Csölle Dániel
Két világ
Csaba E. Anna illusztrációjával

Fénylı angyal szárnyú démoni lény,
kin gyenge akarat uralkodik, s nem a fény.
Ilyenek vagyunk mi, az egyszerő emberek,
kikben két világ sötétet, s fényt ellenez.
A választás a kezünkben, s lényünk útra kész,
de meddig bírjuk a távot, mit választ az ész?
Mikor jön a pillanat, melyben változik az elme?
Mikor sötétbıl fénybe, fénybıl sötétbe lép be.
Ha nehéz is, tarts ki amellett, mit választottál,
mert ezen látszik meg, hogy milyen ember voltál.

III. évfolyam 5. szám

2009.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Kollégistáinknak, technikai dolgozóinknak és nevelıinknek sok szép élményt
és felüdülést hozó pihenést kívánunk a
nyári szünidıben!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
Isten ismeri az életedet, de ez nem azt
jelenti, hogy életed nem a tied. Isten
elıre ismeri összes döntésedet, tudja,
hogyan határozol, és hogyan válaszolsz
majd.
Henri Boulad
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
Azután ezt mondta nekik: „Menjetek el
az egész világra, és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek!”
Mk 16,15
A HÓNAP SZENTJE: SZENT FLÓRIÁN

Magas rangú katonatiszti családból
származott, s maga is a császári hadsereg tisztje lett. A 3. sz. második felében szolgált, s mint sok más katona, ı
is keresztény lett. Diocletianus császár alatt, 303-ban ismét kitört az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta,
hogy elfogtak negyven keresztényt,
útra kelt, hogy amiben csak tud, segítségére legyen a foglyoknak. Mielıtt
még beért volna a városba, önként
föltárta keresztény voltát. Elfogták és
Aquilinus bíró elé vitték, aki elıször
nyájasan beszélt hozzá s kérte, hogy
bajtársaival együtt áldozzanak az isteneknek, s így ismét élvezni fogják a
császár kegyelmét. Flórián ezt a bálványimádást megtagadta, még akkor

május/június

is amikor Aquilinus kínpaddal fenyegette, s mondta: ,,Míg földi fegyvert
hordtam, titkon szolgáltam Istenemet,
és a sátán soha nem bírt elidegeníteni
tıle. Most a testem ugyan hatalmadban van, de a lelkemnek nem árthatsz, mert az egyedül Istené…”
Így a bíró megbotoztatta, és arra ítélte, hogy nyakában kıvel vessék a folyóba. Egykori katonatársai vitték a
kivégzésre. Megkötözték, követ kötöttek a nyakába, és fölállították a híd
korlátjára, de egyikük se merte a vízbe taszítani. Hosszú idı után jött egy
fiatal katona, aki nem ismerte Flóriánt,
ı odaugrott és belelökte a folyóba.
Amikor azonban kíváncsian utána tekintett, hogy lássa elmerülését, megvakult. Holttestét egy Valéria nevő
özvegy kiemelte a vízbıl és eltemette.
A sír fölé késıbb templomot építettek,
mely a bencések, majd a lateráni kanonokok gondozásába került. Körülötte épült ki a mai híres kegyhely, St.
Florian (Linztıl délre). Tisztelete fıként Bajorországban, Ausztriában és
Magyarországon terjedt el. Árvizek és
tőzvészek ellen védı szent.
Kérünk, Urunk, Szent Flórián érdemeiért és könyörgésére oltalmazz bennünket minden lelki és testi veszedelem, fıként a tőz pusztításai és gonosz vágyaink lelket emésztı lángjai
ellen!

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség

Kollégiumi végzıseink

Les grands quand ils étaient petits
Comment Blaise étonne son père

Szabó Zsuzsanna
Török-Székely Ágnes

Janó Viktória
Hadverı Nóra

Gulyás Lívia
Pápay Rita

Molnár Nóra
Szatzker Enikı
Szukhentrunk Dóra

Cseh Dorottya
Bécsi Brigitta

Stróbl Anett
Tar Barbara
Czachesz Melinda

Pálffy Zsuzsanna
Pintér Emese
Reich Daniella
Varga Alexandra
Szalai Szonja
Szabó Rita
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2008/09-es tanév

Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:

Dombi Orsolya
Csaba E. Anna

Géringer Kitti
Csillag Andrea

Dublecz Fanni
Csordós Anita

Henits Nóra
Molnár Luca

Lengyel Balázs
Vargyas András

Horváth Ákos
Rácz László

Szücs Bence
Ivánovics Bence

Kiss István
Fodor Dániel

- Kisfiam! Hozz gyorsan egy konyakot, mert anyukád elájult!
- Rendben, ... (folytatás a rejtvényben található)

SUDOKU KITÖLTÉSE: A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS
EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLİDÉS NÉLKÜL!
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Szennay Áron
Balogh Roland
Csölle Dániel
Tóth Sándor
Oroszi Ferenc
Mészáros László
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Kollégiumi végzıseink: 2008/09-es tanév

30.10 internetes ismeretterjesztı játékunk év végi állása
30.10 internetes ismeretterjesztı játékunk célja az volt, hogy minél több kollégistát megmozgasson az internetes kutatások terén.
A második félév során is 4 témakörben (matematika, biológia,
földrajz és egy ráadás fordulón) mérhettük össze tudásunkat. A
kollégiumi évzárón került sor az eddigi résztvevık egész tanév
során elért eredményeinek kihirdetésére.
Az élmezıny tagjai:

Bihari Anna Bianka
Kozicz Lilla
Horváth-Bors Marietta Csapó Diána

Kisfaludy Anett
Békásy Márta
Pálfi Petra
Csorba Nikolett
Rosta Ramóna

Kapui Barbara
Czefernek Leila

(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)

171,5 pont
163,5 pont
162,5 pont
153,5 pont
148,0 pont
135,5 pont
123,5 pont
112,0 pont

Szerenád

Kollégiumunk a 2008-09-es tanév végén 59 végzıstıl vett búcsút. A
kollégiumi ballagásra 2009. április 28-án délután került sor. A hagyományos batyuátvétel után a díszteremben tartottuk az ünnepséget. Itt
Csaba bácsi, valamint a 11. évfolyamosok közül Oroszi Borbála búcsúzott a végzısöktıl, a 12. évfolyamból pedig Tóth Sándor mondott köszönetet Csaba bácsinak, a nevelıknek, a technikai dolgozóknak valamint az itt maradott diáktársaknak az elmúlt évek felejthetetlen emlékeiért. A közös vacsora után végzıseink a kollégium udvarán vidám szerenáddal búcsúztak az itt eltöltött évektıl, társaktól és nevelıktıl.
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Vadas Evelin
Pintér Dorina
Nemes Alexandra
Tóth-Kozma Kitti
Négele Petra
Visy Orsolya
Egri Krisztina
Madarász Dorina

Szép teljesítményük alapján még a következı tizenkilenc
kollégista is dicséretben részesült:

Nagy Zsanett
Kozma Kinga

1. helyezett:
2. helyezett:
3. helyezett:
4. helyezett:
5. helyezett:
6. helyezett:
7. helyezett:
8. helyezett:

Földényi Zora
Vogl Eszter
Bálint Nikolett
Kéri Bianka
Szennay Áron
Ivánovics Bence
Farkas Anita
Antal Éva
Tóth Sándor

(F csop.)
(F csop.)
(G csop.)
(G csop.)
(B csop.)
(B csop.)
(G csop.)
(F csop.)
(B csop.)

Horváth Ákos
Oroszi Ferenc
Fodor Dániel
Lisztmayer Ramóna
Pucsek Noémi
Vargyas András
Lengyel Balázs
Rácz László
Oroszi Júlianna
Varga Csenge
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(B csop.)
(B csop.)
(B csop.)
(G csop.)
(D csop.)
(B csop.)
(B csop.)
(B csop.)
(D csop.)
(D csop.)

30.10 földrajz

Nagymarosi Ifjúsági Találkozó

30.10 játékunk májusban földrajz témakörben folytatódott. Az eredményhirdetésre május 28-án csütörtökön került sor.
Az elsı három helyezett könyvjutalomban részesült, teljesítményük alapján ketten pedig a GEO címő folyóiratot kapták.

Május 23-án szombaton a Közisek egy része Marek Laci
bácsi vezetésével a kora reggeli órákban Nagymarosra
indult az Ifjúsági Találkozóra. A reggeli hővös idı ellenére szerencsére érkezésünkkor már csodálatos napsütés
fogadott minket. A fıelıadást a kaposvári Fábry Kornél
atya tartotta, akinek mélyreható mégis XXI. századi gondolatai megragadták a hallgatóságot. Azon szerencsések közé tartoztunk, hogy az ezt követı fakultatív programon az atya részletes élettörténetét is meghallgathattuk. Ezt követıen elfogyasztottuk ebédünket a Duna
partján. A Szentségimádás és a záró mise után táncos,
vidám gitáros énekekkel búcsúztunk Nagymarostól.
Szombat esténket Rémi testvéréknél töltöttük. A vacsora
után a testvérek bemutatták nekünk a gyönyörően kivilágított várost, majd egy kiadós beszélgetés után nyugovóra tértünk.

A helyezettek a következık voltak:
1. Pintér Dorina
(F csop.) 4. Tóth Kozma Kitti (F csop.)
2. Nemes Alexandra (F csop.) 5. Visy Orsolya
(F csop.)
3. Vadas Evelin
(F csop.)
Egri Krisztina
(F csop.)
Négele Petra
(F csop.)
(holtversenyben)
 Négele Petra

30.10 záró verseny
30.10-es egész éven át tartó játékunk zárásául június 3-án az eddigi 7 forduló játékosai a hét témakör kérdéseibıl összeállított versenyen mérhették össze tudásukat.
Az elsı három helyezett, valamint teljesítményük alapján még
hárman könyvjutalomban részesültek.
A helyezettek a következık voltak:
1. Vadas Evelin
2. Tóth Kozma Kitti
Visy Orsolya
3. Nemes Alexandra
Négele Petra

(F csop.) 4. Madarász Dorina (F csop.)
(F csop.) 5. Egri Krisztina
(F csop.)
(F csop.) 6. Pintér Dorina
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
 Négele Petra

 Vadas Evelin

Kollégiumi kosárlabda és labdarúgó bajnokságok

A kollégium diákcsoportjai az utolsó két hétben esténként kosárlabda valamint labdarúgó bajnokságot rendeztek. Az ellenfelek kisorsolása után megkezdıdött a
kemény küzdelem. Ami nagyon tetszett mindenkinek a
versenyen kívül az az volt, hogy a lányok a fiúk ellen is
megmérkızhettek. Reméljük jövıre is folytatódik ez a remek hagyomány!
 Visy Orsolya
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„Minden gyógyszer, ami a szervezet számára idegen!”

Elıadás a nyár valamint az
internetezés veszélyeirıl

Május 13-án egy érdekfeszítı elıadást hallgathatott meg a kollégium összes diákja a díszteremben a gyógyszerekrıl, használatukról
és veszélyeirıl iskolánk orvosa: Schneider Júlia doktornı elıadásában, aki hétköznapi, mindenki számára érthetı módon közelítette meg a témát.
Egy statisztikai adatokkal és idegen szavakkal tele tőzdelt elıadás
helyett egy színes, hozzánk közel álló elıadást hallgathattunk végig. Megtanulhattuk, hogy olyan gyógyszer nincs, melynek ne lenne mellékhatása. Valamint azt is, hogy minden gyógyszert csak
indokolt esetben, orvosi tanácsra, a megfelelı utasítások betartása
mellett szabad csak bevenni. Mindig mérlegelni kell, hogy mit akarunk meggyógyítani és milyen áron! A gyógyszerek amennyire
hasznosak, annyira károsak is lehetnek, ha nem a megfelelı elıírás szerint szedjük. Vigyáznunk kell azzal is, hogy hol szerezzük
be ıket, mert a nem patikában vásárolt árunak hiába van olyan
külleme (doboza, formája stb. ), sıt még akár jóval olcsóbb is lehet
mint a gyógyszertáriak elképzelhetı hogy hamisítványt kapunk,
amibıl esetleg nagy baj is származhat. Hallhattunk még felgyorsult
világunk lecsökkent folyadék-fogyasztásáról is. Arról, hogy még
egy generációval korábban sokkal magasabb volt az emberek folyadékbevitele mint napjainkban. Ez nagyon hasznos volt, mivel az
emberi agy több folyadék bevitele esetén jobban mőködik! Tehát
hasznos tanács mindenkinek: stressz-helyzetben, dolgozatok elıtt
vagy akár csak a délutáni tanulókon igyunk olyan gyakran, amilyen
gyakran csak lehet egy– egy pohár tiszta csapvizet.
A befejezı jótanácsok után a doktornı fáradhatatlanul válaszolt
minden feltett kérdésünkre, amit mi óriási tapsviharral jutalmaztunk! Reméljük hamarosan újra találkozhatunk a beígért következı
érdekfeszítı elıadásán a kollégiumban!
 Négele Petra

Május 27-én szerdán délután a fárasztó kompetencia-mérés után
ismét egy nagyon érdekes elıadást hallgathattunk meg a díszteremben. Az elıadó az internetezés valamint a közeledı szünidı
veszélyeirıl beszélt. A disco-tól a drogokig, a strandolástól az emberrablásig szó volt minden veszélyrıl, ami leselkedhet ránk. Bárki bátran kérdezhetett és sokan ki is használták ezt a lehetıséget
az elıadó nagy örömére! Igazán kellemes és kötetlen beszélgetésen vehettünk részt. Sokat nevettünk, és okultunk is. Az elıadást
mindenki nagy figyelemmel hallgatta, és reméljük jövıre is sok,
ehhez hasonló programban lesz részünk!
 Visy Orsolya
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Látogatás a gyıri Kazamatában
Május 21-én csütörtökön a kollégium társcsoportjai is részt vettek
a gyıri kazamata rendszert bemutató kiránduláson. Egy helyi építész érdekfeszítı elıadását hallgatva sétálhatunk végig a néhány
folyosóból álló, ma múzeumként üzemelı pincerendszeren. Hallhattuk ,hogy a vár alatt elterülı védelmi rendszer régen sokkal
nagyobb kiterjedéső volt, hiszen Magyarország egyik legnagyobb
vára a török idıkben a gyıri vár volt. Ennek védelméért mindent
megtettek pl.: kıfallal, vizesárokkal vették körül ,hogy még jobban
megnehezítsék az ostromlók munkáját. A vár és kazamaták lepusztult állapotához a bécsi béke vezettet aminek eredményeként
a franciák felrobbantották az erıdítményt. Mindenki nagy figyelemmel hallgatta ezeket az érdekes történeteket, majd a végén
egy kicsit nehezen vált el a hővös pincerendszertıl, nem kívánkozva ki a szabadba, ahol a kis kirándulásunk napján nyári kánikula uralkodott.
 Nemes Alexandra
7

