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Magángimnázium iskolaújságja
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Áldott, békés ünnepeket
kíván a Pannon!
A tartalomból:
Ráhangolódás az ünnepre
Pannonos sikerekről
Kihelyezett médiaszakkör a Mokkában
Vári Rózsa Kitti - Téli havazás

Weöres Sándor
Nől a dér, álom jár
Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.
Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.
Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.
Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.
Kis ágat öntöznék
fönn a messze Holdban.
Fagyott cinkék helyébe
lefeküdnék holtan.
Csak sírnék, csak rínék,
ha karácsony volnék,
vagy legalább utolsó
fia-lánya volnék.
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Közeledik a karácsony, az ünnep. A kisgyerekek az utolsó vágyott ajándékkívánságaikat írják rá a Jézuskának címezett levélre. Lassan már mindenki azon
töpreng, hol fogja megvenni az utolsó pillanatban a karácsonyfát. Az üzletekben már az október elején kirakott díszek, Mikulás-édességek is értelmet nyer-

nek. Mégis, honnan ered, mi a története ennek a csodálatos ünnepnek -ami véleményem szerint a legszebb az összes közül-, a karácsonynak?
Keresztény eredetű ünnep, amellyel a hívők Jézus Krisztus születésére emlékeznek minden év december 24-én, Ez az ünnep a keresztényeknek Jézus születésének napja, az emberek számára az öröm, békesség, szeretet és legfőképpen a
család ünnepe.
Otthon mindenkinek megvan a maga hagyománya a karácsony ünneplését illetően. Mikor veszi meg az ember a fát, hogy díszíti fel azt, mikor bontják ki a

gyerekek az ajándékokat, milyen étel kerül az asztalra. A 16.században, Németországban kezdtek elelőször feldíszített fenyőket (akkor még almával és ostyával, illetve gyertyával) állítani az otthonokba, ami Európában is elterjedt, Magyarországon a 19.század második felében jelentek meg az ékes fenyők. A németek kezdtek először a diót, almát és egyéb régebbi díszeket felváltó üveggömböket, színes égősorokat és girlandokat gyártani. Nálunk, sajátos magyar
jellegzetesség a fán díszelgő selyem- és sztaniolpapírba csomagolt szaloncukor
is. Japánban gyakori fadíszek a legyezők lampionok is.
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Karácsony tájékán mindenki várja a magyaros, ünnepi fogásokat, a halat, a

bablevest, a töltött káposztát. Ezzel szemben Angliában a december 25-i ünnep ebédként gesztenyével töltött pulykát, zöldséget tálalnak, illetve deszszertként angol különlegességet, a karácsonyi pudingot. A szaloncukorhoz
hasonlatos cracker (nyitásakor puffanó hangot hallató ünnepi csomagolásba
rejtett ajándékok, édességek) szintén népszerű. A keleti országokban, például Japánban karácsony éjjel az istentisztelet és a betlehemes előadás után a
család összeül teázni, illetve nem feledkezhetünk meg a hatvanas évektől hagyománnyá vált karácsonyi tortáról sem.
Rengeteg kultúra, rengeteg ember, ezzel egyenes arányosságban rengeteg féle
karácsony létezik. Ausztráliában a Mikulás ,,szánját” 8 fehér kenguru húzza,
Ukrajnában a Jégapó 3 rénszarvas húzta szánon hozza az ajándékokat. ÚjZélandon (mivel a karácsony itt nyár közepére esik) az emberek piknikeznek,
vagy elmennek a tengerpartra. Mexikóban az ünnep estéjén énekesek vonulnak fel csengettyűkkel és gyertyákkal, keresztül az egész városon, a város
templomáig. A görögöknél a 12 napot felölelő ünnep idején vaszilopitát sütnek, egy kenyérfélét, amibe fémpénzt rejtenek, aki megtalálja, szerencsés
lesz. Indiában fenyőfa híján a kisebb településeken banán-és mangófát díszítenek fel ,,karácsonyfaként”. Venezuelában karácsony estéjén lezárják az utcákat, és az emberek görkorcsolyával mennek a templomba.
Sok érdekes szokás és hagyomány található a világban, viszont minden karácsonynak, ezek mellett a legszebb része, amikor a család együtt van szenteste. Családtagjaink megajándékozása, a meghitt hangulat ad varázslatot ezeknek a napoknak, hogy igazi ünnep lehessen…

Ünnepi díszbe „öltözött” a POK
által rendezett körforgó is

SZULIK ÁKOS
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Nálunk a karácsony a szeretteink körében zajlik, a velük elfogyasztott ünnepi ebéd, vacsora
után közösen bontjuk ki az ajándékokat. De belegondoltatok már abba, hogy máshol hogyan ünneplik a karácsonyt?
Körbenéztünk a világban, és összegyűjtöttünk nektek pár számunkra furcsa és bizarr szokást.

Anglia
December 25-e reggelén a Father Christmas -azaz a télapó- a kandallók
fölé akasztott zoknikba hozza az ajándékokat. Hagyományos puding kerül asztalukra, amibe a gyümölcsöket már hónapokkal az ünnepek előtt
alkoholban érlelik.
Finnország
A finn szülők december 23-án este állnak neki rendet rakni és főzni az ünnepekre. -Ilyenkor biztos fellendül a kávé és energiaital piac. Karácsony
első napja szigorúan a családé, ezt annyira komolyan veszik, hogy telefonálni sem lehet és még csak a szomszédaidat sem látogathatod meg.
Dél-Afrika
Itt az ünnepi fogások nem a gyenge gyomrúaknak valók, a lakosok marékszámra
eszik a frissen kisült császárlepke hernyókat. Hmm……Nyami!!
Spanyolország
Az itteni furcsa szokás, hogy a betlehem felállításánál egy extra figurát
csempésznek a csendéletbe: Caganert. Ez nem más, mint egy kakiló figura, amit ha megtalálnak a gyerekek, boldogan kiáltanak föl: MEGVAN
CAGANER!!!
Görögország
A görögök most sem hagytak minket cserben a bulizás terén, ilyenkor
megkezdődik a Dekameron, ami december 25-től január 6-ig tart.
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Japán
Amikor egy reklám felborítja egy ország szokásait.
Az egyik 70’-es években készült karácsonyi reklám akkora népszerűségnek örvendett, hogy azóta hagyománnyá vált a KFC menü fogyasztása.
Grönland

A grönlandiak hagyományos étele a kiviak, ami egy elég bizarr csemege:
egy nagy zsíros fókabőrbe belecsomagolnak vagy 500 kistestű tengeri madarat -tollastól, csőröstől-, jól lezárják és 6 hónapig állni hagyják. A végeredmény: egy sajtszagú, ragacsos, mérgező, rohadt katyvasz. Egészségünkre!
Németország
A németeknél népszerű karácsonyfadísz az
uborka, amiből minden évben egyet elrejtenek a fán, és amelyik gyerek először megtalálja, az kap egy kis ajándékot. Uborka keresésre fel, bitte!
Svédország
Svédországban a 60’-as évek óta minden karácsonykor felállítanak a város
főterére egy szalmakecskét, amit a vandálok rendszerint fel szoktak gyújtani, nemtetszésüket kifejezve.
Olaszország
Karácsonykor az olaszoknál dudásfesztiválokat rendeznek, ahol a hegyi
pásztorok, vagyis a ,,zampognarik” dudaszóval köszöntik a közelgő ünnepet. Karácsonyi különlegesség Rómában az angolna és a kalács.
Hogy kinek melyik furcsa szokás tetszik, azt döntse el maga!
Sata Réka - Soós Laura
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Pannonos sikerekről
Floorball: irány az országos döntő
Hatalmas sikert ért el a POK csapata a Floorball Diákolimpia országos
elődöntőjében, a Pakson megrendezett viadalom három megye hét csapata vívott nagy csatát az országos döntőbe jutásért. A pannonos fiúk nagyon fegyelmezetten, szívvel-lélekkel küzdöttek, aminek meg is lett az
eredménye: csak a Testnevelési Egyetem gyakorló gimnáziumától kaptak
ki, így a torna második helyét megszerezve jutottak be az országos döntőbe, amivel már biztosan az ország legjobb nyolc csapata között vannak.
A csapat tagjai voltak: Barna Dávid, Gebei Bence, Gulácsi Ábris,
Kiss Bence, Somogyi Natan, Vojnits Bence és Vojnits Balázs.
A csapat tagjainak, és felkészítő tanáruknak, Kovács-Erdősi Vera ta nárnőnek nagy szeretettel gratulálunk, és kívánunk további sikereket az országos döntőre!
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Különdíjas plakátterv
Vincze-Hajnal Blanka, iskolánk 9.B osztályos tanulója újabb területen
mutatta meg tehetségét: a HENT (Hamisítás Elleni Nemzeti Testület) által kiírt, Ne FAKE-ezz! című pályázaton különdíjat nyert. A szervezet pályázatának
elsődleges célja az volt, hogy felhívja a fiatalok figyelmét arra, hogy a bizonytalan eredetű áruk (hamis termékek) megvásárlásával akár saját életüket is veszélyeztethetik, egyúttal pedig a szervezett bűnözést is támogatják.
Blankának, és rajztanárának, Fehériné Hamucska Andrea tanárnőnek ezúton is
gratulálunk az elért eredményhez!

SZULIK ÁKOS
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Ahogy egyre közelebb ér a karácsony
napja, egyre több helyen olvashatunk
a szeretetről, a szeretet fontosságáról,
taníthatóságáról, létezéséről.

leg akkor, ott, valamire megtanított.
A karácsony a szeretet ünnepe. Ilyenkor előkerülnek a legmeghatóbb idézetek, a szívhez szóló családi filmek,
mindenhol a karácsonyi pillanatról, a
szeretetről zeng a dal, és ajándékokat
keresgetünk hetekig, hogy örömöt
okozzunk mindenkinek. Aztán telnek
a napok, elmúlik a varázs. Visszatérnek a hétköznapi sorozatok, a zenékben már ott vannak a mindennapok,
az ajándékokról pedig már azt sem
tudjuk, kitől és mit mit kaptunk.

Amikor egy napot "kinevezünk" valami napjának, miért tűnik rögtön fontosabbnak, megélhetőbbnek, mint a
többi nap? Miért anyák napján rohangálunk virágért, bonbonért, hogy
köszönetet mondjunk azért, hogy a
világra jöttünk?! Virág és bonbon nélkül egy anya éppoly érték januárban,
vagy augusztusban, mint anyák napján. Az az anyák napi köszönet fontosabb-e, mint egy hétköznapi ölelés?!
Miért csak a pedagógus napon kell
megköszönni a tanítást? Akár kötelezően, hangsúlyt adva a "kell"-nek,
ahelyett, hogy megköszönnénk egy
adott szituáció után annak, aki tény-

Vannak olyan meglátások, mely szerint a szeretet nem tanítható. A szeretetért önmagunknak kell megküzdeni. Nem tanítható, hanem saját magunknak kell megvívnunk a szeretetért. Lehet.
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Viszont mi lenne, ha azt a szemléletet

meg ugyanazt az ételt életünk során? Az

élnénk meg, hogy a szeretet tanítható.

a vasárnapi húsleves századszorra is

Nem elméletben, nem egy monoton

ugyanolyan finom lesz és ízletes, mint

könyvet olvasva, ahol megírják szaksze-

először volt. Vagy talán még finomabb.

rűen annak a módját. Hanem szeretet-

Hiszen a tapasztalat még javított rajta.

tel. Egy csipetnyit kiragadva ebből a ka-

Soha nem késő elgondolkodni a szeretet

rácsonyi csodából, egy kicsit megszór-

fontosságáról. Legyen az bármilyen ün-

nánk vele a következő napokat, hónapo-

nep, bármilyen nap. De így, a karácsony

kat. Hiszen semmi különös nem törté-

közeledtével, hogy ez a nap most szí-

nik ilyenkor, minthogy időt szánunk a

vünkhöz közelebb áll, talán most köny-

másikra, figyelünk rá, törődünk vele. Ha

nyebb, mint bármikor máskor. Itt az ide-

a gyermekeink, a környezetünk ezt lát-

je átgondolni mit tanítottunk, de a leg-

ná, hogy a szeretet, vagyis az odafigye-

fontosabb, hogy mit taníthatunk a köz-

lés, a meghallgatás, a megértés, a törő-

eljövőben! Tudunk-e egy morzsát csip-

dés ott tud lenni egy átlagos hétköznap-

penteni ebből a varázslatból, és elszórni

ban is, akkor olyan lesz ez, mint amikor

a következő napokra? Akikben értékes

a kis gólyát a szülei repülni tanítják. A

érzelemvilág él, aki tudja, hogy mit je-

fészek szélén állva először együtt csap-

lentenek a valódi értékek, azoknak nem

kodják szárnyaikat, majd az egyik szülő

az ajándék lesz a legfontosabb; hanem a

példát mutatva elrugaszkodik a fészek

szeretet, amivel kapja, az a szó, ami ott

széléről, és repülni kezd. Ezt a példát

elhangzik, és az az érintés, ölelés, amit

látva hiszi el a kis gólya, hogy ő is képes

akkor átél.

rá, meg tudja csinálni. Nem fog dacolva

Ha az ajándékkal ezeket is át tudjuk ad-

megfordulni, és visszaülni a fészekbe,

ni, már mi is tanultunk valamit. Tudunk

hiszen a repülésre szüksége van. Az éle-

szeretni. Akikben ott a tudás, az képes

tet jelenti neki.

tovább adni. Én azt kívánom, váljon

Talán ez a szeretet, vagy annak megélése

mindenki Tanítóvá, hisz akkor már ké-

olyan már, mint egy sokszor átlapozott

pes szeretni. A megsárgult lapú könyv,

könyv. Megsárgult, meggyűrt. De sok-

pedig új értelmet nyer.

Karácsonyi veszélyek

szor forgatjuk, olvassuk, mert tudjuk,
hogy számít, valami éltető ereje van.
Enélkül nem létezünk. Hányszor főzzük
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November 23-án délután az intézmény aulájában került megrendezésre az iskola idei rajzpályázatának díjátadója, és a beküldött műveket bemutató kiállítás
megnyitója.
Fehériné Hamucska Andrea ta nárnő kezdeményezésére az idei pá lyázat
témája a kalligráfia volt.
Sok alkotó diák, és szülő jelent meg a rendezvényen, ahol Novák Tamás grafikusművész és kalligráfus beszélt a témáról. A művész úr a díjazottaknak saját
nevüket ábrázoló kalligráfiát ajándékozott. A beérkezett 236 pályamű alkotói
közül 6-6 általános és középiskolást díjazott a zsűri, emellett pedig kiosztottak
23 dicséretet is. A díjak átadását kötetlen beszélgetés követte, eközben a gyerekek, sőt néhány szülő is kipróbálta a kalligráfia eszközeit - igazán érdekes és
kreatív közös alkotás született.
Minden alkotónak köszönjük a megküldött műveket, és gratulálunk a díjazottaknak!
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Kihelyezett médiaszakkör
Látogatás a Mokka stúdiójában

Pachmann Péter, a Mokka reggeli műsorának vezetője vendégül látta az iskola médiakurzusának tagjait a TV2 stúdiójában, ahol beleshettünk a műsorkészítés rejtelmeibe.

Pachmann Péter mostantól hetente tart foglalkozásokat az érdeklődőknek
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Csend van, béke,
Az égnek kékje
Szürke felleg
Mögött cselleng,
Itt-ott egy- egy Tétova repked,
Esik a hó.
Lágyan lengnek,
Fát befednek,

Az utak is csúsznak,
A gyerekek szánkót húznak.
Jégcsap csillog,
Sok dísz villog,
Esik a hó.
A fehér lepel
Mindent fed el,
Ropognak a levelek,
Ahogy mászkálok veled
Át a fehérségben,
Túl a hatalmas réten,
Esik a hó.
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Karácsonyi veszélyek
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Rövid sarok
Olvasósarok
Lényi Diána tanárnő ötletét és kezdeményezését megvalósítva, olvasósarkot
avattunk az iskola aulájában. Cél, hogy
az olvasást a fiatalok mindennapjainak
részévé tegyük, hogy a POK-os diákok
megtalálják a korosztályuknak és ízlésüknek megfelelő olvasmányokat - ebben segítenek többek között a pedagógusok ajánlásai is.

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
Vincze-Hajnal Blanka
Sata Réka
Soós Laura
Szilágyi Károly
Braun Patrik
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