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A tartalomból:
Gólyatábor - Képválogatás
Pannonos sikerekről
Családi napot tartottunk
Vári Rózsa Kitti - Könnyű azt mondani

KÖSZÖNTŐ
A titok, hogy hogyan juthatunk el gyalog a Délisarkra, az, hogy elégszer tegyük egyik lábunkat a
másik elé.

Ez önmagában könnyen kivitelezhető.
Hiszen egy egér is képes megenni egy elefántot kis
falatokban. A kihívás abban rejlik, hogy valóban
ezt akarja az ember.
(Erling Kagge, norvég felfedező, író)

Mostani számunkban bemutatunk majd
néhány embert, aki már eldöntötte, mit akar.
Tanuljunk tőlük.
De legalábbis legyünk büszkék rájuk.

A szerk.
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TARTALOM
Visszajelzés a gólyatáborról (4-5. oldal)
Kilencedikes tanulóink értékelték a „kiképzést”

A gólyatábor képekben - GALÉRIA (6-7. oldal)
Fotóválogatás a Balaton partján töltött 3 napból

Pannonos sikerekről (8-9. oldal)
Szép eredmények már a tanév elején

Családi nap (10-11. oldal)
Idén is sokan eljöttek a POK családi rendezvényére

Megemlékezés október 6-ról (12. oldal)
A városi ünnepségen is a POK diákjai szerepeltek

Médiaszakkör (13. oldal)
Hetente tart médiaórát Pachmann Péter

Könnyű azt mondani (14. oldal)
Vári Rózsa Kitti írása

Kalligráfia pályázat (15. oldal)
Rövid sarok (16. oldal)
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„Ha én is megyek gólyákat avatni, nem megyek fel

semmilyen hegyre/kilátóra.”

#virsliparty
„Nekem nagyon tetszett a gólyatábor, nagyon jól éreztem magam, az osztályom is jó, szeretem őket, és úgy
érzem, nagyon jó éveim lesznek itt.”
„ A hangulat jó volt. Kaja elment. A hajnali tornák és a
kirakós keresés nem tetszett. A hegymászás nem tetszett.” (A tényszerű…)
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A gólyatábor után, hagyva időt a sok minden megemésztésére, megkérdeztük a kilencedikes tanulókat, hogyan érezték
magukat az első iskolai megpróbáltatáson, milyen volt a három nap összbenyomása.
Őszinte válaszokat vártunk tőlük, név nélkül írhatták le, mi
volt a legjobb, avagy a legrosszabb élményük.
A legjobb válaszok közül válogattunk!
„A pólót a végén már nagyon utáltam.” :)

„Nem szerettem, amikor hajnali négykor a homokban feküdtem.” (Mondjátok, hogy ez a program
része volt!)
„A szobatársak is kedvesek voltak, jól összebarátkoztunk.”
„Nem szívatásnak, hanem élménynek fogtam
fel.” (Édes lesz a bosszú? Hmm?)

SZULIK ÁKOS
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A gólyatábor képei
A Balaton partján töltött három nap archívuma
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Pannonos sikerekről
A tanév még alig indult el, máris megkezdődtek a diákolimpia különböző
sportversenyei. Szerencsére máris szép eredményekről tudunk beszámolni: a Fadd-Domboriban megrendezett kajak-kenu országos diákolimpián Ecsődi Sára (bizonyítva, hogy nem érdemtelenül kapta meg a
"Magyarország jó tanulója, jó sportolója" címet) K1 1000 méteres távon a
2. helyezést szerezte meg, 2000 méteren pedig negyedikként ért a célba. Bucsi Blanka az U17-esek között K1 1000 méteren 7. helyezést ért el.
Ezúton is gratulálunk a lányoknak!
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Szép Európa-bajnoki eredmények
Nagy büszkeséggel számolunk be arról, hogy a Pannon Dunaújvárosi Magángimnázium diákja, Zorics
Regina, a Spartan Cheerleading Sportegyesület tagjaként részt vett a cheer-sportág Európabajnokságán Helsinkiben, ahol a csapat az elmúlt
időszak egyik legerősebb és legszínvonalasabb Coed
Elite mezőnyében hatodik helyezést ért el.
Ezúton gratulálunk Reginának és a Spartan teljes csapatának!

Endrész Klaudia, akinek távolugró eredményeiről
korábban is büszkén számolhattunk be, ezúttal az
U18-as Európa-bajnokságon bizonyította, hogy
sportágának igazán nagy tehetsége! A Győrben
megrendezett kontinens-viadalon 615 cm-es ugrásával az 5. helyet szerezte meg távolugrásban, amivel
pedig kvalifikálta magát a Buenos Aires-i Ifjúsági
Olimpiára.
Klaudiának és edzőjének, Házi Évának ezúton is
gratulálunk az újabb szenzációs eredményhez!

Endrész Klaudia az olimpia előtti napon rendezett
ünnepélyes fogadalomtételen

SZULIK ÁKOS
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Szeptember 29-én újra megrendezte iskolánk a hagyomáKarácsonyi veszélyek

nyos családi napját, ahol lehetőség nyílik arra, amire a rohanó hétköznapokon nem: szülő, diák és tanár nem a megszokott „szerepben” lép be az iskolába és vesz részt a különböző
eseményeken. Az idei csapatversenyek, sportprogramok,
koncertek is nagyon jól sikerültek, a meghívott sztárvendég,
Varga Viktor pedig még fokozni tudta a hangulatot!
Jövőre újra lesz családi nap!
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Együtt emlékeztünk az Aradi Vértanúkra!
Idén iskolánkat kérte fel Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, hogy segédkezzünk méltóképpen megünnepelni
az aradi vértanúk napját.
16 diákunk vállalta, hogy képvisel minket a város színe előtt.
Úgy véljük, nem vallottak szégyent.
Köszönjük a munkájukat.
Büszkék voltunk rájuk.
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Médiaszakkör
Heti médiaóra Pachmann Péterrel

A 2018/2019-es tanév egyik legnagyobb és legjobban várt
újdonságát a Pannon Oktatási Központ Dunaújvárosi Magángimnáziumban Pachmann Péter Kazinczy-díjas televíziós szerkesztő és műsorvezető jelenti. Az ismert médiaszemély, akit nap mint nap láthatunk a képernyők előtt
most már iskolánk tagjait erősíti.

Pachmann Péter mostantól hetente tart foglalkozásokat az érdeklődőknek
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Könnyű azt mondani, hogy nincs szüksé-

támadása után. Szemet hunyunk afelett,

gem senkire. De ez egy hatalmas hazug-

hogy az ismerőseink, vagy akár a baráta-

ság. És mégis életében legalább egyszer

ink roskadnak össze tétlenségünk miatt.

mindenki kimondja. Próbálunk beillesz-

Mert a saját egyszerű, semmitmondó

kedni egy társadalomba. Egy társadalom-

problémáinkkal foglalkozunk. Mert nem

ba, ami nem fogad el önmagunknak. Ami

voltunk képesek odaállni mellé, és annyit

átver, sért és darabokra szaggat. Mindezt

mondani, hogy nincs egyedül. Hogy itt

miért? Mert nem akarunk egyedül lenni.

vagyok melletted. Nem vagy egyedül. Pe-

Mert nem akarunk kilógni a manipulatív

dig sokszor elég lenne egy szó, egy segítő

birkanyájból, ami jellemtelenségre kény-

szándékú mozdulat azért, hogy ne essen

szerít, és melynek pásztorai mézédes sza-

bele a szakadékba. A többi magányos, ki-

vakkal hamis biztonságérzetbe ringatva

rekesztett, Életét megunt ember közé.

hátunk mögött már a kést fenik. Mert

Azok közé, akik elfáradtak. Akik belefá-

egyek akarunk lenni a tömegből. Mert fé-

radtak abba, hogy megfeleljenek. Abba,

lünk a társadalombeli kirekesztettségtől,

hogy nem lehetnek önmaguk. Hogy a sa-

ami felemészt, sötét és feneketlen. Aki

rokba húzódva, rettegve a kirekesztettség-

még ennek ellenére is azt állítja, nincs

től, lassan elfelejtik önmagukat. Saját ma-

szüksége senkire, na, ő az, akit kirekesz-

guk ellen harcolnak nap, mint nap. Mint-

tettek. Hogy miért? Mert nem ugyanarra a

ha egy emberekkel zsúfolt terem közepén

monoton ütemre bólogat, mint mi. Mert

állva halnának kínhalált. A robotikus tár-

nem fekete-fehér. Azért, mert “más”. Mi-

sadalom által tönkretett emberek sora

ért baj, ha valakinek vannak önálló gon-

napról napra növekszik. Mert ők azok,

dolatai? Ha színesben látja a világot? Any-

akik fáradtak. Fizikailag, lelkileg, mentáli-

nyira elfoglalnak a saját világunk makulát-

san. Akik belefáradtak az életbe. Akik

lanul kék egén hébe-hóba átfutó aprócska

nem akarnak semmi mást, csak aludni.

bárányfelhők, hogy már észre sem vesz-

Örökké. Mert álmában mindenki önmaga

szük a másik érző, emberi lény lelkében

lehet. Álmában senki nincs kirekesztve.

tomboló hurrikánt. Hagyjuk, hogy, a bir-

Álmában mindenki kipihent, elfogadott,

kanyáj kivesse magából a másik embert,

és boldog. Álmában senki nincs egyedül.

akiben már nincs annyi erő, hogy talpra
álljon a magány farkasainak elsöprő erejű
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Karácsonyi veszélyek
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Rövid sarok
Halloween vetélkedő
Pannon Oktatási Központ
Gimnázium, Szakképző
Iskola és Általános Iskola
Amennyiben fel szeretné venni a
kapcsolatot intézményünkkel, az
alábbi elérhetőségek bármelyikén
megteheti, akár közvetlenül a
kollégánkkal is.
Levelezési cím:
2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.
E-mail cím: info@pok.suli.hu
Telefon: +36 25 431 890
Fax: +36 25 434 175

Pann-ON, a Pannon Oktatási Központ iskolaújsága
Főszerkesztő: Pomázi Petra
Szerkesztő: Cser Ádám

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán

Írták:
Kolbert Zoltán Márió
Vári Rózsa Kitti
Gerendás Lili
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