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Szalagavató 2015:

Az első Szalagavató
ünnepség
A tartalomból:
Szalagavató - A végzősök és a ballagtatók szemével
POK - Intézményi bővülés és fejlesztések
Akit a tizenkettő “Anyunak” hív - Riport Kovács Katalin tanárnővel

Jön a tavasz, múlik a fagy...
Bár cseppet sem volt eseménytelen és
unalmas a téli időszak, mégis tavasszal
kezd újra minden felébredni. A fákkal,
virágokkal együtt az élet is felpörög,
mindenki egyre jobban vágyik ki a
szabadba. A Pannon életében is most
jön a csak java. A telet már elbúcsúztattuk, innen már csak egy ugrás a
POK-naPOK és a prágai tanulmányi
kirándulás, amelyet idén is a hagyományossá váló diákigazgató választás előz meg. A programok mellett
természetesen minden végzős gőzerővel készül a májusi írásbeli érettségi
vizsgákra, amely talán már közelebb
van, mint azt szeretnék… .

Jó olvasást, kellemes időtöltést kíván

A Pann-ON csapata
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TARTALOM
Farsangi mulatság (4. oldal)
Vidám télbúcsúztató délután

Leiner Laura (5. oldal)
Interjú a Szent Johanna gimi könyvsorozat írónőjével

Iskolai fejlesztések (6-7. oldal)
Bővül a Pannon Oktatási Központ

Szalagavató (8-9. oldal)
A magángimnázium első végzős évfolyamának ünnepsége

Akit a tizenkettő „Anyunak” hív (10-11. oldal)
Riport a végzősök osztályfőnökével, Kovács Katalin tanárnővel

Színházi látogatás - Miss Saigon (12. oldal)
Az Operettszínházban jártunk

Irodalmi sarok (13. oldal)
Versek Talpai Tibor tollából

Kapun kívül rovat (14-15. oldal)
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Rendhagyó biológia fakultáció
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Farsang

Barangoló

„A
farsang
a
vízkereszttől
hamvazószerdáig,
a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek
jellemeznek. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos
magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is..”
Végre itt a tavasz, véget ért a hosszú
és rideg tél! Iskolánkban idén is
megünnepeltük ezt egy farsangi
délután keretében. Február 25-ére
tűzte ki a diákönkormányzat az ünneplést, amin sokan részt vettek az
iskola tanulói és tanárai egyaránt.
A rendezvény jelmezversennyel
kezdődött. A megadott téma a 70es, 80-as évek divatja, kultúrája
volt, nagyon ötletes és vicces jelmezekkel álltak elő a kreatív diákok. A
felvonulás után egy kis limbózás
következett, amiben a többnyire a

leghajlékonyabbak vettek részt.
Osztályonként karaoke megmérettetés is volt, ahol a megadott témához kapcsolódó dalokat énekelhettük el. Mindenki jókat nevetett,
együtt kiabáltuk az Afrikát, a Csókkirályt, vagy éppen a Hupikék
törpikék főcímdalát. Az eseményt
az eredményhirdetés zárta, ahol
minden osztály –a helyezésétől
függetlenül- tortával gazdagodott,
amit jóízűen el is fogyasztottunk.
LANTAI LILLA

SZŰCS FÉDRA, CSER ÁDÁM
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Interjú
Leiner Laura
Sokaknak már ismerős lehet Leiner Laura neve, akinek öt éve jelent
meg a Szent Johanna Gimi című könyvsorozatának első része. Az
utóbbi években sikert sikerre halmozva folytatta az írást és rajongói
tábora is folyamatosan növekedett. Most vele olvashattok egy interjút.
Garbacz Bea.: Miért lettél író?

L.L.: Mielőtt elkezdek írni egy
könyvet, fejben felépítem az
Leiner Laura: Nem volt tudatos, 18 éves koromban
egész történetet, így szinte
elkezdtem megírni a fejemben lévő történeteket. Azegyhuzamban írom meg az
óta írok regényeket.
adott kötetet, viszont mindig érlelődik bennem a köG.B.: Honnan jönnek az ötletek a könyveidhez? vetkező néhány regény.
L.L.: Általában egy-egy gondolat vagy kitalált szituá- G.B.: Más stílusban is gondolkozol az ifjúságin
ció köré építem az egész regényt.
kívül?
G.B.: A Szent Johanna Gimit hogy-hogy a CiceróL.L.: Egyelőre nem tervezem a váltást, mert nagyon
hoz vitted?
jól érzem magam ebben a műfajban.
L.L.: A Szent Johanna gimi első része öt évvel ezelőtt
jelent meg, elsőként a Ciceró Könyvstúdiót kerestem G.B.: Van példaképed?
fel a kézirattal, mert a kiadónál sok szórakoztató
L.L.: Konkrét példaképem nincs, de nagyon sok kedifjúsági regény volt, és a Szent Johanna nagyon illett venc íróm van.
a profilba. :)
G.B.: Milyen érzés, hogy az elmúlt években híG.B.: Az előző könyveidnél nem merült fel egy
resség lettél?
nevesebb kiadó?
L.L.: Fantasztikus érzés, hogy ilyen sokan olvassák és
L.L.: A Szent Johanna gimi előtti könyveimet (öt köteszeretik a regényeimet.
tet) egy kisebb kiadó adta ki, ennek oka az volt, hogy
azokkal a kézirataimmal őket kerestem meg. :D
G.B.: Esetleg tudnál néhány szót írni azoknak,
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 azonban már folyamatosan
jönnek majd az információk a kötetről.
G.B.: Mennyire szoktál könyvek terén előretervezni?

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
érdekel valamelyik kötetem, az eddig megjelent ifjúsági könyveim közt talál olyat, ami megtetszik neki.
:)

GARBACZ BEA

SZULIK ÁKOS
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Iskolai fejlesztések
A Pannon Oktatási Központ megalakulása óta szinte folyamatos az intézmény fejlesztése, bővítése, hiszen az
iskola feladatai is szerencsére bővülnek, amit a meglévő épületegységek
már-már alig tudnak kiszolgálni. A
2011-es, első magángimnáziumi osztály beindításával, majd a további

osztályok belépésével ez a kijelentés
még hatványozottabban igaz. 2013ban zajlott le egy nagyobb horderejű
beruházás a POK falain belül, ekkor
új tantermek, sportöltözők és egy
minden igényt kiszolgáló konditerem épült.

A sportudvar és a ...

...konditerem már korábban elkészült.

Bár a meglévő beruházások nagyon fontosak voltak, sajnos az iskola továbbra sem
rendelkezett olyan méretű közösségi célokat is kiszolgáló helyiséggel, amely megfelelően szolgálná például az ünnepi megemlékezéseket, de teret biztosítana egyéb rendezvények, tanulmányi versenyek számára
is. További szaktantermekre, tornateremre,
szakköri helyiségekre is szükségünk van, a
minőségi környezet és az eredményes és
korszerű oktatás okán is.

termek, szakköri helyiségek költöznek, melyek reméljük hasznosan fogják kiszolgálni
- az idei tanévtől két induló kilencedikes
osztály miatt is - megnövekedett igényeket.
Mivel eddig is nagy hangsúlyt fektettünk
az idegen nyelvi képzésre, iskolánk nyelvi
laborokkal, a csoportbontott órákhoz kisebb termekkel is gazdagodik.
Természetesen a nagyobb létszám megkövetel további bővítéseket, ezért az új épületben a jelenleginél sokkal nagyobb büfé
fog működni, asztalokkal, székekkel és egy
kerthelyiséggel, amely jó idő esetén közösségi célokra is használható lesz. Az iskolai
értekezletek, továbbképzések, megbeszélések, prezentációk kiszolgálására pedig egy

2015-től mindez megvalósul!
A meglévő főépület mellett a volt parókia
irányába egy új 350 m2-es aula épül fel karzatos megoldással - amelyen keresztül
lehet majd elérni az intézmény új épületrészeit. Az új szárnyba fakultációs szaktan-

tárgyalóterem is létesül.
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A Pannon Oktatási Központ magángimnáziumának életében nemrég tartottuk meg
az első szalagavató ünnepséget, melyet április végén a ballagás követ. Sajnos eddig
meglehetősen szűkösen lehetett volna csak
megtartani egy ilyen fontos eseményt, hiszen a már meglévő sportudvar és szabadtári sportpálya sok helyet foglal, a gyönyörű kertet és fákat pedig nem szívesen áldoztuk volna fel, de az új területen megépülő közösségi tér kiváló helyszíne lesz
például a végzősök ballagásának vagy éppen a hagyománnyá érő családi nap szabadtéri rendezvényének.

velői szobával, amely a testnevelés órákon
túl, nagyobb sporteseményeknek is helyet
és teret adhat.
Az iskolában eddig problémát jelentett a
parkolás, hiszen az autóval ékezők megállni csak a Kőris utca felől tudtak, ott is csak
kevesen. A fejlesztésekhez kapcsolódóan
fontos megemlíteni, hogy a Kőris utcai bejárat megszűnik, az intézmény új főbejárata a Diófa utca felől lesz, ahol a parkolási
gondok enyhítésére 49 férőhelyes, új parkoló épül majd az ide autóval érkező vendégek, tanulók és tanárok kényelméért.
A feladat nagy, a határidő, a ballagás közelsége miatt is rövid, de ha minden a tervek
szerint alakul és az időjárás sem szól közbe, a következő tanévet még jobb körülménynek között kezdhetik meg a Pannonos diákok.

A testmozgás fejlesztésének irányában is
komoly beruházások vannak folyamatban.
A főépülettől az Erdősor irányában létesülne a meglévő öltözőkhöz és a konditeremhez kapcsolódva egy új 400 m2-es, galériás
szerkezetű tornaterem, szertárral és testne-

Tereprendezés a leendő aulánál...

...és a Diófa utca felöli
főbejáratnál.

Az új tér díszburkolata már készül...
7

Szalagavató
A POK első szalagavatója
2015. február 6-án a Pannon Oktatási
Központ Magángimnázium is megtartotta
szalagavató ünnepségét. Mivel a 2011/2015ös évfolyam tanulói az első végzősök az
iskola történelmében, hagyományteremtő
szándékkal vágtak bele a szervezésbe. A
közös fotók készítésére a műsor előtt került sor, ahol a kész nőkké vált lányok habos-babos ruháikban mosolyoghattak a
férfiasan, büszkén álló fiúk mellett. Hoszszas előkészületek után végül 17.00 órakor
felgördült a függöny és a végzősök bécsi
keringőjével megnyitották az estet. A szalontáncok királya hatalmas sikert aratott,
mind a hozzátartozók, mind az intézmény
dolgozói meghatottan tapsolták a lelkes
táncosokat.
Az
osztálytánccal
a
PANNON12 járat utazásra invitálta a közönséget. A zökkenőmentes repülőutat
azonban egy repülőszerencsétlenség zavarta meg, innen jött még csak a bonyodalom.
A tánc-kavalkád során a nézők ízelítőt láthattak jiveból, szambából, charlestoneból,

tarantellából és török táncformációkból is.
Meglepetés számként a végzős osztály búcsúénekkel és egy-egy szál később csokorba kötött virággal kedveskedett osztályfőnökének a négy év szorgos anyáskodásért
és segítségért cserébe. Az alsóbb évfolyam
tanulói búcsúműsorral készültek, a verseket zenei blokk tarkította, ahol az éneket
sokszor élőzene kísérte. Az ünnepély fénypontja természetesen a szalagtűzés volt,
amit Horváth Blanka és Szűcs Fédra, tizenkettedikes tanulók beszéde előzött meg.
Ezután a tantestület mellére kerültek fel a
bíbor szalagok, melyeket a diákok tűztek
fel minden tanárnak, és Pannonos dolgozónak, aki a négy év alatt tanította, segítette őket. Borgulya Zoltán igazgató úr és Kovács Katalin osztályfőnök is elmondta ünnepi beszédét, majd a végzősök is megkapták szalagjukat Katalin tanárnőtől. A szalag feltűzése után önfeledt mulatság vette
kezdetét.

Fotó: Kis Péter

Szűcs Fédra
8

ó ünnepség

Fotó: Kis Péter

A szalagok a helyükre kerültek
A Pannon Gimnázium új fejezetet írt
2015. február 6-án, délután öt órakor, mikor is kezdetét vette az első szalagavató.
Ezt megelőzően, hónapokra visszanyúlva a
sok gyakorlás és kemény munka megtette
hatását, mind a zenés produkciók tekintetében, mind pedig a végzős osztály táncát
nézve. Az aznap estére gyönyörű, hófehér
ruhában pompázó lányok igazi hercegnőnek érezhették magukat, s oldalukon párjaik igencsak kitettek magukért, vasalt öltönyben, nyakkendőben, egyenes háttal,
mosolyogva. A vakuk villódzása egy pillanatra sem maradt abba, megannyi hozzátartozó és jó barát töltötte meg a termet,
kik meghatódottan, vagy éppen jókat nevetve a 12. osztály jópofa osztálytáncán voltak jelen.
Lelkes vállalkozók a kilencedik, tízedik,
illetve a tizenegyedik osztályból gitároztak,
énekeltek a díszvendégeknek, verseket szavaltak, melyekkel egy kicsit megszerették
volna könnyíteni az elindulást, hogyan ve-

gyék kézbe sorsukat, útravalókkal látták el
végzős osztályunkat. Könnyekben nem
volt hiány, a búcsúztató osztályfőnök, Kovács Katalin tanárnőt mélyen megérintette
osztálya közös éneklése, amely csak neki
szólt, a hatalmas virágcsokor, a hálás tekintetek az elmúlt négy év miatt. Szűcs
Fédra és Horváth Blanka írása osztályukhoz, a közös emlékekhez, visszaemlékezve
a nevetésekre hatalmas sikert aratott. Az
Igazgató Úr beszédében időtálló bölcsességekkel látta el az osztály mind a 23 tanulóját.
A szalagtűzési ceremónia ünnepélyesebb nem is lehetett volna, a résztvevők
egytől-egyig dagadtak a büszkeségtől, a lila
POK-os szalagot büszkén viselik a felavatottak.
Egy csodás hagyomány vette kezdetét,
új éra következik innentől, kis iskolánk immáron felnőtt.

Cserni Patrícia

SZULIK ÁKOS
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Akit a tizenkettő „Anyunak” hív
Riport a végzősök osztályfőnökével, Kovács Katalin tanárnővel
A végzős osztály osztályfőnökével, Kovács Katalin tanárnővel beszélgettem. Nehéz volt összeegyeztetni az időpontot,
Katalin tanárnő folyton rohanásban van, mindig rengeteg
mindennel foglalatoskodik. Az egyik szünetben sikerült elkapnom, és csak úgy repültek a percek, miközben magáról
mesélt.

Már gyerekkorától kezdve érdekelte a
pedagógia, és ahogy a szavaiból kivettem,
sosem volt más terve, csak a nebulók oktatása. Mindig a humán tárgyak érdekelték,
és az orosz nyelv is vonzotta, nem csoda
hát, hogy végül orosz-magyar szakos tanárnő lett belőle, aki egyébként társadalom
ismeretet is taníthatna.
A gyerekkorból a legszebb emlékként a
nagymamánál töltött nyarakra emlékszik
vissza Katalin tanárnő. Húgával és unokatestvéreivel töltött ott olykor egész nyarakat. A szabó mesterségű nagyszülők dolgoztak, a dédi főzött, a gyerekek pedig szórakoztatták magukat. Idilli, nem igaz? Valószínűleg az ilyen nyarak miatt alakulhatott ki az erős kötődés a nagymamához.
Olvasni mindig is szeretett a tanárnő. Eleinte pöttyös és csíkos könyvekkel kísérletezett, majd folyamatosan keresgélt, és újabb
gyöngyszemekre talált. Az általános iskolában harmadik osztályban orosz tagozatos
kisdiák volt. Mikor a példaképéről kérdeztem Kati nénit, kis gondolkodás után az
általános iskolai orosz tanárát tudta megnevezni, akinek megvolt a megfelelő tekin-
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télye, jól oktatott és a szeretet érzését is
biztosította. Ha valaki, ő erősíthette meg
Tanárnőben a pedagógia iránti elkötelezettségét.
Egerben volt főiskolás, aminek köszönhetően egy szemesztert Vlagyimir városában tölthetett Oroszországban, az akkori
Szovjetunióban. „Hihetetlenül jó élmény
volt számomra az az idő, de Oroszország
nem volt hosszútávon alternatíva.” Mindenképpen Magyarországon tervezte a jövőjét, ami érthető is, hiszen magyar szakos
tanárként itthon a legkeresettebb.

Fontos volt, hogy az elveimből ne engedjek…

„Mióta a pályán vagyok, mindig osztályfőnök
voltam.” Eleinte általános iskolás tanárnőként
tevékenykedett, és ötödikes osztályt kapott
meg az első évben, így rögtön mélyvízbe dobták, ám mégis helytállt és pozitív élményként
emlékszik vissza. Tizenkét év után már a középiskolai tanításba vetette bele magát.
Muszáj volt megkérdeznem, hogy annyi év
után nem tartja-e unalmasnak a tanítást.
„Mindig van valami más. Egyébként sem unalmas, szeretek tanítani.” A tanárnő rengeteg
szervezői feladatot lát el, többek között az iskolai műsorok betanításában és megrendezésében vesz részt, a színházi projektekben segédkezik és persze nem utolsó sorban osztályfőnök is. Minden feladatban a közös élményeket 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 tantestületnek, mindig segítjük egymást. ” A jelenlegi tizenkettedik és Kati néni között nehézkesen
indult a kapcsolat. Komoly elvárásokat állítottak az osztály elé, és az összeszokás is nehezen

ment. Tizenegyedikre megszoktuk és megszerettük egymást.” Ebben teljes mértékben egyet
értek, kellett ez a pár év, hogy végre egy összeszokott csapattá legyünk. „Fontos volt, hogy az
elveimből ne engedjek, de legyünk jóban.” Én
ezt csak anyatípusként jellemezném. Nem véletlenül hívja a tizenkettő Anyunak Kati nénit.
„Büszke vagyok a tavalyi kampányra! Az osztály megmutatta, hogy nagyon egyben van.” Az
egész tizenkettedik osztály büszkén hívja osztályfőnökének Katalin tanárnőt. Mikor megkérdeztem, van-e olyan osztály, amelyik kicsit
is emlékezetesebb volt, vagy közelebb állt volna tanárnő szívéhez, diplomatikusan, ám
őszintén válaszolt. „Mindig az aktuális osztály
a kedvencem. Aztán kirepülnek, és jön egy
újabb, amelyik más, és megint össze kell szokni. 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 olvasnak a fiatalok, így tini regényeket is szívesen olvasok.”
Zárásképpen megkérdeztem, mit üzenne a
végzős osztályának. „Bura alatt voltatok a Pannonban, 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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November 21-én mindnyájan él-

hatalmas karácsonyi forgatagban, egy

ményekkel gazdagodva és fá-

hónappal az ünnepek előtt. Nos, a fő-

radtan ugyan, de viszonylag

város mindig pezseg. Mit is mondhat-

élénken térünk haza Budapestről, ahol a Miss Saigon című

nék, engem mindig elvarázsol, akárhányszor fent járok, nem véletlenül
megy iskolánk évente többször is,

darabot láthattuk.

hogy érdekes színdarabokat láthas-

Egy fiatal koreai lány életéről szól,

sunk és újabb zenéket ismerhessünk

mely tragikusan kezdődik és végződik.

meg.

Fiatalon elveszíti szüleit, majd megismerkedik egy amerikai férfival, megesküsznek és közös jövőjüket tervezik,
ám valami közbe jön. Közös fiuk születése után pedig egyre több a bonyodalom, végül tudja, hogy nehéz, de
muszáj örökbe adnia gyermekét, mert
nem tud róla gondoskodni és megfelelő életet bíztosítani neki. Végül saját
kezével vet véget életének, ahonnan a
kiút már lehetetlen.
Azonban mielőtt az Budapesti Operettszínházba értünk volna ellátogattunk a WestEndbe, ahol volt egy óránk
vásárolni és körbenézni a már akkor

GARBACZ BEÁTA
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Éreztelek
Csak egy szó,
Ennyi az egész.
Mondd, ez miért nehéz?

Az embernek:
'Szeretlek!'
Ennyi.

Miért nehéz engedni,
Szádat tágra nyitni,
S nevetni?

Tudnál tán mást mondani?
Tudnál tán várni egy életen át,
Miközben fegyvert szegeznek Rád?

Miért nehéz viselni
azt, ami súlytalan,
Amit lelked untalan

Ordíts hát inkább!
Viseld az érzés palástját,
én majd pajzsod leszek.

megérteni kíván?
Ha nem érti addig jó,
Tudni hiábavaló.

Ha nem kell, akkor is védelek.
Mindentől. Az embertől,
Aki mindent öl.

Ha nem tudod,
Örülhetsz, mert ilyet
csak érezhetsz.

Védelek magadtól,
Tőle, s tőlem is ha kell.
Ezt nem tudni, érezni kell.

Ilyet, amit emberek
nevén nem neveznek,
A neve: tettek,

Csak annyit lehet tudni,
Ameddig a szerETET,
Addig majd a gyűlÖLET.
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Kapun kívül
Tanóra utáni elfoglaltságok piciny gyűjteménye
SZÍNHÁZ
Kulcskeresők
A Bartók Kamaraszínházban 2015. február 20-án mutatták be Örkény István Kulcskeresők című tragikomédiáját. Hogyan lesz hős egy pilótából, aki a leszállópálya helyett a
köztemető előtt landol? Hogyan válik egy lakás börtönné? Hogyan lesz az önámítás a
túlélés eszköze? És hogyan éljük túl sikertelenségeinket? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket feszeget 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
kotnyeleskedő férfi, aki mindenáron meg akarja oldani az idegenek problémáit. A zárt
szituáció új valóságot teremt: vallomások születnek sorsokról és kudarcokról, mindez
pedig olyan komikus keretek között, hogy fel sem tűnik: kacagás helyett néhol sírnunk
kellene. Örkény sziporkázó humorát azonban nehezen lehet megállni nevetés nélkül.
Egyszerre szórakoztató és elgondolkodtató dráma, amely garantált kikapcsolódást biztosít minden korosztály számára – olvasható a színház honlapján.

IRODALOM
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 fiútól. Azonban Holder nem adja fel, mindenáron közeledik a lány felé. Mikor
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 szeretik a romantikus történeteket és a váratlan fordulatokat.
A programfelelős: Millei Cintia
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CULTURAL CONTENT

BARANGOLÓ

Vigyázz Prága! JÖVÜNK!!!
Iskolánkban minden évben eljön a tanulmányi kirándulás ideje. A tavaszi szünet előtti POK-napok
rendezvényei után kerekedünk fel és indulunk a kiválasztott úti cél felé. A tavalyi, lengyelországi
kirándulás is sok szép, tanulságos és érdekes látnivalót tartogatott nekünk, ennek fényében még
inkább várjuk az ideit. Az idei célunk: Prága!
Az útiterv:
2015. március 31. kedd
Indulás az iskolától (9:30)
Érkezés Prágába az esti órákban, szállás elfoglalása.
2015. április 1. szerda
10:00-17:00 Prága belvárosának megtekintése (Hradzsin, Károly-híd, Orjol…)
18:00 Hajózás a Morava-folyón
2015. április 2. csütörtök
8:00 Reggeli
10:00 Szállás elhagyása, indulás Pozsonyba
Kb. 15:00 Érkezés Pozsonyba, városnézés
Kb. 18:00 Indulás haza, érkezés 21 óra körül az iskolához

Pár kép a tavalyi tanulmányi kirándulásról

15

(A képek csupán illusztrációk)

8:00 Reggeli

Rövid sarok
Rendhagyó biológia fakultáció
Iskolánk tizenegyedikes és tizenkettedikes biológia fakultációs tanulói látogatást tettek a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem Biológia
Intézetének Biológiai és Paleontológiai Gyűjteményébe. A múzeum, ami egyben tanterem is a
biológia intézeten belül elhelyezkedő gúla alakú

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,
Kőris utca 17.

üvegterem.
Számtalan állat és növényfajt mutattak be ne-

E-mail cím: info@pok.suli.hu

künk, amelyeket megvizsgáltunk, rendszereztünk, tanulmányoztunk. 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 csontozatát és belső szerveit
is megtekintettük.

Telefon: +36 25 431 890
Fax: +36 25 434 175

Pann-ON, a Pannon Oktatási Központ iskolaújsága
Szerkesztette: Cser Ádám, Szűcs Fédra

Felelős kiadó: Borgulya Zoltán
Írták:
Bécs Gréta
Cserni Patrícia Flóra

Nagyon hasznosnak találtuk a kirándulást, hi-

Garbacz Beáta

szen a biológia fakultációra elengedhetetlen tu-

Lantai Lilla

dással gazdagodtunk és az érettségin is elmond-

Millei Cintia

hatunk olyan dolgokat, amelyet professzor úr
mondott nekünk.

Szűcs Fédra
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Talpai Tibor

