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- Felfedezettjeink!  
- Mérés-értékelés, tehetséggondozás, agressziókezelés - három különböző, 30 órás 

akkreditált pedagógus továbbképzés lesz decemberben.  
- Nézzétek folyamatosan frissülő honlapunkat! 

 Bölcsőde 
- Nyiss be és láss csodát! – megérkeztek az ANK bölcsődéjébe az első udvari fajátékok. 
- Először tartottak papírgyűjtést a Zöld Bölcsődében.  
- Kicsik és nagyok együtt! - a Gimnázium humán tagozatos diákjait is fogadták az 

intézményben.   
- Idén az Apáczai Körtéren is lesz Mindenki Karácsonyfája! 

 ANK Óvoda 
- Mikulás várás, Luca napja és Madárkarácsony, az óvodások a téli ünnepekre készülnek. 
- Októberben fát ültettek, megismerkedtek a Márton napi szokásokkal, törődtek az 

egészségükkel és őszi vigasságokat rendeztek 
 Általános iskolák 

- Játékosan Pécs történelméről – helytörténeti vetélkedő az 1. iskolában 
- A YAD VASHEMBEN JÁRTAM...Hajnal Éva tanárnő beszámolója. 
- Nyílt napok a 2-es iskolában. 
- Az egészségnevelés keretében a természet élővilágát vizsgálták tanulóink, de jártak a 

Misina Menhelyen, részt vettek a gimnázium Halloween rendezvényén, az úszókupán, a 
kémiai vetélkedőn.  

- Versenyeztek a Játssz velünk MÁS-ként sportprogramon és készülnek az adventre. 
 Gimnázium 

- Nyílt napokon mutatta be a gimnázium milyen az idegen nyelv oktatása az intézményben. 
- Halloween ünnepséggel mutatták meg az angolszász hagyományok és persze az angol 

nyelv ismeretét egymásnak a 2-es iskola 8. osztályosai és a gimnazisták.  
- Angol és német nyelvű KI-MIT-TUD-ot is szervezett a gimnázium a Művelődési Ház 

hathatós segítségével, ez a nagy rendezvény a megye e két nyelven tanuló diákjainak 
szólt.  

 Művelődési Ház 
- Verébavató, német olvasási verseny, konferenciák, irodalmi estek, klubok, musical 

bemutató és filharmónia hangverseny – csak néhány esemény, amely az elmúlt 
időszakban a Művelődési Házban és/vagy a ház szervezésében valósult meg. Ezek az 
események több száz diákot, felnőttet szórakoztattak, informáltak nagyon vidám vagy 
meghitt hangulatban. 

 Könyvtár 
- Még megtekinthető decemberben „A Tudománytörténeti Kiállítás”, sőt a kiállításhoz 

kapcsolódva tudománytörténeti játékon is részt vehetnek az érdeklődő diákok!  
- Olvassunk könyvet! Könyvajánlók: Kristof, Agota: Trilógia és Teller, Janne: Semmi című 

műveit ajánlja Erdélyi Györgyi. 
 Sport 

- Emelt szintű testnevelés érettségi, teremlabdarúgás V-VI. korcsoport megyei 
csoportmérkőzése, Játssz velünk – Sportolj MÁS-ként! Ezekkel a remek programokkal 
zárta a novembert, és ugyanilyen izgalmas versenyekkel, kupákkal és családi 
programmal várja decemberben is a Sportegység a hozzájuk látogatókat, a náluk 
versenyzőket.  

 ANK apró 



Intézményvezetés - FPSZ 

Főigazgatói bevezető és köszöntő az ünnep közeledtével. A tehetségekről volt szó a II. 
Pécsi Kistérségi Nevelési Értekezleten. Véget ért a VII. Apáczai Matematika Kupa. Az ANK 
Térségi Tehetséghálózat pályázatáról. FIZIBUSZ a természettudományos ismeretek iránt 
érdeklődő tehetségeknek. Felfedezettjeink! Mérés-értékelés, tehetséggondozás, 
agressziókezelés - három különböző, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés lesz 
decemberben. Nézzétek folyamatosan frissülő honlapunkat! 
Részletek: 
 
Turi Katalin főigazgató asszony köszöntője, az ünnep közeledtével 

 

Kedves Kollégák!  
 

Az adventi készülődésben így karácsony előtt küldöm mindenkinek ünnepi 

jókívánságaimat.  

Kívánom mindenkinek, hogy legyen békés, bensőséges szép ünnepe. Tudjon feltöltődni 

szerettei közelségéből annyira, hogy abból másoknak is tudjon adni a jövő évben. 

Sok időt töltünk együtt, itt a Nevelési Központban. Sokunk többet itt, mint otthon. A napok 

gyorsasága gyakran feledteti el velünk, hogy mennyi segítséget kapunk a többiektől, 

másoktól, egymástól. Természetesnek tűnik, hogy ha egyedül nem megy, sok mindenkihez 

fordulhatunk. Kívánom mindnyájunknak, hogy a jövőben is tudjuk egymást segíteni, és 

kívánom, hogy továbbra is legyen kitől kérni.  

Tudom, nem sok lesz az idei téli pihenés sem. Vannak köztünk sokan, akiknek szinte 

semmi. Reménykedem azonban, hogy e pár nap is hoz mindegyikünknek annyi nyugodt 

percet, amiből erőt meríthetünk.  

 

Boldog, meghitt ünnepeket és reményteli boldog új évet kívánok a Nevelési Központ 

valamennyi dolgozójának, családotoknak, szeretteiteknek.  

 

 
Az intézményvezetés és az FPSZ által szervezett programok, pályázatok 
 
II. Pécsi Kistérségi Nevelési Értekezlet 

A pedagógus szerepe és felelőssége a tehetségek gondozásában, a roma tehetségek a 
genetikus szemével - erről tanácskoztak a II. Pécsi Kistérségi Nevelési Értekezleten az 
ANK és a kistérségek pedagógusai, a rendezvényt a FPSZ szervezte. 

 

   

Több mint 300 pedagógus hallgatta végig az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési 
Központban november 16-án Dr. Heimann Ilonát és Dr. Czeizel Endrét a tehetségekkel 



kapcsolatos tanácskozáson. Érkeztek Kozármislenyből, Pellérdről, Bogádról, Egerágról, 
Kővágószőlősről és Szalántáról is.  

 

 
 
További részletek a http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2069 -ra kattintva olvashatók. 
Az oldal alján képgaléria is található! 
 
 
Véget ért a VII. Apáczai Matematika Kupa – Ismét nemzetközi matematika versenyt rendezett 
az ANK, az FPSZ szervezésében, a tehetségek gondozása jegyében. 

 

    
 
Idén 7. alkalommal várta a matematika iránt érdeklődőket, az e tárgyban tehetségeseket, 
tudásuk összemérésére az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ. Közel 90 kis 
matematikus versenyzett 3 fős csapatokban, de nemcsak a csapatok között döntötték el kik a 
legjobbak, az egyéni teljesítmény is számított. A kupát a Ciszterci Rend Nagy Lajos 
Gimnáziuma és Kollégiuma 8. osztályos csapata szerezte meg.  
Eredmények, további részletek és képgaléria a http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2105 
linkre kattintva olvasható, nézegethető. 
 
Az ANK Térségi Tehetséghálózat pályázatáról 

Újabb 150 tanuló vett részt a tehetségdiagnosztikán, azaz azon a felmérésen, amely 
segítségével a képzett szakemberek felismerik a tehetségeket. Ezek a diákok – 4. és 7. 
osztályosok, a kistérségek iskoláiban tanulnak. Intézményünk, mint Akkreditált Kiváló 
Tehetségpont, és mint térségi tehetséghálózati központ, előzőleg 25 pedagógust képzett ki erre 
a munkára, a Géniusz projektiroda segítségével.   
A Térségi Tehetséghálózat pályázatnak köszönhetően a tehetségek segítésére szakmai 
munkaközösségek jöttek létre, a természettudományok, a szakképzés és a kollégiumi munka 
területén. 
Két új tehetségműhelyt is indítottunk, az 5. osztályosoknak a Természettudományokkal 
foglalkozót Dr. Berkes József vezetésével, a 8. évfolyamosoknak és a gimnazistáknak pedig a 
Médiaműhelyt, Bereczkiné Fábián Mária vezetésével. 
A pályázat keretében 5 tehetségkutató versenyt szerveztünk – Nemzetközi Matematika Kupát 7. 
és 8. osztályosoknak, Matematika versenyt a gimnáziumok előkészítő osztályainak („0” 
évfolyamosoknak), Csillag - ÁSZ Kupát, Szakképzős tehetségek versenyét és a Természet – 
Környezet - Egészség Regionális versenyt.  
 

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2069
http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2105


A Tehetségbónusz programhoz kapcsolódóan intézményünk, mint tehetséghálózati 
koordinátor, 8 szakmájában és pedagógiai munkájában is kiváló pedagógust ajánlott a mentori 
feladatok ellátására. A kollégák 14 tehetséges gyermeket ajánlottak eddig a Tehetségbónusz 
programba, akik örömmel veszik a mentorok ingyenes segítését.   
 
Intézményünk bekapcsolódott az SNI Tehetségsegítő Tanács által kiírt Országos 
Szépíróverseny szervezésébe. A Baranya megyei döntőt szervezzük mi. 
 
FIZIBUSZ a Nevelési Központban – tehetséggondozás Dr. Berkes Józseffel.  
„Értsd a természetet!" címen, az ötödik osztályos diákoknak indított természettudományos 
műhely november 16-ra tervezett foglalkozására Dr. Berkes József, a műhely vezetője, 
meghívta Tóth Pált, aki az ELMŰ és az ÉMÁSZ Energia Suli országjáró programját mutatta be a 
fiataloknak. 
Folytatás a http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2080 oldalon. 
 

   
 
Továbbra is tehetséggondozás. 
„Felfedezettjeink – 2012” címmel, pályázatot hirdetett a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a 
Tehetségpontok és Tehetségsegítő Tanácsok számára.  
A fiatal tehetségeket bemutató pályázatokat november 30-ig kellett beküldeni. Intézményünk, 
mint Akkreditált Kiváló Tehetségpont a tehetségek felismerése, gondozása mellett kiemelten 
fontosnak tartja azt is, hogy minél több lehetőségük legyen megmutatni magukat, vagy hogy 
akár egy ilyen pályázatnak köszönhetően nagyobb nyilvánossághoz, továbbképzéshez 
jussanak. 
Mi három tehetséges fiatalunkat is elindítottuk ezen a pályázaton, Forgó Benjámint, Tandi Zsófit 
és Hargitai Verkát.  

       
 
A Géniusz portálon közzétett felhívás szerint a díjazott intézmények és Felfedezettjeik 
bemutatására és a díjak átadására ünnepélyes külsőségek közepette, az Első Tehetségbálon 
kerül sor 2012. február 24-én, Budapesten. A díjazott és a további, a bírálók által magas 
színvonalúnak ítélt pályázatokat megjelentetik a honlapukon, hírlevelükben is. A díjazott 
intézményeket és felfedezettjeiket széles körben bemutatják a médiában is. 
 

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2080


Az FPSZ szervezésében három különböző, 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés 
lesz decemberben. 

Az első képzés a „Bevezetés a pedagógiai mérés-értékelés intézményi alkalmazásába” témáról 
szól, amelyről december 8-9 és 10-én hallhatnak majd a résztvevők.  
A továbbképzés célja, hogy fejlődjön a résztvevő pedagógusok mérés-értékelési kompetenciája, 
a DIFER, az országos negyedikes készség-és képességmérés, a 6.8. és 10. osztályos 
kompetencia-mérések adatainak elemzésén keresztül. A képzésre 15 fő jelentkezett. 
 
A második képzés a tehetségekről szól. „A tehetségek felismerése és azonosítása, 
tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési oktatási intézményekben” lesz a téma 
december 7-9 és 10-én. 17 óvoda pedagógus jelentkezett tőlünk és a város más óvodáiból is. 
 
A harmadik pedig az „Agressziókezelés a közoktatási intézményekben” címmel zajlik majd 
december 13-14 és15-én. 
A továbbképzés az agresszió felismerését, kezeléséhez nélkülözhetetlen ismeretek, módszerek, 
és ezeken keresztül képességek alapjainak megteremtését, jártasságok gyakorlati elsajátítását 
célozza meg. Erre a képzésre 26-an jelentkeztek. 
 
 
Folyamatosan frissül és egyre újabb szolgáltatásokat nyújt honlapunk, a 
www.educentrum.hu!  
 
Az elmúlt időszakban tapasztalhattátok, hogy folyamatosan friss információkkal látjuk el 
honlapunkat, köszönhetően azoknak az aktív kollégáknak, akik megosztják velünk mindazt, ami 
az ő intézményegységükben esemény, hír, program. Fábián Mária örömmel veszi, ha ezekről 
jeleztek neki, és ahogy azt már olvashattátok, hír – interjú – vagy riport formájában azonnal 
megjelenteti azt az adott intézmény oldalán és természetesen a főoldalon is.  
Pintér László és Varga Árpád felhívja a figyelmeteket arra, hogy a közeljövőben, még 
decemberben, folyamatos fejlesztésekkel, újdonságokkal találkozhattok majd honlapunkon, 
amelyeket érdemes lesz kipróbálni és alkalmazni. 
 
Cserebogár – ANK diákújság címmel hamarosan megjelenik a Médiaműhely blogja. A 
diákok által írt cikkek a blogon, néhány írás pedig honlapunkon is olvasható lesz. 
Ízelítő az eddig elkészült munkákból! 
 
Csernyánszky Benigna írása a gimnázium Halloween rendezvényéről. 
 
Halloween az ANK Gimnáziumában 
 
Mint minden évben idén is megrendezték az ANK-ban, az eredetileg amerikai hagyománynak 
számító Halloweent. Iskolánkban mindig a 10. a rendezi, kéttannyelvű osztály lévén. 
 
Érdekes, izgalmas, vicces, ijesztő – ezekkel a szavakkal jellemezhető az idei gimnáziumi 
Halloween.  
A rendező osztályt Papp Árpád angol tanár segítette. A feladatok minden évben hasonlóak, 
vannak akadályversenyek, kvíz játék, puzzle, tökfaragó- és jelmezverseny.  
A díjakról egy szervezőt kérdeztem, Nacer-Eddine Guallala-t, aki elmondta, hogy az első csapat 
tortát nyert, a második egy üveg pezsgőt, a harmadik helyezett pedig tollat és füzeteket.  
 
Azonban magáról a Halloweenről a tanár urat, Papp Árpádot faggattam. Tőle tudom, hogy 
iskolánkban 5 éve rendezték meg először ezt a programot, amely mára már hagyománnyá vált. 
Biztos mindenki látott már olyan filmet, amiben töklámpások világítanak, és gyerekek 
csöngetnek be a házakba a következő jelszóval – „Csíny, vagy csoki?” – Na, erről van szó – 
foglalja össze röviden az ünnep lényegét a tanár úr. A gyerekek szellemeknek és hasonlóan 
ijesztő lényeknek – például boszorkánynak – öltöznek. Ezen az estén, október 31-én minden a 
szellemekről szól, na és persze a csokiról.  
 

http://www.educentrum.hu/


Népszerű a diákok körében ez a programunk, mindig sok a jelentkező, a csapatok az 1-es és a 
2-es általános iskolákból kerülnek ki. Az idei versenyt a 2-es iskola 8. osztályosai nyerték, akik 
nagyon boldogok voltak a sikertől, és persze nagyon örültek az ajándékoknak is. Így mindenkit 
csak biztatni tudunk, hogy jövőre jelentkezzen a gimnázium által szervezett Halloweenra. 
 
Vitvindics Laura interjúja Bükösdi Kálmánné igazgatónővel. 
 
Diákigazgató választás a gimnáziumban 
 
Ez az esemény iskolánk fennállása óta hagyománynak számít, amelyet minden évben a 
12. évfolyamosok rendeznek meg. A választásról, a diáknapról megkérdeztük iskolánk 
igazgatónőjét, Bükösdi Kálmánnét, Rózsa nénit. 
 
- Mióta zajlik diákigazgató választás iskolánkban? 
- Ez, egy az iskolánk alakulásáig visszanyúló szerveződés. 
 
- Mennyire népszerű? 
- A régebbi időkben mindenki lelkesen látogatta a programokat, de mára a diákok kevésbé 
motiváltak, és ezért az évek alatt talán kifulladt ez a rendezvény, halványabb az érdeklődés, 
mint annak idején. 

 
- Hány osztály indul egy ilyen programon? 
- A versenyen magán csak a 12. évfolyamosok indulnak, de az általuk szervezett programokon 
mindenki részt vehet. 

 
- Milyen programokkal versenyeznek általában a végzősök? 
- Minden osztálynak van egy témája, amely fantáziadús, és általában a terveiknek csak a 
képzelet szab határt. Legkedvesebb emlékem egy régebbi „a” osztályos csapat volt, akik 
Egyiptom és a fáraók témáját választották. 

 
- Mi a célja a Diákigazgató választásnak? 
- Fő célja az összetartás és persze a csapatmunka, hogy egy közösséggé váljon az osztály és 
az iskola is. 

 
- Miért folyik a harc? 
- A diákok feletti „hatalom” gyakorlásáért, emellett a nyertes szervezi a diáknapokat. Régebben 
a jelképes hatalom-átvétel látványos igazgató rablással történt. Ilyen volt például, amikor 
helikopterrel, rendőrautóval, vagy lovon vitették el a gyerekek az igazgatót. 

 
Az idei nyertes a 12. a osztály lett, Dance A Club témájával, 192 szavazattal. Nyertes 
programjukhoz tanáraik is hozzájárultak, akik táncoltak. A 12. b osztályos tanulók Fluor Tomi és 
SP party-hangulatát akarták elhozni, kisebb-nagyobb sikerrel. Végül a 12. c Való Világ Paró-
diák produktuma kapta a második helyet. A diákok elmondása szerint hatalmas munka volt és 
rengeteg időt fordítottak a produkciók elkészítésére, betanulására, sokakat csalódás is ért 
emiatt, de volt, aki magabiztosan várta az eredményhirdetést. Mi többiek pedig izgalommal 
várjuk a következő évi műsorokat. 
 
Jogsegélyszolgálat! 
December 8-án 13-16 óráig a Művelődési Házban ingyenes jogsegélyszolgálatot tart Dr. 
Takács József ügyvéd úr. 

 



Bölcsőde 

Nyiss be és láss csodát! – megérkeztek az ANK bölcsődéjébe az első udvari fajátékok. 
Először tartottak papírgyűjtést a Zöld Bölcsődében. Kicsik és nagyok együtt! - a 
gimnázium humán tagozatos diákjait is fogadták az intézményben.  Idén az Apáczai 
Körtéren is lesz Mindenki Karácsonyfája! 
November – utózöngék 
 
Megérkeztek az első udvari fa-játékok a bölcsődébe, hogy ezt mindenkinek megmutassuk, a 
Csoda Bölcsőde Közhasznú Alapítvány szervezésében „Nyiss be és láss csodát” címmel, 
november 7-én és 18-án ünnepséget, nyílt napot rendeztünk.  
A projekt során olyan családok is bepillanthattak bölcsődénk épületébe és életébe, akik nem 
veszik igénybe a napközbeni kisgyermekellátás e formáját. Ugyanakkor célunk volt, hogy 
javítsuk a generációk közötti kapcsolatokat is.  
A rendezvényről készült képek megtekinthetők a www.educentrum.hu/bolcsode 
Alapítványunk/Pályázat/Élet-Tér -> Nyiss be... alcím alatt.  

 
Nevelés nélküli munkanap a mellrák megelőzéséért 

Őszi nevelés nélküli munkanapunk középpontjában a nők 
leggyakoribb daganatos betegsége - a mellrák - állt.  
Dr. Szalai Gábor klinikai főorvos, akit 2011-ben az 
Egészséges Baranyáért Díjjal tüntettek ki, tartott a témáról 
előadást. Az emlőrák-szűrés tárgykörét körüljárva, 
beszélgettünk, kérdéseket tettünk fel a főorvos úrnak, és 
még négyszemközti beszélgetésekre is lehetőségünk nyílt.  
Az esemény a Művelődési Ház - Rónaky Anikó – 
koordinálásával valósulhatott meg.   
 
Mivel a rákbetegség valamennyiünket érinthet, a 
megelőzés a legfontosabb feladatunk, ezért is ajánlom minden intézményegységnek, éljen a 
lehetőséggel, hívják meg a főorvost.   
 
 
Zöld Bölcsőde – most először papírgyűjtési akció 

A műanyag kupak gyűjtése már hagyomány intézményünkben, most először azonban 
papírgyűjtést is szerveztünk. Az egyszerű, ám egyébként szemétként kezelt tárgyakkal kettős 
célt valósítunk meg. A gyűjtésekben mindig segítségünkre vannak a szülők, ez pedig segíti a 
közösségformálást, a dolgozók és a szülők közti harmonikus, együttműködő kapcsolat 
kialakítását, erősítését. Másrészt idejekorán, kisgyermekkorban elkezdjük a környezet iránt 
érzékenység kialakítását, a környezetvédelemre-tudatosságra nevelést. Az immáron 
hagyománnyá vált kupakgyűjtésből és az első papírgyűjtő akciónkból bölcsődénk támogatása is 
megvalósul. A befolyt összegből a gyermekcsoportok számára a mindennapi tevékenységükhöz 
vásárolunk „fogyóeszközöket”.  
 
 
Megszépülő udvari bejárat 

Egy önzetlen felajánlás eredményeként tucatnyi örökzöld növényhez jutottunk, a fák, bokrok 
megszabadultak a vadhajtásaiktól, a kerítés egy része friss festést kapott, és újra kinyitottuk az 
északi kis-kaput.  
Talán ez nem mindenkinek nagy ügy, de bizony az eltelt 30 év még a növényeken is meglátszik. 
Az egy épületben működő Csoda bölcsőde és a Csiribiri óvoda külön-külön udvarrésszel 
rendelkezik, de vannak „közös részeink”. Így most az óvoda kezdeményezésére, a bölcsőde 
csatlakozásával és szülői támogatással (bölcsődébe és óvodába járó testvérpár szülei) 
megszépülhettünk. Az örökzöld növények egy részét a szépülő bölcsőde-óvoda közös 
bejáratához ültettük ki, a többi a 2.sz. épület udvarán sövény-kerítésként gazdagítja a 

http://www.educentrum.hu/bolcsode


zöldterületet. A kiültetés oroszlánrészét két apuka végezte el még a fagyos napok beköszöntése 
előtt, melyet a bölcsőde udvarosa készített elő.  
 
KICSIK és NAGYOK együtt a bölcsődében! 

A gondozónői hivatás bemutatása és a szülői szerepre való felkészülés egyaránt arra ösztönöz 
bennünket, hogy tájékoztassuk munkánkról gimnáziumunk érdeklődő diákjait. Az 
intézményegységek közötti jó együttműködés példája, hogy hosszú évek óta fogadjuk 
bölcsődénkben a gimnázium humán tagozatos tanulóit. 
Egy elméleti tanóra keretében tájékoztatjuk őket a kisgyermeknevelő szakma alapvető 
tudnivalóiról. Két tanórán pedig gyakorlati lehetőséget biztosítunk a gyermekcsoportokban ezek 
megismerésére, segítve ezzel pályaorientáltságukat.  
Nem titkolt célunk, hogy mint leendő szülők is tájékozottak legyenek a bölcsődében folyó 
nevelő-gondozó munkáról, és a kisgyermeknevelők szakmai elhivatottságáról.  
 
Mindenki Karácsonyfája 

 
Idén három Mindenki Karácsonyfája lesz Pécsett, az egyiket itt nálunk, 
az Apáczai Körtéren állítják fel az ÖKOVÁROS-ÖKORÉGIÓ Alapítvány 
ajánlása alapján.  
Az alapítvány lakossági, közösségi karácsonyfadíszek készítésére 
hívta fel a figyelmet, a mi terünkre felállítandó fára a „hivatalos 
öltözetet” az itt élők saját elképzelései, igénye, megvalósítása szerint 
kapja meg a fenyőfa. Ezzel is kifejezhetik a kertvárosi városrész lakói 
együttgondolkodásukat, együvé tartozásukat. 
 
E gondolathoz, felhíváshoz bölcsődénk is csatlakozott a Mosolymanó 
Egyesülettel karöltve, november 28-án. A díszek elkészítéséhez a 
helyszínt a bölcsőde, az alapanyagokat az egyesület biztosította. Az 
elkészült alkotásokat november 30-ig fogadta a Civil Közösségek 
Háza, és a BIOKOM Kft. melyekről fényképek is készültek, az alkotók 
feltüntetésével. A fotók megtekinthetők a 
www.educentrum.hu/bölcsőde Mozaikok címszó alatt, valamint a 
www.okovaros-okoregio.hu honlapon.  

 
 

 
December – előzetes 

 
Mikulásvárás  
A bölcsődés korú gyermekek - sok esetben - még nem találkoztak „testközelből” a Mikulással, 
ezért fel kell őket készíteni az eseményre. Ha nem kellőképpen tesszük ezt meg, akkor az 
ajándékot hozó kedves, barátságos Mikulásból könnyen lehet ijesztő alak.  

 
Rövid történetek, mondókák, képeskönyvek 
nézegetésével, zenék hallgatásával kb. két héttel Mikulás 
előtt, már elkezdődik a várakozás időszaka. Ezt még a 
Mikuláshoz köthető tevékenységekkel (színezés, festés, 
ragasztás), és közös szobadíszítéssel is segítjük. A 
várakozás örömét fokozva december 6-án délelőtt 
Mikulásváró film-vetítéssel lepjük meg a kisgyermekeket, 
amely után saját csoportjukba visszatérve, mindenkit 
meglátogat a Mikulás. 
Az udvarról megközelítve a csoportszobákat, a puttonyból 

előkerül a nevelők által készített ajándék, melyet személyre szólóan ad át a Mikulás a 
kisgyermekeknek.  
 

 

http://www.educentrum.hu/bölcsőde
http://www.okovaros-okoregio.hu/


Mikulásvárás 2 – ajándékot adunk a nagyobb gyerekeknek is!  
Hagyományainkhoz híven - idén is - mindkét általános iskola kisdiákjait A Mikulás 
Kesztyűje című bábelőadással lepi meg Nebuló báb-csoportunk december 5-én a 
Színházteremben 13.30 órai kezdettel.  

 
Karácsony kicsiknek - nagyoknak 
Egy újabb hagyomány! Karácsonyváró kézműves 
délutánra várjuk bölcsődéseink szüleit, testvéreit 
és a nagyszülőket. A kézműves délutánt december 
9-én tartjuk intézményünk ebédlőjében 15.00 és 
17.00 óra között. Az elengedhetetlen mézeskalács 
figurákat az élelmezés dolgozói készítik el, majd a 
kisgyermeknevelők és a technikai dolgozók díszítik 
ki. Emellett a karácsonyi díszeket is lehet készíteni 
saját kezűleg. 
 
 

 
Minden ANK-s Dolgozónak  

 
BÉKÉS, MEGHITT KARÁCSONYT  

és  
GYERMEKMOSOLYBAN GAZDAG ÚJ ÉVET  

kíván az 
 

ANK bölcsőde vezetője és dolgozói! 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ANK Óvoda 

Mikulás várás, Luca napja és Madárkarácsony. Az óvodások a téli ünnepekre készülnek. 
Októberben fát ültettek, megismerkedtek a Márton napi szokásokkal, törődtek az 
egészségükkel és őszi vigasságokat rendeztek. 
 
Ünnepi készülődés az óvodában 

November utolsó hete már az Advent jegyében zajlik az óvodában. 
A csoportokban megkezdődtek a karácsonyi előkészületek. 
Folyamatosan díszítjük, szépítjük környezetünket. Mesélünk az adventi 
szokásokról, a közelgő ünnepekről, néphagyományokról. Mi is 
elkészítjük az adventi koszorúnkat, naptárunkat, várjuk a Mikulást. 

  
 

Luca-búzát ültet minden gyermek december 13-án, amit maga gondoz, majd ajándékként 
haza is vihet.  
Karácsonyi hangversenyen vesznek részt mindhárom óvoda kisgyermekei, ezzel is 
fokozzuk az ünnepvárás hangulatát. A hagyományokhoz híven ilyenkor a Művészeti Iskola 



növendékei adnak nekünk műsort a Színházteremben. Idén ez december 15-én lesz, amelyet 
már nagyon várunk.  
Az óvodákba ellátogatnak még az 1. Sz. Ált, Iskola csengettyűsei is, akik tovább fokozzák az 
ünnepi hangulatot előadásukkal. 
Amikor elérkezik a várva-várt ovis karácsony, az óvodák a saját hagyományaik szerint 
ünnepelnek. Az óvó nénik bábelőadással készülnek, vagy a nagycsoportosok lepik meg ovis 
társaikat egy kis műsorral, de a közös versmondás, éneklés sehol sem maradhat el. Közben az 
ajándékok is a csoportokba kerülnek, és kezdődhet a játék. 
 

December 9. Madárkarácsony 
A környezeti nevelés része, hogy törődjünk az állatokkal. Ennek egyik része, hogy tudatosítjuk a 
picikkel mennyire fontos, hogy a madaraknak is szép karácsonya legyen. Így minden csoport 
kiválaszt egy fát az udvarán, amit feldíszítünk madáreleségből készített díszekkel.  

 

 
 
Mi is csatlakozunk a Mindenki Karácsonyfája programhoz: 

 

 „Mindenki Karácsonyfája”  

– legyen valóban Mindenkié! 

   - lakossági, közösségi felhívás karácsonyfadíszek készítésére - 

 

Óvodásainkkal közösen készítünk karácsonyfadíszeket az Apáczai körtéren felállításra kerülő 
mindenki karácsonyfájára. 

 
 
 

Visszatekintő 
Őszi ünnepek az ANK Óvodában 

 
A Faültetés napja 2011. október 13-án  
 
Őszi munkák az óvodaudvaron; készülődés a télre a csoportok kiskertjének rendezése, télálló 
virágok ültetése, virághagymák dugdosása, bokrok – cserjék - fa ültetése, udvarrendezés, 
takarítás, homokcsere. 
 

                    



Óvodánk csatlakozott az „Élet fája”– az „Óvoda fája” faültetési programhoz 
 

2011 az Erdők éve. Ebből az alkalomból, PMJV 
Önkormányzata– hagyományteremtő szándékkal –minden 
pécsi önkormányzati fenntartású óvodának egy facsemetetét 
ajánlott fel.  

Az ajándék fácskát mi is, mint minden pécsi óvodában 2011. 
november 25. – én ültettük el gyermekeinknek – 
gyermekeinkért.  

 

 
 

 Készülődés a Márton napra  
 

                                

  

 
 
 
 

 

 
 
Hagyományőrző Márton nap az ANK Óvodában 2011. november 10. 
 

Az előző nevelési évben, amikor három épületben működő 
óvodánk 30 éves születésnapját ünnepelte, elhatároztuk, hogy 
hagyományteremtő szándékkal Márton napi ünnepséget 
szervezünk. A vidám programok, lelkes készülődés után, ezen a 
napon libazsíros kenyeret, sült tököt, és teát fogyasztottak a 
szülők és a gyermekek. Jó zenére táncoltunk, vigadtunk, majd az 
óvodaépületek körüli lampionos felvonulással zártuk a mulatságot. 
Mindenki nagyon jól érezte magát.  
                 

 
 
 

 
 

 

http://educentrum.hu/ovoda/hir/2074


 
 
 
 

Egészség napok 
 

 Őszi kirándulások: az őszi 
természet szépségeinek 
megfigyelése, őszi termések 
gyűjtése 
 

 
             

 Ezt kóstold meg!/őszi 
egészségnapok: egészséges 
ételek készítése őszi 
gyümölcsökből, tejtermékekből 
          
 

 Tök napok: mozgásos játékok, 
énekes játékok a tökkel, tökből 
különféle figurák készítés      
 

     
 
 
 

 
 
 
 

 
Őszi vigasságok hete: október 11. – 14. 

 
 

 Őszi zsongás  
o ősz megjelenítése vizuális technikákkal,  
o mozgásos feladatok őszi terményekkel 

 
 

 Kóstolgató vendégjáró 
o Egészséges ételek készítése őszi 

zöldségekből, gyümölcsökből 
o A többi csoport megvendégelése 

 
 

 Faültetés napja 
o Új növény ültetése 

 
 

 Vigasságok napja 
o Középső csoportosok műsora vidám 

őszi népdalokkal – néptánccal 
o Közös táncolás, éneklés 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Gondolkodj egészségesen! napok szeptember 26-28 
 
 

 Zene Világnapja (október 1)                                               
 
o Hangszerkészítés, zenélés 

a csoportokban          
o Közös táncház az udvaron 

 
                                    

 Állatok világnapja (október 5)   
 

o Kirándulások- az állati 
élőhelyek megfigyelése 

 
                                 
 
 
 

1.sz. Általános Iskola  

Játékosan Pécs történelméről – helytörténeti vetélkedő az 1. iskolában 
 
Pécs épített örökségeit kellett tanulmányozni ahhoz a pécsi ANK 1.sz. Általános Iskola 
fölső tagozatos diákjainak, hogy eredménnyel vehessenek részt a játékos, 
ismeretterjesztő történelmi vetélkedőn. November 30-án osztályonként 4 fős csapatok 
mutatták meg hogyan készültek föl városuk történelméből. Fábián Mária a főszervezővel, 
Jancsula Dezsővel beszélgetett. 
 

   
 
A játékos ismeretterjesztő történelmi vetélkedőnek régi hagyományai vannak az iskolában, 
mondja Jancsula Dezső, a történelem tantárgy szakmai vezetője. Több mint 20 éve még 
kortörténeti vetélkedőként indult, az utóbbi években azonban már a helytörténet került előtérbe. 
Ennek egyik oka, hogy hat éven keresztül a város és a Pécs TV közös szervezésében játékos 
vetélkedőre hívták a gyerekeket „Évezredek Öröksége” címmel. Az 1.sz. Általános Iskola diákjai 
minden évben jelen voltak ezen, így amikor véget ért, hiányzott a felkészülés, az ismeretszerzés 
e formája, a játék és persze a siker. Így természetes volt, hogy folytatni kell ezt a hagyományt. 
Tavaly a helytörténetnek egy speciális területével az iparosodással foglalkoztak, így 
kimondottan az elfeledett pécsi iparosok történetei után kutakodtak, ezt a témát járták körül 



szintén játékos formában Raŷmann János nyugdíjas bányamérnök e témában született könyve 
segítségével. 
 
Jancsula Dezső szerint a legfontosabb cél, a történelmi ismeretek elsajátításán és a 
lakókörnyezet múltjának megismerésén túl az, hogy jól alkalmazható tudásra tegyenek szert a 
gyerekek. Hiszen egy ilyen vetélkedő végére nem csak azt tudják mi a története a pécsi 
pincerendszernek, vagy hogy ki volt Jakovali Hasszán és hol áll a dzsámija, hanem akár 
idegenvezetést is tarthatnak rokonaiknak, barátaiknak Pécsett. 
 
Idén tehát folytatódott a hagyomány, csak most Pécs épített örökségeit kellett megismerniük a 
diákoknak, majd a 4 fős csapatoknak számot adni tudásukról, játékos formában. Egy kis ízelítő 
a feladatokból. Először is nevezni kellett, mégpedig nem akárhogyan. A témára utaló nevezési 
lappal, plakáttal, vagy kisfilmmel. Ma, amikor már a telefonjukkal mindent filmre vesznek a 
tanulók, megmutathatták, hogyan készítenek filmet városuk egy történelmi nevezetességéről. 
De feladatul kapták egy városrész, vagy egy nevezetes épület bemutatását úgy, mintha 
idegenvezetők lennének, megnézték az „Egy nap Pécsett” című Hamerli film egy részét is, 
amelyen fel kellett ismerniük legalább öt olyan épületet, amely még ma is látható, és egyet 
minimum, ami már nincs meg. A gyerekeknek egy a témával kapcsolatos keresztrejtvényt is 
meg kellett fejteniük, de fel kellett fedezniük egy épületek fotóiból összeállított montázs-kép 
hibáit is. Rengeteg feladat várta még a fölső tagozatos csapatokat – kakukktojás, térképes 
feladat, stílusok, régi és mai fotók képeinek összepárosítása, állítások igaz-hamis voltának 
eldöntése.  
A versenyre könyvekből, az internet segítségével, sok-sok sétával, épületek külső és belső 
megtekintésével készültek a fiatalok, természetesen szaktanáraik segítségével. 
 
A versenyt szeretik és várják a diákok évről-évre. A játszva tanulás, amely önállóságra és 
aktivitásra is ösztönöz, nagy munka, de nagy siker is. A lelkesedés pedig reméljük jövőre is 
megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók így műveljék magukat. 
 
 
 
A YAD VASHEMBEN jártam... 
Hajnal Éva tanárnő  
 

 
 
Örömmel számolhatok be arról, hogy 2011. november 6-14-ig Izrael fővárosában, 
Jeruzsálemben jártam! A magyar tanárok továbbképzésén kaptam lehetőséget arra, hogy 
a Holokausztról tanuljak. Az országos pályázatra 53-an adtuk be munkáinkat, ebből - a 
komoly szaktekintélyekből álló bíráló bizottság döntése alapján - huszonöten nyertünk 
ingyenes tanulmányutat. 
 
Nagy tisztességben volt részünk már az indulásnál! Ilan Mor úr, Izrael magyarországi 
nagykövete és a Kormányhivatalból Simonyi István úr búcsúztatott, a Ben Gurion Reptéren 
pedig Dr. Szita Szabolcs professzor úr, a Holokauszt Emlékközpont igazgatója és Dr. Chava 
Baruch, a Yad Vashem Intézet Közép-Európai részlegének vezetője fogadott bennünket. 
A hivatalos megnyitón megtisztelt minket Dr. Szentgyörgyi Zoltán, Magyarország izraeli 
nagykövete és Dorit Novák, a Yad Vashem iskolájának igazgatója. 
 



Tanultunk az együttéléstől a gyűlölethez vezető lépésekről, az ideológiától a politikai gyakorlatig 
vezető útról, az üldözéstől az elkülönítésig terjedő időszakról, az elkülönítéstől a végső  
megoldásig vezető szakaszról. 
Kutatásokat végeztünk fellelhető dokumentumok alapján az elkövetőkkel, áldozatokkal és 
passzív szemlélőkkel kapcsolatban és tanulmányoztuk....., ami azután következett,.......... ahol a 
szavak elfogynak........... 
 

   
 
Prezentációmban e témában folytatott munkámról számoltam be, sikerrel. 
Különleges volt számomra a zene és a képzőművészet, mint ellenállási lehetőség ebben a 
korban, a Holokauszt hagyatéka a túlélők szemével, Ovadia Baruch filmje és a Világ Igazairól 
szóló módszertani bemutató: "Akik mertek ellenállni " címmel. 
Felejthetetlen a Shabbat este a Zsinagógában,... a Yad Vashem állandó történelmi kiállítása..., 
az Izrael Múzeumban tett látogatás..., a túlélőkkel való személyes találkozás! 
...a kirándulások, az illatok, az ízek... 
Beleégett a szívembe az igazi Izrael ...! 
 

   
 

   
 
Mindazoknak hálával tartozom, akik lehetővé tették utazásomat! 
Ez az út, a téma ellenére, nem a szenvedésről, a halálról szólt, hanem sokkal inkább az élet 
szeretetéről! 
Felejthetetlen, igazi pedagógusok tanítottak bennünket, magával ragadó lelkesedéssel: 

Dr. Chava Baruch 
Prof. Szita Szabolcs 

Rabbi Yeshaya Balog 
Mrs. Richelle Budd Kaplan 

Prof. Guy Miron 
Shulamit Imber 



Dr. Daniel Uziel 
Tamar Mechado 

Yiftach Ashkenazy 
Aluma Raz 

...és a túlélők: Ester Miron, Mrs. Ghittu Cikovicz és David Gur. 
 
Létezik egy reménnyel teli mondás Izraelben:.........JÖVŐRE JERUZSÁLEMBEN! 
Ezt kívánom mindannyiunknak szeretettel: Hajnal Éva 
 
Decemberi programjaink 
Koreográfia versenyünk lesz 2-án pénteken, délután 3 órakor. 
Az első osztályosok 5-én hétfőn megnézik a bölcsődei dolgozók Mikulás műsorát. 
6-án minden osztályba megérkezik a Mikulás. 
Luca napi vásárt tartunk 9-én pénteken. 
 
 

2.sz. Általános Iskola 

Megmutattuk mit tudunk! A szülők láthatták gyermekeik hogyan tanulják az angol nyelvet 
8. osztályban, míg kollégáinknak bemutattuk az interaktív anyagok tanórai alkalmazását. 
Az egészségnevelés keretében a természet élővilágát vizsgálták tanulóink, de jártak a 
Misina Menhelyen, részt vettek a gimnázium Halloween rendezvényén, az úszókupán, a 
kémiai vetélkedőn. Versenyeztek a Játssz velünk MÁS-ként sportprogramon és készülnek 
az adventre. 
 
 
Bemutató tanításon láthatták a szülők, pedagógusok, hogyan készülnek a 8. osztályos 
tanulók az angol nyelvvizsgára. 
 

    
 
Az 5 órában angolt tanuló 8. osztályos diákokkal október 26-án dr. Bodroginé Farkas Piroska 
tartott bemutató órát. A meghívott szülők, pedagógusok láthatták, hogy a tanulók hogyan 
készülnek a tavaszi nyelvvizsgára, és hogyan használják a modern technika vívmányait. 
 
Az Apáczai Kiadó szervezésében november 11 és 15 között, az interaktív anyag tanórákon 
történő alkalmazását mutatták be kollégáink a szülőknek és a kollégáknak. 
A bemutató órák tanárai Szabó Eleonóra, dr. Bodroginé Farkas Piroska, Horváth Andrea és 
Nagy Erzsébet voltak. 
 



    
 
Az órákról készült képek megtekinthetőek erre a linkre kattintva. 
http://www.educentrum.hu/altalanos2/cikk/2094 
 
 
A Pécsi Vonósok Kamaraegyüttesének sikere tanulóink körében – Hangversenyen vettek 
részt alsó tagozatos diákjaink. 
A hangszerekkel ismerkedtek tanulóink november 14-én, a Művelődési Ház szervezésében.  A 
Pécsi Vonósok Kamaraegyüttes az állatok témakörében komponált zenéket szólaltatta meg, és 
ehhez kapcsolódóan mutatta be az egyes hangszereket. A zenékhez, hangszerekhez persze 
kérdések is társultak, amelyekre a jól válaszolók jutalomban részesültek. Igazán nagy volt a 
lelkesedés. A kifejező zenei részletek és az ajándékok emlékezetes pillanatokat szereztek a 
gyerekeknek.  
A hangverseny után Kung Fu bemutatón vettek részt az alsó tagozatosok, ami nagy 
érdeklődésre tartott számot. 
 
 
Felfedezés – egészség – ökoenergia 
A természet és az élővilág felfedezése, környezet- és állatvédelem, ökoenergia, 
egészségre nevelés. Több olyan tevékenységben vettek részt tanulóink, amelyek ezekhez 
a fontos területekhez kapcsolódnak.  
A pogányi tagiskolánk által szervezett Kukkan-tó program keretében az 1.a osztályosok játékos 
feladatok segítségével szerezhettek közvetlen tapasztalatokat a víz környékének élővilágáról. A 
gyerekek az iskola által rendelkezésre bocsátott eszközökkel vizsgálódtak a természetben. 
Távcsővel kémlelték a vízpart távoli területeit, a nagyítóval pedig "Nyomozó" játékot játszottak. 
Felfedezték a szabad szemmel alig látható kincseket a talajon és a fák törzsén. 
A "Talpalatnyi" játékra már a kirándulás előtt az iskolában felkészültek. Rajzlapból kivágtak egy 
talpacska formát, amire a kirándulás során felragaszthatták azokat az apró kincseket, amelyek 
megtetszettek nekik, illetve amelyek valamilyen formában az őszt idézték.  A végeredmény egy 
kiállításra kerülő "képzőművészeti alkotás” lett. 
Az Ökováros-Ökorégió Alapítvány egészségneveléssel, környezetvédelemmel, vízvédelemmel 
kapcsolatban tartott foglalkozásokat minden alsós osztályunkban. E program a következő 
hónaptól a felső tagozaton folytatódik. 
 
 „Házhoz” jött a Fizibusz november 16-án, az ANK Színháztermébe. A környezetvédelemről, a 
hatékony energiafelhasználásról szóló előadást érdeklődéssel hallgatták tanulóink. 

http://www.educentrum.hu/altalanos2/cikk/2094


    
 
Részletek és képgaléria a programról az alábbi linkre kattintva olvasható, látható. 
http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2080 
 
 
Az Etológia szakkörösök ismét ellátogattak a Misina Állatvédő Egyesület telepére, ahol a 
menhelyre bevitt kutyákat sétáltatták meg. Nagy élmény ez a gyerekeknek és a kutyáknak 
egyaránt, arról nem is beszélve, hogy az ilyen séták során előfordul az is, hogy később egy-egy 
kutya gazdára talál.  
 

       
 
 
A programon készült fotók megnézhetők ide kattintva. 
 
Az egészséghez hozzátartozik még, hogy ingyenes, játékos úszásfoglalkozást tartottak a 
nagycsoportos óvodásoknak és szüleiknek november 26-án, szombaton a Sportegység 
uszodájában. 
 
Versenyek, Eredményeink 
 
Az Apáczai Csere János Tehetségkutató Komplex Természettudományi Tanulmányi 
Verseny iskolai fordulóján a következő eredmények születtek. 
1.helyezett: Fischer Gergely 8.a 
2. helyezett: Nikli Georgina 8.c, Weisz Liána 8.c 
3. helyezett: Bogdán László 8.c 
 
HALLOWEEN vetélkedő 
Már három alkalommal vettünk részt a gimnázium által szervezett Halloween vetélkedőn. A 
tavalyi első helyezést sikerült az idén újra elérnünk. 
A 8. a osztályból Bíró László és Perhács Kinga, a 8. c osztályból Agócs Nikolett, Nagy 
Hajnalka, Nagy Beáta és Weisz Liána vettek részt a versenyen. 
Felkészítő tanáruk: dr. Bodroginé Farkas Piroska volt. 
 
HÉLIX ÚSZÓ KUPA versenyt rendeztek Pécsváradon november 19-én.  
Keszthelyi Henrietta 1. b osztályos tanuló hátúszásban 2. helyezett, gyorsúszásban 1. 
helyezett lett a 2005-ös korosztályban, és mint a mezőny legfiatalabb tagja oklevelet is kapott. A 
2003-as korosztályban Keszthelyi Koppány 2. b osztályos tanuló 2. helyezést, gyorsúszásban 
6. helyezést ért el. 
 
VELETEK- ÉRTETEK! - kémiai biztonsági program 

http://www.educentrum.hu/tehetsegpont/hir/2080
https://picasaweb.google.com/115751727541264215299/EtologiaKutyasetaltatas


A vörös iszap katasztrófa egyéves évfordulójának emlékére a Baranya Megyei Kormányhivatal 
Egészségfejlesztési Osztálya és a Baranyai Fiatalok Egészséges Életért Alapítványa biztonsági 
programot szervezett a pécsi iskolák alsó tagozatos diákjainak. 
A programra 19 iskola 67 osztálya nevezett. A jelentkezőknél októberben a szervezők 45 perces 
foglalkozást tartottak. Témája: a gyerekek körében leggyakrabban előforduló mérgezési 
helyzetek, a háztartásban használt vegyi anyagok csomagolásán található veszélyjelek 
ismertetése, a mérgezések elkerülése. A védőnőnkkel és a tanítóval való felkészülés után egy 
TOTÓ-t töltöttek ki a gyerekek. Ennek eredményeként bejutottak a 20 legjobb csapat közé. 
November 18-án délelőtt a Szivárvány Gyermekházban megrendezett döntő vetélkedőn „Erős 
négyes” elnevezésű csapatunk 2. helyezést ért el. A csapat tagjai: Agócs Viktória, 
Lakatos Martin, Molnár Melinda, Wirth Bálint. 
A címre kattintva teljes terjedelmében olvasható a riport.  

Interjú Stier Lászlóné gyógypedagógussal, a „Játssz velünk,— sportolj MÁS-ként!” 
rendezvény ötletgazdájával, főszervezőjével  

Immár negyedszer rendezi meg az ANK 2. sz. Általános Iskolája és Sportegysége 2011. 
november 24-én, csütörtökön délután azt a játékos sportversenyt, amelyen fogyatékos és ép 
tanulók együtt versenyeznek. A rendezvény nem csak az ANK-s diákoknak, hanem a város 
iskoláiból érkező tanulóknak is szól. 
A vetélkedésben mozgáskorlátozott és ép mozgású diákok vegyesen alkotnak csapatokat. 
Olyan versenyszámokban mérik össze tudásukat, amelyek a fogyatékkal élőknek „kedvez", 
hiszen speciálisan nekik találták ki, ők gyakorolják azokat be a gyógytornáikon. Így most ők a 
csapatkapitányok, akik vezetik, segítik ép társaikat. Az együttlét célja, hogy sérült és nem sérült 
gyerekek önfeledten tudjanak együtt játszani, sportolni. 
Fábián Mária Stier Lászlóné gyógypedagógussal, a „Játssz velünk,- sportolj MÁS-ként!" 
rendezvény egyik ötletgazdájával, főszervezőjével beszélgetett. 
 

   
 

   
 
Decemberre tervezett programjaink 
November 28-án indul és a karácsonyi szünetig tart a 7.a és a 8.a osztályban az Advent 
elnevezésű projekt. 
Suliváró programjainkra szeretettel várjuk a nagycsoportos óvodásokat. A foglalkozásokat 
minden kedden 16.30-tól 17.15-ig tartjuk a 2-es iskola 10-es termében. 
December 6-án színjátszó szakkörünk tagjai rövid jelenetet adnak elő alsós tanulóinknak, majd 
a Mikulás kiosztja a megérdemelt ajándékokat. 

http://www.educentrum.hu/altalanos2/hir/2090
http://www.educentrum.hu/altalanos2/hir/2090


December 12-én és 14-én Energiakaland címmel az energia korszerű felhasználásáról 
tanulnak az alsó tagozatosaink. 
December 13-án Luca napi „Kezes-lábas” címmel szervezünk programot a nagycsoportos 
óvodásoknak. 
December 15-én a Művészeti Iskola szervezésében az Advent, Karácsony, Újév elnevezésű 
programon vesz részt iskolánk 2.a, 3.a, 4.a osztálya. 
December 20-án 17 órai kezdettel tartjuk Karácsonyi gálaműsorunkat, melyre minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. 

Gimnázium 

 
Nyílt napokon mutatta be a gimnázium milyen az idegen nyelv oktatása az intézményben.  
A rendezvényre a város több általános iskolájából, sőt még megyénk más általános 
iskoláiból is érkeztek a gyerekek. Halloween ünnepséggel mutatták meg az angolszász 
hagyományok és persze az angol nyelv ismeretét egymásnak a 2-es iskola 8. osztályosai 
és a gimnazisták. Angol és német nyelvű KI-MIT-TUD-ot is szervezett a gimnázium a 
Művelődési Ház hathatós segítségével, ez a nagy rendezvény a megye e két nyelven 
tanuló diákjainak szólt. 
 
Nyílt napok 
Angol nyílt nap - Játékos angol nyelvi vetélkedőt szerveztünk a 8. osztályos érdeklődő 
tanulóknak november 9-én. A vetélkedő célja az volt, hogy a végzős általános iskolások 
megismerkedjenek gimnáziumunk angol tanáraival és az angolul tanuló diákjaival, és pozitív 
élményekkel menjenek vissza iskolájukba. Reméljük, hogy ez az élmény segíti őket a megfelelő 
gimnázium kiválasztásában. 
Játékos nyelvi feladatokat állított össze Zombori Judit és Wesley Paines, ezek között volt logikai 
feladat, dalfelismerés, de képek alapján személyeket is fel kellett ismerniük a diákoknak, illetve 
egy civilizációs quizt is megoldottak. Természetesen angol nyelven folyt a verseny, minden 
utasítást angolul kaptak a versenyzők. A vetélkedő lebonyolításában a 11.a osztály diákjai 
segítettek. 
A város több iskolájából jött tanulókat vegyes csapatokba osztottuk. Jöttek a Jókai úti, az Illyés 
Gyula, a Mecsekaljai, az Anikó utcai, a TVT, a Meszesi, az ANK1-es és 2-es általános 
iskolákból, illetve néhány nem Pécs városában található iskolából. 
Nagy volt az érdeklődés az „Akváriumban”, alig fértek be a csapatok. 

Jó hangulatú vetélkedő volt, és reméljük, sok 8. osztályos fogja választani gimnáziumunk 
képzéseit. 
 
Társadalomismeret – Humánszolgáltatás  
Sok 8. osztályos volt kíváncsi arra a nyílt napunkra is, amikor gimnáziumunk bemutatta a 
Társadalomismeret - Humán szolgáltatás programját. 
 
Az első órában a 12.c osztály diákjai tartottak prezentációt a következő témákban: 

1. Majtán Mercédesz – Tengerdi Brigitta a reklámok törvényszerűségeit mutatta be. 
2. Princhausz Bianka a lázadó értékrendszerről, ezen belül a hippi életformáról beszélt. 
3. Császár Krisztián a rajzfilmek és a gyermekek pszichés problémáinak összefüggéseit 
tárta fel. 
4. Kodba Dzsenifer a Grimm és Andersen mesék elméleti törvényszerűségeit mutatta be. 
 
A második órában pedig Maksay Mária tanárnő a 11.c osztályos tanulóknak tartott órát a 
fejlődéslélektan témaköréből, amelyet megtekinthettek a nyolcadikosok. 
 
Az ANK Gimnázium társadalomismeret tagozatának néhány tanulója november 19-20-án 
részt vett a PTE Szociológia Tanszékének ’ A végletek világa Pécsett’ címmel 
meghirdetett programjában. A program „szocio-tréningből” és „szociótúrából” állt, melynek 
keretében a diákok megismerkedtek a mélyszegénységben élők, s a felső tízezer 



életkörülményeivel. A program alapján elkészült dolgozat egyetemi kreditre váltható az egyetemi 
tanulmányok során. 
Német nyílt nap 
A német nemzetiségi nyelvoktató programban résztvevő 9.c, 10.c és 11.c osztály diákjai a 
színházteremben német nyelvű prezentációt tartottak és játékos feladatokkal, énektanulással 
kötötték le az érdeklődő 8. osztályos tanulók figyelmét. 
 
Halloween 
A 2011-12-es tanévben is megrendeztük a Halloween játékos akadályversenyt. Az 
eseményt már ötödik éve szervezem meg, és mint eddig mindig, most is nagy siker volt a 
gyerekek körében. - Papp Árpád tanár úr 
 

Az eseményben közreműködött az angol munkaközösség és a 10. 
évfolyamos kéttannyelvű osztály is. Külön ki szeretném emelni Bender Ágnes, 
Pék Mónika, Bayer Anikó és Erdélyi Krisztina kolléganők munkáját.  
Erdélyi Krisztina kolléganő, a 10.a osztályfőnöke sokat segített a 
szervezésben és a lebonyolításban is. A 10.a osztályból központi szerepet 
játszott Komáromy Fanni tanuló is, aki a szüleit is bevonta a szervezésbe, ami 
igazán becsülendő, de sajnos ritka jelenség. 

    

2. Komáromy Fanni 3. Bender Ágnes, Balogh 
Hajnalka, és Pék Mónika 

4. Erdélyi 
Krisztina 

5. Dr. 
Bodroginé 

Farkas Piroska 

 
 
Az eseményen 14 csapat vett részt. A 2. Általánosból 2 csapat érkezett, Dr. Bodroginé Farkas 
Piroska kolléganő kíséretében. Az 1. Általánosból 1 csapat érkezett. A verseny nagy sikert 
aratott, az eddigi visszajelzések alapján a résztvevők pozitív élményeket vittek haza magukkal. 
A gimnáziumból is sok diák érdeklődését felkeltette az esemény. Minden évfolyamról érkeztek 
csapatok, összeses 11. Ez azt jelenti, hogy 4 fős csapatokkal számolva ez több, mint 50 
résztvevő. A szervezőket és a nézőket is beleszámolva kb. 100 diákot mozgatott meg ez az 
esemény. 
Jövőre szeretném, ha be tudnék vonni még több kollégát és az ő készségeiket is tudnánk 
kamatoztatni. Arra gondoltam, hogy lehetne egy kézügyességet, művészi érzéket igénylő 
állomás is. Ehhez keresek most segítséget a kollégák körében. 

1. Papp Árpád 



Itt pár kép található a Halloween rendezvényről, amelyeket Papp Árpád tanár úr készített. 

          

          
 
 
KI-MIT-TUD? – angolul és németül 

Egyedülálló módon először rendeztek pécsi és baranyai általános iskolásoknak angol és 
német nyelvű KI-MIT-TUD-ot, az Apáczai Nevelési Központban. Nyolc iskola 6. 7. és 8. 
osztályos diákjai mutatták be milyen színvonalas produkciókat tudnak előadni ezeken az 
idegen nyelveken. 
A próza és versmondástól kezdve a népdaléneklésen át a könnyűzenei produkciókig, 
összesen 30 előadással, sok mindent megmutattak tehetségükből a gyerekek. A cél, hogy 
felismerjék, az idegen nyelvek tanulása nem csak fárasztó munka lehet, hanem érdekes 
és örömteli is. Emellett az is fontos, hogy minél többen kapjanak kedvet a 
nyelvtanuláshoz, hiszen az ANK-ban és Pécs, Baranya több iskolájában is magas szinten 
oktatják az angol és a német nyelvet is.  A program részleteiről Fábián Mária kérdezte a 
szervező ANK Gimnázium igazgatóját, Bükösdi Kálmánnét. 
 
Mi a legfőbb célja a kezdeményezésnek? 
Szeretnénk egy másfajta megmutatkozási lehetőséget is adni az angolt és németet tanuló 
diákoknak, hogy a tantárgyszerűségen kívül, amelyeket amúgy másfajta versenyeken meg kell 
mutatniuk, egyéb lehetőség is van. Nálunk itt a Nevelési Központban már évtizedek óta tanulják 
a gyerekek az angolt, és a németet. Köztudott talán az angol kéttannyelvű gimnáziumi 
oktatásunk mellett, hogy angol tagozat és német nemzetiségi nyelvoktatás is van az általános 
iskoláinkban. 
 
Miért pont most szervezik meg a KI-MIT-TUD-ot? 
Igazán nagyon régi törekvésünk volt már ez, de mostanra értek be azok a lehetőségeink, hogy 
egy ilyen nagyszabású rendezvényt meg tudjunk szervezni. Ehhez rendelkezésünkre állnak már 
a tárgyi és a humán feltételek is. Egy ilyen, tulajdonképpen közművelődési tevékenységet, nagy 
összefogással lehet jól megszervezni. A nyelvoktatás színvonala az általános iskoláinkban, az 
hogy két tannyelven és nemzetiségi nyelven is oktatnak már szükségessé tette, hogy így is 
megmutassák, mit tudnak a diákok. Emellett intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpont is, 
hát hol adjunk teret a tehetségeknek, ha nem itt. Elérkezett tehát az idő a KI-MIT-TUD 
megszervezésére. 
Most nyolc iskolából jelentkeztek produkciókkal 6. 7. és 8. osztályosok. Honnan és 
milyen előadásokkal érkeznek ők? 
Egy két példát említenék. Jönnek gyerekek a Koch Valéria Magyar Német Nyelvű 
Iskolaközpontból, a Janus Pannonius Gimnáziumból, a Mecsekaljai Oktatási Központ iskoláiból, 
a Jurisics Utcai Általános Iskolából vagy éppen Lánycsókról. De természetesen fellépnek a mi 
diákjaink is. Idén indítjuk a rendezvényt, de szeretnénk hagyománnyá tenni, és a jövőben 
kibővíteni a gimnazista korosztály számára, illetve bővíteni szeretnénk a nyelvek körét és a 

http://www.educentrum.hu/gimnazium/hir/2103


műfajokat is, amelyekben megmutathatják tehetségüket a diákok. Ezért kedvcsinálóként most - 
persze versenyen kívül - három produkciót a mi gimnazistáink be is mutatnak. 
 
Milyen előadásokra, produkciókra kell itt gondolni? 
Harminc előadás lesz, köztük angol-német próza, német vers, népdalcsokor, kamara ének, 
humoros jelenetek, klasszikus ének, könnyűzenei produkciók. Igazán széles és színes a skála. 
 
Kik bírálják majd el a látottakat, hallottakat, és milyen jutalomban részesülhetnek a 
legjobbak? 
A verseny fővédnöke városunk, Pécs alpolgármestere, Csízi Péter, aki maga is iskolánk diákja 
volt.  
A zsűri tagjai: 
Dr. Frank Gábor, a Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatója és a Pécsi Német 
Önkormányzat elnöke 
Nagy Zsuzsanna, az American Corner pécsi irodájának vezetője 
Schmidt Zoltán Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Pécsi Regionális Iroda 
vezetője 
Andrew J. Chandler angoltanár 
Dr. Szelierné Czina Györgyi az ANK Művészeti Iskolájának igazgatónője 
A legjobbak nyelvi táborozási lehetőséget kapnak, angol és német nyelvű könyveket, 
kiadványokat és apróbb ajándékokat. 
A fellépési lehetőséggel, a KI-MIT-TUD által nyújtotta megmutatkozási, vagy akár kiugrási 
lehetőséggel pedig jövőre is várjuk majd a gyerekeket. 
 
Az angol-német KI-MIT-TUD eredményei 
 
arany minősítést kapott 

 Sárosdi Alexandra, Lánycsóki ÁMK ÁLt. Isk. és Alapfokú Művészetoktatási Int. - német 

nyelvű népdalcsokrot adott elő, a zsűri őt emelte ki a legjobb produkcióként. Felkészítő 

tanára Albrecht Gyöngyi 

 Király Miklós, Városközponti Iskolaközpont - Belvárosi Ált. Isk., - németül szavalt - 

felkészítő tanára Istókovicsné Hegedűs Mónika 

 Steenhuis Nathaniel, Nemeskéri Dalma, Kalocsai Luca, Zsbán Máté, Somogyi Levente, 

Mogyorósi Marcell - Janus Pannonius Gimnázium Pécs - egy különleges angol verset 

adtak elő. Felkészítő tanáruk Dr. Pálfiné Huszár Nóra  

ezüst minősítést kapott 
 Sal Kristóf - Koch Valéria Iskolaközpont - németül adott elő prózát, felkészítő tanárai: 

Fábián Krisztina és Ute Lambrecht 

 Hajek Ivett és Fodor Bence - ANK 1-es Ált. Isk. - angolul adtak elő egy humoros 

jelenetet, felkészítő tanáruk: Besenczi Alexandra 

 Káplár Alida - ANK 2-es Ált. Isk. - popdalt adott elő angolul - felkészítő tanára: Dr. 

Bodroginé Farkas Piroska 

 Czigány Elliot - Koch Valéria Isk.Kp. - prózát mondott németül - felkészítő tanárai: Frey 

Mária és Ute Lambrecht 

 Szűts Bernadett - Mecsekaljai Isk. Kp. Bánki Donát úti Ált. Isk. - acapella ének angolul - 

felkészítő tanára: Gomborné Birocsák Anna 

 Girán Kyra - Jurisics Úti Ált.Isk. - prózát mondott angolul - felkészítő tanára: Molnár 

Annamária 

bronz minősítést kapott 
 Haraszti Gitta, Kukai Levente, Fülöp Valter, Ádám Heni, Ficsor Rebeka és Váradi Fanni - 

ANK 1.Ált. Isk. - angol színdarab előadásáért - felkészítő tanáraik: Deákné Vass 

Bernadett és Süle Zoltán 

 Burcsa Dániel - ANK 2.sz. Ált.Isk. - németül szavalt - felkészítő tanára: Nagy Erzsébet 

http://www.educentrum.hu/gimnazium/hir/2106


 Bába Viktória és Somogyi Emőke - ANK 2.sz.Ált. Isk. - angolul szavalt - felkészítő 

tanára: Dr. Bodroginé Farkas Piroska 

 Basler Júlia - Janus Pannonius Gimnázium - németül szavalt - felkészítő tanára: 

Szalainé Wéber Mária 

 
Decemberi programjaink 

 
December 2. Diáknap 
December 21. Iskolai karácsony – Jordán Tamás színész-rendezővel, aki verseket 
szaval a diákoknak. 

Orosz szakkör indul 

Kedves Érdeklődő Diákjaink!   Az ANK (Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ) 
gimnáziumában délutáni szakkör formájában egyelőre egy csoport számára lehetőséget 
biztosítunk az orosz nyelv tanulására, kezdőknek. 

 

A későbbiekben azt tervezzük, hogy tanulóink számára egy újabb lehetőséget kínálunk az 
idegen nyelvek palettáján, az orosz nyelv tanításával. Gimnáziumunk tanárainak egy csoportja, 
az általános iskoláink érdeklődő orosz szakosaival kiegészülve, az Orosz Központ 
szervezésében tanári továbbképzésen vesznek részt, ahol felfrissítik a nyelvi és módszertani 
ismereteiket.   

Azt, hogy van igény az orosz nyelv tanulására bizonyítja az is, hogy iskolánk látogatott el első 
alkalommal a Pécsi Orosz Központba. Részletek a Pécsi Tudományegyetem honlapján 
olvashatók, a linkre kattintva. http://www.oroszkozpont.pte.hu/hirek/27 

 

Művelődési Ház 

Verébavató, német olvasási verseny, konferenciák, irodalmi estek, klubok, musical 
bemutató és filharmónia hangverseny – csak néhány esemény, amely az elmúlt 
időszakban nálunk, a mi szervezési segítségünkkel, vagy a mi helyiségeinket használva 
valósult meg. Ezek az események több száz diákot, felnőttet szórakoztattak, informáltak 
nagyon vidám vagy meghitt hangulatban.  
 
Irodalmi kávéház, Nyugdíjas Klub, Baba-mama Klub  
Igényes, és a fiatalokat és az idősebb korosztályt egyaránt megcélzó állandó klubjaink, igazán 

színvonalas programokat kínáltak az elmúlt időszakban, és kínálnak decemberre is.  
  

http://www.educentrum.hu/gimnazium/hir/2104
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Irodalmi kávéház - Bertalan János, az ANK gimnáziumának egykori igazgatója, magyar-
történelem szakos tanár októberben Tolsztojról, novemberben Berzsenyiről, december 20-án 
pedig Gárdonyiról tart előadást. Az ANK Közösségi Házban – a Tolsztoj utca 10-ben -, az 
előadások végén forró tea, kávé és aprósütemények mellett az érdeklődők kötetlenül 
beszélgetnek az aktuális témáról. 
   
Nyugdíjas Klub - Hényel Zoltánné, iskolánk egykori pedagógusának vezetésével működik a 
Nyugdíjas Klub. A tagok, 80 fő, változatos programokban vehet részt – Művelődési Házunk 
szervezésében – így többek között például meghallgatták Bertalan János előadását Gárdonyi 
munkásságáról, vagy Békés Sándort, az „Isten előszobájában” – a kőszáli kecskék nyomában 
című, saját élményein alapuló úti beszámolóját. 

   
 
 
Kertvárosi Baba-mama Klub - Rónaky Anikó vezetésével működik a  klub,  amely elsősorban 
a lakótelepi anyukáknak, szülőknek, nagyszülőknek és persze a kisgyermekeknek kínál minden 
héten szervezett programot. A klubnak nincs állandó tagsága, bárki csatlakozhat, akinek 3 
évesnél még fiatalabb a gyermeke, unokája, és aki szívesen hallgat meg, max. fél óra 
időtartamban a gyermekneveléssel, -ápolással kapcsolatos előadást. Az előadások után mindig 
kötetlen beszélgetés és játék alakul ki a résztvevők és gyermekeik között.   

 
 
 
Kiállításaink 
Rendszeresen láthatók kiállítások a Színházterem melletti kiállítótérben és a terem előtti 
folyosón is. Az igen színvonalas festmény, rajz vagy fotókiállításokat nem csak a 



megnyitó közönsége nézi végig, hanem mindazon diákok, felnőttek, akik egyéb 
rendezvényeinkre ellátogatnak.  
Nemrégiben zárult  Szívós Gyöngyi festménykiállítása, és már látható a Kunvári Gábor 
fotóiból és a dr. Kovácsy Ákos rajzaiból nyílt újabb tárlatunk. 

  
 
Kiállítással emlékeztünk – még most is látható a Színházterem előtti folyosón – Liszt Ferenc 
születésének 200. évfordulójára, hamarosan pedig a karácsonyt várjuk, ennek szellemében e 
hónapban nyílik az adventi kiállításunk. 
 
 
Motiváció, továbbtanulás, jövőkép - előadásokat és szakköröket is szerveztünk 
diákjainknak novemberben. 
Szociológiai előadás.  
Mi a motiváció, hol tanuljunk tovább, milyen jövőképe lehet ma egy gimnazistának, milyenek az 
egyes szakterületeken a munkaerő-piaci elhelyezkedés esélyei – ezekről a témákról tartottak 
előadást a Pécsi Tudományegyetem szociológia tanszékének mentorai, gimnáziumunk 12. 
évfolyamosainak. 
 
Elsősegélyszakkör.  
A Vöröskereszt önkéntesei – művelődési házunk szervezésével -, az elmúlt hónapban és 
decemberben is az elsősegély tudnivalóira oktatják szakkör keretében a kollégium diákjait. 
Az öt foglalkozáson a fiatalok olyan elméleti és gyakorlati tudásra tesznek szert, amely felkészíti 
őket a jogosítvány megszerzéséhez szükséges egészségügyi vizsgára, és reményeink szerint 
arra is, hogy adott helyzetben képesek legyenek segíteni bajba jutott embertársaikon. 
 
Ehhez kapcsolódik, hogy a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete 
jótékonysági akciót hirdetett a pécsi Gyermekklinika javára. Használt, de jó állapotú játék, 
mesekönyv és gyermekruha gyűjtését szervezték Pécs általános és középiskoláiban. Az 
akcióval a klinikán fekvő kis betegek karácsonyát és hétköznapjait próbálják meg 
elviselhetőbbé, szebbé varázsolni. A gyűjtés helyi szervezéséhez mi is kapcsolódtunk. 
 
Maradva az egészségügynél és az adakozásnál, véradást is szerveztünk a közelmúltban. 
Lelkesek voltak a kollégák, 31-en szerettek volna vért adni, ám erre 17 fő volt alkalmas. 
 

 
Előadás a rákszűrés fontosságáról, Szent Márton Napi Újbor áldás, Aranypáva Nagydíjas 
hangverseny és számos külső rendezvény a Művelődési házban. 
 



Gyógyítható-e a mellrák? - címmel, dr. Szalai Gábor klinikai főorvos vezetésével 
szerveztünk előadást a Bölcsődében. A Pécsi Tudományegyetem radiológus főorvosa a 
betegség megelőzésére, a rákszűrés fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét. A résztvevők 
nem csak hallgatták a szakembert, hanem kérdezhették is, sőt egyéni megbeszélésre is sor 
került. Mivel a téma sokakat érdekel, ezért e prevenciós – betegségmegelőzést segítő 
előadássorozatunk keretében, dr. Szalai Gábort meghívtuk, hogy januárban a három óvoda 
óvónőinek tartson előadást. 
 
Szent Márton Napi Újbor áldást tartottak az ANK Bacchus Borklub tagjai. A 60 főt számláló 
klubnak ez már hagyományos ünnepe, amelyen a pécsi és Pécs környéki bortermelők köszöntik 
az új bort. A Bacchus Borklub tagjai egyébként havonta egyszer találkoznak, Jánosi Tibor 
vezetésével. 
 
Aranypáva – népdalkörök országos minősítő hangversenye 
Országos Népzenei Gálaszintű Minősítő Aranypáva Nagydíjas hangversenyt rendeztek 
Színháztermünkben, novemberben. A népdalköröknek, egyéni fellépőknek ez a legmagasabb 
minősítési szintje. 14 kórus, népdalkör, előadó vett részt a megmérettetésen, közel 200 fő 
mutatta be tudását a zsűrinek. Érkeztek szereplők többek között Horvátországból, 
Balatonszabadiból, Kaposvárról, és Kemenesmagasiról is. 
 

      
 

 
 
Rengeteg igényes, színvonalas, vidám vagy éppen meghitt külső szervezésű 
rendezvénynek is helyet adtunk az elmúlt időszakban.  
Csak néhány, a teljesség igénye nélkül, amelyek óriási sikert arattak a nézők körében. Volt itt 
Zumba és Shaolin Kung fu bemutató, Babazsibi, de előadta a Görbe Tükör Színház a „Valahol 
Európában” című musicalt, megnézhették a fiatalok Jordán Tamás Mérnökszínházát, 
meghallgathatták Janza Katát és Dolhai Attilát, a Dél-dunántúli és a Pannon Filharmonikusok 
kamarakoncertjét. Ezek mellett helyet adtunk a Tehetségekről szóló konferenciának, és a 
Napjaink Genetikája c. konferenciának is. A programok nagyon népszerűek, rendkívül 
tartalmasak, sikeresek voltak, melyeken több százan vettek részt.  
 



 
 
Kertvárosi Esték, Mikulás - decemberi programajánlók 
 
Zenés, képes séták, érdekes kalandozások – ez Trebbin Ágost helytörténész kínálata 
azoknak, akiket érdekelnek a helytörténet kulisszatitkai. Havonta egyszer, a Tolsztoj utcai 
Közösségi Házban hallgathatják meg őt az érdeklődők. December 15-én este 6 órától, a 
grábóci ortodox templomról beszél majd Trebbin Ágost. 
 

      
 
Bábműsorral várják a kicsiket december 5-én a bölcsődék gondozónői. 
 
„Megjött már a Mikulás” – ezzel a zenés gyermekműsorral pedig Bogárdi Alíz és Czigány 
Tamás várja a gyerekeket, december 5-én, 17 órától. A műsor után a Mikulás névre szólóan 
osztja majd ki az ajándékcsomagokat. 
 

 
 
A stílusról, a megjelenésről, a szavak nélküli kommunikációról tart előadást a gimnazista 
diákoknak december 6 és 8-án dr. Tamási Andrásné.  
A Stílustanácsadó rendezvényen a jól ápoltságról éppúgy szó lesz, mint arról, hogy nem a ruha 
teszi az úriembert, hogy mi teremti meg a megjelenés összhangját, hogy mi az a színharmónia, 
miért fontos a stílus, és hogy melyek a jó megjelenés írott és íratlan szabályai.  



December 9-én intézményünkben tartja évzáró rendezvényét a Tett-Hely Ifjúsági Szolgálat  és 
a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. 
 
December végéhez közeledve, folyamatosan helyszínei leszünk az intézményegységek, a 
kistérség és a külsős karácsonyi műsoroknak.  
December 22-én 14 órától az aulában karácsonyi játszóházat tartunk. Karácsonyfa 
díszeket, hóembert, gyertyát, képeslapot, dekopázst és aranydiót készítünk.  
December 24-én 15 órától karácsonyi mesefilmeket vetítünk a színházteremben. A vetítés 
ingyenes. 
 
Kitekintés - 2012. januártól 
Háromdimenziós filmvetítések, hamarosan ismét indul a Szülők Akadémiája, 
jelentkezőket várunk még az Ezüstgyűszű Foltvarró Klubba, második alkalommal indítjuk 
varrótanfolyamunkat kezdőknek, ide is várunk jelentkezőket. 
 
Háromdimenziós filmeket vetítünk január 3-16-ig a színházteremben. „ A kék bolygó-amit a 
Földről tudni érdemes”, a „21. századi autócsodák” és a „Csodálatos univerzum” – című 
filmeket nézhetik meg ily módon az érdeklődők. Hétköznap délutánonként és hétvégén is 
vetítjük a filmeket, ha a csoportok előre bejelentkeznek, akkor a velük külön egyeztetett 
időpontban is le tudjuk vetíteni a filmet. A belépőjegyek: felnőtt 700,- Ft, diák, nyugdíjas: 500,- 
Ft-os áron vásárolhatók meg. 
 
Már most lehet jegyeket vásárolni a több éve nagy sikerrel zajló Szülők Akadémiájára. A 
2012. évi rendezvénysorozat vendégeink lesznek, prof. dr. Mérő László, dr. Fischer Eszter, dr. 
Koltai Mária, dr. Szendi Gábor és Kepes András. Reméljük, ismét segítséget kapnak a szülők 
nevelési kérdésekben. Részletes program decemberben – a 
http://www.educentrum.hu/muvhaz oldalon. 
 
Az ANK Közösségi Házban működő Ezüstgyűszű Foltvarró Klubba továbbra is várunk 
jelentkezőket, mint ahogy a kezdő varrótanfolyamra is – Kissné Gothár Vivien vezetésével. 

 
 

Kollégium 

A december az egészségről és a partyról szól, természetesen nem elhanyagolva 
szokásos tanulással kapcsolatos dolgainkat, hiszen közeledik a félév. Azért ami mégis 
igazi kollégiumi élet, az a Mikulás-party, a Karácsonyi ünnepségünk, az egészség 
szempontjából pedig az elsősegélynyújtó- és az újraélesztő tanfolyamunk. 
 

Az elsősegélynyújtó tanfolyam III. foglalkozása december 1-jén lesz. A gyerekek nagy 
kedvvel vesznek részt ezeken a fontos ismereteket nyújtó foglalkozásokon.  

  

A Mikulás- party délutánján - december 6-án - játékos, szórakoztató feladatokat kapnak a 
gyerekek a Mikulástól a stúdión keresztül. A feladatok jó megoldásáért az esti partyn 
szaloncukrokat osztogat a Télapó. Este a kollégium portáján ünnepélyesen, szépen megterített 

http://www.educentrum.hu/muvhaz


asztalokkal várjuk a Mikulás érkezését. Közösen elfogyasztjuk a tejszínhabos kakaót és hozzá a 
finom puha kalácsot. Ezt követően a társalgóban, a nosztalgia jegyében zenét hallgatunk és 
társasjátékozunk.  
 

   
 
Az Újraélesztő tanfolyam II. foglalkozása december 8-án lesz a 9. évfolyamosoknak. Ebben a 
hónapban még megtartjuk az Elsősegélynyújtó foglalkozás IV. és V. – 15-én ez lesz egyben a 
záró – foglalkozásait is. 
 

   
 
December 20-án már a karácsonyt ünnepeljük kollégiumunkban. 
Ilyenkor a csoportok, a karácsonyi dekorációkkal feldíszített saját tanulószobájukba vonulnak, 
és a kialakult csoporthagyományoknak megfelelően együtt ünnepelnek. Fát díszítenek, 
meggyújtják az adventi koszorú gyertyáit, megajándékozzák egymást, énekelnek, zenét 
hallgatnak, beszélgetnek és finom édességek, sütemények elfogyasztása mellett átélik a 
karácsony misztériumát. 
 
 

Könyvtár 

Még megtekinthető decemberben „A Tudománytörténeti Kiállítás”, sőt a kiállításhoz 
kapcsolódva tudománytörténeti játékon is részt vehetnek az érdeklődő diákok! 
Olvassunk könyvet! Könyvajánlók: Kristof, Agota: Trilógia és Teller, Janne: Semmi című 
műveit ajánlja Erdélyi Györgyi. 

 

Alapinformációk 
 
Nyitva tartás: 
http://educentrum.hu/konyvtar 
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/446 
 
Elérhetőségünk: 
http://educentrum.hu/konyvtar/cikk/445 
 

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


Fontos 

 Alapfokú Internet-felhasználói tanfolyam indul! 
A tanfolyamokról érdeklődni, és azokra jelentkezni az 550-637-es számon lehet, vagy e-
mailben: konyvtar@educentrum.hu 
 
 
FELNŐTT RÉSZLEG 
FOGLALKOZÁSOK 
Könyvtárismertető, könyvtárhasználati foglalkozásokra gimnáziumi és kollégiumi csoportok 
jelentkezését várjuk. Jelentkezni lehet: Gulyásné Rózsahegyi Gyöngyinél és László Margitnál 
telefon: 550-637, belső szám: 1117, vagy e-mail: konyvtar@educentrum.hu címen. 
 
KIÁLLÍTÁS 

„A Tudomány Éve 2011 Tudománytörténeti Kiállítás”, decemberben még megtekinthető a 
könyvtárban.  

 
A kiállításhoz kapcsolódva tudománytörténeti játékon 
vehetnek rész az érdeklődő diákok! Elsősorban gimnazistákat, 
szakközépiskolásokat és felsős tanulókat várunk! 
 
A kiállítás rendezője és a játék szervezője: Tóthné Husti Tünde 
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt a kiállítás megtekintésére, 
2011. december 31-ig a könyvtárban 
A kollégisták közül már többen meg is oldották a 
tudománytörténeti feladatlapot!  
 

 

 

A következő képek a kiállításon készültek. 

     
 

Olvassunk könyvet! – Könyvajánló rovatunk 
 
Új könyvek! 
Kristof, Agota: Trilógia 

A Magyarországot 1956-ban elhagyó, ám magyar állampolgárságát a mai 
napig fenntartó Agota Kristof a svájci Neuchâtelben él. 

Mivel műveit francia nyelven írja, és többnyire a nagy presztízsű, párizsi 
Seuil kiadónál publikálja, regényei, novellái és drámái a világ minden 
táján - még az európaitól igencsak eltérő kultúrájú Japánban, Kínába és 
Koreában is - utat találnak az olvasókhoz. 

A "Trilógia" első, "A Nagy Füzet" című részéből több színpadi adaptáció 
készült, s tervezik megfilmesítését is. Az írónő világhírű, immár negyven 
nyelvre lefordított regénytrilógiája egy ikerpár drámai fordulatokban 
gazdag élettörténetét tárja elénk. 

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


Ahogy a második világháború idején kezdődő, fél évszázadon átívelő történet első részének 
többes szám első személyű alanya, a "mi" a későbbiekben átváltozik "én"-né, úgy válik egyre 
bizonytalanabbá az ikrek, Lucas és Claus identitása (nem véletlen, hogy a nevek egymás 
anagrammái), s a fikció és a valóság közötti határ visszamenőleg is teljesen elmosódik. A két 
főhős különböző lehetséges életútjainak bemutatásakor az ikrek személyisége annyira 
összeolvad, hogy identitásuk csak az utolsó rész elolvasása után tisztázódik megnyugtató 
módon. 

Tisztázódik? De akkor ennek az utolsó résznek miért az a címe: "A harmadik hazugság"? 

Agota Kristof életének 76. évében hunyt el 2011 júliusában. 
 

Teller, Janne: Semmi 

 „Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit sem érdemes 
csinálni. Erre most jöttem rá.” Ezekkel a szavakkal hagyja el Pierre egy 
nap az osztálytermet. Osztálytársai erre elhatározzák, hogy nihilista 
társuknak bebizonyítják az ellenkezőjét. Ami ártalmatlan játéknak indul, 
hamarosan kontrollálhatatlanná válik. 

A Dániában 2000-ben megjelent, nagy port felvert Semmi (Intet), melyet 
témája miatt sokan veszélyesnek tartottak, nem egyszerűen ifjúsági 
regény, hanem súlyos filozófiai, erkölcsi és generációs problémákat 
boncolgató mű. Hatása példátlan volt Dániában: eleinte betiltották az 

iskolákban, majd a megjelenést követő évben (2001) váratlanul elnyerte a dán Kulturális 
Minisztérium Gyermekkönyv-díját – azóta kötelező olvasmány. A botránykönyv nemzetközi 
bestseller lett; 2008-ban megkapta a legjobb ifjúsági regénynek járó francia díjat (Le Prix 
Libbylit). Dániában, Svédországban, Finnországban, Norvégiában és Franciaországban 
színdarab formájában is előadják. Az angoltól a szlovénon át a koreaiig rengeteg nyelvre 
lefordították, sikerlisták élére került, jelenleg a legnépszerűbb ifjúsági regény az Amazonon. 
Könyvajánlást készítette Erdélyi Györgyi olvasószolgálatos könyvtáros. 

Még több könyv ajánlót találtok a honlapunkon.  

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

GYERMEKKÖNYVTÁR 
FOGLALKOZÁSOK 
 
December 
Készüljünk Mikulásra, Karácsonyra! 
Decemberben kézműves foglalkozásra várjuk az érdeklődő 
osztályokat! 
Ne felejtsétek el, Bölcs Bagoly feladatlap decemberben is van, 
hozzátok, küldjétek a csapatokat, hogy megoldhassák a feladatokat!  
 
Gyermekkönyvtári foglalkozásokra jelentkezni lehet a gyermekkönyvtárosoknál. (Hamburger 
Antalné (Eszter), Gellérné Gőbölös Ildikó és Válé Judit) 
Elérhetőségünk: telefon 550-637, belső szám: 1217.  
 
RAJZPÁLYÁZAT 

 
Az ANK Gyermekkönyvtára rajzpályázatot hirdetett  
„ Az Óperencián túl „címmel.  
 
A díjkiosztó 2011. december 2-án 10 órakor lesz a 
Gyermekkönyvtárban  
Mindenkit várunk, aki adott le rajzot! 
 
Kérjük a tanárokat, hogy engedjétek el a gyerekeket az 
eredményhirdetésre! 

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


FONOTÉKA 
 
TANÓRÁKHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGLALKOZÁSOK 
Óvodai és alsó tagozatos csoportoknak ajánljuk 

 Népek meséi 

 Állatmesék 

 Magyar népmesék 

 Zenés mesejátékok 

 Tavasz, nyár, ősz, tél a zenében 

 Állathangok a zenében 

 Hangszercsaládok 

 Vonós-család 

 Fúvósok családja 

 A zenekar 

 Énekhangok 

 Énekkarok 

 A karmester 

 Zenetörténet kicsiknek 

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

Felső tagozatosoknak ajánljuk 

 Magyarországi magyar népzene 

 Magyarországi nemzetiségi népzene 

 Könnyűzenei stílusok 

 Napjaink zenéje 

 Megzenésített versek 

 Kötelező és ajánlott olvasmányok hangzó anyagai 

 Zenetörténet nagyoknak 
Szeretettel várjuk a csoportokat előzetes bejelentkezés alapján! 
Telefon: 550-637 vagy 1117 mellék 
Jelentkezéseteket Tiszáné Pető Ágnes és Jágerné Szita Mária várja. 
Foglalkozásokra jelentkezni személyesen, vagy telefon lehet a 72/550-637-es számon, vagy a 
1217-es belső telefonszámon. 
 
  
Visszapillantó 
 
Fonotéka 
November 10-én a Nyugdíjas Klub tagjainak Tiszáné Pető Ágnes zenei könyvtáros tartott 
előadást a „Musical kialakulása, története” címmel. 
A zenei műfaj fejlődésének állomásait, sikereit a legismertebb filmrészletekkel színesítette, 
illusztrálta. 
 



Képek az előadásról 

  
    
 

Gyermekkönyvtár 
Origami hetet tartottunk az Origami Világnapja (október 24) alkalmából. 
Csodálatos alkotások készültek a hozzánk ellátogató csoportok által. 
 

  
 
 
Márton nap (november 11)  
Márton napi kézműves foglalkozásra vártuk a csoportokat egész 
hónapban. Örömmel vettük, hogy sokan jelentkeztek. A gyerekek 
megismerték a Márton naphoz kötődő népszokásokat, miért és milyen 
ételeket fogyasztunk ilyenkor, milyen időjóslás tartozik az ünnephez, 
és természetesen ludat hajtogattak. 
 
 
Képek a Márton napi foglalkozásról 
 

    
 

 
KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSAINK (részletek a honlapunkon a következő linkre kattintva:  
http://www.educentrum.hu/konyvtar/cikk/519) 

http://www.educentrum.hu/konyvtar/cikk/519


 
A már ismert foglalkozásainkon túl, előzetes egyeztetés alapján bármilyen tanórához, 
témához kapcsolódó foglalkozást kidolgozunk! A könyvtárban tartott szakórákhoz 
könyvanyagot biztosítunk! 

Sportközpont 

 
Emelt szintű testnevelés érettségi, teremlabdarúgás V-VI. korcsoport megyei 
csoportmérkőzése, Játssz velünk – Sportolj MÁS-ként! Ezekkel a remek programokkal 
zártuk a novembert, és ugyanilyen izgalmas versenyekkel, kupákkal és családi 
programmal várjuk decemberben is a Sportegységbe látogatókat.  
 
A novemberi eseményekről 
Az őszi érettségi időszakban nálunk zajlott november 9-én az EMELT SZINTŰ TESTNEVELÉS 
ÉRETTSÉGI és néhány középiskola (Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola, Leőwey 
Klára Gimnázium és ANK Gimnázium) is itt érettségiztette diákjait testnevelésből KÖZÉP 
SZINTEN. 
 
2011. november 16-án a TEREMLABDARÚGÁS – FUTSAL V-VI. korcsoport megyei döntő 
egyik csoportjának mérkőzéseit nálunk rendezték:  
 

„E” csoport  
 
ANK Gimnázium Pécs 

PTE Deák F. Gyak. Gimnázium Pécs  

Árpád Fejedelem Gimnázium Pécs 

Zipernowsky K. Műszaki Szakközépi. Pécs 

Leőwey Klára Gimnázium Pécs 

 
A döntő időpontja, helyszíne:  
2011. december 12. /hétfő/ 9.00 óra 
Gandhi Közalapítványi Gimnázium Sportcsarnok (Pécs) 
 

 

Játssz velünk, - sportolj MÁS-ként! 

 

2011. november 24-én immár negyedszer rendeztük meg intézményünkben a 

„Játssz velünk, — sportolj MÁS-ként!” játékos sportversenyt a város iskoláiból 

érkező alsó tagozatos tanulóknak. A programon ép mozgású és mozgásukban 

korlátozott diákok vettek részt. A vetélkedésben az együttlét célja, hogy sajátos nevelési igényű, 

ezen belül főként mozgássérült és nem sérült gyerekek önfeledten tudjanak együtt játszani, 

sportolni. 

A programon a város 6 általános iskolájának (ANK 1. és 2. számú Általános Iskola, Éltes 

Mátyás Általános Iskola, Bártfa Utcai Általános Iskola, Belvárosi Általános Iskola és PTE I. 

számú Gyakorló Általános Iskola) 3-5. osztályos tanulói 8 csapatot alkottak. 



 

ANK 1. Sz. iskola RAKÉTÁK 3.e 

  GYŐZTESEK 3.b 

  SZUPER HATOS 5.b 

ANK 2. Sz. iskola COLA 

Éltes Mátyás Ált. 
Isk. SÁRGA PARIPA 

Bártfa Utcai Ált. 
Isk. TURBÓ TEKNŐCÖK 

Belvárosi Ált. Isk. FICÁNKÁK 

PTE I. Gyakorló TIGRISEK 

 

A verseny 8 állomásból állt, ahol a gyerekek testnevelés órán is játszható feladatokban 
versenyeztek, az ANK gimnazistái és a PTE testnevelés, és gyógytornász szakos egyetemi 
hallgatói segítettek a fordulók lebonyolításában.  
 

   
 

   

 

Eredmény:  
1. helyezett: SZUPER HATOS csapat (ANK 1. Sz. iskola) 
2. helyezett: COLA csapat (ANK 2. Sz. iskola) 
3. helyezett: SÁRGA PARIPA csapat (Éltes Mátyás Ált. Isk.) 

 

A vetélkedőről minden csapat tárgyi nyereményekkel térhetett haza, és a játékok legügyesebb 
résztvevői is külön jutalomban részesültek: 
Sárosi Anna Tigrisek — PTE I. Gyakorló 
Tamási Lilla Szuper hatos — ANK 1. Sz. iskola 
Kovács Péter Sárga paripa — Éltes Mátyás Ált. Isk. 
Drávecz Bence Ficánkák — Belvárosi Ált. Isk. 
 
 
 

Az esemény nagy siker volt, így jövőre is találkozunk! 
 
 



Decemberi programjaink 
2011. dec. 5-én 13.30-15.00 „Vizidili” — általános iskola felső tagozatosai és a gimnázium 
tanulói részére. 
2011. dec. 5. ANK Röplabda Kupa 
2011. dec. 3. Öttorony úszóverseny 
2011, dec.17. Delfin Kupa (ANK Úszóklub által szervezett úszóverseny) 
2011. dec. 10. ANK 2. Sz. Ált. Iskola Családi programja leendő első  osztályosainak 

az uszodában 
 

ANK – Apró 

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

Ajánlatokat az FPSZ irodába várok. 

 Belvárosi, 85 nm-es, kétlakásos társasházban lévő emeleti, háromszobás, felújított 

lakásomat eladnám. Érdeklődni a 30/595-09-30-as telefonszámon lehet. 

 Kidolgozott német nyelvvizsga tételeket felajánlok. Érdeklődni az FPSZ irodában 

lehet. 

 

 

 
Kérjük, hogy ha a hírlevéllel kapcsolatban észrevételük van, jelezzék a kiadvány 

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

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