
  

 

A Pannon Oktatási Központ  

Magángimnázium iskolaújsága 

Pann-ON 
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IX. évfolyam 3. szám / 2021. december 

A tartalomból: 
Pannonos sportsikerek - röplabda, labdarúgás 

Első helyezés természettudományokban 

Környezétény jócselekdete 

Fotóválogatás a családi nap eseményeiből 

Irodalmi sarok 

Kellemes karácsonyt és  

boldog új évet kívánunk! 
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Karácsonyi üdvözlet 

Hamarosan itt a legcsodálatosabb 

nap az évben, a karácsony.  

Az a nap, amely azt üzeni, hogy a 

legmesésebb dolog a világon sze-

retni és szeretve lenni.  

Kívánunk sok ölelést, mosolyt, ál-

mot és szeretetteljes, békés, áldott 

karácsonyi ünnepeket: 

 

a Pannon Oktatási Központ 

Gimnázium dolgozói 

KÖSZÖNTŐ 
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A Pannonos lányok ismét remekül szerepeltek. 

A lányok, akik közül ugyan 5-en röplabdások, de igazán csak kettő-

jüknek volt tapasztalata egy olyan csoportba kerültek, ahol a két el-

lenfél csapatnak NB1-es és válogatott röplabdásai voltak.  

Ezért az első és második meccsüket a Székesfehérvári SZC Bugát Pál 

Technikum és Ciszterci Szent István Gimnázium ellen sajnos elvesz-

tették. A lányok óriás küzdelemben, a döntő játszmában 22-25-re 

kaptak ki. Az utolsó mérkőzésüket viszont magabiztosan, kitűnő 

csapatjátékkal, mosolyogva nyerték meg a dunaújvárosi Széchenyi 

István Gimnázium leánycsapata ellen.  

A hangulat fantasztikus volt, sajnos a két vereség miatt azonban nem 

jutottak tovább az országos döntőkbe. 

A csapat tagjai:  

Kaiser Dalma 

Kovács Vivien 

Novák Melitta 

Pász Rebeka 

Pőcze Panna 

Somogyi Kíra 

Végh Dóra Anna 

Gratulálunk!  

Tisztes helytállás a röplabdás lányoktól 
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SZULIK ÁKOS 

 

Csoportelsőség és továbbjutás a Fair Play 

focikupán 

3 csoportot hoztak létre a város összes középiskolájából, egy iskolából akár 
több csapat is részt vehetett a kupán.  

A mi csoportunkban volt a Kereskedelmi, a Dunaferr és a Széchenyi iskola 
csapata. A csoportokban körmérkőzések zajlottak így mindenki játszott 
mindenkivel. 

Az első mérkőzésen a Kereskedelmi iskola ellen hátrányból tudtunk egyen-
líteni majd a végén büntetőkkel nyerni. A második mérkőzésen a Dunaferr 
csapata ellen is sikerült hátrányból egyenlíteni, de itt a büntetőkkel sajnos 
vereséget szenvedtünk. A harmadik mérkőzés volt a sorsdöntő. A Széchenyi 
csapata ellen játszottunk, 1-1-es szoros mérkőzés közepette egy gyönyörű 
fejes góllal átvettük a vezetést és előnyünket megtartva megnyertük a mecs-
cset. A csoportban körbeverés történt de a jobb gólkülönbség miatt csapa-
tunk megszerezte magának az első helyet és így továbbjutott a következő 
fordulóba. Edzőink: Török Péter és Csala Gergő 

A csapat névsora: 

Csilléry Zsombor 

Kovács Máté  

Aczél Máté  

Kopasz László  

Lajcs Márk 

Losonczi Marcell 

Jamal Abdul Naser Wasil 

Jamal Abdul Naser Nasir 

Hegedűs Dominik 

Gratulálunk! 
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November elején került megrendezésre nyílt kategóriában az 5-6. korcso-
portos fiú Röplabda Diákolimpia Döntő Megyei fordulója.  

A fordulón 3 csapat vett részt. A Székesfehérvári Tóparti Gimnázium, a Du-
naújvárosi Bánki Donát Technikum és a Pannon Oktatási Központ Magán-
gimnázium. Körmérkőzéssel bonyolították le a fordulót ahol toronymaga-
san nyerte mérkőzéseit a Pannon ezzel bezsebelve a Megyei forduló első 
helyét.  

Ezzel a helyezéssel automatikus továbbjutást szerzett a csapat az Országos 
elődöntőbe.  

A csapat névsora: Aczél Máté, Csala Gergő, Dulcz Bende, Hegedűs Domi-
nik, Kecskeméti Bálint, Németh András, Pintér Barnabás, Sümegi 
Kristóf, Tóth Kristóf, Vida Péter, Winter László. Gratulálunk a csapat-
nak és további sok sikert kívánunk az országos elődöntőben is. 

A fordulók: sorrendje: megyei, országos elődöntő, döntő. A döntő helyszíne 
és időpontja Békéscsaba 2022.01.27-30. 
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SZULIK ÁKOS 

A tavalyi év kihagyása után, idén tovább folytattuk a Pannonos hagyo-

mányt és megrendeztük a POK Családi Napot. 

Az időjárás igazán kegyes volt velünk, így a késő nyári időben még tökéle-

tesebb hangulatban telt a játékos vetélkedőkkel, ismerkedéssel és szóra-

kozással tarkított szombati nap. 

A 14 órás gyülekező után Varga Lívius – a Quimby zenekar alapító tagja – 

nyitotta meg a rendezvényt. Először Végh Dóra énekes-gitáros produkció-

ját hallhattuk, aki a Walk off the Earth együttes I’ll be there című számát 

adta elő. Őt követte Kiss Barnabás, akitől az Abba együttes MAMMA MIA 

című slágerét hallhattuk. A POK tehetséges hangjai után pedig a színját-

szók humoros, kreatív előadásán derülhetett a szép számmal összegyűlt 

hallgatóság. 

A diákok műsora után Borgulya Zoltán igazgató úr köszöntötte a szülőket, 

családtagokat, diákokat, valamint a Pannon Oktatási Központ Magán-

gimnázium pedagógusait. Köszöntőjében kiemelte, hogy a Családi Nap-

nak már 10 évre visszanyúló hagyománya van és minden évben azzal a cél-

lal rendezzük meg az eseményt, hogy a szülőket, a diákokat és a pedagó-

gusokat közelebb hozzuk egymáshoz.  

A köszöntőt követően elindult a 10 fős csapatokból álló verseny, ahol diák-

jaink szüleikkel és tanáraikkal együtt számos kreatív, sportos, izgalmas já-

tékban vehettek részt. A vetélkedők végén pedig a jó hangulatért Varga Lí-

vius és a NeVa zenekar felelt, akik a nap megkoronázásaképpen fergeteges 

hangulatot teremtettek. 

Minden résztvevőnek - közreműködőknek, fellépőknek, diáknak, 

szülőnek és kollégának - köszönjük a részvételt, reméljük, min-

denki nagyon jól érezte magát! 
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Galéria 

A családi nap legjobb pillanatai 
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2021. december 2-án a Bánki rendezésében került sor A Városi- és Vá-
roskörnyéki Komplex Természettudományi versenyre, melyet 3 főből 
álló 8. osztályos csapatoknak szerveztek. 

A Pannonos diákok ismét remekeltek: az egyik csapatunk 1., a másik 4. 
helyezést ért el.  

A győztes csapat tagjai: Eszenyi Álmos, Rauf Péter Pál és Török Ádám. 

Felkészítő tanáraik: Kiss Tibor és Némethné Ámon Erika 

Gratulálunk! 
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Karácsonyi veszélyek 

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium idei rajzpályázatának díjátadója, és a 

beküldött műveket bemutató kiállítás megnyitója múlt héten péntek délután 

került sor az iskola aulájában.  

Az „Átváltoztatom arcomat” című pályázatra Dunaújváros és a régió általános 

és középiskolás tanulói küldték be saját tervezésű maszkot, álarcot vagy deko-

rált arcot ábrázoló alkotásaikat. A rendezvény meghívott vendége volt Siegrist 

Cecília jelmeztervező - aki többek között a dunaújvárosi Bartók Kamaraszín-

házban is rendszeresen dolgozik -, bemutatójával, majd a díjátadót követően a 

díjazott gyerekek arcfestésével lepte meg a résztvevőket. A rendezvény hivata-

los részét kötetlen beszélgetés követte. 

Minden diáknak köszönjük a beküldött alkotásokat, a díjazottaknak pedig sze-

retettel gratulálunk! 
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Egy napsütéses reggelen, mikor még az őszi szellő a nyár utolsó melegét fújta, 
Környezétény sátorozni indult egy közeli fenyvesbe. Ilyenkor minden évben ide 
jön kikapcsolódni, hogy meglátogathassa barátait, a fenyőket, és ráhangolódjon 
az iskolakezdésre. Környezétény szívén hordta a természet tisztaságát, feladatá-
nak érezte, hogy megvédje, és tisztán tartsa környezetét. 

Rengeteg barátja volt és majdnem mindenki ismerte. Miután főhősünk felállí-
totta a sátrát, úgy döntött felsétál barátaihoz a hegyre. Már nagyon közel járt, 
amikor sok sárga gépszerűségre lett figyelmes. Gyorsan oda ment, hogy köze-
lebbről láthassa, mi történik. Legnagyobb meglepetésére, markolók sokasága 
sorakozott az erdő peremén. Hirtelen annyira megijedt, hogy levegőt is majd-
nem elfelejtett venni, megpillantott egy nagy táblát „Lakópark a hegyekben!” fel-
irattal. Fejvesztve rohant barátaihoz, hogy megnézze épségben vannak-e. Mikor 
szegény Környezétény meglátta, hogy fenyő barátainak egyelőre semmi bajuk 
nem esett, mázsás kő hullott le szívéről. 

- Fenyőtóbi! Fenyőluca! Tűlevente! Úgy örülök, hogy látlak benneteket! – mond-
ta Környezétény kitörő mosollyal az arcán. 

- Mi is örülünk, hogy újra látunk! – erőltetett mosolyt arcára Fenyőluca, majd le-
törölte könnyeit. 

- Sajnos már nem sokáig láthatunk! – mondta Tűlevente vészjósló hangon. 

- Ebben a pillanatban Környezétény észrevette a neonsárga X-eket barátai tör-
zsén. Le is fagyott a mosoly az ajkáról. 

- Ti..te..ket is ki akarnak vá..g..ni? – hebegte horrorisztikus ábrázattal. 

- Igen. Még mi sem fogtuk fel teljesen, de igen. Lakóparkot, vagy mit akarnak 
ide építeni. – sütötte le szemét Fenyőtóbi. 

- Meg foglak titeket menteni, ha esik, ha fúj is! Nem fogtok meghalni, amíg én 
itt állok előttetek, azt biztosra vehetitek! – mondta teljes elszántsággal Környe-
zétény. 

- Látszott, hogy tervétől semmi sem tántoríthatja el. Sietve, köszönés nélkül el-
futott. 

- Jó napot Földóra! Segítségére lenne szükségem. – mondta Környezétény. 

- Földóra lassan felült. A szája tele volt szeméttel, koszos volt és büdös. Rámo-
solygott értetlen vendégére és így szólt: 
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Karácsonyi veszélyek 

- Miben segíthetnék én fiacskám? Már így is le kéne mondanom a Földről. Az 
emberek tönkreteszik és engem is! Nézz csak rám! Ezt a sok szemetet mind ők 
termelték, de arra már nem gondoltak, hogy hova tegyék utána. Lám, én húzom 
a rövidebbet! Már beszélni is alig tudok! Persze, azért mondjad csak, mi bánt! 

- A barátaim, Fenyőluca, Fenyőtóbi és Tűlevente nagy bajban vannak, ki akarják 
őket vágni egy lakópark miatt. Nem tudom, mennyi időm van, de meg kell őket 
mentenem! Nem veszíthetem el a barátaimat! – hadarta könnyes szemmel. - 
Azért jöttem ide, hátha tudsz nekem segíteni. 

- Segítenék neked, de a szám tele van szeméttel és énekelnem kéne, mert a va-
rázsdallamtól eltűnnének az építők. De nem tudok! Viszont ha hozol nekem há-
rom nagy szelektív kukát, akkor kidobjuk a szemetet, és tudok énekelni! 

- Rendben, hozok Önnek kukát! – kiáltotta Környezétény, azzal el is futott. 

Rohant a gyárba a kukákért, hátha tudnak neki adni. Sajnos a gyár a hegy másik 
oldalán volt, így az út 7 órába telt. Amikor odaért, főhősünk összerogyott a fá-
radtságtól, és mély álomba merült. Másnap reggel a munkások ébresztették fel. 

- Fiam, hát te? Mi járatban erre felé? – dörmögte egy gömbölyded arcú munkás, 
és felsegítette. 

- A segítségüket kell kérnem, ugyanis a barátaim, Fenyőluca, Fenyőtóbi és Tűle-
vente bajban vannak. Ki akarják vágni őket egy lakópark miatt. Azért kérek há-
rom szelektív kukát, hogy ki tudjam tisztítani Földóra száját a sok szeméttől, 
amit az emberek termeltek, és tudjon énekelni, hogy a favágó munkások eltűnje-
nek, és életben maradjanak a barátaim! – magyarázta Környezétény a köré gyűl-
teknek. 

- Adnánk mi neked kukát, de nincs elég alapanyagunk. Ha hozol nekünk mű-
anyagot, adunk három szelektív kukát. – válaszolták a munkások. 

- Rendben, hozok műanyagot! Majd előhalászott egy szendvicset a táskájából, és 
elfutott. 

A kémia labor nem volt annyira messze, szóval bérelt egy biciklit, eltekert Ké-
miskához, abban a reményben, hátha tud adni neki alapanyagot. A labor egy 
tiszta, hófehér épület volt. Környezétény leparkolta a kerékpárt és berohant. 

- Jó napot Kémiska! A segítségét kérném! – lihegte. 

- Mondd csak! Miben segíthetek? – mormogott az úr a bajusza alatt. 

- Szükségem van műanyagra, hogy a gyár három kukát önthessen nekem. Ki kell 
tisztítanom Földóra szájából a sok szemetet, hogy tudjon énekelni varázsdalla-
mot, ezzel eltüntetve a markolókat és megmeneküljenek a barátaim. – sorolta 
Környezétény. 

Folytatás a következő számban... 
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De jól jönne egy igazi szeretet-
karácsony, hol gyertya fénye ragyog-
hatna az egész családon! A szívünk 
együtt ünnepelne, egyformán do-
bogna, visszatérne a remény, s hin-
nénk még szebb napokban! 
De jó lenne ha újra mind, közösen 
ünnepelnénk, megszépülne az éle-
tünk, s új élményekre lelnénk, ha 
megtanulnánk örömöt és boldogsá-
got adni, ha szeretettel akarnánk jó 
emberek maradni! 

 

Bárcsak jönne egy igazi szeretet-
karácsony! Bár ne lenne a boldogság 
csak dédelgetett álom! Bár meglát-
hatnánk egymásban a bennünk élő 
szépet, s együtt járnánk a jó utat, 
mit úgy hívnak, hogy élet! Bárcsak 
hinnénk magunkban is, s a jót is 
észrevennénk, s a közös hétközna-
pokat, szép szóval szebbé tennénk! 
Bárcsak juthatna ölelés, és szív me-
lengetések, bárcsak eltudnám mon-
dani mindazt, amit csak érzek! 

 

Jó lenne már egy igazi szeretet-
karácsony, ha kitehetném szívemet, 
hogy Isten fia lásson! Minden em-

ber Isten fia, vagy éppen Isten lánya, 
bár értenéd, egyek vagyunk, ez az 
élet talánya! Jó lenne hát teremteni, 
egy szebb, egy jobb világot, szere-
tettel megtölteni, de nem csak a ka-
rácsonyt, élőn élni jobb életet, a kö-
zös úton járva, felemelni a szíveket, 
ne legyen köztünk árva!  

 

De jó lenne, ha eljönne egy szeretet-
karácsony, ha béke lenne, s szeretet 
szerte a világon! Bár szép szóval 
gyógyítanánk a beteg testet, lelket, 
az ölelés, a szívjóság, csak az, mi fel-
emelhet! De jó lenne – várom na-
gyon – a szeretet-karácsonyt, a szí-
veket simogató, szép szót, a tiszta 
bársonyt! Mely álmot ad, reményt, 
hitet, egy élhető világot, mely bol-
dogít, s beteljesít egy közös, élő ál-
mot!  
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 Vigyázlak,  

Óvlak,  

Védlek  

Eme féltő karok kapuiban  

Mindig találsz menedéket.  

Zargató szél, morajló tenger s vihar sújtó haragja elől,  

Otthonod leszek  

Fogadj te is otthonoddá  

Szíved kulcsát   

Gonddal bízd rám,  

Hagyd, hogy szeresselek.  Hegedüs Anna 
verse 

HAJNALODIK  
Szívemben őrzöm a tegnapot, 

S veled várom a holnapot. 

Egymás mellett csendben feküdtünk, 

Talán szerelem égett bennünk. 

Hallgattuk a tücskök szerenádját, 

Szinte hallottuk egymás szívdobbanását… 

Hirtelen hideg csapott meg, 

Lehet kevés volt rajtunk a takaróréteg. 

Néztük, hogy odakint hajnalodott, 

Ahogyan a köd foszladozott. 

Átölelted fázó testem… 

Majd végesből lettél te, a végtelen mindenem. 

Kovács Anna 
verse 
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Rövid sarok 

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 Ok-
tatási Központ iskolaújsága 

Főszerkesztő:  

Pomázi Petra 

Szerkesztő: Cser Ádám 

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán  

 

Írták: 

Kovács Anna 

Hegedüs Anna 

Deák Flóra 

Mezei Virág 

Polányi Eszter 

Zajzon Gréta 

Nagy Panna 

Badacsonyi Petra 

Budai Lili 

PANNON OKTATÁSI 
KÖZPONT GIMNÁZI-

UM, SZAKGIMNÁZIUM, 
TECHNIKUM, SZAKKÉPZŐ 

ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS 

Hadtörténeti szakkörös 

kirándulás a Hadtörténeti 

Múzeumban és a Puskás Stadionban  

Sok új információval lettek gazdagab-
bak diákjaink a különböző korszakok 
történelmével és haditechnikájával 
kapcsolatban. A nap második felében 
pedig sporttörténelmi ismereteket sze-
rezhettek.  


