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Téli álom... 

A természet pihenni tér erre a három 

hónapra, a növények az örökzöldek ki-

vételével megkopaszodnak, sok állat té-

li álmot alszik, rövidek a nappalok, 

hosszúak az éjszakák. 

Talán eseménytelennek tűnhet ez az 

időszak, de egyáltalán nem az. A ka-

rácsonyi készülődés, az óévbúcsúzta-

tás mellett is  rengeteg jó dolog vár 

az emberre, az iskolában is. 

A december a karácsonyi forgatag és 

az ilyenkor „szokásos” ünnepi műso-

rok időszaka, a január a félévzárás és a 

felvételi jegyében telik, februárban pe-

dig a farsangi szezon és a tavaszvárás 

kerül előtérbe.  

Eseménydús tehát ez a pár hónap is. 

Bár a hó azért kicsit hiányzik… . 

 

Jó olvasást, kellemes időtöltést kíván 

A Pann-ON csapata 
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SZŰCS FÉDRA, CSER ÁDÁM 

Utazás 

Iskolánkban már december elején 
karácsonyi hangulat uralkodott, hi-
szen december 8-án Bécsbe látogat-
tunk Kiss Tibor tanár úr jóvoltából. 
Busszal vágtunk neki az utazásnak, 
már az út is nagyon jó hangulatban 
telt a korai időpont ellenére is. 

Először a Természettudományi Múze-
umba látogattunk. Itt rengeteg érdekes 
dolgot tekinthettünk meg. Láttunk 
mamutokat, jegesmedvéket, érdekes-
nél érdekesebb ásványokat, végigjár-
hattuk a földi élet kialakulásának lépé-
seit interaktív formában. A legtöbbek 
számára valószínűleg a mozgó, hango-
kat kiadó életnagyságú dinoszaurusz 
volt, amit sok-sok szintén életnagysá-
gú őshüllő között tekinthettünk meg. 

Ezek után átsétáltunk a karácsonyi vá-
sárba, ahol mindenki szabadon mehe-
tett amerre szeretett volna. A vásári 

forgatagban elmerülve kutattunk aján-
dékok, csecsebecsék után, gyönyör-
ködtünk a város fényeiben, a feldíszí-
tett fákban és épületekben.   

Bécs gyönyörű nagyváros. Tele van 
ódon, szemet gyönyörködtető épüle-
tekkel, az élet pezseg, mindenfelé em-
bereket látni. Csodaszép zöld parkok 
szabdalják a betonrengeteget, az em-
berek kedvesek és segítőkészek. 

Ellátogattunk a Mariahilfer Strasse-ra 
vásárolgatni, ahol rengeteg jó boltot 
találtunk, úgyhogy feltankoltunk ru-
hákból, ékszerekből, ki-ki, amit szere-
tett volna. 

A nap végén élményekkel telve indul-
tunk vissza a buszra, ahol a visszaút is 
jókedvűen telt. Így már sokkal köny-
nyebben hangolódtunk az ünnepekre! 

Karácsonyi forgatag Bécsben 

LANTAI LILLA 
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HÍR-rovat 

SZULIK ÁKOS 
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Iskolánk a 2014/15-ös tanév első félévében 

több alkalommal nyitotta ki kapuit az ér-

deklődők előtt. A hagyományos óralátoga-

tásokon és bejáráson túl idén látványos ké-

mia-fizika bemutató óra is színesítette  a 

nyílt nap programját.  

A budapesti Ady Endre Gimnázium által szervezett országos történelmi verseny első 

fordulójából, melynek témája Luxemburgi Zsigmond és kora. Enesey Diana Dórisz 

10. osztályos tanuló I. helyen jutott tovább összesen 2 pontot veszítve 68 pont-

tal.Larachi Noureddine 9. osztályos tanuló a 14. helyen jutott tovább a második for-

dulóba 58 ponttal. Az országos döntőre az első 15 tanuló jut be.  

Gratulálunk és drukkolunk a további sikeres szereplésért! 

Felkészítő tanárok: Dukai László, Hubicsák Péter 

Bár idén is sok jó gyereknek kellett ajándékot vinnie a 

Mikulásnak, szoros napirendje ellenére december 5-én 

hozzánk is ellátogatott és sok jó gyereket ajándékozott 

meg. Reméljük jövőre újra eljön! 

Nyílt nap 

Mikulás 

Pannonos sikerekről 

Eseménynaptár 

Szülői fórum: 2015. február 4. (szerda) 17:00 

Nyílt napok: 2015. január 30. (péntek), február 16. (hétfő) 

Író-olvasó találkozó: 2015. március 5. (csütörtök) 

 Vendég: Kalapos Éva a D.A.C. könyvek írónője 
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Már gyerekkorától kezdve érdekelte a 

pedagógia, és ahogy a szavaiból kivettem, 

sosem volt más terve, csak a nebulók okta-

tása. Mindig a humán tárgyak érdekelték, 

és az  orosz nyelv is vonzotta, nem csoda 

hát, hogy végül orosz-magyar szakos tanár-

nő lett belőle, aki egyébként társadalom 

ismeretet is taníthatna.  

A gyerekkorból a legszebb emlékként a 

nagymamánál töltött nyarakra emlékszik 

vissza Katalin tanárnő. Húgával és unoka-

testvéreivel töltött ott olykor egész nyara-

kat. A szabó mesterségű nagyszülők dol-

goztak, a dédi főzött, a gyerekek pedig szó-

rakoztatták magukat. Idilli, nem igaz? Va-

lószínűleg az ilyen nyarak miatt alakulha-

tott ki az erős kötődés a nagymamához.  

Olvasni mindig is szeretett a tanárnő. Ele-

inte pöttyös és csíkos könyvekkel kísérlete-

zett, majd folyamatosan keresgélt, és újabb 

gyöngyszemekre talált. Az általános iskolá-

ban harmadik osztályban orosz tagozatos 

kisdiák volt. Mikor a példaképéről kérdez-

tem Kati nénit, kis gondolkodás után az 

általános iskolai orosz tanárát tudta meg-

nevezni, akinek megvolt a megfelelő tekin-

télye, jól oktatott és a szeretet érzését is 

biztosította. Ha valaki, ő erősíthette meg 

Tanárnőben a pedagógia iránti elkötele-

zettségét.  

Egerben volt főiskolás, aminek köszön-

hetően egy szemesztert Vlagyimir városá-

ban tölthetett Oroszországban, az akkori 

Szovjetunióban. „Hihetetlenül jó élmény 

volt számomra az az idő, de Oroszország 

nem volt hosszútávon alternatíva.” Min-

denképpen Magyarországon tervezte a jö-

vőjét, ami érthető is, hiszen magyar szakos 

tanárként itthon a legkeresettebb.  

Akit a tizenkettő „Anyunak” hív 

Riport a végzősök osztályfőnökével, Kovács Katalin tanárnővel 

A végzős osztály osztályfőnökével, Kovács Katalin tanárnő-

vel beszélgettem. Nehéz volt összeegyeztetni az időpontot, 

Katalin tanárnő folyton rohanásban van, mindig rengeteg 

mindennel foglalatoskodik. Épp a karácsonyi műsor előtti 

főpróbák valamelyikén sikerült elkapnom, és csak úgy re-

pültek a percek, miközben magáról mesélt.  

Fontos volt, hogy az 
elveimből ne engedjek… 
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„Mióta a pályán vagyok, mindig osztályfőnök 

voltam.” Eleinte általános iskolás tanárnőként 

tevékenykedett, és ötödikes osztályt kapott 

meg az első évben, így rögtön mélyvízbe dob-

ták, ám mégis helytállt és pozitív élményként 

emlékszik vissza. Tizenkét év után már a kö-

zépiskolai tanításba vetette bele magát. 

Muszáj volt megkérdeznem, hogy annyi év 

után nem tartja-e unalmasnak a tanítást. 

„Mindig van valami más. Egyébként sem unal-

mas, szeretek tanítani.” A tanárnő rengeteg 

szervezői feladatot lát el, többek között az is-

kolai műsorok betanításában és megrendezé-

sében vesz részt, a színházi projektekben se-

gédkezik és persze nem utolsó sorban osztály-

főnök is. Minden feladatban a közös élménye-

ket szereti leginkább, illetve azt, hogy minden 

diák más és más. „Fontosnak tartom a diákok 

megismerését.” „A Pannonba kerülés szerencse 

volt. Megtiszteltetés és kihívás az első osztály 

osztályfőnökének lenni. Ez az első gimnázium, 

ahol tanítok. Örülök a jól összeállt tantestület-

nek, mindig segítjük egymást. ” A jelenlegi ti-

zenkettedik és Kati néni között nehézkesen 

indult a kapcsolat. Komoly elvárásokat állítot-

tak az osztály elé, és az összeszokás is nehezen 

ment.  Tizenegyedikre megszoktuk és megsze-

rettük egymást.” Ebben teljes mértékben egyet 

értek, kellett ez a pár év, hogy végre egy össze-

szokott csapattá legyünk. „Fontos volt, hogy az 

elveimből ne engedjek, de legyünk jóban.” Én 

ezt csak anyatípusként jellemezném. Nem vé-

letlenül hívja a tizenkettő Anyunak Kati nénit. 

„Büszke vagyok a tavalyi kampányra! Az osz-

tály megmutatta, hogy nagyon egyben van.” Az 

egész tizenkettedik osztály büszkén hívja osz-

tályfőnökének Katalin tanárnőt.  Mikor meg-

kérdeztem, van-e olyan osztály, amelyik kicsit 

is emlékezetesebb volt, vagy közelebb állt vol-

na tanárnő szívéhez, diplomatikusan, ám 

őszintén válaszolt. „Mindig az aktuális osztály 

a kedvencem. Aztán kirepülnek, és jön egy 

újabb, amelyik más, és megint össze kell szok-

ni. Ezért nem unalmas a tanítás.” 

Katalin tanárnő szenvedélyének mondható az 

irodalom és az olvasás. „Bár a rengeteg teendő 

mellett nem igazán jut idő az olvasásra, mégis 

ez a hobbim. Jelenlegi kedvenc művem Dallos 

Sándor Aranyecset és A nap szerelmese című 

regényei, de az állandó, örök kedvenc Németh 

László Iszony című könyve. Ettől függetlenül 

szeretek lépést tartani, érdekel, hogy mit ol-

vasnak a fiatalok, így tini regényeket is szíve-

sen olvasok.” 

Zárásképpen megkérdeztem, mit üzenne a 

végzős osztályának. „Bura alatt voltatok a Pan-

nonban, de nem hiszem, hogy hátrányotok 

származna ebből, inkább építkezni tudtok 

majd. A legjobbakat kívánom!” – érzékenyült el 

kissé Katalin tanárnő, a második anyukánk.  

 

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! 

Szűcs Fédra 
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Karácsony, Pannon módra 
 

Karácsony közeledtével az emberben mindig megmozdul vala-

mi, melegség önti el szívünket. Alig várjuk a szeretteinkkel el-

töltendő napokat, a nyüzsgést, a finom ünnepi fogásokat, a cso-

magolópapírok érdes hangját ajándékozáskor.  

Karácsony közeledtével az ember-

ben mindig megmozdul valami, me-

legség önti el szívünket. Alig várjuk 

a szeretteinkkel eltöltendő napokat, 

a nyüzsgést, a finom ünnepi fogáso-

kat, a csomagolópapírok érdes 

hangját ajándékozáskor.  

Hagyományunkká vált, hogy a mi 

kis iskolánk egy színpompás ünnep-

ség keretein belül, feldíszített fával, 

villódzó égősorokkal, karácsonyi 

énekekkel és betlehemezéssel bú-

csúzik a téli szünetet megelőző na-

pokban. Idén, a Dunaújvárosi Bar-

tók Színházban valamennyi diákunk 

megcsillogtathatta tehetségét a 

nagyszínpadon, ki tütüben, hol 

kucsmában, aranypalástban, vers-

mondás közben vagy éppen gitáron 

játszva. A szülők büszkén töltötték 

tele a nézőteret, nagymamák, kis-

testvérek, nagynénik és nagybácsik 

dagadhattak a büszkeségtől. Néhány 

hang, felszólaló dallam, kecses, ér-

zéki mozdulatok hatására biztosan 

egy-egy könnycsepp is megcsillant 

szemük sarkában.  
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Karácsony, Pannon módra 

SZULIK ÁKOS 

A háttérben persze, mind az lenni 

szokott, ide-oda futkározás, jelmez-

ben, fél pár cipőben, egymást keres-

ve, szöveget próbálva, nevetve ütöt-

tük el az időt. Felkészítő tanáraink 

(Kovács Katalin, Kucsera Diána, Sán-

dor Melinda, Baráth Gyula) az utolsó 

percekben is tartották bennünk a lel-

ket, velünk együtt izgultak. Akár-

hányszor fel és le ment a függöny, az 

az idegesség, mely a fellépőkön hatal-

masodott el, az aktuális fellépés leg-

elejétől már sehol sem volt, mindenki 

a lehető legtökéletesebben szerepelt 

előadása végtelennek érzett percei 

alatt.  

Minden egybevetve, a 2014-es kará-

csonyi POK előadás nyomot hagyott 

bennünk színvonalas műsorszámai-

val, gyönyörű estéjével, s reméljük, 

még sok ilyen remek karácsony vár 

ránk, közösen! 

Cserni Patrícia 



10 

 

Talpai Tibor tollából 

Garbacz Bea.: Miért lettél író? 

Leiner Laura: Nem volt tudatos, 18 éves koromban elkezdtem megírni a fejem-

ben lévő történeteket. Azóta írok regényeket.  

G.B.: Honnan jönnek az ötletek a könyveidhez? 

L.L.: Általában egy-egy gondolat vagy kitalált szituáció köré építem az egész re-

gényt. 

G.B.: A Szent Johanna Gimit hogy-hogy a Ciceróhoz vitted? 

L.L.: A Szent Johanna gimi első része öt évvel 

ezelőtt jelent meg, elsőként a Ciceró Könyvstúdi-

ót kerestem fel a kézirattal, mert a kiadónál sok 

szórakoztató ifjúsági regény volt, és a Szent Jo-

hanna nagyon illett a profilba. :)  

G.B.: Az előző könyveidnél nem merült fel 

egy nevesebb kiadó? 

L.L.: A Szent Johanna gimi előtti könyveimet (öt 

kötetet) egy kisebb kiadó adta ki, ennek oka az 

volt, hogy azokkal a kézirataimmal őket keres-

tem meg. :D  

G.B.: Mikor lehet több információt tudni az új könyvsorozatod (Bexi) 

második részéről? 

L.L.: A Bexi-sorozat második része késő tavasszal jelenik meg, 2015 elején azon-

ban már folyamatosan jönnek majd az információk a kötetről.  

Névjegy  

Név: Leiner Laura  

Született: 1985.04.22.  

Foglalkozás: író  

Jelentősebb művei:  

Remek 

Közhelyek  

Szent Johanna gimi  

Bábel  

Akkor szakítsunk  

Sokaknak már ismerős lehet Leiner Laura neve, akinek öt éve jelent meg a 
Szent Johanna Gimi című könyvsorozatának első része. Az utóbbi években si-
kert sikerre halmozva folytatta az írást és rajongói tábora is folyamatosan 
növekedett. Most vele olvashattok egy interjút.  

Leiner Laura 
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G.B.: Mennyire szoktál könyvek terén előretervezni?  

L.L.: Mielőtt elkezdek írni egy könyvet, fejben felépítem az egész történetet, így 

szinte egyhuzamban írom meg az adott kötetet, viszont mindig érlelődik bennem 

a következő néhány regény. 

G.B.: Más stílusban is gondolkozol 

az ifjúságin kívül? 

L.L.: Egyelőre nem tervezem a váltást, 

mert nagyon jól érzem magam ebben a 

műfajban.  

G.B.: Van példaképed? 

L.L.: Konkrét példaképem nincs, de na-

gyon sok kedvenc íróm van. 

G.B.: Milyen érzés, hogy az elmúlt 

években híresség lettél? 

L.L.: Fantasztikus érzés, hogy ilyen so-

kan olvassák és szeretik a regényeimet.  

G.B.: Esetleg tudnál néhány szót írni azoknak, akik még nem olvasták a 

könyveidet? 

L.L.: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert mindig különösen figyeltem arra, hogy ne 

erőltessem rá a könyveimet senkire, de bízom benne, hogy akit a cikk után érde-

kel valamelyik kötetem, az eddig megjelent ifjúsági könyveim közt talál olyat, ami 

megtetszik neki. :)  

Köszönöm szépen a kérdéseket, és sok szeretettel üdvözlöm a  

Pannon Oktatási Központ diákjait és pedagógusait!  

Garbacz Bea 



12 

 

November 21-én mindnyájan él-

ményekkel gazdagodva és fá-

radtan ugyan, de viszonylag 

élénken térünk haza Budapest-

ről, ahol a Miss Saigon című 

darabot láthattuk. 

Egy fiatal koreai lány életéről szól, 

mely tragikusan kezdődik és végződik. 

Fiatalon elveszíti szüleit, majd megis-

merkedik egy amerikai férfival, meges-

küsznek és közös jövőjüket tervezik, 

ám valami közbe jön. Közös fiuk szü-

letése után pedig egyre több a bonyo-

dalom, végül tudja, hogy nehéz, de 

muszáj örökbe adnia gyermekét, mert 

nem tud róla gondoskodni és megfele-

lő életet bíztosítani neki. Végül saját 

kezével vet véget életének, ahonnan a 

kiút már lehetetlen. 

Azonban mielőtt az Budapesti Ope-

rettszínházba értünk volna ellátogat-

tunk a WestEndbe, ahol volt egy óránk 

vásárolni és körbenézni a már akkor 

hatalmas karácsonyi forgatagban, egy 

hónappal az ünnepek előtt. Nos, a fő-

város mindig pezseg. Mit is mondhat-

nék, engem mindig elvarázsol, akár-

hányszor fent járok, nem véletlenül 

megy iskolánk évente többször is, 

hogy érdekes színdarabokat láthas-

sunk és újabb zenéket ismerhessünk 

meg. 

Színház  
Miss Saigon 

GARBACZ BEÁTA 
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Irodalmi sarok 
Talpai Tibor tollából 

Csak egy szó, 

Ennyi az egész. 

Mondd, ez miért nehéz? 

 

Miért nehéz engedni, 

Szádat tágra nyitni, 

S nevetni? 

 

Miért nehéz viselni 

azt, ami súlytalan, 

Amit lelked untalan 

 

megérteni kíván? 

Ha nem érti addig jó, 

Tudni hiábavaló. 

 

Ha nem tudod, 

Örülhetsz, mert ilyet 

csak érezhetsz. 

 

Ilyet, amit emberek 

nevén nem neveznek, 

A neve: tettek, 

 

Az embernek: 

'Szeretlek!' 

Ennyi. 

 

Tudnál tán mást mondani? 

Tudnál tán várni egy életen át, 

Miközben fegyvert szegeznek Rád? 

 

Ordíts hát inkább! 

Viseld az érzés palástját, 

én majd pajzsod leszek. 

 

Ha nem kell, akkor is védelek. 

Mindentől. Az embertől, 

Aki mindent öl. 

 

Védelek magadtól, 

Tőle, s tőlem is ha kell. 

Ezt nem tudni, érezni kell. 

 

Csak annyit lehet tudni, 

Ameddig a szerETET, 

Addig majd a gyűlÖLET. 

Éreztelek 
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Kapun kívül 

Tanóra utáni elfoglaltságok piciny gyűjteménye 

ELRABOLVA 3. 

2015. január 08-án mutatják be a vá-

rosi moziban az Elrabolva című film 3. 

részét. A filmben Bryan Mills, volt CIA 

ügynök élete teljesen felfordul. Volt fe-

leségét holtan találja otthonában. 

Nyomozni kezd a gyilkos után, azon-

ban nyomába ered az FBI és a CIA. 

Az ex ügynök felforgatja egész Los 

Angelest, nem törődve semmivel és 

senkivel. Két cél lebeg a szeme előtt: 

biztonságban tudni a lányát, és végre-

hajtani a halálos ítéletet a brutális gyil-

kosok felett – olvasható a mozi hon-

Hopeless – Reménytelen 

Colleen Hoover, a közkedvelt bestseller-író lebilincselő történettel tér 

vissza. A könyv két szörnyű múltat cipelő fiatalról szól. A végzős Sky 

Davis találkozik a nagy nőcsábász hírében álló Dean Holderrel, akibe 

az pillanatban beleszeret, de megfogadja, hogy távol tartja magát a fiú-

tól. Azonban Holder nem adja fel, mindenáron közeledik a lány felé. Mi-

kor azt hinnénk, hogy történetük boldog véget ér, kiderülnek szörnyű 

titkai. Azonban ezek a titkok csak megerősítik kapcsolatukat. A kötet 2. 

részében történetük folytatódik. Azoknak ajánlom a könyvet, akik sze-

retik a romantikus történeteket és a váratlan fordulatokat. 

FILM 

IRODALOM 
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Kapun kívül 

Tanóra utáni elfoglaltságok piciny gyűjteménye 
CULTURAL CONTENT 

SZÍNHÁZ 

(A
 kép
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án

 illu
sztráció

k) 

A programfelelős: Millei Cintia 

Kulcskeresők 

A Bartók Kamaraszínházban 2015. február 20-án mutatják be Örkény István Kulcskere-

sők című tragikomédiáját. Hogyan lesz hős egy pilótából, aki a leszállópálya helyett a köz-

temető előtt landol? Hogyan válik egy lakás börtönné? Hogyan lesz az önámítás a túlélés 

eszköze? És hogyan éljük túl sikertelenségeinket? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket fe-

szeget Örkény István örökérvényű műve, a Kulcskeresők. Egy kulcs, ami eltűnik, és egy 

bejárati ajtó, amely hol nem záródik, hol nem nyílik. Így kerülnek Fórisék új otthonának 

rabságába a vadonatúj bérház lakói: a folyton férjéért aggódó, idegroncs Nelli, a leszállási 

bravúrokat hajkurászó férje, az otthonról menekülő lányuk, az állandó várakozásban élő 

szomszédnő, a fontoskodó ezermester, és a mások magánéletében betegesen kotnyeles-

kedő férfi, aki mindenáron meg akarja oldani az idegenek problémáit. A zárt szituáció új 

valóságot teremt: vallomások születnek sorsokról és kudarcokról, mindez pedig olyan ko-

mikus keretek között, hogy fel sem tűnik: kacagás helyett néhol sírnunk kellene. Örkény 

sziporkázó humorát azonban nehezen lehet megállni nevetés nélkül. Egyszerre szórakoz-

tató és elgondolkodtató dráma, amely garantált kikapcsolódást biztosít minden korosztály 

számára – olvasható a színház honlapján. 

Elfújta a szél 

A Budapesti Operettszínházban Gerard Presgurvic francia zeneszerző Margaret Mitchell 

Elfújta a szél című regénye alapján készült musicalje! 

„Scarlett O’Hara története 1861-ben kezdődik, amikor egy tizenhat éves lány gondtalan, 

csupán szerelmi bonyodalmaktól terhes életébe hirtelen belép az amerikai polgárháború 

Észak és Dél között, ami mindent megváltoztat körülötte. Mérhetetlen szegénység tör ki, 

így Scarlettnek napról napra harcot kell vívnia a családi birtok, Tara megőrzésért, és a 

megélhetésért. Pusztulás, születés és halál kíséri végig életét. Dacból kötött házasságai 

rendre véget érnek, szerelmi kudarcai árán azonban végül mégis megadatik számára az 

újrakezdés lehetősége.”-olvasható a színház honlapján. 
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Iskolánk tizenegyedikes és tizenkettedikes bioló-

gia fakultációs tanulói látogatást tettek a budapesti 

Eötvös Lóránt Tudományegyetem Biológia Intéze-

tének Biológiai és Paleontológiai Gyűjteményébe. 

A múzeum, ami egyben tanterem is a biológia in-

tézeten belül elhelyezkedő gúla alakú üvegterem. 

Számtalan állat és növényfajt mutattak be nekünk, 

amelyeket megvizsgáltunk, rendszereztünk, tanul-

mányoztunk. A kitömött és tartósított állatokon 

kívül emberi csontvázak, koraszülött gyerekek és 

magzatok voltak láthatóak. Nagyon ritka állatokat, 

mint például kacsacsőrű emlős, emu, korallok, 

tengeri csillagok, pingvinfélék és bagolyfélék cson-

tozatát és belső szerveit is megtekintettük. 

Nagyon hasznosnak találtuk a kirándulást, hiszen 

a biológia fakultációra elengedhetetlen tudással 

gazdagodtunk és az érettségin is elmondhatunk 

olyan dolgokat, amelyet professzor úr mondott 

nekünk. 

Rendhagyó biológia fakultáció 

Rövid sarok 

Pannon Oktatási Központ 
Gimnázium, Szakképző Is-

kola és Általános Iskola 

Amennyiben fel szeretné venni a 
kapcsolatot intézményünkkel, az 

alábbi elérhetőségek bármelyikén 
megteheti, akár közvetlenül a kollé-

gánkkal is. 

Levelezési cím: 2400 Dunaújváros, 
Kőris utca 17. 

 

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 

Szerkesztette: Cser Ádám, Szűcs Fédra 

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán  

Írták: 

Bécs Gréta 

Cserni Patrícia Flóra 

Garbacz Beáta 

Lantai Lilla 

Millei Cintia 

Szűcs Fédra Anett 

Talpai Tibor 

Szűcs Fédra 


