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Szeretettel köszöntöm Önöket valamennyi kollégám és munkatársam nevében a 
2009/2010-es tanév első SZÜ-LE c. iskolaújság lapjain. 
 
Elkezdődött egy új tanév, a csengő több ezer diákot szólított iskolába. Az 
évkezdést mindannyian vártuk, de legjobban valószínűleg elsős kisdiákjaink, 
akik a családokban, az óvodákban minden segítséget megkaptak a sikeres 
kezdéshez. Kérem a kedves Szülőket, hogy továbbra is támogassák, bíztassák 
őket, így lehet közös munkánk igazán eredményes. 
 
Diákjainktól semmi lehetetlent nem kérünk, csak azt, hogy képességeikhez 
mérten teljesítsenek, ismerjék kötelességeiket is, és tartsák be az iskolai 
megállapodásokat. 
 
Bizonyára Önök is együtt örülnek velünk, hogy iskolánk épülete tovább szépült, 
emellett felújítottuk a Herman szaktantermet. 
 
Külön szeretném megköszönni a szülői közösségeknek anyagi támogatásukat, 
áldozatos munkájukat, amely eredményeként igazán barátságos, otthonos 
tantermekkel gazdagodtunk. 
 
Tisztelt Szülők! 
 
Nem jósolhatok könnyebb tanévet idén sem. Azt azonban ígérem, hogy 
feladatainkat szakszerűen, emberségesen és jókedvűen végezzük. 
Kérem Önöket, hogy bízzanak bennünk, értsék meg döntéseinket, és őszintén 
tárják fel gondjaikat, mert így találhatunk ésszerű, jó megoldásokat közös 
problémáinkra. 
 
Az elkövetkező tanévhez töretlen hitet, kellő bölcsességet, sok sikert és 
örömöt kívánok mindenkinek. 
 
 

Kovács Istvánné 
igazgató 

 

 
Kiadja a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete 

Felelős kiadó: Kovács Istvánné 
 

7624 Pécs, Alkotmány u. 38. 
 

http://gyak1.pte.hu  
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A Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft. 2009/2010. évben tovább 
folytatva hagyományait: ismét megrendezi ifjúsági 

hangversenysorozatát. 
Az évad programjáról részletesen (időpont, műsor) az ütemtervben 

olvashatnak. Fellépők: 1.ea: Szélkiáltó Együttes, 2.ea: Pécsi 
Szimfonietta, 3.ea: Kapsa Dixieland Band. 

A bérlet ára (3 előadás): 1000.-/fő 
Azok a tanulók, akik az iskolai kórus tagjai, 50%-os kedvezménnyel 

vásárolhatják meg a bérletet. 
Jelentkezni a bérlet árával 2009. szeptember 18-ig lehet a 

Tanulmányi Irodában Simon Gabriellánál. 

HANGVERSENY 

2009. szeptember 30-án és ezt követően minden szerdán 14:30-16.00-ig két csoportban 
JAM szakkört tartunk 5-6. és 7-8. évfolyamos diákoknak.  
A JAM (köz)gazdasági és vállalkozói szemléletet és ismereteket oktató program. A 
tananyagok úgy épülnek egymásra, hogy azok az életkori sajátosságoknak megfelelően 
vezetik be az üzleti élet és a vállalkozások világába a diákokat. A JAM programja az 
egyetlen Magyarországon, amely az oktatási rendszer valamennyi szintjén - az óvodás 
kortól az általános iskolás és középiskolás éveken át a felsőoktatásig - lehetőséget ad a 
gazdasági és üzleti témájú képzésre. 

A program jellegzetessége, hogy a mindennapokban mindannyiunkat körülvevő gazdasági 
jelenségekre épülnek és gyakorlati kérdésekre, problémákra összpontosítanak. A diákok 
folyamatosan aktualizált adatokkal, statisztikákkal, számos hazai és nemzetközi példával, 
esetleírásokkal, sok-sok rajzzal, ábrával, fotóval találkozhatnak.  

Tervezett témakörök  

Család-háztartás, fogyasztóvédelem   (5-6. évfolyam, szerda 14.30-15.15) 

A munka, vállalkozások világa, fogyasztóvédelem (7-8. évfolyam, szerda 
15.15-16.00)                                  

CSALÁD-HÁZTARTÁS 

Két család gazdálkodásán keresztül mozgósítja a gyerekek ismereteit, döntési, elemzési 
képességeit a családi munkamegosztással, költségvetéssel (bevételek, kiadások, 
hitelfelvétel, megtakarítás) kapcsolatos kérdésekben. 

Címszavak a tananyagból: Családi munkamegosztás–gazdálkodás; személyes költségvetés 
megtervezése; gazdálkodás idővel és pénzzel; hol vásárolunk, hogyan vásárolunk; 
folyószámla kivonat; fogyasztói jogok és kötelezettségek; befektetések; 
hulladékgazdálkodás; felvételi beszélgetéssel kapcsolatos tippek; az első 
munkaszerződésem; az első fizetés; ha nem sikerül munkát találni. 

Jelentkezés: 2009. szeptember 25-ig Simon Gabriellánál a Tanulmányi Irodában. 
 

A RÉSZVÉTEL INGYENES! 

 

 

 

 

Junior Achievement Magyarország 
- közgazdasági ismeretek diákoknak - 

  

          Hangverseny - Junior Achievement Magyarország 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

„Idősebbek is elkezdhetik” 
 
 
 
 
 
 
 

Az idei tanévben őszi hulladékgyűjtést nem 
szervezünk. Ennek oka, hogy a BIOMARK 2000 Kft. a 
gazdasági helyzetre való tekintettel, a korábbi évekhez 
képest csak igen alacsony áron tudja a konténerben 
gyűjtött papírhulladékot átvenni az iskoláktól.  

Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét arra, hogy               
- lehetőségük szerint - az összegyűjtött papírhulladékot 
a BIOMARK 2000 Kft. Pécs, Eperfás u. 2. szám alatti 
telephelyére továbbra is elszállíthatják munkanapokon 
06:00-14:00-ig. Így a hulladékot (mivel szállítási 
költséget nem számítanak fel) magasabb áron tudják 
átvenni. 

Ebben az esetben szíveskedjenek az átvételi 
papírra ráíratni az iskola és a tanuló nevét, 
osztályát.  
 
A hulladékgyűjtésért kapott összeggel iskolánk 
diákönkormányzata gazdálkodik.  
 
A befolyt összeget rendezvények lebonyolítására, 
(farsang, ballagás, DÖK-nap, mesemondó verseny, 
mozilátogatás) anyagok, eszközök vásárlására, 
valamint a rászoruló gyerekek támogatására 
fordítjuk. 
  

 

Hulladékgyűjtés 
 
 
 
 
 

Hasznos információk 

A Makár Egylet címe, elérhetőségei 
 

7624 Pécs, Alkotmány u. 38. 
Telefonszám: 06 72 315 191 

Fax: 06 72 324 081 
SZÁMLASZÁM: 

11731001-20115845-00000000  (OTP Bank) 
ADÓSZÁM: 19030524-1-02 

A KOVÁCS MARGIT ALAPÍTVÁNY SZÁMLASZÁMA: 50800111-11161518 
KÓRUSUNK ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁJA A KÍNAI SZEREPLÉSHEZ:  

11731001-20135252 
 

Az iskola címe, elérhetőségei 
 

7624 Pécs, Alkotmány u. 38. 
Telefonszám: 06 72 315 191 

Fax: 06 72 324 081 
web: http://gyak1.pte.hu  

OM azonosító: 027256 

2009 októberétől „Idősebbek is elkezdhetik” címmel számítástechnikai 
tanfolyam indul szülők, nagyszülők részére. 
 
A foglalkozás célja: alapfokú számítógép-kezelői ismeretek, internet 
használat, hardverismeret (pl. vásárlási tanácsok) elsajátítása. 
Részvételi díj:  3.000 Ft/hónap (a jelentkezés függvénye) 
Helye: az iskola számítástechnika terme (2. emelet) 
A tanfolyamot Ott Gábor vezeti.  
Jelentkezés: 2009. szeptember 25-ig Ott Gábornál a 06-30-8502364-es 
telefonszámon vagy a Tanulmányi Irodában Simon Gabriellánál. 
 



 
 
 

 

határidők feladatok 
2009.10.31.  
 

Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás 
rendjéről. 

2009.11.20.  
 

Az Oktatási Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit 
szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervező 
középfokú intézmények jegyzékét. 

2009.12.11.  
 

A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett 
írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe. 

2010. 01. 22.  
14.00 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. 

2010. 01. 23.   
10.00 
 

Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre 
jelentkezők számára a középfokú intézményekben. 
 

2010.01.28.   
14.00 
 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 
kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, 
akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 
 

2010.01.30.  
10.00 

Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozós 
képzésre jelentkezők számára az érintett középiskolákban. 
 

2010. 01.31. 
 

A főjegyző megküldi az általános iskoláknak a kötelező felvételi feladatot ellátó 
középfokú iskola nevét és címét. 

2010.02.04.  
14.00 
 

Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre 
jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak 
részt venni. 
 

2010.02.11. 
 

Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli 
eredményéről a tanulókat. 

2010. 02. 19.  
 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, 
a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.  
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is 
megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot aFelvételi 
Központnak.) 

2010.02.22- 
2010. 03.12 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

2010. 03.18-19. 
 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

2010.03.22. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 
tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 
megküldeni a Felvételi Központnak. 
 

2010.04.26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
 

2010.06.23-25. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 
 

Kivonat a 2009/2010-es tanév rendjéből 

Határidők a nyolcadik évfolyamos diákok számára 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

KEDVES SZÜLŐK ÉS GYEREKEK! 
 

A 2009/2010-es tanévben újra indulnak a 
Kangoo Junior edzések. 

Az első foglalkozás időpontja: 
2009. szeptember 14. (hétfő) 

Helye: tornaterem 

 

A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni, ha: 
-  a gyerek súlya minimum 20 kg, 

-  cipőmérete minimum 33-as. 
Az edzésekre sportfelszerelés és hosszú szárú zokni szükséges. 

 
Az edzések időpontja: minden hétfőn 16.45 – 17.45-ig. 

Részvételi díj: 700.-/alkalom 
 

Várjuk vissza „régi” Kangoo Juniorjainkat és a sportot szerető „új” gyermekeket! 
Jelentkezés: Rátgéberné Csák Magdolna: 06 30 9974 709 vagy Beke Zsolt: 06 30 4031 621. 

Német és angol  nyelvi tábor 

 
Német nyelvi tábor Németországban 

 
Az idei tanévben iskolánk a német nyelvi táborát 2010. május 9-15-ig a németországi, 
Passauba szervezi. Szállásunk Waldkirchenben lesz, ahol svédasztalos reggelit, és meleg 
vacsorát kapunk. A gyerekek a hét során német nyelvű tanárokkal tanulnak 
délutánonként, délelőtt pedig a környék nevezetességeivel, látnivalóival ismerkednek. 
Felfedezzük a három folyó városát, Passaut, kirándulást tervezünk Aldersbach 
kolostorába, a tittlingi Skanzenba, Geyersberg üvegfúvó műhelyébe.   
 
A kirándulás várható költsége:  
140 € (szállás, étkezés és tandíj), várhatóan 35 € belépőkre és 17.000.-Ft, mely magában 
foglalja az útiköltséget és a biztosítás díját.  
Jelentkezni iskolánk némettanárainál lehet 2009. október 16-ig. 
Az első részlet fizetésének várható határideje: 2009. november első hete. 
 

Angol nyelvi tábor 
 

Az idei tanévben 2010. május 8-15-ig szervezzük 6-7-8. osztályos diákjainknak az angol 
nyelvi tábort. Az utazás szervezése folyamatban van, bővebb tájékoztatást az iskolai 
honlapon olvashatnak majd. 

 
 

 
 

KANGOO   JUNIOR 



 

 
 

             
 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani  Simon Soma 3.a osztályos diákunk szüleinek, akik az 
elmúlt tanévhez hasonlóan, idén is a leadott hulladékért kapott összeggel a diákönkormányzatot 
valamint az osztályközösséget támogatták. 
 

   
 
Köszönet illeti az 1.a és a  6.a osztály szülői közösségét is, akik az osztály festésével, 
lambériázásával, fogasokkal tették még szebbé osztálytermüket. 
 

   
 
Az 1.b osztályban szőnyeget, polcot vásároltak a szülők, nyáron pedig a 3.a osztály terme is 
megújult. Festéssel, a Keresztes család pedig új függönyökkel tette barátságosabbá termüket.  

 
 

SEGÍTSÉGÜKET KÖSZÖNJÜK! 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
A 2009/2010-es tanévben iskolánk tanulóinak szervezünk sítábort.  

 
Időpontja: 

2010. február 13-18-ig. 
 

Helye: Ausztria 
 

Részvételi díj:  
250 € + a buszköltség (kb. 15.000 Ft/fő) félpanzióval, síbérlettel. 
Jelentkezni 2009. szeptember 22-ig lehet szülői hozzájárulással 

Klencsár Dezső, Telek István testnevelőknél illetve a gazdasági irodában 
Nagy Enikőnél. 

 
A kedvezményes ajánlat minimum 50 fő jelentkezése esetén 

érvényes!!! 
 

 
 
 
 
 
 

 

SÍTÁBOR 
 
 
 
 
 
 
 



 
Részlet Hiller István oktatási és kulturális és Székely Tamás egészségügyi miniszter 

tájékoztató leveléből 
 
„…Az eddigi nemzetközi tapasztalatok szerint ebben a világjárványban az iskoláskorúak fokozottan érintettek, és 
körükben gyorsan terjedhet az A(H1N1)v influenzafertőzés. Zárt közösségekben, így az oktatási intézményekben is az 
influenza könnyebben okozhat járványokat. A szakemberek mindent elkövetnek azért, hogy ősszel mielőbb 
rendelkezésre álljon a fertőzés megelőzésére szolgáló influenza elleni védőoltás.  
   
Az intézkedések a járványhullám idejétől és súlyosságától függően egyebek mellett a következők lehetnek: az 
influenzaszerű tüneteket mutató diákok és tanárok azonnali hazaküldése, a gyakran használt felületek rendszeres 
fertőtlenítése, higiénés ismeretekről szóló tájékoztatók tartása, vagy szükség esetén az ÁNTSZ-szel előzetesen 
egyeztetve az oktatás korlátozott ideig történő szüneteltetése. Mindannyian azt szeretnénk, ha a tanítás rendjét semmi 
sem zavarná meg, mégis készen kell állnunk, bármit is hozzon az ősz.” 
 
 
2009. szeptember 8-án 7.45-kor rendkívüli hirdetésben tájékoztattuk a diákokat, pedagógusokat, technikai dolgozókat a 
minisztérium és az ÁNTSZ honlapján kiadott segédanyag alapján: 
 
 

Kedves Diákok! 
 

A következő néhány percben az új influenzavírusról szeretnénk néhány nagyon fontos információt megosztani 
Veletek! 

 
A vírust 2009 áprilisában azonosítottak az amerikai kontinensen. Azóta Magyarországon is kimutatták, – egyelőre 
lassan, de – folyamatosan terjed hazánkban is. Számítani lehet arra, hogy idén ősszel a szokásosnál hamarabb és 
több megbetegedéssel járó járványokat idéz majd elő, többek között az iskolákban is. Ez a vírus cseppfertőzéssel, 
valamint szennyezett kéz és tárgyak útján terjed.  
 
A betegség jellemzői tünetei: hirtelen kezdődő hőemelkedés vagy láz mellett (de akár láz nélkül is) torokfájás, köhögés, 
nátha, izom- és ízületi fájdalom, valamint néha hányás, hasmenés.  

 
Mi az, amit mi, Te, Ti is tehettek az iskolában, az iskolán kívül, valamint otthon? 

 
• A mostani tájékoztatón kívül az első szülői értekezleten ismertetjük szüleitekkel is az influenza jellemzőit, a 

megelőzés fontosságát. 
 
• A folyosókon, mosdókban rendszeresen nézzétek, olvassátok a plakátokat, szóróanyagokat, melyek a megfelelő 

zsebkendőhasználatra és a rendszeres kézmosás szabályaira hívják fel a figyelmeteket például arra, hogy 
zsebkendővel takarjátok el a szátokat, orrotokat köhögéskor, vagy tüsszentéskor. Ha nem áll rendelkezésetekre, 
könyökhajlatotokkal is eltakarhatjátok a szátokat, orrotokat! Használat után a zsebkendőt dobjátok a 
szemétgyűjtőbe, ha ez nem lehetséges, akkor ne a padba, hanem eldobásig lehetőség szerint tartsátok egy zárható 
tasakban! 

 
FONTOS, hogy gyakran moss kezet szappannal, fertőtlenítővel különösen köhögés, tüsszentés, orrfújás és zsebkendő 
kidobása után. A kézmosás legalább 20 másodpercig tartson! Ezzel megakadályozhatod, hogy a kezedről a szabad 
szemmel nem látható kórokozók tárgyakra, felületekre, onnan mások kezére, nyálkahártyájára kerüljenek.  
 
• A napi takarítás során különös figyelmet fordítunk a mindenki által gyakran használt felületek (pl. padok, 

kilincsek, villanykapcsolók, csapok, számítógépes billentyűzetek) akár napi többszöri takarítására, 
tisztítására, fertőtlenítésére! 

 
• A hetesek gondoskodjanak a naprakész és pontos hiányzások vezetéséről a hetesi füzetben! Ezáltal korán fel tudjuk 

ismerni a közösségi járvány indulását. 
 
 
 
Minden reggel figyeljük, hogy jött-e gyermek a már említett influenza-gyanús tünetekkel iskolába, továbbá hogy a 
tanítási nap során valakinél jelentkeztek-e a betegség tünetei. Ők a szülők azonnali értesítése után a második emeleti 
orvosi szobában várják meg szüleiket.  
 

A leggyakrabban előforduló kérdések és válaszok az új influenzáról, a megelőzésről 
 

Fontos tudnivalók az új influenzáról 
 
 
 
 
 
 
 

Fontos tudnivalók az új influenzáról 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mi a teendő, ha a fenti tüneteket észleli magán valaki? 

 
Ha az előbb említett tünetek közül legalább hármat felismersz magadon, a legfontosabb teendő, hogy reggel 

maradj otthon! 
 
• Kerüld az egyébként szokásos üdvözlési formákat (pl. kézfogás, puszi), amelyek szintén növelik a megfertőződés 

kockázatát. 
 
• Lehetőség szerint kerüld a már betegekkel való érintkezést. 
• Tanóra alatt  gondoskodj a gyakori alapos szellőztetésről. 
 

Életben marad-e a vírus a különböző tárgyak felületén, pl. a számítógép billentyűzetén? 
 

Igen, és az influenzavírus képes terjedni oly módon is, hogy valaki a kezével továbbítja a különböző tárgyak 
megfogásával az odatapadt váladékcseppekben található vírust a saját nyálkahártyájára (szemébe, szájába, orrába.).  
 

Mennyi ideig kell a beteg diákoknak, vagy iskolai dolgozóknak otthon maradniuk? 
 

Az influenzaszerű tünetekkel megbetegedett gyermek, vagy dolgozó maradjon otthon egészen a lázas állapot 
megszűnéséig, legalább 7 napig! 
 
FONTOS TUDNI, hogy ha a napi hiányzások, vagy más jelek alapján felmerül a gyanú, hogy az iskolában, vagy egy-
egy osztályban influenzaszerű megbetegedések nagy számban jelentkeznek, rendkívüli tanítási szünetet rendelhetnek el. 
Ebben az esetben a kiesett napokat a nyári szünetben kell pótolni. 
 

A segédanyag teljes terjedelmében megtalálható a www.om.hu vagy a www.antsz.hu weboldalon. 

           


