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ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Végzıseinknek sikeres érettségi vizsga-
eredményeket, kollégistáinknak, techni-
kai dolgozóinknak és nevelıinknek pe-
dig sok szép élményt és felüdülést hozó 
pihenést kívánunk a nyári szünidıben!  
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Az igazi bölcsességnek tíz aranyszabá-
lya van. Kilencszer: hallgass! A tizedik: 
keveset beszélj! 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Jézus adott nekik feleletet: „Nem az 
egészségeseknek van szükségük orvos-
ra, hanem a betegeknek. Mert nem az 
igazakat jöttem hívni, hanem a bőnösö-
ket, hogy megtérjenek.” Lk 5,31-32 
A HÓNAP SZENTJE: CASCIAI SZENT RITA 
Rita gyermek- és ifjúkorát a szülei 
iránti teljes engedelmesség, akaratá-
nak állandó föláldozása és a fáradsá-
gos napi munka jellemezte. Közben 
azonban szívében fölgyulladt az isten-
szeretet, és apáca akart lenni. Szülei 
odaígérték a kezét egy helybeli ifjú-
nak, aki a kortársak szerint vad és 
erıszakos ember volt. Férje rossz ter-
mészetét hısies türelemmel viselte, 
soha nem panaszkodott. Mindenben 
engedelmeskedett hitvesének, azzal 
az egy föltétellel, hogy a templomba 
eljárhat. Szelídségével és jóságával 
végül is férje rossz természetét sike-
rült legyıznie, és lelkét Istenhez ve-
zetnie. Miután meghaltak szülei, majd 
férje és röviddel azután két kicsi fiai is, 

Rita hozzáfoghatott régi vágyának 
beteljesítéséhez: kolostorba léphetett. 
A nıvérek közül türelmével, engedel-
mességével és jámborságával tőnt ki, 
mindenkinek épülésére volt. Különös 
tisztelettel elmélkedett Krisztus szen-
vedésérıl, s arra vágyott, hogy osz-
tozhasson a megfeszített Krisztus kín-
jaiban. Egy napon, amikor a feszület 
elıtt térdelt, és vágya beteljesülését 
kérte, érezte, hogy a töviskorona egy 
tövise a homlokába fúródik. Mély se-
bet kapott, amely késıbb elmérgese-
dett, s a belıle áradó szag miatt Ritát 
elkülönítették a nıvérektıl. Betegsé-
gei, a böjtölések és a munka föl-
emésztették erejét, utolsó éveit ágy-
hoz kötötten töltötte. Halála után Rita 
testét soha nem temették el, mert cso-
dálatos módon nem látott romlást. 
Sértetlenül került ki a tőzvészbıl is, 
melyben néhány évvel halála után a 
cédrusfából készült koporsója porrá 
égett. A hagyomány szerint Szent Rita 
az egészen kilátástalannak tőnı ese-
tekben is képes segíteni, ezért a lehe-
tetlenségek szentjének tartják.  
Istenünk, Szent Rita érdemeiért és 
közbenjárására add, hogy úgy bo-
csássunk meg ellenségeinknek és úgy 
mélyedjünk el gyötrelmes szenvedé-
seidben, hogy a szelídeknek és szo-
morkodóknak ígért jutalom elnyerésé-
re méltók legyünk! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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Kollégiumi végzıseink 

Bitter Ádám Stéger Dániel 
Steiner Balázs Szeifert Dániel 

Szabó Lili Sillinger Fanni 
Nagy Ágnes Skultéti Dalma 

Tóth Adrienn Buda Barbara 
Horváth Zsuzsanna Gyarmati Ágnes 

Szatmári Dóra 

Menyhárt Kornélia Simon Flóra 
Bede Petra Antal Éva 

Lisztmayer Ramóna 
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Es war einmal in einem Land, weit weg, eine wunderschöne, 
unabhängige, selbstbewusste Prinzessin. 
Eines Tages betrachtete sie einen Frosch in einem Biotop in ihrer 
Ökowiese unweit ihres Schlosses.Da sprang der Frosch in ihren 
Schoß und sagte: “Elegante Lady, einstmals war ich ein hübscher 
Prinz – bis mich eines Tages eine böse Hexe verzaubert und mit 
diesem Fluch belegt hat. Ein Kuss von Dir und ich werde wieder 
der schmucke junge Prinz, der ich einmal war. Dann, Süße, 
können wir heiraten, einen Haushalt im Schloss meiner Mutter 
führen, wo Du meine Mahlzeiten bereitest, meine Wäsche 
wäschst und bügelst, meine Kinder gebärst und gross ziehst und 
damit glücklich bist, bis an das Ende Deiner Tage.” 
An diesem Abend saß die Prinzessin leise lächelnd vor einem 
Glas Chardonnay und leckeren Froschschenkeln – in einer 
leichten Zwiebel-Weißwein-Soße…. 
 

 

Witze auf deutsch 
Im Kaffehaus 
„Aber Herr Ober, der Kaffee ist ja kalt!“ 
„Gut, dass Sie mir das sagen, mein Herr! Eiskaffee kostet nämlich 
einen Euro mehr…“ 
 
In der Schule 
Lehrer zum Schüler: „Für diese Frechheit schreibst Du hundert 
Mal: „Ich bin ein fauler Kerl“-und lässt es anschließend von Dei-
nem Vater unterschreiben!“ 
 
Beim Frisör 
Friseur: „Ihr Haar wird langsam grau!“ 
Kunde: „Kein Wunder bei Ihrem Arbeitstempo!“ 

Kurzmärchen 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 

SUDOKU KITÖLTÉSE: A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS 
EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLİDÉS NÉLKÜL! 
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2009/10-es tanév 

Maincz János Varga Gergı 
Visy István Kıszegi László 

Sándor Lilla Martinecz Rita 
Kertész Ágnes Farkas Anita 

Kéri Bianka Cseh Annamária 
Földényi Zora Oroszi Borbála 

Schneider Mária Martina 

Bálint Nikolett Rujp Veronika 
Hideghéty Renáta Teke Petra 

Varga Kitti 
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Kollégiumi végzıseink: 2009/10-es tanév 

Vas Gréta Sulyok Lilla 
Jakab Krisztina Sógorka Martina 

Kollégiumunk a 2009/10-es tanév végén 48 végzıstıl vett búcsút. A 
kollégiumi ballagásra 2010. április 27-én délután került sor. A hagyo-
mányos batyuátvétel után a díszteremben tartottuk az ünnepséget. Itt 
Csaba bácsi, valamint a 11. évfolyamosok közül Szabó Viktória búcsú-
zott a végzısöktıl, a 12. évfolyamból pedig Sillinger Fanni mondott 
köszönetet Csaba bácsinak, a nevelıknek, a technikai dolgozóknak 
valamint az itt maradott diáktársaknak az elmúlt évek felejthetetlen em-
lékeiért. A közös vacsora után végzıseink a kollégium udvarán vidám 
szerenáddal búcsúztak az itt eltöltött évektıl, társaktól és nevelıktıl.   

Szerenád 

Kovátsits Attila Wittmann Tamás 
Marton Benjamin Kovács Dénes 
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Iskolánk diákjai mint minden évben, az idén is részt vettek a 
Nagymarosi Ifjúsági Találkozón. A hosszú út után az esıs idı el-
lenére is szívesen szálltunk ki az autóbuszból és kíváncsian indul-
tunk el a programok helyszínéül szolgáló templomkertbe. Reggeli 
imával kezdtünk majd egy érdekes elıadást hallgattunk meg a 
királyi papságról. A szabadtéri elıadásnak kedvezett az idıjárás, 
délelıtt pár órára még a nap is elıbújt. Ebéd elıtt még mindenkire 
várt egy szabadon választható elıadás, majd jött az ebéd amit a 
rossz idı miatt próbáltunk fedél alatt elkölteni. A délután hátralévı 
része a lelki programoké volt. A templom mellet egész nap lehetı-
ség volt szentgyónásra majd a szentmise után énekkel köszöntöt-
tük a gyermekmaros résztvevıit. A nap mindenkinek különleges 
élményt jelentett hiszen ritkán van együtt egy helyen ennyi katoli-
kus fiatal. ���� Nemes Alexandra 

 Közeledik az év vége, 
 Az utolsó napok. 
 Jönnek dogák tömegével, 
 Tanuljatok koleszosok! 
 De a doga nem töri le  
 A kis szorgos diákot. 
 Tudja, tanulni nem kell, 
 Ha a sulit kijárod! 
 De addig is kivágyódik, 
 Ki a meleg napra. 
 Ücsörögni, játszadozni, 
 Inkább, mint tanulna! 

Nagymaros 

Vitáris Kitti:  
7. évfolyamos kollégista 

Közeledik... 
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“Dícsérjétek az Urat!” - ezzel a mottóval került megrendezésre a 
szinte már hagyománnyá vált koncertünk, ahol zenével és 
énekszóval dícsérhettük az Urat. 
Május 27-én csütörtökön este fél nyolctól az iskola aulája megtelt 
lelkes fiatalokkal, akik már hetek óta készültek erre a fellépésre. 
A koncerten három együttes szerepelt: 
Elsıként Marek Laci bácsiék csapata állt színpadra. Utánuk 
következett a Pannonhalmi majd a Szív Apostolai Közösség. 
A résztvevık csodálatos élményekben részesülhettek, hiszen 
mindig is jó azt megtapasztalni, amikor a diákok összefognak és 
közösen tesznek valamit, pláne akkor, ha a jókedv mellett 
imádságra is sor kerül. És mint tudjuk - Szent Ágoston szavaival 
élve - aki énekel, az duplán imádkozik! 
 

���� Cseh Annamária 

Május 18-án ismét meglátogatták a kollégisták a Szent Anna 
Otthon lakóit. Ez volt a nyári szünetünk elıtti utolsó találkozásunk 
az idısekkel. 
Búcsúajándékul versekkel és egy kis történettel készültünk, majd a 
kellemes délután egy közös énekléssel folytatódott, amibe minden 
résztvevı nagy lelkesedéssel kapcsolódott be. 
Reméljük, hogy az Otthon lakói a nyári szünidınk alatt is sokat 
gondolnak majd ránk, és ugyanolyan örömmel várják majd ısszel 
a következı találkozást is mint mi. 
Aki teheti a kollégisták közül, az ne szalassza el a következı 
tanévben sem ezeket a találkozásokat, mert biztosan nagy 
élményekkel fognak akkor is gazdagodni! 
 

���� Kéri Bianka 

Keresztény könnyőzenei koncert 

Teaház a Szent Anna Otthonban 
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Egyesekre riasztóan hat, a szó, hogy misszió, másokat pedig ép-
pen ez fog meg… A mozgalom lényeg, a Divatot tisztázva, a tisz-
taságot divattá tenni. 

Én úgy gondolom, 
fontos, hogy a mai 
világban a katolikus 
lányok megtanulják 
azt, hogy hogyan le-
gyenek divatosak, csi-
nosak és szépek, 
mind amellett, hogy 
az még erkölcsös is 
legyen. 
Az egész képzés két 
éves volt. 
Az elsı egy elméleti 
év, ez a lelkiséget tá-
mogatta. 

A második a gyakorlati. A gyakorlati évünket zártuk a gálánkkal.  
Idén volt beszéd óránk, illemtan és etikett óránk, smink és fodrá-
szati helyreigazításunk. 
Tavaly hallhattunk elıadásokat a helyes idıbeosztásról, emberi 
kapcsolatok ápolásáról, a helyes hitélet gyakorlásáról. A gálán 
pedig mindez egybe tükrözıdött.  
Csak ajánlani tudom az alsóbb éveseknek, hogy vegyenek részt a  
következı évben induló tanfolyamon, a képzés alatt igazán jó kö-
zösséggé formálódtunk mi is, és maradandó élményekkel gazda-
godtunk. Ez köszönhetı kitőnı vezetıinknek, és a csapatmunká-
nak egyaránt, ami kialakult közöttünk. 

���� Négele Petra 

Pure Fashion 

Divatmisszió 
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Én félig meddig külsı és belsı résztvevıként szem-
lélhettem végig a koncertet, ennek az az oka, hogy 
móri vagyok, és én is tagja vagyok a  közösségnek, 
de most gyıri aporosként vettem részt a eseményen. 
Igazán összetartó közösségnek tartom a miénket, ez fıként a jó 
vezetıinknek köszönhetı. Új lendületet hozott az ifjúsági közössé-
günk életébe, amikor 2006-ban megérkeztek hozzánk az olasz ka-
pucinus szerzetesek. Elıször furcsállottuk ıket, mivel teljesen más 
életszemlélettel jöttek, mint amit eddigi papjainktól megszoktunk. 
Nyitottak, közvetlenek, barátkozók voltak, vagyis még most is 
azok, de szerintem ez a koncerteken is érzıdik. Nagyon sokat kö-
szönhetünk nekik, mindig figyelemmel kísérik, azt, hogy mi van ve-
lünk, merre járunk, mit csinálunk. 
A Forró Cappuccino egyébként nem egyedülálló a Világon, vagyis 
Olaszországban is van ehhez hasonló közösség, ott a szerzetese-
ink ugyanúgy részt vettek az együttes megalapításában, csak ıket 
áthelyezték hozzánk. Az olaszok voltak nálunk koncertezni, és ak-
kor jött az ötlet, hogy nekünk is lehetne, egy saját közösségünk itt-
hon. A nevünkben a forró a tüzes lelkületet, a Cappuccino pedig az 
olasz szerzeteseket tükrözi ( a Cappuccino olaszul kapucinust je-
lent, és igen a   Cappuccinót amit mi itthon megiszunk ık találták 
fel…)  
Soha nem gondoltuk volna, hogy eljutunk erre a szintre, hogy mi 
koncerteket adunk… Mára már elég sok felé jártunk az országban, 
tavaly nyáron például Egerszalókon az ifjúsági találkozón is részt 
vettünk. 
A gyıri koncert már egyfajta tradíció lett, itt harmadszor szerepel-
tünk már, és mint mindig, ha az Aporban járunk most is igen lelkes 
közönségre találtunk. 

���� Négele Petra  

Forró Cappuccino 

koncert 
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Május 19-én délután a 7-8-9. évfolyamos kollégisták a családon 
belüli erıszakról hallgathattak meg egy nagyon tanulságos elı-
adást dísztermünkben. 
Az elıadótól megtudhattuk, hogy sajnos egyre több házasságban 
elıjön ez a probléma. Van ahol egy-két év után, máshol 10-20 
évvel késıbb. Felvilágosított minket az erıszak, a zaklatás külön-
féle megnyilvánulásairól. Rengeteg szomorú példát hallhattunk az 
olyan esetekrıl, ahová a rendırség embereit hívták segítségül. 
Hallhattunk arról, hogy honnan is indulhat el az erıszak valamint 
arról hogy meddig fajulhat el, ha a szenvedı alanyok idıben nem 
teszik meg az elsı lépéseket a hatóságok felé. Az elıadó végül 
minden kérdésünkre készségesen válaszolt. 

���� Kovács Viktória Leila 

Márciusi gyırújbaráti túra után a kollégisták áprilisban újra részt 
vehettek egy tájbejáráson ahol délután Ravazdról indulva estére 
eljutottunk egészen Pannonhalmáig. 
Az indulás napja elıtti héten minden kollégista kitöltött egy tesztet 
természetismeret témakörben és most is a legjobb 25 teszt tulaj-
donosa vehetett részt ezen a fantasztikus délutánon. A kirándulá-
sok elıtt elméletben megismerhettük Ravazd, Nyúl, Écs, Pannon-
halma nevezetességeit. Az elsı állomás Ravazd volt, ahol többek 
között megnéztük Béla király kútját, majd a falu egyik legszebb 
kilátójából lenyőgözı kilátásban is gyönyörködhettünk. Egy kis 
séta után Pannonhalma dombságain is kirándulhattunk. Sok 
hasznos dolgot hallottunk a térség növény– és állatvilágáról is tú-
ravezetınktıl Potyondi Ákostól. A naplementét már a Pannonhal-
mi Apátsághoz közel esı erdıbıl csodálhatta meg vidám csapa-
tunk! Nagy lelkesedéssel várjuk az idei tanév utolsó túráját is! 

���� Kéri Tímea 

Elıadás a családon belüli erıszakról 

Túra Ravazdtól Pannonhalmáig 


