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A Pannon Oktatási Központ
Magángimnázium iskolaújsága

„Ballag már a vén diák…”
A tartalomból:
Visszaemlékezés a gólyatáborra
4 év képekben - Képgaléria
Búcsú az alma matertől - Lantai Lilla
Garbacz Beáta búcsúja
Bolondballagás

KÖSZÖNTŐ
Üdvözlet, nyájas olvasó, ebben a májusi júliusban!
Szerintem meghallgatta a teljes diákság, a tanárok, de talán a
szülők kérését is az Univerzum.
Olyan érzésem van, mintha tényleg a tomboló nyár közepén
tartanánk. A végzősök túlvannak a - remélhetőleg sikeres érettségin, a többi diák túlélte az év végi, nagy, dolgozat/
jegyjavítás/-rontás/"most mi lesz" időszak nehézségeit. A szülők megnyugodtak. A tanárok pedig egy újabb, tapasztalatokban gazdag tanévet tudhatnak a hátuk mögött.

Amikor idáig jutottam az álmodozásban, feleszméltem.
Mindezek előtt vagyunk. Senki ne aggódjon. El fog következni, aminek kell, nemcsak az, amit várunk, hanem az is, amitől
félünk. De a legmagasabb hegyet is meghódíthatjuk,... lépésenként.
A lábad elé nézz, (fiatal) barátom, és egyszer csak felérsz a
hegytetőre.
Ott nézz szét, ahogy még sohasem. Mindenhol csak egyszer
járhatsz "először".
Sok sikert.
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TARTALOM
Időutazás (4-5. oldal)
Visszaemlékezés a kezdetekre

4 év képekben - GALÉRIA (6-7. oldal)
Fotóválogatás a 12. osztályosok mindennapjaiból

Búcsú az alma matertől (8-9. oldal)
Lantai Lilla írása

Garbacz Beáta búcsúja (10-12. oldal)
A végzősök már elballagtak :) (13. oldal)
Bolondballagás

Az élet játék, nem verseny (14. oldal)
Varga-Kovácsy Enikő Emese írása

Érzek valamit (15. oldal)
Garbacz Beáta írása

Rövid sarok (16. oldal)
Varga-Kovácsy Enikő Emese - Közel

3

4

Na jó, elismerem ez nem volt szép!
Kihasználva, hogy az évekkel ezelőtti cikkek is mind megvannak, úgy gondoltam, jól mutatna a ballagási számban a visszaemlékezés a kezdetekre… .
Lehet, hogy nem gondoltam jól?!?

SZULIK ÁKOS
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4 év képekben
Válogatás a 12. osztály iskolában töltött mindennapjaiból

6

7

Búcsú az alma matertől
Lantai Lilla írása
Pontosan egy héttel ezelőtt történt, hogy a verőfényes napsütésben, vidáman beszélgettem néhány osztálytársammal a tanórák
végén, a nap történésein nevetgélve, ahogy bármelyik nap.
Nincs is ebben semmi különös,
ugye? Egészen addig a pillanatig,
mikor egyikünk elgondolkodva
kijelentette, hogy bizony aznap
voltak az utolsó, rendes tanóráink
a Pannonban, hiszen az utolsó,
csonka hetünk már a ballagás
előkészületeiről, és a bolondballagásról szólt. Erre a gondolatra
mindannyian elcsendesedtünk,
és rájöttünk, hogy valóban aznap
ülünk be utoljára a megszokott
padunkba, hogy a töri esszékkel,
vagy épp a matematikai függvényekkel szenvedjünk. Tényleg
ennyi lett volna? Véget is ért a
gyerekkorunk? Az elmúlt hetek
folyamatos megpróbáltatásai, a
rengeteg tanulás , az idegeskedés,
a próbaérettségi teljesen elvonta

figyelmünket arról, hogy most valóban eljött a búcsúzás ideje.
Mikor bekerültünk ebbe az iskolába, valószínűleg mind unásig
hallgattuk, hogy higgyük el, milyen gyorsan el fog telni ez a négy
év, észre sem vesszük, és már véget is ér. Nem hittük el, mégis így
lett. Nem is lehet- és nem is szeretném- felsorolni, mennyi mindent éltünk át együtt, de biztos
vagyok benne, hogy mindannyiunk fejében él egy-egy pillanat,
amire visszagondolva mosoly derül fel az arcunkon. Én megszámlálhatatlan mosolyt kaptam ettől
az iskolától, a tanáraimtól, és az
osztályomtól, amiért mindig hálás leszek. Persze volt itt könnycsepp is bőven, de hiszem, hogy
mindegyik erősebbé tett minket,
és hozzátett ahhoz, akikké ma
váltunk.
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Azt kell mondjam, büszke vagyok
arra, amivé váltunk ezalatt a négy
év alatt, ahogyan egy szedettvedett bandából felnőtt, összetartó közösség lettünk. Az érett szót
nem véletlenül hagytam ki a felsorolásból, egyrészt mert nem
mindenkire igaz maradéktalanul,
másrészt meg az érettségi szót a
lehető legmesszebbről igyekszem
elkerülni, legalább a mai napon.
De nem lehet, csak kimondtam.
Hétfőn bizonyosságot teszünk
mindarról, amit a tanáraink négy
évig igyekeztek a fejünkbe verni,
több kevesebb sikerrel. Munkájuk
és lelkesedésük azonban sosem
lankadt, amit az osztály nevében
is köszönök nekik, s ígérem, a kö-

vetkező hetekben megmutatjuk,
mire is vagyunk képesek.
Nemsokára pedig külön utakra indulunk, 31-en 31 felé, de valami
mindig összeköt majd minket: a
Pannon, ami ha akartuk, ha nem,
a második otthonunkat jelentette
az elmúlt években. Erre az útra
pedig a ma kapott tarisznyánkban
magunkkal visszük mindazt a tudást, tapasztalatot, emléket, szeretetet, amit ebben az iskolában
kaptunk, azzal a tudattal, hogy
ide mindig visszajöhetünk, örömünkkel, bánatunkkal, kétségeinkkel, s tárt karokkal várnak
majd minket.

„A búcsúzónak minden emlék drága,
Egy száraz lomb, egy moha, egy kis kavics,
Hogy emlékezzék a távolban is
A helyre, melyre visszavonja vágya,
Tanú lesz az érzéseiről halálig,
S egy semmi így legdrágább kincsé válik. „
(Goethe)

SZULIK ÁKOS
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Amikor ma reggel bejöttem az

amely mindnyájunk életét befolyá-

utolsó spanyol órámra, megint el-

solja, de megnevezni vagy megpil-

öntött a nosztalgia, hiszen ezentúl

lantani nem tudjuk. Ezért is va-

már nem jövünk be, ülünk le az

gyok benne biztos, hogy bár nem

aulában, majd becsöngetéskor me-

fog minden úgy elsülni életem so-

gyünk az órarend szerint a dol-

rán, ahogyan azt szeretném, lévén,

gunkra. Nem lesz több „nyissuk ki

hogy mindennek megvan az oka,

a könyvet a 138. oldalon” vagy ha-

igyekszem tanulni mindenből. Hi-

sonlók, sem pedig különböző ze-

szen mi más értelme is lenne az

nék bömböltetése a szünetek so-

életünknek? Ha elvonatkoztatunk

rán. Különös belegondolni, hogy

a megszokott jelentésétől a szónak,

egy újabb korszak zárul le az éle-

valóban minden nap tanulunk,

temben. Részben reménykedem,

még ha nem is figyelünk rá oda,

hogy minden úgy fog alakulni a jö-

akkor is ezt tesszük és ki is kell

vőmben, ahogyan azt szeretném

használnunk. Az a baj, hogy nem

(meglepi, úgysem fog), másrészt

tudom, mit írjak, egyszerűen csak

pedig még kissé kapaszkodom

nem tudom most rendesen kifejez-

még ebbe a négy évbe, meg az is-

ni az érzelmeimet, annyi minden

kolába is. Valamiért egészen közel

kavarog bennem.

került a szívemhez, annyi mindent

Olyan sok dolog történt és amint

kaptam, úgy is, hogy lehet csak én

egyesével az iskolára visszagondol-

látom és érzem azokat. Sokat ta-

va idézem fel őket csak arra tudok

nultam a kötelező tananyagon kí-

gondolni, hogy ha megint ott áll-

vül, legtöbbet az emberekről talán

nék, hogy döntenem kellene, akkor

és az életről, meg arról a valamiről,

is ide jönnék.
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Itt váltam azzá, aki most vagyok és

jek az állítólagos nagybetűs életbe.

minden hibám ellenére büszke va-

Hiszen ezentúl eddigi tanáraink leve-

gyok magamra és boldog, mert egy

szik rólunk a kezüket és bár visszajö-

olyan irányba indultam el ebben a

hetünk
még meglátogatni
ezt a heKarácsonyi
veszélyek

négy évben, ami olyan szintű remény-

lyet, semmi sem lesz olyan, mint ré-

kedéssel tölt el, amit eddig nem érez-

gen. Azok az idők, amikor egyszerűen

tem. Most szívesen nevezném pillan-

csak kiélveztem a pillanatot és körbe-

gó effektusnak, hogy minden eddigi

nézve igyekeztem megörökíteni ma-

jó és rossz esemény, tapasztalat és leg-

gamban, mert tudtam, hogy egy nap

kisebb apróság vezetett el minket eb-

mindez véget ér. Nos, hogy őszinte,

be a jelenbe, amelyért valamilyen kü-

legyek kissé gyorsan elment az idő és

lönös oknál fogva hálás vagyok, de ez-

nehéz belegondolni, hogy már hóna-

zel már tényleg csak az időmet húz-

pok teltek el azóta is, hogy a szalag-

nám.

avatón elszoruló torokkal igyekeztem

Furcsa a búcsú. Nem is tudom, miért

rendesen elmondani a beszédemet.

szorul össze a torkom, mert várom,

Olyan gyorsan elment minden…

hogy mi vár rám ezek után, de egy részem még nem kész arra, hogy kilép-
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Tudom, hogy ez az élet rendje,
Egyszerűen csak érzékenyebb vagyok erre.
A búcsú most már tényleg elért minket,
De emlékeinket nem vehetik el.
Jók és rosszak, mind velünk maradnak,
Kérlek mondd, hogy velem tartasz…
Vezettél és észhez térítettél,
Mondd, most miért olyan nehéz?
Nem tudom, mit siratok,
Szép évek, melyeket magam mögött tudhatok.
Mégis itt könnyezem, tudom, nem maradsz velem,
De amikor majd visszatekintek, tudom, lelkem hála árasztja el.
Ma még éneklünk egy utolsót együtt,
Holnap után pedig már egyedül leszünk.
Készülünk „első megmérettetésünkre”, hiszen mások annak hívják,
Utána idegesen vesszük át a bizonyítványt.
Felvettek? Hova menjek?
Sikerül majd mindent elérnem?
Nem biztos, de innentől már csak rajtunk múlik,
Nem lesz ki fogja kezünk, úgy tűnik.
Felnőttünk? Már mondhatom azt?
Nem, nem, addig még sok idő van.
De legalább már úton vagyunk felé,
Egy csapat diák elszáll épp.
Boldogan és pozitívan intünk vissza,
Készen az újabb megpróbáltatásokra.
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Vajon milyen lehet valaki, aki az életet

Ne féljünk, merjünk kockáztatni!

egy könnyed játéknak fogja fel? Hogyan

Az „Élet”-nek nevezett játékot csak egy-

mutatkozik meg személyiségének vonása-

szer játszhatjuk le ugyanabba a szerepbe

iban ez a szemlélet? Hogyan él, mit gon-

bújva. Használj ki minden megadott kár-

dol…?

tyát, trükközz, szerezz cinkostársakat.

Egy ilyen ember talán feszegeti elképze-

Kiesni semmiképpen sem tudsz, amíg

léseivel a józan ész és az őrület határait.

folytatod a hajszát, csak ha meghalsz. Ez

Hogy hogyan látja őt a társadalom? Min-

az egyetlen tény, ami a játék végét jelent-

denki másképpen.

heti. Amíg életben vagy és döntéseket

Térjünk rá tehát a mi kis „játékunkra”. Az

hozol, úgy alakítod a kártyáidat, ahogyan

élet, mint játék egy soha véget nem érő

csak akarod. Ha valami nem úgy sikerül,

Monopoly. A játék alatt szerzünk cinko-

ahogyan te azt eltervezted? Keress másik

sokat, szerzünk ellenségeket, nyerünk és

utat! Addig keress, amíg meg nem talá-

veszítünk. És hogy hogyan is kellene

lod/érdemled a jutalmadat.

mindehhez viszonyulnunk, ha el akarjuk

A lényeg csak egy dologban rejlik, élvezd

kerülni a sérelmeket? A játék része. Nem

azt, amit csinálsz.

tehetünk ellene semmit. A célunk első-

Mi értelme lenne egy olyan játéknak,

sorban, hogy nyerjünk. Ez tiszta sor, bár

mely tart a végtelenbe és te csak hajtod

kérdéses, hogy a játéktábla mezőin egye-

magad előre, mindenkit eltiporva magad

dül vagy párban, illetve csapatban hala-

előtt? Használd ki, hogy te alakíthatod

dunk-e. Ezek a tényezők ugyanis olykor

az életedet meghatározó tényezőket!

könnyítenek, olykor pedig nehezítenek

Mondhatja bárki, hogy ez a vesztesek

sorsunkon. A bizalom a legfőbb táma-

szemlélete, de hidd el, te veszíted a leg-

szunk. Bizalom másokban? Nem. Egy já-

többet azzal, ha nem adod meg magad-

tékból ugyanis nem a másokba vetett bi-

nak azt az életet, amit megérdemelsz.

zalmunk által kerülünk ki győztesen, ön-

Lazíts. Ha elég ügyesen játszol, eléred a

magunkban kell bíznunk. Elsősorban.

céljaidat.

Felelősek vagyunk saját döntéseinkért,
csak mi, magunk.
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Karácsonyi veszélyek
Érzek valamit, ami körülöttünk van… Egy
olyan dolgot, amely mindennek a mozgatórugója. Nem tudnám megnevezni, de nem
is lenne értelme, egyszerűen csak hinni kell
benne és nem engedni el.
Sokszor mondom, hogy hiszek a szerencsémben, és amikor szükségem van rá, valóban az oldalamra áll. Van, hogy megfeledkezem róla, de amikor belegondolok,
hálával tölt el, ahogyan hozzá viszonyulok.
Nem tudom elmagyarázni, egyszerűen csak
egyfajta béke tölt el, amikor este a város fényei és a sötétség egymás mellett jelen van.
Amikor felnézek az égre és a csillagokat figyelve milliónyi reményt és lehetőséget látok. Az érzés, amikor a Hold megjelenik és
az udvarából tiszteletteljesen tekint le ránk.
Nappal, olykor a felhősebb égre pillantva
eláraszt egyfajta nyugalom, vagy a tikkasztó, elviselhetetlenül forró napsütésben egy
lágy szellő által keltett megkönnyebbülés.
Amikor akkora köd van, hogy alig látunk el
pár méterrel távolabb, még abban is békét
találok örömmel összekötve.
Sosem voltam az a túlságosan is reális felfogású személy, nem is akarok folyton Newton törvényein vagy a „bebizonyított tényeken” agyalni nap mint nap. Abban akarok
hinni, amit gondolok (nos, azért a józanész
határain belül, már amennyire képes vagyok rá). Viszont akkor is vannak körülöttünk megfoghatatlan, de a világot befolyásoló, nem látható dolgok. Szerencse, sors,
karma, végzet. Ki tudja, mik ezek és hogy
léteznek-e ezeken túl is még mások, vagy

valójában csak egyetlen egy kiterjedtebb
dologról van szó, de engem valami belül
arra ösztönöz, hogy higgyek benne. Nem az
eszem és nem is a szívem, egyszerűen csupán a lelkem. Úgy érzem, hogy valami mindig körülleng bennünket még úgy is, hogy
nem tudunk róla. Úgy is, hogy nem hihetünk benne. Úgy is, hogy talán sosem ismerhetjük meg. Segít minket, még ha ezt
nem is tudjuk elfogadni sokszor a minket
ért veszteségek után. A tanulásra, a fejlődésre ösztönöz akár a tudatunkon kívül is.
Egy rossz tapasztalatból bölcsebben, erősebben jöhetünk ki, ha tényleg komolyan
vesszük az akadályokat. Ezáltal tesztel minket, hogy ki mennyire képes. Mintha nem is
rólunk szólna ez az egész, mintha csupán
mellékszereplők lennénk… Bár ha ebbe valóban belegondolunk, be kell látnunk, hogy
ez tényleg így van. Pusztítunk a saját érdekünkben, eltiporjuk még egymást is, nem
gondolunk bele a következményekbe eléggé. Még szerencse, hogy egyelőre csak egy
bolygó van ránk bízva és csak ő szenved tőlünk, ha fejlettebbek lennénk, még többet
rontanánk ezen a világon.
Ha becsukom a szemem nem látok és nem
is érzékelek semmit, de szeretném hinni,
hogy valami tényleg segít az utamon, és
nem csupán a vakszerencse az, melynek eddigi életemet köszönhetem. Badarságnak
tűnhet és gyerekesnek, de nekem ez szükséges ahhoz, hogy folyton mozgásban maradjak.
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Rövid sarok
Varga-Kovácsy Enikő Emese
Közel
Tükröt tartok, de ő messze áll,
Nézi a valóságot, de miért nem lát?
Keresi az útját, de nem találja,
Várjon egy percet, hogy a lényeget tisztán lássa.

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:

Megmutatom, mit kell tenned,
Csak várj egy percet, férre ne értsed.

2400 Dunaújváros, Pannon kert 1.
E-mail cím: info@pok.suli.hu
Telefon: +36 25 431 890

Ki nem követ, majd lemarad,
A sötétség sokakat elragad.
Mutass meg mindent, hogy meglássa,
Ha vár még egy percet, mi várja.
Messze van, de közeleg, összezár a rengeteg.
Csak várj egy percet, ne remegj!

Fax: +36 25 434 175

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

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán

Sodor az ár, magával húz,
Fullaszt a levegő, összezúz.
Hullámvölgybe keveredik, ami még visszahúz.

Írták:
Garbacz Beáta
Kolbert Zoltán Márió
Vári Rózsa Kitti

Az is halad, ki egész életében tétovázik,
Várj egy percet, lassan majd minden úgyis látszódik.
Várnék még, de már minek.
Úgyis eljön, ami egyszer már közeleg.
Csak adj egy percet s ég veled.
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Varga-Kovácsy Enikő Emese

