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KÖSZÖNTŐ
„Egy kard sem erős, amíg nincs megedzve.”
(George R. R. Martin: Trónok harca)
„Az élet állandó változás. Ha nem változunk, lemaradunk.”
(Vikingek című televíziós filmsorozat)
Habár az első idézet George R. R. Martin Trónok harca című regénysorozatából van, nem jelenti azt, hogy ne lenne aktuális
bármilyen társadalomban vagy bármelyik korban, hiszen az oktatás, az „edzés” az emberi kultúra alappillére. Először mindannyian kardok vagyunk, tanáraink vagy „mestereink” kovácsokként edzenek minket azért, hogy minél erősebbek legyünk. Az edzés során jó esetben azt is felismerjük, hogyan is
készül egy erős, elpusztíthatatlan kard. Érdemes figyelni, hiszen könnyen előfordulhat, hogy egy változás következtében –
hiszen tudjuk: az élet állandó változás – később kovácsokká változunk.
Az idén hetedik évfolyamába lépő iskolaújság ebben az évben is
várja a kardok „dalait”, „történeteit” azaz a diákok írásait az élet
bármilyen területéről!
Kitartást kívánunk minden „kardnak” és „kovácsnak” az új tanévhez!
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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

Első ízben gólyanap a hetedikeseknek (8-9. oldal)
Egynapos ismerkedés az iskolában
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„Kézzelfogható” múlt
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Diákolimpia Fadd-Domboriban

Ez történt velünk (12-13. oldal)
Virtuális földrajzóra és kiállításmegnyitó

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

Rajzpályázat felhívás (15. oldal)
Rövid sarok (16. oldal)
Varga-Kovácsy Enikő Emese - Közel
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A gólyatábor egy meghatározó élmény minden tinédzser életében. Itt derül
ki, hogy milyenek lesznek az osztálytársak, kikkel lesz jóban, és hogy milyen
is lesz ez a négy év.
(Bachrathy Nikolett 9/B)
Egy napsütéses reggellel kezdődött a gólyatábor első napja. Mindenki izgatott volt már, hiszen egész nyáron erre a napra vártunk.
(Karámos Laura 9/B)

Egész nyáron arra vártam, hogy menjünk a gólyatáborba, hiszen megismerhetem az új osztálytársaimat. Kicsi izgultam az új környezet, új emberek
miatt, de ez az izgulás hamar megszűnt.
(Hegedűs Kristóf 9/B)
Pálköve felé haladva a buszon hátul ültem, ahol egyszer elővettem a táskámból az édességet. Gondoltam, megkínálom a többieket is. Így tettem hát, de
miközben kínáltam, annyit hallottam, „Stop!”. Tudtam, hogy ez azt jelenti,
hogy nem mozdulhatok meg. Az animátorok miután „lestoppoltak”, kiszolgálták magukat az ÉN édességemből. Mondhatom, nagyon örültem neki. Az
első „szívatáson” túl is estem legalább.
(Németh András 9/B)
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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.
Amikor a szobákat kiosztották és bepakoltunk, elkezdődött a freestyle
vízipisztoly-csata. (Mondjuk, valaki a cuccok bepakolását sem várta meg.)
(Végh Dóra Anna 9/B)
Szerintem egy szuper jó „tábort” tudtak összehozni a tanárok és a felsőbb
évesek. Mai napig emlegetjük a vicces, nevetséges, furcsa jeleneteket.
(Tóth Izabella 9/B)
Összességében nagyon élveztem a tábort, sok pótolhatatlan emléket szereztem ott, sok emberrel megismerkedtem, az animátorok jóvoltából megismerhettük a Baby Shark című zseniális dalt, ami azt hiszem, végig fog kísérni minket ebben a négy évben.
(Bachrathy Nikolett 9/B)
Hatalmas élmény volt a tábor. Életre szóló barátokat szereztem, és nem
utolsó sorban: a tábor után ép elmével sikerült hazatérnem.
(Budai Lili 9/B)
Amitől az elején féltem – mint például, hogy teljesen ismeretlenekkel leszek
összezárva –, végül jól sült el, mert mélyebb barátságokat tudtunk kialakítani az iskola megkezdése előtt, és a sok vicces szituáció közelebb hozott
minket egymáshoz. Nekem ez a tábor akkora pozitív élményt adott, hogy
ha lesz lehetőség, biztosan jelentkezni fogok animátornak.
(Dobos Dorka 9/A)

SZULIK ÁKOS
5

A gólyatábor képei
A Balaton partján töltött három nap archívuma
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Gólyanap a hetedikeseknek
Élménynap a tanév kezdete előtt
A nyári szünet végén új programmal bővült az iskola eseménynaptára, hiszen a
hetedik osztályos tanulóknak is szerveztünk ismerkedős „élménynapot”, gólyanapot. Beszélgetés, vetélkedők, közös ebéd,
kézműveskedés és sport is szerepelt a napi
programban.
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SZULIK ÁKOS
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Történelem tanárként vallom, hogy az élményközpontú tanítás közelebb
hozza a diákot a tantárgyhoz és tanárához. Ez ma is így történt. Csigi Vilmos dunaföldvári vállalkozó felajánlásaként ugyanis mamut fogat kaptunk kölcsön iskolai oktatási célokra. A fog és párja valószínűsíthetően a

Szalk közeli sóderkotrásból származik, és egy sóderrakománnyal érkezett
Dunaföldvárra. A múzeumi vizsgálatok és hitelesítések után került vissza
tulajdonosához, aki felajánlotta számunkra bemutatásra.
A 7. és 9. osztályos diákok körében nagy népszerűségnek örvendett a 8 kiló körüli fog, melyet megfoghattak, felemelhettek. Az osztályterem nyüzsgése, a kíváncsiskodás, a mosolyok és az élmény utóélete minden bizonynyal hosszú ideig elkíséri a tanulókat.
Fodor Péter
történelem szaktanár
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Karácsonyi veszélyek
Szeptember utolsó hétvégéjén Fadd-Domboriban rendezték meg a kajakkenu sportág diákolimpiájának országos döntőjét, ahol a fényesen csillogó
érmekért a POK diákjai is vízre szálltak. Az 5-6. korosztály küzdelmei során több kiemelkedő eredményt is elértek a Pannonos versenyzők:
Hornai Noémi a K1 kategória 500 m-es versenyében aranyérmet szerzett, a
K2 kategória 1000 m-es futamának végén pedig a Bucsi Blanka - Ecsődi Sára páros állhatott fel a dobogó második fokára.
Ecsődi Sára K1 2000 m-en 9., Poszpischil Bálint K1 1000 m-en 15. helyezést
ért el. A tornán saját futamában szépen szerepelt, bár a döntőbe nem jutott be Mezei Virág. A 4. korcsoport versenyei során Poszpischil Lőrinc az
MC1 2000 m-es futamában 5.helyezést ért el. A tornán résztvevő minden
tanulónknak nagy szeretettel gratulálunk az elért eredményekhez, és további sikeres versenyzést kívánunk Nekik!
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Nem mindennapi élményben volt része azon diákjainknak, akik Jakab
Beáta tanárnő és Dóra Ádám tanár úr kíséretében részt vettek az ELTE

Természettudományi Kara által meghirdetett virtuális földrajz órán, ahol
a gyerekek VR szemüveg segítségével testközelből fedezhették fel Földünk legszebb tájait. Az iskolai tananyaghoz illeszkedő programokat és
bemutatókat nagyon élvezték a diákok.
A kirándulás nagy meglepetése volt, hogy a program egyik megvalósítójaként iskolánk korábbi diákja (nem mellékesen éppen Jakab Beáta tanárnő
korábbi osztályának tagja), Kiss András Kristóf várta a Pannonos csopor-

tot. Kristóf az Eltés csapat tagjaként tevékenyen részt vett a program
megálmodásában és szakmai kivitelezésében is.
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Újra kiállításnak ad otthont iskolánk aulája: a Pannonos tanulók
ezúttal a Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola diákjaival közös tárlaton mutatják meg tehetségüket. Iskolánk jelenlegi és korábbi rajzszakkörös tanulói szabadon választott témában és technikával készített munkáikkal egyéniségük kifejezésére is törekedtek alkotás közben. A kiállítás megnyitóján a két intézmény vezetői, valamint a diákok felkészítő tanárai is méltatták a fiatalok tehetségét.
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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
Sikeres tanszergyűjtés
Nagyon szépen köszönjük a segítséget
mindenkinek, aki hozzájárult a meghirdetett tanszergyűjtés eredményességéhez!
Az összegyűjtött táskákat, tolltartókat,
írószereket, tornazsákokat a tanév kezdete
előtt
elvittük
a
ReFormáló egyesület dunaújvárosi gyűjtőpontjára - az iskolaszereket az Útkeresés Segítő Szolgálat rendezvényén
kapták meg a hátrányos helyzetű, rászoruló dunaújvárosi és környékbeli
családok.

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, Nagy Tamás

Szerkesztő: Cser Ádám

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán
Írták:
Kiss Enikő
Vári Rózsa Kitti
Cser Ádám
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