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Még hideg morcossággal fogadnak bennünket a reggelek, de már 

rügyezik a fűzfa: lassan beköszönt a tavasz. 

Ezért itt az ideje, hogy újabb újságszámmal jelentkezzünk, idén 

már az ötödikkel. 

Egy olyan időszak van mögöttünk, amit talán sosem feledünk, hi-

szen egyszerre volt szokványos és nagyon nem. Mindannyian re-

méljük, hogy a "karantén", "hibrid oktatás" és hasonló kifejezések-

nek jó hosszú időre búcsút mondunk. 

A végzős diákjaink  számára nagyon fontos esemény a szalagavató, 

de figyelmezteti is őket: lassan véget ér életüknek az a szakasza, 

amelyet iskolánkban töltöttek el. A mostani számban visszaidézzük 

ennek pillanatait is, hátha érzékeltetni tudjuk, milyen felemelő és 

emberi pillanatokat éltünk meg aznap este. 

Kívánjunk közösen sok sikert minden végzős diákunknak, és 

mivel az élet nem áll meg: leendő diákjainknak is a felvételi 

beszélgetéseken. 

A szerk. 

SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 
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Tudok én neked segíteni, ha hozol nekem olyan nyomelemet, ami a kísérletemhez kell. Épp 
gyorsan lebomló műanyag kikísérletezésével foglalkozom. Menj el Fizikárolyhoz, múltkor is ő 
adott nekem, hátha megint tud. Akkor kaphatsz műanyagot a kukákhoz. – szólt a kémikus. 

Rendben, hozok nyomelemet. – válaszolt Környezétény. Azzal felült a biciklijére és elhajtott. 

Odaérve a következő állomásra, hősünk egyre aggódóvá vált, hogy nem ér vissza időben, ezért 
még sietősebbre fogta. 

Fizikároly sokkal rendetlenebb volt, mint Kémiska. Mindenhol kacatok, lomok hevertek. A tábla 
a falon pedig tele volt képletekkel, grafikonokkal. Környezétény átbukdácsolt a földön heverő 
akadályokon, odament a fizikushoz és rákezdett. 

Jó napot kívánok, a nevem Környezétény! A segítségére lenne szükségem. Kémiska nyomeleme-
ket kért magától, olyat, amit a múlt alkalommal adott neki. Ha viszek neki, kapok műanyagot, 
hogy a gyárban tudjanak nekem szelektív kukákat önteni, hogy ki tudjam tisztítani Földóra szá-
ját, mert az tele van szeméttel. Ha kitisztítom, el tudja énekelni nekem a varázsdallamot és el-
tűnnek a munkagépek, egyszóval megmenekül Fenyőluca, Fenyőtóbi, Tűlevente. – darálta mon-
dandóját Zétény. 

Jaj, de gyorsan beszélsz fiacskám! Tudok én neked segíteni, ha egy fontos adalékanyagot hozol 
nekem, Biolgától. Menj el hozzá és mond neki, hogy én küldtelek, akkor tudni fogja mi a dolga. 
– válaszolt a fizikus. 

Rendben, hozok adalékanyagot vagy mit! – ígérte hősünk és kiszlalomozott a lomok között. 

Felült a biciklire és száguldott is lefele a lejtőn Biolgához. A lendület miatt ez az út rövid volt, 
harminc perc alatt célhoz ért. 

A biológiai labor egy gyönyörű, ezer éves tölgy törzsében helyezkedett el. A főszereplőnk már 
nem sok reményt fűzött ehhez a látogatáshoz, mert úgy vélte innen is csak egy újabb helyre fog-
ják továbbküldeni. Mégis, muszáj megmenteni a barátait. Eltökélten nyitott be a laborba. Biolga 
mosollyal fogadta. 

Környezétény! Rég láttalak! – megölelte. – Szüleid hogy vannak? 

Jó napot! Köszönöm, ők jól vannak! Önnek viszont most segítenie kell! – felelte Zétény. 

Mondd csak, mit tehetek érted? 

Fizikároly küldött adalékanyagért. Azt mondta, Ön tudja, mire van szüksége. – válaszolta, eköz-
ben a biológus pedig értőn bólogatott. Ha ad adalékanyagot, kapok Fizikárolytól nyomelemet, 
ami Kémiskának kell a kísérlethez. Tőle kapok műanyagot, amit viszek a gyárba, ahol tudnak 
nekem három szelektív kukát önteni. A kukákba dobom Földóra szájában lévő szemetet, így el 
tudja énekelni nekem a varázsdallamot, és eltűnnek a favágó munkások, végül megmenüknek a 
barátaim! 

 

KörnyeZétény jócselekedete 
Polányi Eszter és Zajzon Gréta meséje (2. rész) 
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SZULIK ÁKOS 

 

 Adok én neked adalékanyagot, ha hozol nekem ebből a ritka gombából. – mutatott egy 
képre a falon a biológus. – Nagyon ritka, de ezzel akarok kísérletezni, és csak a fenyvesben 
nő, a fák tövénél. Fájdalom, de én már nagyon idős vagyok, így nem tudok elmenni gyűjte-
ni. – vázolta a helyzetet Biolga. 

Rendben, hozok gombákat! – azzal már ki is lépett Környezétény a laborból. 

Elkerékpározott a hegyhez, ahol korábban sátorozott és a járművet hátrahagyva inalt a fe-
nyőkhöz. Felkaptatott barátaihoz, ahol elégedetten konstatálta, hogy még nem esett bántó-
dásuk. A fenyők nem értették, miért is kell gomba a megmentésükhöz, de készséggel adtak 
Környezéténynek, aki egy maroknyival a kezében távozott. A hegy lábánál még visszakiál-
tott a fenyőknek: 

Nyugi! Megmentelek titeket! Hamarosan jövök. 

Felszállt a bringára, és olyan gyorsan tekert, ahogy csak erejéből telt. Odaadta Biolgának a 
gombákat, aki az adalékanyag mellé csokit is adott neki. Az adalékanyagot odaadta Fiziká-
rolynak, aki adott neki nyomelemet, amit odaadott Kémiskának. Tőle kapott műanyagot, 
amit elvitt a gyárba. A gyárban kicsit várnia kellett, míg kiöntötték a kukákat. Miután kész 
lett visszavitte a biciklit a kölcsönzőbe, és rohant Földórához a kukákkal. Beletelt egy kis 
időbe, hogy mindent kidobjanak a szájából, de készen lettek. Földóra megölelte a gyerme-
ket. 

Készen állsz? 

De még mennyire! – válaszolta izgatottan Környezétény. 

Földóra kitátotta száját, és egy gyönyörű dallamot dúdolt. Környezétény tátott szájjal hall-
gatta a fület gyönyörködtető dalt. 

Megjegyezted a dallamot? – kérdezte tőle Földóra. 

Környezétény még mindig a varázslatos dallam hatása alatt állt, nem jutott szóhoz, így hát 
csak igenlőn bólogatott. 

Ez azt jelenti, hogy aranyszíved van! Nem hallhatja ám akárki. Gratulálok! – magyarázta 
Földóra. – Most menj és segíts a bajbajutottakon! – bocsájtotta útjára Zétényt Földóra és bú-
csúzóul szeretettel megölelte. 

Köszönöm! – visszhangozta tucatnyiszor, távoztában. 

Környezétény boldogan futott fel a hegyre Fenyőtóbihoz, Fenyőlucához, Tűleventéhez, mi-
közben egyre a varázsdallamot dúdolta. 

Köszönjük! – örvendeztek a fenyők. 

Környezétény válasz helyett megölelte őket. A neonsárga X-ek hirtelen eltűntek a fák tör-
zseiről, és a sok-sok munkagép is köddé vált. 

Megmenekültetek! – ragyogott fel Környezétény szeme megkönnyebbülésében. Most már 
élhettek nyugodttan! – szólt meghatódottan. 

Ez neked köszönhető! – lelkesedtek a fenyők. 

Aznap este Környezétény kimerülten, de boldogan feküdt le sátrában és barátaival álmo-
dott. Így történt tehát, hogy Környezétény a tudományok ismerőinek segítségével megmen-
tette a fenyvest és jóbarátait. 
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...a gimi előtti gólyatáborunkban már az éjszakai tornák során komoly szövetségeket kötöt-

tünk a túlélés érdekében. Rájöttünk, hogy ha összefogunk, akár még egy matek dogát is el 

tudunk halasztani. A családi karácsony több emberben is mély nyomott hagyott, a német 

Angyali hangoknak köszönhetően. Rémálmainkban még néha felcsendül az ismerős dallam. 

Lustig..lustig tralalala 

A tanulmányi kirándulás során is sok dolgot megtanultunk, mint például, hogy egy melegí-

tőbe mi mindent lehet beletekerni, valamint, hogy hogy menj végig a folyosón úgy egy teljes 

ágyneművel, hogy senki ne hallja meg. A második évünk már nem volt ennyire egyszerű, 

hiszen 2020.márciusában a korona miatt otthon kellett maradnunk. De az online oktatás-

ban is megtaláltuk a szép dolgokat, amitől a tanáraink sokszor sírva fakadtak volna. A kifo-

gásaink olykor kicsit szürreálisak voltak, de utólag a „nem-volt-wifi” mindig bevált. Volt, 

akinek a kamerája vagy mikrofonja nem működött. Sajnos pont, amikor felelés volt. De az 

igazi legenda (Ginokánk), a Bálint még a koli wc-jében is képes volt lefelelni az 5-ös érdeké-

ben.  

A telefonszámláink összegét, a reggeli kelj-már-fel hívások növelték meg, de Vilmos tanárúr 

véget nem érő skype hívása is hatásos volt. Soha nem feledjük a Lili papagájának a csodála-

tos és dallamos csipogását. És az erre érkező kedves, dicsérő messenger üziket. Azonban az 

üzenetekkel vigyázni kellett, mert könnyen úgy járhattál, mint az Áron, aki Pomázi Petra 

tanárnőnek egy videóban próbálta bizonyítani, hogy a dolgozat nem tölt be, amikor Kitti 

kétségbeesve írt, hogy valaki segítsen neki.  

11-ben a nagy kihagyások után nehezen vettük rá magunkat a tanulásra, és mire visszará-

zódtunk az iskolai életbe jött a második hullám. Így életünk egy igazi netflixes sorozat lett. 

Csak sokkal unalmasabb. Hihi. A pozitív oldala, hogy Rebekának nem kellett több Márti-s 

Hellre költenie, de sajnos így nem élvezhettük a Lengyel Domi frissítő masszázsait a szüne-

tekben.  

Ne aggódjanak, a világjárvány közepette is lehetőséget adott az iskola a dolgozataink tan-

termi megírására. Ha ez azt is jelentette, hogy azon a napon 4 tantárgyra is kellett készül-

nünk. Az osztályunk a kényelmet megszokva pizsiben jelent meg, ezzel kifejezve a lázadá-

sát. 

Májusban végre kiszabadultunk a karanténból és élvezhettük a szünetben felcsendülő zené-
ket elnyomó veszekedések hangját.  
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SZULIK ÁKOS 

Az osztálykirándulást Hajnal Ferenc és Fodor Péter tanárúr a Pilis-hegységbe szervez-

te. A lelkesedésünk hamar elmúlt, mikor már a sokadik szóláncot játszottuk és egyre 

durvább emelkedőn kellett felmennünk. Egymás ösztönzése itt sem maradhatott el: 

„Hajrá Rubint Réka!” „Timike ne aggódj, mindjárt ott vagyunk!” De reményvesztett 

szavakból is volt bőven: „Soha többé nem akarok fát látni!” „Engem már csak a Meki 

éltet!”. 

12. évünket ismét gólyatáborral kezdtük, csak már bosszúéhes animátorokként. Bebi-

zonyosodott, hogy karaokeban még mindig verhetetlenek vagyunk és hogy Hajnal Fe-

renc tanárúr is tud tombolni egy vad-rock-slágerre. 

Szeptemberben a járványtól tartva előrehozott kirándulást tartottunk. Emlékszünk 

Sopronban szoros Twister partykat és esti kártyázásokat csaptunk. Kincső, a szobatár-

sunkként megtanította, hogy semmi szégyenlősség egymás előtt, még akkor sem, ha 

fürdésről van szó. A családi vacsora után éjszaka VIP partyt rendeztünk, ahol minden-

ki elsajátította a levegőbe emelős jógapózt. Utolsó nap kialvatlanul keltünk útnak ke-

nuzni, ahol a fiúk csalásának köszönhetően mi, lányok félig vízbe kerültünk, de még 

így is jobbak voltunk náluk. A kenu nehezen irányíthatónak bizonyult, főleg mikor ki-

derült, hogy a fiúk belénk kapaszkodva élvezték a napsütést.  

Az elmúlt években nem volt hiány nevetésből, veszekedésekből, de sírásból sem. Ba-

rátságok kötődtek és szakadtak meg. Szerelmesek lettünk, majd szakítottunk. Mégis a 

rossz dolgokban is mindig ott voltunk egymásnak és kiálltunk magunkért.  

Megtanultuk, hogy  

 ha valakit meg kell verni, a Virágnak van hozzá szettje és örömmel vállalkozik 

rá; 

 ha valami édességre vágyunk angolon, Besze Kata tanárnőnek mindig van vala-

mi finomsága; 

 hogy mennyi mindenre jó lehet egy fogkefe, köszönjük Fanni; 

 Sanyesz feneke a legjobb és ezt szereti hallani is; 

 ha fáj valamink, a Marcinál biztos van valami olaj rá; 

 Kiss Tibor tanárúrnak mindent elmesélhetünk; 

 ha powerbankra van szükségünk az Ádámnak kell szólni. 

Reméljük az utolsó igazi gimis félévünk is olyan izgalmas lesz, mint az eddigi éve-

ink….” 



8 

 

Galéria 

A szalagavató eseményei képekben 
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Ennek a beszéd megírásának feladata rengeteg emléket hozott fel bennem. 
Sajnos nem teljesen az iskolában töltöttük ezt a 4 évet, mert a koronavírus 
közbe szólt, de így is alkottunk pár dolgot, ami maradandó. 

Például nem is olyan régen az osztályom Kiss Tibor Tanárúr segítségével 
SOTE fogászati és anatómiai vizsgát tett, így megalapoztuk a doktori cí-
münket.  
Sosem felejtjük el a Márti büféje előtt töltött pillanatokat, ahol együtt be-
szélgettünk, pletyizgettünk. 

Két osztálykirándulásunk során bevettük az ország különböző városait, 
Szegedet és Sopront. Az éjszakai magánkoncertünket a szegedi szálláson 
szerintem a mai napig hiányolják.  

A Fodor Péter Tanárúrral folytatott történelem órai alkudozásaink a jobb 
jegy érdekében (ami általában mindig sikerült, innen is köszönjük, hogy a 
tanárúr sosem volt szőrösszívű), vagy a spanyol órai activityzéseink is örök-
re az emlékezetünkben maradnak. Kész káosz volt, amikor megpróbáltuk 
kitalálni, hogy egy adott spanyol szó mit is jelenthet.  

Persze voltak vitáink is, mint minden társaságnak. 

A legnagyobbakat kiemelném: Az osztály két részre oszlott, amikor felme-
rült a nagy kérdés, hamvas szilva vagy havas szilva. Azon is napokig vitat-
koztunk, hogy a híres gyógyszer nevet hogy mondják: Kataflám vagy 
Kátáflám, ahogy Csilla mondaná. Látják! Ez bizonyítja, hogy Pomázi ta-
nárnőnek köszönhetően megszületett bennünk a nyelvészprofesszor is! 

Konfliktus esetén persze drága osztályfőnökünk életmódvezetési tanácsai-
ra alapoztunk, híres mondatai örökre a fejünkben fognak csengeni. Termé-
szetesen sosem mertünk ellenállni  szavainak, ugyanis még a kedvenc pó-
lóján is ez a felirat áll: 

Beszólt, elástam! 

De félre ne értsék, mindig rettentő cuki és aranyos volt velünk. Online ok-
tatás alatt bábozott nekünk, hogy jobb kedvre derítsen minket. Mindig 
visszarántott minket a Földre, ha esetleg elszálltunk volna, nyilván ilyen 
ritkán történt, mert szerény kis társaság vagyunk.  
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Karácsonyi veszélyek 

Bécsben is felejthetetlen emlékünk született, drága Vivien javaslatára felültünk 

egy hullámvasútra, ami után a buszon közös rosszullétek következtek.  

Közös tárgyi emléke is lett kis csapatunknak, Szegeden belefutottunk egy le-

génybúcsús társaságba, akiket támogattunk azzal, hogy vettünk tőlük egy óv-

szert. Amit utána felfújtunk és a hídon dobáltuk. Sajnos már nincs meg, bele-

esett a Tiszába.  

A vonatúton pedig megismertünk egy nagyszerű embert, Zoléjt, aki stílustaná-

csokkal látott el minket. Megállapította, hogy Máté haja visz mindent, és min-

dent és mindent. A többieké kuka. Sajnos ő nincs itt, de lélekben mindig velünk 

marad. 

Nagyszerű sportolókká váltunk, köszönhetően Vera tanárnőnek. Tesiórán min-

dig teljes erőbedobással dolgoztunk, és mindig átöltöztünk. Itt a mindig szót ért-

sék inkább ritkának, ez jobban fedi a valóságot. De kidobózni szerettünk azért, 

az erősítés már nem a mi pályánk volt.  

Vilmos tanárúr németórái által megismertünk egy majmot, akit Bibinek hívtak, 

ezzel szórakoztatott minket péntek 8. órában.  

Dukai tanárúr az érettségivel kapcsolatban remek tanácsokkal látott el minket. 

Már tudjuk, hogyha előbb kijövünk a történelem érettségiről, elrúgja a bokán-

kat. Szóval bátran mondhatom, mindenki bent fog ülni a végéig, mert szeret-

nénk még járni.   

Kedves igazgatóhelyettes úr által bekerülhettünk az énekkarba is úgy, hogy sen-

kinek nem volt hangja hozzá. Ő mégis bizalmat szavazott nekünk. Kilencedik-

ben beültünk énekórára, mindenkit megkérdezett, van-e zenei tapasztalata. Hát 

nem sokunknak volt. Erre így reagált: 

Jó, akkor te most énekkaros vagy. 

Az osztály egy részének lett közös farmja is. Minden szünetben együtt Hay 

Dayeztünk. Ez egy telefonos játék. De csakis kizárólag szünetben! Órán tilos a 

telefonozás. Mi pedig mindig szabálykövetőek voltunk, semmi kétség efelől. 

Igazság szerint hálásak lehetünk, hogy ilyen tanárok tanítanak minket. A tudás-
sal, amit itt megszereztünk nekik köszönhetően, megalapozzuk a jövőnket, és 
mindent megteszünk, hogy sikereket érjünk el! 
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Újabb remek versenyeredményről számolhatunk be: a Pécsi Tudományegyetem Krea-

tív történelem versenyén iskolánk tizedikes csapata, a "Duna-menti termelők", Deák 

Flóra, Fenyvesi Fanni , Rabi Vivien és Tóth Viktória szuper teljesítményt nyúj-

tottak, a második fordulóban maximális pontszámot értek el és nagyszerű értékelést 

kaptak a zsűritől, így bejutottak a verseny országos döntőjébe! A verseny témája a Rá-

kosi-korszak, a második fordulóban pedig "a csapat feladata egy emlékmű formájában 

„elbeszélni”, a ma számára is érvényes módon megjeleníteni egy szabadon választott – 

kevésbé ismert – hős történetét." Az alkotás címe "111", ugyanis Benkő Zoltán politikai 

elítélt ennyi órát töltött gúzsba kötve a recski táborban. 

 "A Duna-menti termelők feladatmegoldása eminens, a megadott instrukciókat ponto-

san követi, minden szempontnak megfelel. A személy kiválasztása és a választás indok-

lása is példás, a szobor művészeti koncepciója gondolatokban gazdag, mély szimboliká-

val. Az elhelyezés is nagyon jól átgondolt. A történészi koncepció részletgazdag. A mű 

címe különösen ötletes, az egész alkotás méltó a téma megjelenítéséhez. Releváns, igé-

nyes szakirodalmi gyűjtést végeztek. Külön kiemelendő a makett igényes elkészítése. 

Gratulálunk!" - olvasható a szervezők értékelésében. 

A lányoknak és felkészítő tanáruknak, Dukai Lászlónak is szeretettel gratulálunk az 

eddigi eredményekhez, és hasonló sikereket kívánunk az országos döntőre is! 
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Karácsonyi veszélyek 

Mi köze van Leonardo Da Vincinek a hadtörténeti szakkörhöz? Sokan azonnal 

rávágják: Semmi! 

Holott, ha alaposabban tanulmányozzuk a történelmet, kiderül, hogy Leonardo 

volt a Gatling géppuska atyja, amelyből Maxim elkészítette saját változatát. 

A Pannon Oktatási Központ Magángimnáziumi tanulói nemrég Oláh László 

nyá. alezredes a Katonai Emlékpark Pákozd – a Nemzeti Emlékhely szakmai 

igazgatójának előadását hallgathatták a fegyverek csoportosításáról, a tűzfegy-

verek fejlődéséről. Az előadás gyakorlati foglalkozást is tartalmazott, mely so-

rán tanulóink lézerfegyverek segítségével lőhettek a célterületre. 

A foglakozás nagy sikert aratott a diákok körében, mintegy 60-an vettek részt 

rajta. 
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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 

INDULATOK  
Csendesülj el! 

Halld, halld halk szavát! 

Mit akarsz itt te? 

Mit akarsz itt te galád? 

Menj innen! 

Menj, látni sem akarlak! 

Ilyen nincs földön, se égen 

Hát nem láttad még szemét a napnak? 

Ne nézz így rám! 

Fuss! Fuss, már ha mondom! 

Nem szeretlek már, 

De félek, a végén még annyit maradsz, hogy újra szárnyasok lepik el a 

gyomrom… 

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 KÖZ-
PONT GIMNÁZIUM, SZAK-

GIMNÁZIUM, TECHNI-
KUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA 

ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

Magabiztosan az országos döntőbe 

Korábban írtunk már arról, hogy iskolánk ki-
lencedikes diákjai, Hulló Gergő és Mihály 
Gergő remekül szerepeltek a budapesti Ady 
Endre Gimnázium Kárpát-medencei, a Hu-
nyadiak korát megidéző történelemversenyé-
nek első fordulójában. Most pedig a megmé-
retés második fordulójának eredménye miatt 
lehetünk méltán büszkék tanulóinkra: a ma-
ximális pontszámból alig veszítve, Hulló Ger-
gő 153 ponttal a második, Mihály Gergő 
149,5 ponttal harmadik helyen került a leg-
jobb 15 közé, és ezzel mindketten bejutottak 
az országos döntőbe! 
A verseny döntőjére áprilisban kerül majd sor 
Budapesten, ahol a 
legjobbak már sze-
mélyesen adhatnak 
számot felkészültsé-
gükről. 
Diákjainknak, és fel-
készítő tanáruknak, 
Dukai Lászlónak is 
szeretettel gratulá-
lunk az eddigi ered-
ményekhez, és ha-
sonló sikereket kívá-
nunk az országos 
döntőre is! 


