
  

 

A Pannon Oktatási Központ 

Magángimnázium iskolaújsága 

Pann-ON 
la P.O.K. 

II. évfolyam 4. szám / 2015. június 12. 

A tartalomból: 
 

Ballagás - A végzősök és a ballagtatók szemével 

Téravató - Intézményi bővülés és fejlesztések 

Prága - Három nap a cseh fővárosban 

 

Ballagás 2015: 

Elballagott  

az első osztály  
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Nyár van... 

 

Azt gondolhatja az olvasó, hogy a tanév 

végi újság köszöntőjét a legkönnyebb 

megírni, hiszen  a cikkíró még válogat-

hat is az elmúlt időszak történéseiből. 

Ez igaz: versenyek, sikerek, kirándulá-

sok, téravató, ballagás, érettségi vizs-

gák…, valóban van miről írni. De ugyan-

akkor nagyon nehéz a sok szép  verseny-

eredmény közül, vagy éppen a kirándu-

lások közül  kiválogatni azokat, amely-

ről írás jelenjen meg.  

A nyár még csak most kezdődik el iga-

zán, de a POK-os csapat már az új tan-

éven agyal, hiszen a gólyatábor szerve-

zése nem kis feladat, ráadásul kétszer 

annyi „gólya” érkezik hozzánk … . 

Egy biztos. Az új tanév izgalmakkal teli-

nek ígérkezik, legalább olyan izgalmas-

nak, mint amilyen a mostani volt… .    

 

Jó olvasást, kellemes időtöltést kíván 

A Pann-ON csapata 
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TARTALOM 
FEJÉR MEGYEI DIÁKNAPOK (4. oldal) 

 Szép sikerek ezúttal Székesfehérváron 

Eredményeink (5. oldal) 

 Kiemelkedő versenyeredményekről 

Téravató délután (6. oldal) 

 Az új dísztér avatása vidám programokkal 

Ballagás(8-9. oldal) 

 A magángimnázium első végzős évfolyamának „búcsúünnepsége” 

Tanulmányi kirándulás (10-11. oldal) 

 Háromnapos „túra” a cseh fővárosban 

Élet a tanórán túl (12. oldal) 

 Osztálykirándulások, nyári könyvajánló 

Irodalmi sarok (13. oldal) 

 Versek Talpai Tibor és Nagy Johanna tollából 

Kapun kívül rovat (14-15. oldal) 

 Fesztiválszezon - VOLT, SZIGET 

Rövid sarok (16. oldal) 

 Kovács Katalin tanárnő ezüstérmes 
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Büszkeségeink 

Kucsera Dia 

Idén rekordszámú, 1246 diák jelentkezett a Fejér Megyei Diáknapokra. Ők tizenegy 

kategóriában mutatkoztak be a szakmai zsűri előtt, amely arany, ezüst vagy bronz 

minősítést adhatott a tanulóknak. A versenyre iskolánkból 38 tanuló nevezett. 

27-an 1 kategóriában/produkcióban, 6-an 2 kategóriában/produkcióban, 5-en pedig 3 

kategóriában/produkcióban is megmérettették magukat. 

9. osztályból: 

Berkó Roland 

Fazekas Réka 

Fritz Nóra 

Garbacz Beáta 

Garda Eszter 

Gárdonyi Kata 

Jankovics Petra 

Jassó Mária 

Lantai Lilla 

Larachi Nourdinne 

Lovasi Regina 

Millei Cintia 

Spiegel Dalma 

Udvari Alex 

10. osztályból: 

Aczél Áron 

Baunkó Rebeka 

Bécs Gréta 

Braun Petra 

Bubera Panna 

Czifra Anna 

Hegedűs Ramóna 

Juhász Kitti 

Kiss Kinga 

Nagy Johanna 

Szopka Anna 

Szücs Henrietta 

Talpai Tibor 

Tamási Fanni 

11. osztályból: 

Cserni Patrícia Flóra 

Faragó István 

Gerics Flóra 

Kele Nóra 

Konics Daniella 

Koós Fatime Mercé-

desz 

Mészáros Kevin 

Pitkó Nikoletta 

FEJÉR MEGYEI DIÁKNAPOK 

29 produkcióban/produktummal, 8 kategóriában mérették meg magukat a diákok. 

20 produkció kapott minősítést, és egy különdíjat.  

A POK eredményei: 5 arany, 7 ezüst, 8 bronz  

GRATULÁLUNK! 
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Eredményeink 

SZULIK ÁKOS 

DIAMOND országos verseny 

A Pannon Oktatási Központ Gimnázium három főből álló csapata, név szerint Bubera Pan-

na, Nagy Johanna és Szücs Henrietta 2015. május 30-án első helyezést ért el a DIA-MOND 

VI. – országos gimnáziumi és szakképző iskolai tehetséggondozó, értékközvetítő tanulmá-

nyi csapatversenyen. A verseny meghirdetője a hajdúböszörményi Veress Ferenc Szakképző 

Iskola humán munkaközössége és a Veress Tehetségpont volt. A verseny célja az anyanyelv 

és informatikai eszközök használata a magyar kortárs kultúra által. A két online forduló 

után örömmel láttuk, hogy a POK-os irodalmá-

rok csapata bejutott az országos döntőbe. Sok 

érdekes, különböző tehetségterületre kiterjedő 

feladattal találkoztak a tanulók az első két for-

dulóban is, így izgalommal készültek az utolsó 

megmérettetésre, ahol 3 feladatsor (szóbeli, 

IKT/alkotó és írásbeli) megoldása után a leg-

jobbnak bizonyultak. 

Gratulálunk a kiváló eredményhez!  

Iskolánk 10. osztályos tanulója, Jancsovics Dá-
niel a hétvégi gyöngyösi Uszonyosúszó Diák-
olimpia és Szenior Országos Bajnokságon állt 
rajthoz és a tornát két ezüst és egy bronz-
éremmel zárta! 

Éremeső a diákolimpián 
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Téravató délután 

Sok kicsi sokra megy. És valóban. Is-

kolánk 2011-ben indult első gimnáziumi 

osztálya óta folyamatos építkezések 

mennek végbe a Pannon telkén belül és 

az elmúlt egy évben az újonnan megvá-

sárolt területeken, a kerítésen kívül is. 

Itt a kertvárosban, családi házakkal és 

virágzó kertekkel körülölelve tanintéz-

ményünk látképe egyre csak jobb lát-

vánnyal szolgál a járókelőknek, ezzel is 

jó benyomást téve a jövőbeli diákjaink és 

támogatóink számára, valamint nappali 

és esti tagozatos nebulóinknak.  

Eddigi legnagyobb beruházásunk első 

szakaszának végére érve, áprilisban ün-

nepélyes keretek között, családiasan fel-

avattuk legnagyobb placcunkat, ahol 

szeptembertől a szünetekben a nagy ár-

nyékú fenyves tövében összegyűlhet a 

diákság, kitombolhatja magát. Kihasz-

nálva a jó időt, a tizenegyedik és tízedik 

osztály előadásokkal kedveskedtek. 

Gerics Flóra, Talpai Tibor, Pitkó Nikolett 

és Mészáros Kevin főszereplésével a 

„Helén, a tehén, avagy gyalog a balog” 

komédiát vitték színpadra, osztatlan si-

ker és taps kísérte őket végig. A fő att-

rakció, a záróakkordként fellépő alterna-

tív rock banda, a Lost Forehead lépett 

fel. A zenekar tavaly ősszel állt össze, öt 

barát a rockzene iránti szenvedélye által 

vezérelve vágtak bele ebbe a kicsit sem 

könnyű, rögös zenei pályába. A Pannon 

töretlen támogatását élvezik, az ifjú te-

hetségek kezét nem engedi el gimnáziu-

munk. A téravatón továbbá beszédet 

mondott az igazgatóhelyettes, Baráth 

Gyula, megköszönve az összegyűltek 

részvételét és nyomatékosítva iskolánk 

fejlődésének jelentőségét és nagyságát.  

Bízunk benne, hogy a Pannon Okta-

tási Központ ezekkel a fejlesztésekkel 

jelen lesz és aktív szerepet fog vállalni a 

város oktatási és nevelési életében, s 

hogy ez valami teljesen újnak, egy siker-

történetnek a kezdete. 

Cserni Patrícia 
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A 2015/2016-os tanévben a fejlesztéseknek köszönhetően új épületekkel 

bővül a Pannon Oktatási Központ. A bővülés már csak azért sem 

„véletlen”, mert az új tanévet már nem csak egy, hanem két új kilencedi-

kes osztállyal kezdjük. 

Új tanév, új osztályOK 

 Baki Rebeka 

 Balla Ákos 

 Czelec Rebeka 

 Deák Tímea 

 Dobos Áron 

 Fehér Eszter 

 Filinger Julietta Artemisz 

 Filó Botond Levente 

 Finta Ádám László 

10. Harsányi Noémi 

11. Hermann Johanna 

12. Kakas Noémi Fanni 

13. Kapusi Viktória 

14. Katona Vanessza 

15. Kismoni Adrienn 

16. Ladányi Laura 

17. Lédeczi Levente 

18. Makádi Nikolett 

19. Miholics Dalma 

20. Nyikes Anna Sára 

21. Pálinkó Nikoletta 

22. Pinczési Bence István 

23. Simon Barbara 

24. Suhai Petra Kiara 

25. Szemenovics Alexandra 

26. Szirom Nikolett 

27. Takács Dorina 

28. Tavaszi Daniella 

29. Tóth Eszter Zsófia 

30. Török Noémi Nóra 

 Ásványi Mercédesz 

 Bankó Zsófia 

 Bartók Dominik 

 Bódás Fanni 

 Braun Patrik 

 Daróczi Napsugár 

 Gerendás Lili 

 Gőz Mercédesz 

 Gyöngyösi Zsófia 

10. Jáksó Dorina 

11. Kecskés Éva 

12. Kiss Marianna 

13. Kiss Nikolett 

14. Marschall Andrea 

15. Mogyoródi Luca 

16. Puskás Judit 

17. Rabi Károly 

18. Romanoczki Evelin 

19. Sági Máté 

20. Sebestyén Zénó 

21. Szabó Kristóf 

22. Szalai Bálint 

23. Sziládi Otília 

24. Szilágyi Károly 

25. Timár Péter Noel 

26. Vadócz Dániel 

27. Varga Bálint 

28. Vaszari Virág 

29. Vizi Norbert 
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Várunk a gólyatáborban 

Minden tanév hagyományosan a három napos gólyatáborral indul, amelyre Téged is vá-

runk. A szarvasi hétvége természetesen nem a pihenésről szól, hanem sokkal inkább egy-

más megismeréséről, közös élményekről. A gólyatáborban sok mindent megtudhattok az 

iskoláról a felsőbb évfolyamosoktól, illetve megismerkedhettek tanáraitokkal is.  

Időpont: 2015. augusztus 28-29-30.         Szarvas, Cervus Hostel 
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Ballagás, érettségi vizsgák...
 

Bár iskolánk fiatalnak és újnak minősül, 

már megérett arra a korra, hogy első 

osztályunk diákjai életük első nagyobb 

megpróbáltatásán, az érettségin részt 

vegyen. A 2011/2015-ös évfolyam május 4

-én, hétfőn kezdték meg az írásbeli fel-

adatsorok kitöltését. Csakúgy, mint 

mindenhol, itt is a magyar nyelv és iro-

dalom tantárgy került sorra először. Bár 

én nem szoríthattam együtt az osztály-

társaimmal, mégis lélekben mindannyi-

an egy emberként izgultuk végig az első 

napot. Hallomások alapján az idei kö-

zépszintű érettségit összeállító csapat 

nem volt kegyes a diákokhoz. A szöveg-

értés túl hosszúnak, míg a szövegalkotás 

túl komplikáltnak bizonyult. A második 

nap azt hiszem, még nagyobb kihíváso-

kat állított elénk, mint az azt megelőző. 

Ahogy sok internetes fórumon olvastam, 

a matek feladatsor első felében még az 

egyetemért küzdöttem, a végén pedig 

már csak a kettesért. Azt hiszem, nem 

ilyen jellegű feladatokra számítottunk. 

Bár felkészültnek éreztük magunkat, 

mégis nehezebb példák tömkelegével 

találkoztunk abban a 180 percben. A 

harmadik naptól kezdve úgy éreztük, az 

esélytelenek nyugalmával fogunk hozzá 

a még ránk váró akadályok leküzdésén, 

ám a történelem és az angol érettségi 

megörvendeztetett bennünket. Legna-

gyobb meglepetésünkre teljesíthető, 

szintnek megfelelő feladatokat kaptunk, 

úgy éreztük, esély van a jobb osztályza-

tokra. Most már a szóbelikre készülünk, 

és reméljük, ezekkel már csak javítani 

tudunk az addig összeszedett pontjain-

kon és százalékainkon. Rendszeresen 

járhatunk konzultációra, és otthoni ké-

szülés mellett persze egy kis pihenésre 

és kikapcsolódásra is van idő. A beosztás 

szerint a POK-osok az utolsó napokban 

fognak számot adni tudásukról.  

Mivel mi vagyunk a Pannon Magángimi 

első osztálya, így nekünk sosem kellett 

középiskolai ballagást szerveznünk. Fo-

galmunk sem volt, mi vár ránk, hiszen 

nem voltak még hagyományok, elvárá-

sok, vagy sok évre visszanyúló bevett 

szokások és tervek. Mindezek ellenére 

azt kell, hogy mondjam, egy igazán szín-

vonalas és megható ballagást szervezett 

nekünk az iskola az alsóbb évfolyamok 

segítségével. A terem és a folyosó virág-

illatban úszott, a sok növény megbabo-

názta az embert. A faliújságok minden 

teremben a ballagó osztály emlékeit 

idézte fel. Az újonnan elkészült közössé-

gi tér adott otthont az ünnepségnek.  

A Pannonban is érettségizünk 
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Ballagás, érettségi vizsgák... 

SZULIK ÁKOS 
Szűcs Fédra 

A ceremónia a ballagó osztály vonu-

lásával kezdődött, amikor hagyomá-

nyos ballagó dalokat énekeltek. Ezt 

követően kezdetét vette a műsor, 

mely során az alsóbb évfolyam zenés 

irodalmi műsort adott elő. Az utolsó al-

kalommal együtt is színpadra állt a 12. 

osztály, rövidebb gondolatokkal emlé-

keztek meg az iskolában töltött 4 évről, 

majd egy közös számot is előadtak. A 

műsort a fenntartóasszony és az igazga-

tó úr beszéde után az újonnan megala-

kult iskolai díjak átadása zárta. Végeze-

tül a magasba szálltak a POK-lila lufik 

és a fekete kalapok. 

Díjazottak:  

- Szűcs Fédra (Pro Talentis díj) - A 4 gimnáziumi év alatt 
nyújtott kimagasló tanulmányi eredményéért és közösségi 
munkájáért. 
- Horváth Blanka - Jó tanulmányi eredményéért és közös-
ségi munkájáért. 
- Kapuvári Eszter - Jó tanulmányi eredményéért. 
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. A délelőtti órákban indultunk 

két busszal az iskola mellől, majd 

estefelé értünk a szállásra, ahol 

mindenki elfoglalta szobáját. Esté-

re szabad programot kaptunk, 

mindenki elindult felfedezni a kör-

nyéket. Sötétben is gyö-

nyörű volt Prága, na-

gyon jó hangulatban 

telt az este.  

Másnap reggel útnak 

indultunk, hogy felfe-

dezzük Prága történel-

mi belvárosát. Először a Hradzsin-

negyedet látogattuk meg, ami a  

tulajdonképpeni várnegyed. Látni-

valói  Szent Rókus-templom, 

Strahovi Kolostor, Loretói Szűz 

Mária-templom, Černín-palota, 

Hradzsin tér, Érseki palota, 

Schwarzenberg-palota és Sarm-

palota, Toscanai Palota vagy Kül-

ügyminisztérium, Martinic-palota, 

Sternberg-palota a Nemzeti Galé-

riával, Hradzsin (maga a Vár) 

a Szent Vitus-székesegyházzal és a 

Királyi Palotával, a 

Szent György-

bazilikával és kolostor-

ral, az Arany utcácská-

val és a Daliborka to-

ronnyal. Engem legfő-

képpen a Szent- Vitus-

székesegyház nyűgözött le a hatal-

mas rózsaablakaival, egy építészeti 

remekmű.  Ezután az Óváros felé 

vettük az irányt. Átsétáltunk a Ká-

roly-hídon, és lehetőségünk nyílt 

ajándékvásárlásra is.  

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 

Mi, Pannonos diákok egy külföldi tanulmányi kirándulással kezdtük az idei 

tavaszi szünetet. Az iskola jóvoltából Prágába, a sör és a szabadság városába 

látogattunk. Gyakran hívják „száztornyú városnak”, „arany városnak”, vagy 

egyszerűen a városok királynőjének. Prága történelmi központját az-

 UNESCO 1992-ben a Világörökség részének nyilvánította.  

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL70xPCShcYCFUX8cgod_ZEATw&url=http%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.com%2Fillustration%2Fprague.html&ei=PTB4Vf7hCcX4ywP9o4L4BA&bvm=bv.95277229,d.bGQ&psig=AFQjCNEspR


11 

 

A Vencel téren szintén körülnéz-

tünk, megvizsgáltuk a kirakodóvásár 

kínálatát. Természetesen nem jöttünk 

el úgy Prágából, hogy a szinte a város 

jelképének számító harangjátékot 

megnézzük.  

Fáradtan, de annál több élménnyel 

gazdagodva tértünk vissza a szállásra. 

Személy szerint engem elvarázsolt 

Prága, a pezsgésével és szépségével. 

Az emberek felszabadultak és közvet-

lenek voltak, az egész város nyüzs-

gött, élettel teli volt.  

A harmadik napunkon felkelés után 

összepakoltunk, majd elindultunk 

hazafelé. Útközben tettünk egy kité-

rőt Pozsonyba, ahol meglátogattuk a 

várat, ahonnan csodás kilátás tárult 

elénk a városról. 

Úgy gondolom mindannyian rengeteg 

élménnyel és tudással gazdagodva 

tértünk haza. Sokat tudtunk meg az 

ottani történelemről és kultúráról, hi-

szen ez a szórakozás és a jó hangulat 

mellett egy tanulmányi kirándulás 

volt, amelynek elsődleges célja ponto-

san ez, a tudásszerzés volt. Remélem 

jövőre is egy ilyen szemet gyönyör-

ködtető helyre látogatunk el, mivel 

iskolánkban már hagyománnyá vált a 

minden évben szervezett külföldi ta-

nulmányi út. 

Lantai Lilla 
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A május az osztálykirándulások ideje. A nyári vakáció, az egész tanéves munka 

lezárása már nagyon aktuális ilyenkor, a jó idő pedig a szabadba csábít min-

denkit. A Pannonos osztályok az idei tanévben a Balaton felé vették az irányt! 

GARBACZ BEÁTA 

Nyári könyvajánló 

Star Wars 

Manapság már nem hangzik el ott kérdés, ahol valaki felhozza a 

Star Wars filmeket, hiszen mindenki ismeri és hatalmas rajongó 

tábort szedett magának az évek alatt a George Lucas agyában 

hajdanán megfogant filmtrilógia, majd annak folytatásai. Rá-

adásul, mint kiderült már a hetedik rész is úton van, de addig 

mi más tűnhet jobb ötletnek, mint könyvben is megjelentetni 

az eredeti hármast? Nos erre ezek szerint nincs válasz. A köny-

vesboltok polcain már megtalálhatóak és aki már kezdte digitá-

lisan megunni, annak most itt van papír formában is a sci-fi 

történetének egyik leghatalmasabb története. 

 

 

 

 

Leiner Laura- Hullócsillag 

Visszatértünk Bexi világába, a mindössze tizenhét éves énekesé-

be, aki annak idején Késtél dalával egy szempillantás alatt lett 

sztár, ám mint minden más tinédzsernek, neki is meg kell bir-

kóznia néhány nehézséggel. Ott van például idegesítő ismerőse, 

Nagy Márk, aki oly nagy igyekezetük ellenére is elbukott a te-

hetségkutatón, Bekivel pedig szinte már elfelejtették egymást. 

Na és a "kedves" exbarátja, akivel lehet próbálnak mindent 

helyrehozni, de talán így rontanak el mindent méginkább. De a 

szerencse közbeszól és a fiatal énekesnő vetélytársával, Evelin-

nel, menedzserével, Körtével, Nagy Márkkal és a Fogd Be Aszád 

nevű még csak feltörekvőben lévő, de remélhetőleg hamarosan 

berobbanó együttessel elutazik Londonba reklámot forgatni egy 

hétvégére. Csak sajnos egy hétvége olykor olykor a legrosszab-

bat hozhatja ki néhány emberből, szituációból vagy kapcsolat-

ból. Vágyak dőlnek össze és épülnek fel, miközben a lány élete 

méginkább a feje tetejére fordul és talán a katasztrófához köze-

ledik, de sosincs egyedül, ha másnem Aszádék is, de mindig 

mellette lesznek a barátai. 
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Az egész kiskoromban kezdődött… Illetve még kisebb ko-

romban. Úgy 10 éve lehetett az az alkalom, amikor az opera 

és én először konfrontálódtunk. Ő eleve sírva, sikítva jött, én 

pedig így távoztam… nagymamám televíziókészüléke elől 

nagypapám ölébe, aki megelégelve a bömbölésemet vágott 

egy szelet falusi erős paprikát, amitől nem csak a sírásom, de 

a lélegzésem is megállt pár pillanatra. Szóval, így kezdődött 

minden 

 Az előző sorokban vázolt eset után nem csoda, hogy 

évekig elbújtam az ’opera’ szó hallatán, viszont általános 

iskolás, felsős éveimben ismét muszáj volt találkoznom az 

akkor esküdt ellenségemnek vélt operával, aminek a legfőbb 

fegyvere a ’halálsikoly’, mai nyelvre fordítva koloratúra volt. 

Ez volt a második csatánk, ami a köztünk lévő szakadékot 

megtöltötte kénsavval. 

 A második küzdelem gyötrelmeit követően valami 

nagyon rosszat követhettem el, mert a karma további lelki 

terrorban részesített. Természetesen az operával párbajozott 

ellenem, ráadásul nem is védekezhettem, mert, ha egy pilla-

natra befogtam a fülemet, az énektanár szavait idézve „nem 

fogom tudni leírni, milyen érzéseket váltott ki belőlem.” Ter-

mészetesen suttogva megjegyeztem, hogy „hányingert, el-

végre az is egy érzés.” 

 Tűrnöm kellett, nem ordítottam, vagy fejeztem ki 

nem tetszésemet, rájöttem, hogyha nem szól szám, nem fáj a 

fejem… na persze ehhez kellett egy karó. A párviadal lassú és 

gyötrelmes volt, de idővel annyira hozzá is szoktam, hogy 

kezdtem azt érezni, hallgatni ezt arany, már csak azért is, 

mert valóban el kell ismernem, hogy egy-egy mű gyönyörű 

tud lenni. 

 Így tanultam meg kénsavban úszni. 

Az opera és én 

Több, mint tanár  

Osztottuk és szoroztuk, pontosabban hánytuk-vetettük az 
elmúlt 2 év eredményeit és adatait. Az így létrejött 
(szigorúan monoton növekvő) függvények statisztikája sze-
rint mi bizony okosabbak lettünk. Ez azért elég bíztató in-
formáció, főleg, hogy az alanyok mi vagyunk. Az már ke-
vésbé inspiráló számunkra, hogy ez elsősorban nem a saját 
érdemünk. És akkor most jön a hízelgés! 

„A pedagógus nem más, mint neveléssel és tanítással foglal-
kozó személy.” Azt kell, hogy mondjam ez sajnos nem igaz, 
legalábbis a mi tanárainkra biztosan nem. Egy pedagógus 
ennél sokkal több. (Akinek nem inge, nem veszi magára.) 
Egészen pontosan egy bizalmas kapcsolatrendszerrel több. 
Jó lenne, ha ezt nem kéne definiálnom, de sajnos nem alap-
fogalom. A bizalom az egyik legfőbb feltétele egy jó tanár-
diák kapcsolatnak. Büszkén mondhatom, hogy a minden-
napos, tanárainkkal folytatott kommunikációnk során nem 
csak a „Kimehetek a mosdóba?” és a „Nincs kész a lec-
kém!” címletű mondatokat pazaroljuk. Nyugodt szívvel 
panaszkodunk nekik, és ha ez nem lenne elég még némi 

érdeklődést is szoktunk mutatni a tanórákon. Ez is azt mu-
tatja, hogy tanáraink milyen odaadással próbálnak minket 
pozitív irányba terelni. Ha csak egy minimálisan is, de 
(szinte) minden tantárgyat megkedveltettek velünk. Sok-
sok tanórán a tananyagon felül, élményekkel gazdagod-
hattunk. Jaj, ez már több a soknál… Milyen gimnazisták 
vagyunk, ha ilyeneket állítunk?! Hát Pannonosok!  

Folytathatnám dicsőítő soraim, de elég lényegre törő va-
gyok, szóval nem teszem. Összességében szeretnénk meg-
köszönni mindent, amit kaptunk tanárainktól! 

 És végül a valószínűség számítás határait meghazudtolva 
száz százalékos biztossággal állíthatjuk azt, hogy a belénk 
fektetett rengeteg energia nem vész el, csak átalakul!  

„A tudomány egy olyan közös vállalkozás, ami generáció-
kat fog össze. Továbbadva a stafétát, tanár a diáknak, diák a 
tanárnak, az így összegyűlt tudás a múltból egészen a csilla-
gokig vezet.”  Határ a csillagos ég! Köszönünk szépen min-
dent!  
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Kapun kívül 

Tanóra utáni elfoglaltságok piciny gyűjteménye 

Az idei Sziget Fesztivál augusztus 10- 17 között kerül megrendezésre, mely idén sem 

hagyja cserben a nagyérdeműt, hiszen most is rengeteg híres, na meg persze közked-

velt előadó lesz látható a színpadon. 

Az első napon az Apollonia és Robbie Williams lép fel és remélhetőleg nem is kell tag-

lalnom, miért várják annyian ezt a dátumot, persze nem csupán azért, mert ekkor fog-

ja kezdetét venni az egész hetes rendezvény. 

Kedden Florence & The Machine, Gentleman & The Evolution, Selah Sue, Jungle, 

Future Islands, Infected Mushroom, Asaf Avidan, Yellow Claw, Kensington, Babylon 

Circus, Hernan Cattaneo és Laura Jones veszi birtokába a Sziget színpadát. 

Augusztus 12-én többek között látható lesz a The Script, Typhoon, az Enter Shikari é 

még sokan mások, szerdán  többek között a híres Ellie Goulding fogja leghíresebb da-

lait előadni, pénteken pedig Avicii,  electro house előadó koncertezik. 

Augusztus 15-én, szombaton csak hogy egyet említsek a sok közül, a Hollywood 

Undead-et láthatjátok, kiknek dalai közé tartozik a No. 5, az Undead, vagy a 

California. 

Vasárnap nem másokkal, mint a Milky Chance-szel, a Passenger-rel, Damian Lazarus-

szal és még pár fellépővel zárul a fesztivál. Idén is egy izgalmas nyár elé nézünk. 

A programfelelősök: Garbacz Beáta és Millei Cintia 

SZIGET fesztivál 
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CULTURAL CONTENT 

VOLT fesztivál 

(A
 kép

ek csu
p

án
 illu

sztráció
k) 

Időpont: 2015. július 1-2-3-4. 

Helyszín: Sopron 

Idén is megrendezésre kerül a Volt fesztivál Sopronban. A programlistán megtalálhat-

játok a külföldi előadók közül David Guettát, John Newmant és a Bastillet is. A ma-

gyar előadók közül jelen lesz a Wellhello, Halott Pénz és további nagyszerű előadók. 

A rendezvényre vásárolhattok napijegyet, bérletet és vip bérletet is. Az ország több 

pontján és online is megtudjátok vásárolni a jegyeiteket. 

A fesztiválon tudnak nektek biztosítani kempingezésre alkalmas helyet, amelyhez 

használatba vehetitek a zuhanyzót és a wc-t egyaránt. Akár szállodában és hotelekben 

is foglalhattok szállást. A szállásokról további információt találhattok a fesztivál hon-

lapján. 

A programokról, a fesztivál házirendjéről és a pontos jegyárakról további információt 

találhattok a fesztivál honlapján. 

A fesztivál honlapját a következő linken találhatjátok meg:  

www.sziget.hu/volt 

Jó szórakozást kívánunk minden kedves résztvevőnek! 

http://www.sziget.hu/volt
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Iskolánk diákjai nevezték be Kovács Katalint 

az Év tanára díjra, amely elismerésért idén 

45 kiváló pedagógus szállt versenybe. A 

szakmai zsűri ebből választotta ki a 7 leg-

meggyőzőbb jelölést. A megmérettetés egy 

ünnepélyes eredményhirdetéssel egybekö-

tött díjátadóval ért véget, ahol a tanárnő a 

nagyon előkelő második helyet nyerte el! 

Gratulálunk! 

Kovács Katalin tanárnő ezüstérmes 

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 

Cser Ádám 

Fazekas Réka és Lantai Lilla nevezte a ver-
senyre a tanárnőt, Kovács Katalint 


