsgő életű kisváros? És mi van Dániával, Spanyolországgal, Berlinnel?  Milyen nyelvet
tanuljak? Mit látogatnék meg? Morrison sírját,  London partyhelyeit? Valószínűleg, a döntés ki fog
hatni egész életemre. Kísért az európai szellem. Ez talán már tényleg az.

Hartlieb Gerhardt 11/13

Diákönkormányzati hírek

Újdonság! Iskolánk honlapján (www.angsterj-pecs.sulinet.hu) a Diákoldal menüpontban találjátok a
Diákönkormányzat  blogot,  ahol  olvashattok  mindenről,  történt,  vagy  ami  történni  fog,  és  itt
írhattok is nekünk, válaszolunk rá!

A  diákönkormányzat  alakuló  ülését  2008.  szeptember  17-én  tartottuk  a  klubban  30
diákönkormányzati képviselő részvételével. Nem volt jelen 22 osztály képviselője.
 
Napirendi pontok:
 
1. Az elnökségi tagok és az évfolyam-képviselők megválasztása
 
A Diákönkormányzat elnöke: Budai Bence
 
Elnökhelyettesek: Szabó Máté (Rét utcai épületben); Kaczur Kíra (Petőfi utcai épületben)
 
Irodavezető: Kemény Klaudia
 
Évfolyam-képviselők:
-    09. évfolyam: Tamás Nikolett
-    10. évfolyam: Csikós Mercédesz
-    11. évfolyam: Bayer Zsolt, Kormos Bálint
-    12. évfolyam: Miklai Mónika
 
2. Az igazgató úr kérése a diákönkormányzathoz
 
A diákönkormányzati tagok hívják fel osztálytársaik  figyelmét a dohányzás szabályaira és annak
betartására:
-    18 év alattiak ne dohányozzanak; akik dohányoznak, az arra kijelölt helyen tegyék; a csikket az

mailto:ddriszi@mobilitas.hu
http://www.mobilitas.hu,
http://www.eurodesk.hu,
http://www.salto-youth.net,
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erre a célra kihelyezett edényekbe dobják.
-    A diákönkormányzati tagok figyeljenek oda arra,  hogy minden osztályban legyenek kinevezett

hetesek, és lássák el teendőiket. Figyeljenek oda arra, hogy osztálytársaik ne lógjanak órákról,
és ha nem betegek, ne hiányozzanak az iskolából. Fokozottan figyeljenek a tantermek épségére
(több tanterem is felújításra került) – padok, székek, falak, táblák ne rongálódjanak! Kár esetén
a kárt okozóval kell megfizetni a kárt.

-    Illemhelyek  épségére,  tisztaságára  is  ügyelni  kell,  csempék  ne  legyenek  letörve,  fal
összefirkálva, mindent rendeltetésének megfelelően kell használni! Amíg nem lesz változás ezen
a téren, nem lesz WC-papír és szappan a mosdókban.

-    A lányok ígéretet kaptak az Igazgató Úrtól,  hogy lesz WC-papír  és szappan, de csak az  első
rendbontásig.

-    Diákügyelet létrehozása udvaron, folyosókon, mosdókban.
-    Az iskolának vannak néptánc ruhái.  Az Igazgató Úr  szeretne néptánc csoportot kialakítani  az

iskolában. Ezzel kapcsolatban felmerült az igény társastánc, moderntánc vagy aerobic oktatásra.
-    Felmerült  az  igény  közös  tanár-diák  fórumokra,  ahol  a  diákok  kérdéseket  intézhetnek  a

meghívott  tanárokhoz.  Igény,  probléma  esetén  bármelyik  osztály  indítványozhatja  a
diákönkormányzatnál ilyen fórum létrehozását, jelezve, hogy melyik tanárt, tanárokat szeretné
rá meghívni.

 
Az ülés végén a Diákönkormányzat megfogalmazta kérését,  javaslatait az Igazgató Úr felé,  amit
majd külön levélben juttatunk el hozzá.
 
3. Éves tennivalók, programok megbeszélése:
-    Részvétel a városi diákönkormányzati üléseken, melynek október 14-én 17 órakor iskolánk fog

helyet biztosítani.
-    Részvétel a városi diákönkormányzat táborában.
-    Részvétel a Dunántúli Napló Séta Programjában és az Angsterland iskolaújság szerkesztésében,

írásában, működtetésében.
-    Október 10-én Szecskaavató megrendezése, első előkészítő megbeszélés: október 25. 14 órakor

a klubban.
-    Valentin-nap és farsang megszervezése (febr. 13.)
-    Angster-nap megszervezése (ápr. 24.)
-    Havonta  ülésezés,  minden hónap első  szerdájának  délutánján a  klubban,  elnökség  számára

gyakrabban, illetve események előtt külön megjelölt időpontokban.
-    Kirándulások, klubdélutánok, karaokézás, csocsóbajnokság megszervezése

Jegyző: Bayer Viktória 10/10

Szecskaavató

Mi, mint győztes szecska csapat, elmeséljük mi mindent éltünk át ezen a napon, illetve azt, hogy a
felkészülésünk hogyan zajlott!

Már a szecskaavató előtt 1-2 héttel értesültünk arról, hogy zenés, táncos produkciót kell előadnunk.
Összeálltunk jobbnál jobb ötletekkel,  és az osztályfőnöknéni segítségével sikerült összehozni egy
eléggé vicces táncot az EMO stílusra.

Eljött a nagy nap: Október 10.

Napközben még tanítás volt, de annyira izgatottak voltunk, hogy képtelenek voltunk odafigyelni a
tanórára.

Tanórák után kerestünk egy üres termet,  ahol  nyugodtan fel  tudunk készülni (haj egyenesítés,
sminkelés, öltözködés) és nem zavar minket senki.

Elkezdődött  a  szecskaavató:  Az  udvaron  kellett  gyülekezni,  és  egy  kis  beavató  szöveg  után,
mindenkinek a kultúrteremben kellett helyet foglalnia. Itt minden osztály bemutatkozott. Ezután az
Ofőnéni kihúzta a menetlevelünket, és mentünk az első helyszínre.

A. Autó-terror: Itt az volt a feladatunk, hogy a derekunkra kellett kötni egy zsinórt, aminek az
alján kavicsok voltak.  Elénk raktak egy kisautót és a csípőnkkel ringatni kellett  a  zsinóron lévő
kavicsot és így eltalálni vele a kisautót,  hogy célba érjen (Dóri, Dius). Itt maximális pontszámot
kaptunk.

B. Aszfaltrajzolás: Ennél a feladatnál az Ofőnénit kellett lerajzolni.  Itt inkább az Andi és a Dóri
vették ki a szerepüket, de mindenki azért húzott egy-egy csíkot bele. Itt is a maximális pontszámot
kaptuk.

C. Ízkóstolás: Ki kellett találni azt, hogy mi minden van összeturmixolva a pohárba. Itt volt az a
pillanat, amikor már majdnem összeháyntuk a parkettát, de sikerült az összes dolgot kitalálnunk,
ami benne volt. Mint pl.: lilahagyma, kenyér, paradicsomlé, narancs, fűszerpaprika, cukor, só, stb.
(Andi, Dius).



Ugyanitt még azt a feladatot is végre kellett hajtanunk, hogy egy kis feles üveget a lábunk közé
kellett rakni, és vízi pisztollyal próbáltak beletalálni. Remélem, nem kell mondanunk, mennyi volt a
pontszámunk (Dóri, Andi, Bogi, Brigi, Dius). J

D. Eszperente: Kellett húzni egy képet, amiről e-sen kellett 1-2 mondatot mondani. Mi egy kecskét
húztunk, és ha jól emlékszünk azt mondtuk: Meeeg szereted e  cseh remeket.  Eme kecske tejet
evett,  mert  nevetve  evett.  Itt  ezeket  a  mondatokat  úgy  sikerült  mondani,  hogy  egy-egy  szót
mindig hozzárakott valaki.

E. Újságpapíron táncolás: Mielőtt elkezdődött volna, előtte  plusz pontért lehetett kánkánozni.
Elmentünk természetesen, és ott is bohóckodtunk kicsit.  Visszamentünk a kultúrba, de még nem
kezdődött el a tánc, és a hangulat kedvéért táncoltunk (Niki, Dius) éppen arra a zenére, ami csak
úgy spontán ment. Amikor elkezdődött az újságpapírtánc, akkor csak arra törekedtünk, ne lógjón le
a lábunk. De aztán ezt úgy oldottuk meg, hogy háti- putiba táncoltunk. Ebben is nyertes párosok
voltunk.

F. Megafrász: Itt választottunk egy dalt (Dóri, Niki, Andi, Dius, Brigi), amit közösen előadtunk, és
nagyon élveztük. Mikor már lement az összes kezdő osztály, megint hangulatcsinálás érdekében azt
találtam  ki  (>>Dius<<  ),  hogy  énekelek.  Elénekeltem  egyedül  egy  számot,  azután még  egy
számot, de azt már az osztállyal, és nagyon jól éreztük magunkat.

G.  Eredményhirdetés:  Amikor  kihirdették,  hogy  elsők  vagyunk,  felpattantunk  a  székről  és
nagyon boldogok voltunk. Az Ofőnéni nagyon büszke volt ránk!!! Tortát kaptunk (túrótorta), ami
nagyon finom volt!

Ez pont az a nap volt az életünkben, ami örökké élni fog az emlékeinkben, és soha nem feleltjük el.
Ezen a napon ismerhettük meg egymást, és tudjuk már, hogy számíthatunk egymásra. Ha akkor
nem  tartunk  össze  (mindenki  egyért,  egy  mindenkiért  alapon),  nem  mi  lettünk  volna  az első
helyezett.
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A kezdő osztályok bemutatkozó versenyén a 10/9. osztály első helyezett lett, a II. a 9/7. osztály,
III. a 9/5. osztály, és a legjobb produkcióért a 9/2. osztály különdíjban részesül.
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Pályaválasztási Kiállítás és Szakbemutató

Idén  ismét  megrendezésre  került  a  "Pályaválasztási  Kiállítás  és  Szakbemutató" elnevezésű
rendezvény a Szivárvány Gyermekházban.

A  kiállítás  lényege,  hogy  az  oda  látogató  diákok,  szülők  és  más  iskolákból  érkező  tanárok
bepillantást nyerhessenek több mint 25 középiskola által nyújtott lehetőségekbe.

Erre  rengeteg módot találtak  a kreatív  szervezők, az emeleti saroktermekben szakmabemutató
előadások zajlottak  valamint több mint 100 szakmabemutató film  megtekintéséhez biztosítottak
lehetőséget.

A Babits, a Deák és más iskolák mellett természetesen a mi iskolánk is helyet kapott a kiállításon,
méghozzá  nem  kis  feltűnést  keltve,  mivel  közvetlenül  az  épület  bejáratánál  egy  kisebb
autókiállítással üdvözöltük a látogatókat,  míg a bent lévő színpadon iskolánk tanulói Dr. Princzné
Szeri Erika tanárnő vezénylése mellett az általuk készített ruhadarabokat mutatták  be  egy előre
koreografált divatbemutatón.

A  kíváncsiskodók  a  közeli  tanműhelyben  iskolánk  által  oktatott  6  különböző  foglalkozással
ismerkedhettek meg a rendezvény ideje alatt.

Nekem, mint résztvevőnek az a véleményem, hogy azoknak is érdemes lenne kilátogatni efféle
rendezvényekre,  akik  már  túl  vannak  a  pályaválasztáson,  vagy  esetleg  egy  második  szakmát
szeretnének tanulni, mert a kiállítás megragadta és megmutatta a lényeget, hogy szakmát tanulni
érdemes...
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Lapszemle

Mit ajánl az Internet a pályaválasztáshoz?

Szeptember  2-án olvashattuk  a  jobpilot.hu  oldalán a  következőket.  Először  is  arra  hívja  fel  a
figyelmünket  Takács  Gabriella  cikke,  hogy  ne  tantárgyak  alapján  válasszunk  szakmát.  A
pályaválasztás  nem  hirtelen  döntés,  hanem  hosszú  folyamat  eredménye,  ami  időigényes  és
odafigyelést igényel.  Sok csalódást és pénzt spórolhatnak meg a szülők  és a diákok,  ha időben
elkezdenek a kérdéssel  foglalkozni.  Gyakori  hiba a családi hagyomány gyermekre erőszakolása
vagy a szeretett tantárgy alapján történő választás. Több helyen működik a pályaválasztást segítő
ingyenes tanácsadó, emellett az interneten is találhatóak hasznos tesztek.
"Hibás feltételezés, hogy a diákoknak iskolaválasztás előtt hirtelen kell eldönteni, merre tovább. A
pályaválasztás  ugyanis  nem  egyik  pillanatról  a  másikra  spontán  eldöntött  kérdés,  hanem
hosszadalmas, időigényes és odafigyelést igénylő folyamat" - figyelmeztet egy gyakori hibára Kiss
István  tanácsadó  szakpszichológus.  A  leggyakoribb  tévedések  között  tartják  nyilván,  hogy  a
középiskolások kedvenc tantárgyaik,  érettségi jegyeik alapján szeretnék a továbbhaladási irányt
választani. "A tantárgyakban nyújtott teljesítmény ritkán rendelhető hozzá a konkrét foglalkoztatási
területhez" - véli Kiss István. Egy példa: nem biztos, hogy a nyelveket kiválóan beszélők kizárólag
nyelvtanárként tudják elképzelni az életüket.
Aprólékos vagy nagypályás, magányos vagy társas?
Szülőként  viszont  némi  odafigyeléssel  már  egészen  kis  kortól  kezdve  felmérhető  a  gyermek
érdeklődésének iránya. Érdemes figyelemmel kísérni, milyen tevékenységek kötik le a figyelmét.
Sok mindenről árulkodhat, hogy magányosan vagy társaságban szeret-e tevékenykedni, kedveli-e
az  időigényes,  aprólékos  feladatokat,  hajlamos-e  hosszabban  elmélkedni  vagy  inkább  a
nagyszabású tervek kiötlése vagy mások irányítása foglalkoztatja jobban.
Ugyanakkor vigyázni kell az előítéletekkel is.  A fiúktól gyakran elvárják a technikai érdeklődést,
míg a lányokat automatikusan a társas tevékenységekkel, a másokon segíteni akarással kapcsolják
össze. Egyáltalán nem biztos, hogy a számítógép előtt sokat időző fiút a számítógép, a programozás
technikai részletei kötik le. A lányok segíteni akarását,  társaságigényét sem árt árnyalni. A fenti
tulajdonságok  például  bolti  eladóként,  fodrászként,  pszichológusként,  más  és  más  hangsúllyal
érvényesülnek: annak ellenére, hogy mindhárom területen emberekkel foglalkoznak majd.
Hiba a túl korai pályaválasztás is
Gyakori hibaforrás lehet az idejekorán elindított pályaorientáció is. "Egyes szülők már a gyermekük
születése előtt eldöntik, milyen pályára szánják és elképzelésüket következetesen véghez is viszik.
Az esetek  többségében ez meg  is  valósul,  persze  az  érintettek  kárára.  Az eredmény  gyakran
kiégettség és frusztráció lesz "- mondja Kiss István. A pályaválasztáshoz természetesen számos, az
adott  szakma  gyakorlásához  nélkülözhetetlen  információra  is  szükség  van.  Fontos,  hogy  ne
ábrándokat kergessünk, hanem valós információkkal rendelkezzünk a választott szakterületről akár
a területen dolgozó barátok, ismerősök, családtagok hatékony segítségével.
Film és szoftver segíti a szakmakeresést
A szakmaválasztáshoz személyesen és az interneten keresztül is segítséget kaphatunk. Budapesten
például  betérhetünk  a  munkaügyi  központ  keretein  belül  működő  Foglalkozási  Információs
Tanácsadóhoz  (FIT)  Békásmegyeren  (tel.:  243-8670).  Az  érdeklődők  néhány  perces  filmeket
nézhetnek meg az egyes szakmákról  és különféle mappákba rendezve tekinthetik  meg,  hogy a
szakma elsajátításához mi szükséges. A pályaválasztás előtt állókon kívül sok tanár,  szülő illetve
pályakorrekció előtt álló fiatal is megfordul a kirendeltségen. Az érdeklődők emellett számítógépes
programmal tesztelhetik, mi érdekli őket igazán. A szoftver a kitöltőket öt típusba sorolja: a kétkezi
munkát  szerető  tárgyiasokra,  az emberekkel  foglalkozni  szerető  szociális  beállítottságúakra,  az
önálló munkavégzésben gondolkodó irányítókra, az állandó innováción fejüket törő kreatív újítókra
és az ismétlődő  feladatokat szerető  és ezért adminisztratív  munkát szerető  módszeresekre.  Ez
azonban csak akkor működik hatékonyan, ha jó a pályaválasztás előtt álló fiatal önismerete.
Személyes tanácsadással keresik a karrierutat
Személyes  vagy  csoportos  tanácsadást  kínál  az  Országos  Felsőoktatási  Információs  Központ
pályaorientációs szolgálata (tel.: 477-3131). "Személyesen vagy e-mail-en keresztül - átgondoljuk
az eddigi tanulmányi  pályafutást,  a  szakmai  területekre vonatkozó különféle  tapasztalatokat.  Az
együttes munka során megfogalmazzuk a  vágyakat,  és kialakítunk egy reális  képet a  jövőben



elérhető  célokról.  A  célok  eléréséhez szükséges tanulmányi  útvonal,  a  szükséges képességek,
készségek,  valamint  a  várható  akadályok  leküzdési  lehetőségeinek  összeállítása  jelenti  a
tanácsadási munka záró fázisát" - áll a szolgáltatás tájékoztatójában.
Tesztek az interneten
A  személyes  tanácsadás  mellett  internetes  tesztek  is  segítik  a  tájékozódást.  Ilyen  például  a
www.milegyek.hu foglalkozásválasztást segítő portál. Az oldal 50 pontos foglalkoztatási érdeklődési
kérdőíve például kifejezetten a pályáját kereső személyiségére koncentrál, és a személyiségtípust
vázolja fel ilyen kérdésekkel: szoktál felelősséget vállalni dolgokért, szeretsz-e a dolgok mélyére
ásni, esetleg megépíteni, szerelni vagy javítani dolgokat? A portálon a fentiek alapján a szakmák
gyűjteménye segít betájolni, mely foglalkozáshoz milyen személyiségjegyek illenek.

Szakmunkáshiány Európa szerte

Létszámgondok. Könnyebben tudják majd összehasonlítani a munkáltatók az EU-n belül különböző
tagállamokban  szerzett  munkavállalói  diplomákat  és  egyéb  képesítéseket  annak  az  új
keretrendszernek a segítségével,  amelyet formálisan szerdán írt  alá  az Európai Parlament és a
miniszteri tanács soros elnöke. Az Európai Képesítési Keretrendszer (EQF) névre keresztelt ajánlás
révén egyszerűbb lesz a külföldi munkavállalás, és a remények szerint többen is élnek majd ezzel a
lehetőséggel, mint eddig.

Az  önkéntes  rendszerként  kiépíteni  tervezett  EQF-ben  részt  vevő  tagállamok  vállalják,  hogy
nemzeti  képesítési  keretrendszerüket  hozzáigazítják  a  most elfogadott  uniós szisztémához.  Már
csak Görögország és Ciprus nem jelezte,  hogy érdeklődne az EQF iránt.  A rendszer nem kívánja
harmonizálni a diplomák és a végzettséget kiadó egyéb okmányok tartalmát, hanem egységesen
mérhetővé próbálja alakítani a papírok mögött lévő tudást, készségeket és képességeket. Ennek
érdekében nyolc képesítési alapkategóriát vezet be. A legmagasabb (8-as) a doktori fokozatnak –
PhD vagy  azzal  egyenértékű –  felel  meg,  a  7-es a  mesterképzés  elvégzéséért  jár,  a  6-os  az
alapképzés sikeres befejezését jelöli a felsőfokú oktatási intézményekben.

A rendszer  révén könnyebbé  válhat  a  szakmunkások  áramlása  is  a  tagállamok  között,  az EU
munkaerőpiacát jelenleg leginkább feszítő problémát,  a  szakmunkáshiányt azonban az EQF sem
tudja megoldani  – mutatnak rá  szakértők.  Magyarországon és Európa-szerte  nagyjából  ugyanis
ugyanazok  a  hiányszakmák.  Ha  az  unión  kívülről  nem  jönnek  tömegesen  például  hegesztők,
lakatosok,  technikusok,  műszerészek,  ápolónők  vagy  ácsok,  akkor  a  tagállamok  csak  egymás
között küzdhetnek meg a túlságosan is csekély kínálatért.

Nagy-Britanniában a Birmingham környéki cégek egy friss felmérés szerint úgy látják, fejlődésüket
leginkább  a  szakmunkáshiány  akadályozza.  Németországban  a  Bitkom,  az  IT-iparág
ernyőszervezete  számolt  be  43  ezer  betöltetlen  álláshelyről.  Erre  Angela  Merkel  szövetségi
kancellár is reagált: azt mondta,  meg kell próbálni  meggyőzni a németeket,  hogy menjenek az
IT-szektorba dolgozni, de ha ez nem megy, akkor külföldről kell szakembereket toborozni.

A  szakmunkáshiány  egyébként  korántsem  korlátozódik  az  EU-ra.  A  Deloitte  felmérése  szerint
például  Ausztráliában  a  megkérdezett  cégvezetők  kétharmada  szenved  ettől.  Az  orosz
áramszolgáltató  monopólium  Kínából,  az  EU-ból,  Törökországból  és  Iránból  csábítana
villanyszerelőket  –  pénze  bőven  van  a  százmilliárd  dollárosra  tervezett  hálózati  fejlesztés
elvégzésére,  csak szakembere nincs elég.  A dél-afrikai  köztársasági elnök  helyettese  szerdán a
külföldi műszerészek és egyéb szakemberek odacsábítását célzó program megalkotását sürgette.
Kanadában  pedig  szintén  szerdán  tették  közzé  a  külföldi  szakemberek  bevándorlásának
megkönnyítését célzó legújabb kormányzati kezdeményezést.

A szakmunkáshiány hazánkban is egyre súlyosabb probléma. Egy év alatt szinte megduplázódott
Magyarországon a tartós munkaerőhiánnyal küzdő vállalatok száma. Míg 2006-ban a hazai cégek 9,
tavaly  már  15 százaléka panaszkodott arról,  hogy egy évnél  hosszabb időn keresztül sem talál
megfelelő képzettségű munkavállalót.  A munkaügyi tárca több mint 7000 vállalatot feltérképező
felmérése alapján a tartós munkaerőhiány több mint fele  szakképzett  fizikai dolgozókra irányul.
Ács-állványozó, bádogos, CNC-marós, esztergályos, alkatrészgyártó, szerszámkészítő, karbantartó,
műszerész, bolti eladó, hentes, cukrász, pék, pincér egyaránt hiányzik az álláspiacról.

Érdekesség, hogy ha az ilyen típusú üres munkaköröket hirtelen feltöltenénk, akkor 23 ezerrel nőne
meg a foglalkoztatottak száma. A legnagyobb munkaerőhiánnyal – 7 százalék körüli – az építőipar
kínlódik. A létszámgondok főleg a tisztán külföldi tulajdonban lévő és a döntően exportra termelő
cégeket érintik.  Ezek az adatok jóval  (átlagosan 20 százalékponttal)  magasabbak az egy évvel
korábbiaknál.

A munkaerőhiányt egy másik felmérés is megerősíti. Az országos HR benchmark elemzés alapján
főleg a magasan kvalifikált mester szakmunkások hiányoznak az álláspiacról. Az itt vizsgált 271 cég
adatai alapján karbantartók, technikusok, műszaki szakemberek lennének keresettek. Az elemzés
alapján tízből nyolc cég szenved attól, hogy szakmunkásokat nehéz toborozni, és megtartani is.

Forrás: http://www.eduport.hu/cikk.php?id=18889&PHPSESSID=59a569cba31547f4a8

Mit ér a szakma nyelvtudás nélkül?

Manapság  már  nem  csupán  a  főiskolai,  egyetemi  diplomához  nélkülözhetetlen  a  használható

http://www.milegyek.hu
http://www.eduport.hu/cikk.php?id=18889&PHPSESSID=59a569cba31547f4a8


nyelvtudás, és maga a nyelvvizsga bizonyítvány még nem feltétlenül jelenti azt, hogy jól ismerjük
és használni is tudjuk az adott nyelvet.  Az augusztus 18-ai Népszabadságban megjelent egy cikk
Herczeg Szonjától,  ami  rámutat arra,  hogy  még egy felsőfokú angol  nyelvtudás sem elegendő
ahhoz, hogy boldoguljunk ebben a globalizált világban. Ha az üzleti világban egy cég terjeszkedni
akar,  minél szélesebb körben akar kapcsolatokat kialakítani,  ahhoz nem elég egyetlen nyelv,  az
angol tudása, ahhoz kommunikálni kell németül, franciául,  olaszul,  spanyolul és a többi nyelven.
Vagyis,  ha  jólműködő  cégnél  szeretnénk  dolgozni,  ahhoz  nekünk  is  több  nyelv  magabiztos
ismeretére van szükségünk,  és természetesen a  szakterülethez tartozó  szakmai  idegen nyelvek
ismeretére is.

bk

A múlt egy darabja

A veterán járművek  azt  a  kort  idézik,  amikor  az ember  és  a  technika  még harmóniában élt
egymással. Ez a nosztalgia lengte át a XIV. pécsi Veterán autós-motoros találkozót is,  amelynek
keretében megannyi gyönyörű jármű vonult fel a hétvégén Baranya  megye útjain.  A rendezvény
pénteki  nappal  kezdődött  ,  amikor  a  nevezés  és  a  versenybírói  eligazítás  zajlott  .  Igen,
versenybírói, mert verseny a javából a találkozó . Kiderült , hogy melyik a legszebb,  legöregebb
jármű és természetesen a résztvevő versenyzők közül is a legfiatalabb és legidősebb. Szombaton
reggel  indult  a  megyei  túra  Pécs-Szentlőrinc-Abaliget-Orfü-Magyarhertelend-Sikonda-Komló-Pécs
útvonalon,  100km táv,  meglepő, hogy a közel  negyven autó és harmincöt motor  műszaki hiba
nélkül teljesítette  a távot,  ez azért is szép teljesítmény, mert mindegyik  gép harminc év  feletti
korral és jónéhány kilométerrel a háta mögött vett részt. A legidősebb jármű közel kilencven éves
és korát meghazudtolva kapaszkodott fel a Mecsek emelkedőin. Vasárnap a pécsi közönségé volt
járműparádé  felvonulás  közönségtalálkozó  Pécs  városában.  Egy  ilyen  rendezvényt  szemlélni
hatalmas  élmény  ennél  csak  az  a  jobb,  ha  részt  is  veszünk  rajta.  Részvétellel  legalább  egy
hétvégére nagyapáink és dédnagyapáink járművei között lehetünk. Érdekes kérdés,  hogy mit is
szeretnek oly sokan ezeken a régi, műszakilag ma már kissé mosolyra késztető járgányokon. Nos,
valószínűleg  a  dolgok  gyökere  ugyanott  van,  amiért  az emberek  ma  is  lelkesedéssel  nézik  a
Colombót.  Ahogy  a film készítői,  úgy a régi autógyártók  is rendelkeztek még azzal  a  régimódi
szaktudással,  amely  az  anyagot  nemcsak  megtervezte  és  megmunkálta,  de  a  lélekből  is
belecsempészett egy kicsit.

Amíg a mai autókat számítógépek tervezik és robotok rakják össze, ezeket az Opeleket, NSU-kat,
Skodákat,  Fiatokat,  Moszkvicsokat,  Volvókat  még  fanatikus,  olajszagú  mérnökök  rajzolták,  és
sámlin ülő gondos szakik rakták össze. Lehet,  nem olyan megbízhatóak, mint a mai társaik,  de
minden autónak külön egyénisége van.

Keszthelyi Tibor

Egészség

Hozd a formád!

Október 3-án 11 órától rendezték meg a pécsi Polgármesteri Hivatal dísztermében a Shape Up,
vagyis  Hozd  a  Formád!  konferenciát,  melyre  iskolánk  is  meghívást  kapott.  A  projekt  célja  az
egészséges életre nevelés már óvodás kortól elkezdve egészen a középiskolás korig. Azért nagyon
fontos már kisgyermekkorban elkezdeni, mert egyre többen szenvednek a gyermekkori elhízástól.
A program 2006-ban indult és több európai ország városa mellett a  pécsi Gandhi Gimnázium, a
Mezőszél  Utcai  Általános Iskola  és a  Budai  Nagy  Antal  Utcai  Óvoda is részt vesznek  benne.  Az
említett intézmények képviselői bemutatták a jelenlévőknek, hogy ők hogyan segítik a gyerekeket
az egészséges életmódban, melyben az egészséges táplálkozás és a mozgás igen fontos szerepet
játszanak. A 3 éves projekt ebben az évben ér véget, de célkitűzéseik megmaradnak ezekben az
iskolákban  továbbra  is.  A  rendezvényt  De  Blasio  Antonio,  a  szervezet  elnöke  koordinálta,  aki
reméli, hogy a város többi intézményében is helyet kap a projekt alapgondolata.
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Kupak az életért

A segítségeteket szeretném kérni. Egy hét éves kisfiú életét menthetitek meg kupakok gyűjtésével.
A kisfiút Molnár Leventének hívják, első osztályos. Segítsünk neki, hogy a 8. osztályt is kijárhassa!

Neked semmi egy kupak, neki az élet. Köszönjük!
Molnár Szilvia 11/10

Mihez kezdjünk a hulladékkal?
 
2008. október 1. és 18. között volt látható a PTE Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar aulájában az
Öko-Pack Kht. és az Öko-Pannon Kht. közreműködésével. A kiállítás a "Hulladékból Termék" nevet
kapta,  és  a  legjelentősebb  magyarországi  hulladékfeldolgozó  és  –hasznosító  vállalat  vett  részt
benne.  A  "Hulladékból  Termék"  kiállítás  az  elmúlt  két  évben  20  hazai  városban  volt  látható
köszönhetően a Gazdasági és Kereskedelmi Minisztériumnak, illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumnak.  A kiállítás célja,  hogy  megismertesse a  lakossággal,  elsősorban a  diáksággal,
hogy hogyan hasznosíthatjuk hulladékainkat. Lássunk néhány ötletet ezekből!

bk
 

 

 

 

 

 

 

  



  

A hulladékfeldolgozás országunkban

A  minap  kis  iskolánk  jóvoltából  betekintést  nyerhettünk  egy  kiállításra,  mely  a  környezetre
veszélyes és veszélytelen anyagok újrahasznosításával és feldolgozásával foglalkozott.

A kiállításon számos ún.  MULTI  cég képviseltette  magát,  mint  pl.  Biokom  Kft.,  Dunapack  Zrt. 
Gránith Papír Kft., Eurocast Kft.

De elég is volt a különböző cégek felsorolásából, ezektől nem leszünk okosabbak. Ezek közül csak
néhányat  emelnék  ki.  Elsősorban  beszéljünk  talán  az  Eurocast  Kft-ről.  A  cégről  mint  hazánk
büszkeségéről  beszélhetünk,  hisz  azon  kevés  cégek,  közé  tartozik,  mely  100%-ban  magyar
magántulajdon. A Kft. 2001-ben a Komárom-Esztergom megyei Mocsa területén létesített egy évi
13000  tonna  kapacitású  alumínium  tömböntödét.  Az  öntöde,  mely  az  ország  3.  legnagyobb
alumínium ötvözeteket gyártó  üzeme,  meghatározó szerepet tölt  be a  hazai  autóiparban is.  Az
öntöde  többek  közt  a  Volkswagen  és  a  Skoda  autógyárak  beszállítója.  Az  üzem
gyártástechnológiája két darab 15-15 tonna folyékony alumíniumot befogadó forgó (olvasztó) és
buktató  (pihentető)  kemencén  alapul.  A  Linde  és  Kromschröder  égőkkel  rendelkező  kettős
kemence-rendszer  és  a  beépített  fémkezelő  technológia  biztosítja  a  magas  minőségi
követelmények  kielégítését.  A minőségre nagy figyelmet fordít  az Eurocast  Kft.  hisz termékeik
90%-át  export  piacon  értékesítik  (Németország,  Ausztria,  Csehország,  Szlovákia,  Szlovénia,
Olaszország).

Ha fémekről beszélünk, beszélnünk kell a  környezetre igen veszélyes műanyagról  és a kevésbé
veszélyes papírról. Ha műanyagról beszélünk, bejön a képbe a Vinil-Mix Bt. A vállalkozás jelenleg 7
fővel működik és évi 150000 kg másodnyersanyagot (hulladékot) dolgoz fel.  A termelés egy 480
négyzetméteres  területen  folyik,  melyhez  tartozik  egy  1500  négyzetméter  nagyságú  udvar.  A
munkafolyamat  hulladékválogatással  kezdődik,  melyet  színenként,  fajtánként,  keménység  és
lágyság  szerint  osztályoznak.  Ezt  követően  kerül  a  hulladék  a  hengerszékre,  mely  először  is
ledarálja, majd a meleg hatására képlékennyé teszi a hulladékot. Ekkor történik a színezés, majd
az átdolgozás,  hogy  a  színek  illetve  az  anyag  egységessé  váljon.  A  hengerek  összehúzásával
szabályozzák az anyag vastagságát, majd hűtés közben feltekerik. Befejezésül szintén hulladékból
készült  papírcsévére  tekerik,  és  ezzel  az  új  alapanyag  elkészült.  A  cég  által  eladott  anyag
hulladékát újra felvásárolják és újrahasznosítják.

Gyakorlatilag a PVC hulladékot a végtelenségig lehet újrahasznosítani.

Akkor,  ahogy az előbb említettem,  térjünk ki  a  papírral  kapcsolatos dolgokra,  azon belül  is  az
úgynevezett ,,Karton Design-ra",  ami az újrahasznosítás szülőatyja,  egy magyar ember nevéhez
fűződik. Ez a személy nem más, mint Terbe János formatervező, aki Pécsett született 1958-ban.
1987-ben diplomázott a Magyar Iparművészeti Főiskola formatervező szakán. Részt vett hazai és
külföldi  kiállításokon,  több  újítása  szabadalmat  kapott,  ipari  formatervezési  nívódíjat  nyert.  A
feltalálók és Újítók Nemzetközi Olimpiáján Genius díjat kapott. Az utóbbi években főleg természetes
anyagokkal dolgozik, keresi a papír újabb alkalmazási lehetőségeit.

Designer  elemként  a  papír  idáig  még  nem  ismert,  de  Terbe  János  meglátta  a  fantáziát  a
kartonpapírban. Napjainkban már különböző egyedi bútordarabokat (könyvespolc, ruhásszekrény,
irodabútorok) és számos sorozatgyártásban folyó kiegészítőt (lámpák, vázák stb.) állít elő.

A tervező meggyőződése, hogy az emberek nyitottak az új megoldásokra és alapvető igényük,
hogy a mindennapokban jól tervezett, egyszerű és használható tárgyak vegyék körül őket.

Nos,  ennyi  fért  a  beszámolómba.  Így  hát  legyen  szó  alumíniumról,  műanyagról  vagy  esetleg
kartonpapírról, már tudjátok, mi is történik vele.
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Változás az iskola-egészségügyi szolgálatnál

A 2008/2009-es tanévtől László Melinda ifjúsági védőnő átkerült a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Szakközépiskolába, helyette Sörös Irén védőnőt találhatjátok meg mindennap az orvosi rendelőben
8-15 óráig,  illetve szerdánként és minden páratlan csütörtökön Vasárosné Szabó Mónika  tölt  be
védőnői feladatokat iskolánkban.  Sörös Irén védőnői fogadóórái a Rét utcai épületben hétfőn és
kedden 8-9 óráig, a Petőfi utcai épületben szerdán 9-10 óráig, Vasárosné Szabó Mónika fogadóórái
pedig  szerdánként  8-9  óráig  lesznek  a  Rét  utcai  épületben.  Forduljatok  hozzájuk  bizalommal
bármilyen egészségügyi kérdéssel kapcsolatban.

Novembertől  Tini  klubot  szervezünk.  Várjuk  ötleteiteket,  témákat  és  jelentkezéseteket  a
védőnőknél!

A szociális munkásunk rovata

Ismét itt az új tanév, ezért megragadom az alkalmat, hogy ezúton is bemutatkozzam azoknak a
diákoknak, akik még nem ismernek. Verbai Csabának hívnak és már harmadik éve iskolai szociális
munkásként dolgozom a suliban. Azért vagyok itt,  hogy ha valamilyen problémátok van,  akkor
legyen valaki,  akihez nyugodtan fordulhattok.  Mivel  is  kereshettek  meg konkrétan? Röviden és
tömören fogalmazva: BÁRMIVEL!!! A könnyebb döntés érdekében megemlítek néhány témakört is.

Ha segítségre vagy információra van szükségetek a kábítószerekről,  a dohányzásról,  a  szexuális
életről és következményeiről (terhesség-nemi betegségek),  az alkoholról, az élet nagy  dolgairól;
vagy ha konfliktusotok van az iskolában, otthon, a barátaitokkal, a párotokkal, a tanáraitokkal, a
családotokban,  akkor keressetek fel, és megpróbálunk megoldást találni!

Akkor  is  rendelkezésetekre  állok,  ha  csak  beszélgetni  van  kedvetek.  Ne  habozzatok,  gyertek
bármikor! Megtalálhattok a Rét utcai épület 023-as irodájában.

Verbai Csaba a Ti szociális munkásotok

Van, aki meghallgat

Pécsi Ifjúsági Lelkisegély: 06-80-505-002

 

Vannak  napok,  amikor  magányosnak  érzed magad,  amikor  nem  foglalkoznak  veled?  Ha  nincs
senki, akivel beszélgethetnél a gondjaidról, a Pécsi Ifjúsági Lelkisegély Szolgálatnál rád figyel egy
hang, és segít, hogy megtaláld a megoldást.

A Szolgálatot hétfőn, szerdán és pénteken 18-21 óra között a 06-80-505-002-es számon ingyenesen
hívhatod vezetékes- vagy mobiltelefonról az ország egész területéről. Nem kell bemutatkoznod, a
Szolgálat anonim, és a titkaidat is bizalmasan kezeljük.

Hívhatsz, ha családi gondjaid vannak, ha rosszul érzed magad otthon. Ha nem jössz ki anyukáddal,
apukáddal.  Ha testvérharcok dúlnak,  nem értitek  meg egymást.  Ha a szüleid éppen válnak, és
nehéz  helyzetben  vagy  emiatt.  Ha  bántalmaznak  otthon  szavakkal  vagy  tettekkel,  mondd  el
nekünk, hogy megkönnyebbülj.

Ha igazságtalanság ért az iskolában,  ha a tanáraid nem szeretnek,  ha az osztályban Te  vagy a
feketebárány vagy konfliktusod van valakivel, ha nem bírod a terhelést,  ha tanulási nehézségeid
vannak, jó erről beszélni, és egy kis segítséggel rájöhetsz, hogyan javíthatsz a helyzeteden.



Ha túl sokat Internetezel, ha számítógépes és videojátékoktól függsz, ha rászoktál a dohányzásra,
ha egyre több alkoholt  iszol,  ha kipróbáltad a drogokat és szenvedélyeid rabja lettél,  ha szinte
egyfolytában fogyókúrázol, s mégsem vagy elégedett magaddal, itt segítséget kaphatsz!

Hívd a Szolgálatot, ha nehezen ismerkedsz a másik nemmel, és gátlásosnak érzed magad. Ha jársz
valakivel,  de épp hullámvölgyben van a kapcsolat.  Ha van egy harmadik,  és nem tudod mitévő
legyél, ha megcsalt, elhagyott, bántott a párod.

Beszélgessünk, ha bizonytalan vagy a nemiséggel kapcsolatban, ha szexuális problémáid adódtak,
ha teherbe estél, és nem tudod, mit tegyél. Ha bármilyen kérdésed van a szexről, amit kínosnak
tartasz mással megbeszélni.

Ha nincsenek barátaid, ha nem fogadnak el olyannak, amilyen vagy, ha úgy érzed, kilógsz a sorból,
és nem találod a helyedet, minket felhívhatsz.

Ha meghalt egy közeli hozzátartozód, ha gyászolsz,  ha elveszítettél egy barátot,  ha elhagyott a
szerelmed, könnyebb úgy, ha beszélhetsz róla valakivel.

Ha  kilátástalannak  látod  a  helyzetedet,  ha  nem  találsz  megoldást,  ha  felmerült  benned  az
öngyilkosság  gondolata,  hívj  bennünket,  beszélj  a  problémádról,  mielőtt  visszafordíthatatlan
döntést hoznál!

Bármit  elmondhatsz,  nincs  túl  kicsi  vagy  túl  nagy  probléma,  arról  beszélgetünk,  ami  neked
lényeges. A Pécsi Ifjúsági Lelkisegély érted van, számunkra a hívó a legfontosabb.

Fő támogatónk a Baranya Ifjúságáért Kht.

Látogasd meg honlapunkat, ahol még több információt találsz: www.pecs.gyitosz.hu

Kultúra

Egy kis paródia

Szeptember  22-én egy szlovákiai  színjátszó  társulat látogatott  el  iskolánkba,  hogy  Arany  János
Nagyidai  cigányok  című művének  színpadi  előadásával  szórakoztassa  diákjainkat.  A  70  perces
előadásokat a 11.-es szakközépiskolai és FIT-es osztályok, valamint két 10.-es szakiskolai osztály
nézhette meg. Élményeiről Molnár Szilvia 11/10. osztályos tanuló számol be.

Ez a műsor olyan oldalát mutatta be a cigány kultúrának, amit sokan nem ismerünk. Mialatt bent
ültem  az  előadáson,  úgy  vettem  észre,  hogy  sok  diáktársam  figyelmét  lekötötte  a  történet.
Tetszett, hogy bevontak minket is a műsorba, így még átélhetőbb volt. Színvonalas volt az előadás,
nagy átéléssel játszottak a színészek, mivel színház az egész élet! Többször kellene ilyen előadást
szervezni a diákok részére, és ezt nem csak a magam nevében mondom.

Kiállítások

Reneszánsz kiállítás a Klimó könyvtárban

A Reneszánsz évhez kapcsolódva a Pécsi Tudományegyetem reneszánsz korabeli könyvekből állított
össze  tárlatot  a  Központi  Könyvtár  Klimó  Györgyről  elnevezett  részében.  A  tárlatvezető
megismertetett minket a Klimó könyvtár történetével, valamint hogy milyen rendszerben helyezték
el  az állományt,  majd mesélt  arról  is,  hogy  milyen technikával  készültek  a  kiállított  könyvek.
Ezeken kívül korabeli térképeket és földgömböket is láthattunk.

11/2 osztály

http://www.pecs.gyitosz.hu


  

A Picasso-kiállításról

Szeptember  15-étől  indult  a  Pablo  Picasso  spanyol  festő,  illetve  általa  megihletett  más festők
képeit  bemutató kiállítás a pécsi  Városi  Képtárban.  Felső  emeletén Picasso-képek,  a  földszinten
pedig Törökországban megmaradt magyar emlékekről, például Rodostó és más városok, készített
képek láthatók.

Szerintem nagyon összetett és jól megkomponált képeket mutattak be, de voltak egyszerűbb és
vicces képek is, karikatúrák. Színes és színtelen gráfikákat is láthattunk. Három teljes szoba volt
tele  szebbnél szebb képekkel. Szerintem nagyon jól megalkotott képek voltak.

A kiállítás október 26-án zár be, mindenkinek ajánlom, érdemes megnézni.
Tóth Péter 12/1

  



Színház

Az idei tanévben is lehetőségetek nyílik színházba járásra novembertől.

A Pécsi Nemzeti  Színház Diák  bérletében (József Attila,  Csorba,  Radnóti,  Ady bérletből  is 25-25
db-ot vásárolt  az iskola,  ebből  az egyik  fajta majd a  Petőfi  utcai  épületbe járó  diákoknak lesz
fenntartva) a következő előadásokat nézhetitek meg:

Pozsgai Zsolt – Nagy Tibor – Bradányi Iván: A kölyök – musical

Arthur Miller: A salemi boszorkányok – dráma

Carl Off – Herczog István: Carmina Burana – balett

Maurice Ravel – Vincze Balázs: Bolero – balett

Mohácsi István – Mohácsi János: A képzelt beteg – vígjáték

Sánta Ferenc – Hamvai Kornél: Az ötödik pecsét –színmű

Otto Nicolai: A windsori víg nők – opera

A Diák bérleten kívül a Pécsi Nemzeti Színház további hat előadására van 20-20 db Diák tickettünk,
ezek a következők:

Thomas Vinterberg – Mogens Rukov – Bo Hansen: Az ünnep – dráma

Eisemann M. – Nóti K. – Zágon I. : Hippolyt, a lakáj – zenés vígjáték

Vajda Katalin: Anconai szerelmesek – zenés vígjáték

Carlo Goldoni: A hazug – bohózat

Hamvai Kornél: Hóhérok hava – dráma

Bertolt Brecht – Kurt Weill: Koldusopera – zenés játék

A  2008/2009-es  évadban  is  ellátogathatunk  alternatív  színházi  előadásokra  a  Pécsi  Harmadik
Színházba, öt előadásra van 20 db Illyés Gyula bérletünk, ezek a következők:

Parti Nagy Lajos – Vincze János: Ibusár – monodráma

Egressy Zoltán – Vincze János: Portugál – tragikomédia

Federico García Lorca: Bernarda Alba háza –dráma (Az Újvidéki Színház előadása)

Bocsárdi László: A csoda – játék Tamásival két részben, az Énekes madár c. színjáték alapján (A
Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház előadása)

Tasnádi István – Árkosi Árpád: Magyar a holdon – vígjáték (A Tatabányai Jászai Mari színház és a
Kamara Savaria előadása).

Zenei rovat



Az egy bites csoda
1 bit wonder netlabel

Valahol  a  Golf  I-es  VW  modellnél  jöhettem  rá,  hogy  a  minimalizmus  semmit  nem  ér
funkcionalizmus nélkül, és a használhatóság nem rejt magában feltétlen bonyolultságot. Tudják ezt
a németek már régóta, és az autógyártáson kívül is a tökéleteset keresik: a 1bit-wonder.com-on
nincs helye progresszív, nem oda illő ütemeknek, minden a gyönyörködtetésről szól.

Az egész a Latex Distortion egy számával kezdődött. Ott voltam egy üres vasúti kocsiban, ami a
pécsi  állomásra  robogott,  az  mp3 lejátszón  egy  sor  új  album  kapott  helyet,  a  random  pedig
kisorsolta: Time for oxtail soup.  Először éreztem magam menthetetlenül kicsinek ehhez a világhoz,
talán először nem számított az idő, végtelenül boldog voltam, hogy most, itt, ebben a pillanatban
hallom ezt a számot, és ugyanabban a pillanatban voltam a világ legelkeseredettebb embere, hogy
soha nem élhetem át újra a megismerés és felfedezés élményét, csak a boncolgatás marad hátra. 
Innen  eredeztetem  az  audiofil  beállítottságom  és  elszántságom  a  lassú  tempójú  minimalista
elektronikus zene mellett.

Persze, nem csak ez az egy szám és nem csak ez az egy előadó kapott helyet a modern dizájnnal
rendelkező ingyenes letöltőoldalon.  2005 januárjában indult, és 3 év működése alatt 32 albumra
nőtt az elérhető whitelabelek száma, 17 szerzővel. Hangzásban, ha eltérve is,  de mind ugyanazt
szerették  volna játszani: a  feldobós,  leejtős,  sikíttatós,  nevettetős,  érzelemgazdag,  de egyszerű
hangkészletekből felépített változatos zenét.  Sikerült.

Néhány albumot muszáj kiragadnom, ezek személyes kedvencek, a teljesség igénye nélkül:

Nicorola:  Bitstick  E.P.  -  Az  alig  20 perces album  a  melankólikus,  lassan,  elemenként  felépülő
kezdésével,  a  Hijseenpipo  c.  második  szám  női  vokáljával,  az e.p.  közepére  optimistává  váló
gondolkodással és hanghordozással talán egy nap történéseihez hasonlítható. Bármikor, bármilyen
napszakban könnyen emészthető zenei alkotás.

Endlos: Das musste ja so kommen – Írhattam volna másik albumát is, de a címéből is látszik, hogy
ennek  kell  jönnie.  Őt  már  az  instrumentális  zenei  elemekből  megkomponált  dalok  jellemzik,
erőteljes tört ütemekkel, mégsem tánc, inkább agynak való zene. Afféle mozgás nélküli utazás a
jazzesebb,  majd későbbi  albumaiban a pszichedelikus hangzás felé.  Ha létezik  elektromos Korai
Öröm, akkor ő az.

Kultobjekt:  Home  is...  -  A  borító  még viccel,  de  a  zene  nem.  Előképzettség  nélkül  az album
hallgatása csak saját felelősségre, a meg nem értésből származó következményekért felelősséget
nem vállal Mirsch, aki civilben a könnyedebb Latex Distortion páros tagja.

A hivatalos álláspont szerint mellow idm és dancefloor techno közé lehet besorolni a zenéjét, és ez
jelentsen bármit is,  a  buli levezetéséhez tökéletesebb zenét elképzelni sem tudnék egy openair
partin, augusztusi hajnalokon.

A Latex Distortiont hagytam a legvégére,  hisz a srácok is így tették az oldal bezárásakor.  2008
elején jelent  meg a  Killed by  a  Fairy  c.  korong,  ahol  bónuszként  néhány  Gary  Westtel  együtt
elkészített populárisabb, rádióképes nóta is helyet kapott.  Lemérhetjük a két srác fejlődését,  és
fejet  hajthatunk  előttük,  ahogy  a  tökéletesből  csak  tökéletesebbet,  az  egyszerűbből  még
egyszerűbbet készítettek, de ez felesleges. Csak dőlj hátra, élvezd az élményt becsukott szemmel a
tapasztalás egy negyedik  dimenziójában: Peris,  vagy Desperate Moment fantázianevű alkotásuk
elfeledteti, hogy hivatalosan is az utolsó 1bit-wonder kiadványt töltöttük le éppen.
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