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A vége elıtt egy rövid pillanatban, 
minden emlékem hirtelen megrohan. 

S a történelem ezen töredékében 
érzem, hogy valamit tényleg átéltem. 

 
Ebben a pillanatban az elmúlt 

négy évet nézem, mely hamar lehullt, 
de a képek, amelyek fejemben élnek 

mutatják az idıben az értéket. 
 

A kacajok, s a tengernyi ismerıs arc 
mondja most a múltból: Ez nem kudarc! 

 
2009. április 

III. évfolyam   4. szám  2009. március/ április 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Az egész kollégium nevében kívánunk 
végzıseinknek sikeres felkészülést az 
érettségire! 
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
A nagyböjt arra emlékeztet, hogy a ke-
resztény élet állandó küzdelem, amely-
ben a fegyverünk az ima, a böjt és a 
bőnbánat. Norberto Rivera Carrera 
 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Mennyei Atyátok sem akarja, hogy csak 
egy is elvesszen e kicsinyek közül. 

Mt 18,14 
A HÓNAP SZENTJE: SZENT V. PIUS PÁPA 
Az egyház V. Pius személyében olyan 
pápát kapott, aki határozottan és céltu-
datosan fogott a trienti reform megvaló-
sításához, és nem engedte, hogy bármi-
lyen akadály vagy nehézség eltérítse 
tervétıl. Hétéves pápasága alatt megis-
merhették, hogy minden szigorúsága és 
hajthatatlansága ellenére az Egyház 
iránti igaz szeretet töltötte el. Errıl az 
energikus reformpápáról, aki szigorú-
sággal és a hit iránti nagy buzgósággal 
hét mozgalmas éven át ült Péter széké-
ben, az egyháztörténet ékesszólóan 
beszél. 
Amikor V. Pius elfoglalta a pápai trónt, 
nem csináltatott magának új ruhákat, 
hanem meghalt elıdeinek használt öltö-
zeteit viselte. A koronázás napján szo-
kásos pompás ünnepi lakomát is el-
hagyta. A megtakarított összeget a rá-
szoruló kórházaknak adta.  

Amikor egyik rokonát ajánlották valami 
h ivatal ra ,  Pius  ezt  vá laszol ta : 
,,Becsületes ember ugyan, de sohasem 
mond nekem ellent. Ezért alkalmatlan-
nak találom.''  
Egy másik rokonát irgalmatlanul letette 
hivatalából, mert egy elkövetett törvény-
telenséget nem vallott be, sıt hazugság-
gal akarta leplezni.  
Győlölt mindenféle hízelkedést. Azt 
mondják, környezetébıl senki se mert 
sem tréfából, sem komolyan valami hí-
zelgıt mondani neki.  
Pius szigorúan ragaszkodott az igazság-
hoz, és semmilyen hamis dologra vagy 
ígéretre nem lehetett rávenni. Még azt 
sem engedte meg, hogy csellel kísérel-
jék meg egy ravasz rablóvezér elfogatá-
sát, mert nem tartotta becsületes és 
keresztényhez illı dolognak.  
A környezetében lévı szegényekre any-
nyira gondolt, hogy egy könyvbe győjtöt-
te a nevüket, nehogy egyrıl is megfe-
ledkezzék, amikor támogatást ad.  
Vallásos buzgósága annyira közismert 
volt, hogy Szulejmán török szultán Sze-
ged ostromakor azt mondta, hogy a ke-
resztények csapataitól és fegyvereitıl 
nem fél, annál inkább pápájuk imádsá-
gától.  
Istenünk, ki Szent Pius pápát a hit vé-
delmére és a liturgia megújítására vá-
lasztottad, kérünk, add meg az ı köz-
benjárására, hogy eleven hittel és tevé-
keny szeretettel vegyünk részt misztéri-
umaidban! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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Március egyik csütörtökén a pannonhalmi diákok ismét ellátogattak 
kollégiumunkba. Ez alkalommal is kellemes zenével és beszélgeté-
sekkel teli órákat tölthettünk együtt. Az este játékkal majd dicsıí-
téssel kezdıdött, a folytatásban pedig sor került többek között bib-
liaolvasásra is, amit hosszú, kiscsoportos beszélgetések követtek, 
melyek által még jobban megismerhettük egymást és elmélyíthet-
tük baráti kapcsolatainkat is. A találkozót agapéval és további sze-
mélyes beszélgetésekkel zártuk. Sajnos a legközelebbi alkalomra 
már csak a következı tanévben kerül sor, szerencsére a közösség 
nagy része azonban a nyári táborozások során is összejön, ahová 
minden kollégista diákot is szeretettel várunk!    

���� Vadas Evelin 

2009. március 5-én kollégiumunk 10. és 11. évfolyamos tanulói a 
kábítószerrel való visszaélésrıl és annak következményeirıl 
hallgathattak meg egy nagyon érdekes elıadást. Az elıadás elsı 
felében olyan emberek életének apró darabjai tárultak elénk, akik 
valamely családtagjukat veszítették el a drog miatt. Majd a kábító-
szerrel való visszaélés bőncselekményének kategóriáival is megis-
merkedhettünk. Megtudhattuk néhány olyan tárgynak a nevét ami 
egy drogfogyasztónál elıfordulhat - ez azért is fontos, mert mind-
nyájunk feladata az ilyen embereken való segítés, aminek elsı lé-
pése a felismerés. Napjainkban heti 6-7 haláleset történik illegális 
droghasználat miatt. A különféle kábítószer-származékok hatásai-
ról is hallhatunk: pl.: 2-3 csepp GHB az italunkban (tejesen íztelen 
és színtelen), négy vagy akár öt órás emlékezetkihagyást is okoz-
hat. A befejezı elrettentı képkockák után az elıadó lelkesen vála-
szolt minden kérdésünkre, amit mi tapsviharral köszöntünk meg. 

���� Nemes Alexandra    

Pannonhalmi közösség márciusi 

látogatása Gyırben 

Drog-prevenciós elıadás 
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Teil 1: Die zwei Töchter 
Es war einmal eine Frau. Sie hatte zwei Töchter. Eine Tochter war schön und flei-
ßig. Die andere Tochter war hässlich und faul. Die Frau mochte die hässliche und 
faule Tochter lieber. Die andere Tochter musste hart arbeiten. An einem Tag sollte 
das arme Mädchen Wasser holen. Dabei fiel es in den Brunnen und wurde ohn-
mächtig. Als das Mädchen aufwachte, war es auf einer schönen Wiese mit Blumen. 
Das Mädchen ging einen Weg entlang. Es kam an einen Ofen voll mit Brot. Das 
Brot rief: "Hol mich raus! Hol mich raus! Sonst verbrenne ich!" Das Mädchen holte 
das Brot aus dem Ofen. 

 

Teil 2: Der Apfelbaum 
Dann kam es an einen Apfelbaum. Der Apfelbaum rief: "Bitte schüttle mich, schüttle 
mich. Meine Äpfel sind schon reif." Das Mädchen schüttelte den Apfelbaum. Das 
Mädchen lief weiter und kam an ein Haus. Das Haus gehörte einer alten Frau. Die 
Frau hatte große Zähne und das Mädchen hatte Angst vor ihr. Die Frau sagte: 
"Hab keine Angst. Du kannst hier bleiben und in meinem Haus arbeiten. Es ist 
wichtig, dass du die Betten aufschüttelst, bis die Federn fliegen. Dann schneit es in 
der Welt. Ich bin Frau Holle." 

 

Teil 3: Der Goldregen 
Das Mädchen blieb bei Frau Holle. Sie schüttelte die Betten auf, bis die Federn 
flogen und so schneite es. Nach einer Zeit wollte das Mädchen zurück nach Hause 
gehen. Frau Holle sagte: "Du hast sehr fleißig gearbeitet und ich will dir Danke sa-
gen." In dem Moment ging die Tür auf und als das Mädchen aus dem Haus ging, 
fiel ein Regen aus Gold auf sie herab. Das Mädchen ging nach Hause zurück. Weil 
sie so viel Gold hatte, wurde das Mädchen von ihrer Mutter und ihrer Schwester gut 
aufgenommen. 

 

Teil 4: Die faule Tochter 
Die hässliche und faule Schwester wollte auch zu Frau Holle gehen und viel Gold 
bekommen. Darum sprang sie in den Brunnen. Das Mädchen wachte auf der Wie-
se auf und ging den Weg entlang. Als sie zu dem Ofen kam, rief das Brot: "Hol 
mich raus! Hol mich raus! Sonst verbrenne ich!" Aber das faule Mädchen rief: 
"Nein, ich will mich nicht schmutzig machen." Dann kam es an den Apfelbaum. Der 
Apfelbaum rief: "Bitte schüttle mich, schüttle mich. Meine Äpfel sind schon reif." 
Aber das faule Mädchen rief: "Nein, ein Apfel könnte auf meinen Kopf fallen!" 

 

Teil 5: Der Pechregen! 
Dann begann das Mädchen bei Frau Holle zu arbeiten. Aber es war faul und arbei-
tete kaum. Es schüttelte die Betten nicht auf, bis die Federn flogen. Frau Holle woll-
te darum nicht mehr, dass das Mädchen weiter bei ihr arbeitete. Als das faule Mäd-
chen aus dem Haus ging, fiel ein Regen aus Pech auf sie herab. Das Pech klebte 
an dem Mädchen fest und ging nie wieder ab. 

FRAU HOLLE 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Egyszerően megırjítesz Lajos, hogy akármit mondok, te mindig kijavítasz 

engem! És ez már így megy  tizennégy éve! 
  -  … … ...     (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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Húsvét Jézus kínszenvedésének, kereszthalálának és 
feltámadásának az ünnepe. Mint minden tanévben, az idén is a 
kollégista csoportok együtt járhatták végig Jézus szenvedésének 
állomásait a közös keresztutak alkalmából aulánkban vagy a 
Szent Anna Idısek Otthonának kápolnájában. Az Otthon lakói 
idén is bekapcsolódtak a keresztutas imádságokba és énekekbe. 
A nagyböjti idıszakban csoportunk szinte minden tagja 
meglátogatott egy-egy idıs nénit, bácsit. Kellemes, 
beszélgetésekkel teli órákat töltöttünk náluk. Sok szeretettel és 
édességekkel vártak minket. Meghívásukat elfogadva igyekszünk 
minél több látogatást tenni náluk a jövıben is. 

���� Vadas Evelin 

Március közepén megérkeztek a német cserediákok az iskolánk-
ba, akiket már nagy izgalommal vártunk. Elsı nap Gyır neveze-
tességeit mutattuk meg nekik, másnap fıvárosunk látnivalóit te-
kintették meg, majd a további napokon bejárták Pannonhalmát s 
velünk együtt a magyar tengerhez is ellátogattak. A búcsúzás 
nem volt olyan szomorú, mivel tudtuk, hogy pár hét múlva újra vi-
szontláthatjuk majd egymást Németországban. 
Április 20-án reggel indult útnak a gyıri csapat a várva várt német 
útra: Furth-ba. Érkezésünk után a fogadó családok programokkal 
kedveskedtek nekünk. Legtöbbünket a közeli Landshut-ba vittek 
városnézésre. Másnap megismerkedhettünk a német oktatási 
rendszerrel, majd a fogadódiákok bemutatták nekünk Weltenburg 
és Regensburg nevezetességeit. Az utolsó két napon Münchent 
és Augsburgot is meglátogattuk. Hazafelé a bajor Gizella-
hercegnı síremlékét tekintettük meg Passauban. Reméljük jövıre 
újra részt vehetünk ebben a csere-programban. 

���� Tóth Kozma Kitti & Egri Krisztina 

Húsvét, keresztutak 

Német-magyar cserediák-program 
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30.10 internetes ismeretterjesztı játékunk célja az, hogy minél 
több kollégistát megmozgasson az internetes kutatások terén. Az 
elsı félév során 4 témakörben (fizika, történelem, hittan és iroda-
lom) mérhettük össze tudásunkat. Február végén, a félév zárása 
után került sor az eddigi résztvevık eredményeinek kihirdetésére. 
 

Az élmezıny tagjai: 
 

 1. helyezett: Pintér Dorina (F csop.) 76,5 pont 
 2. helyezett: Nemes Alexandra (F csop.) 71,5 pont 
 3. helyezett: Vadas Evelin (F csop.) 69,0 pont 
 4. helyezett: Madarász Dorina (F csop.) 64,5 pont 
 5. helyezett: Tóth Kozma Kitti (F csop.) 62,5 pont 
 6. helyezett: Négele Petra (F csop.) 51,5 pont 
 
 
Szép teljesítményük alapján még a következı kilenc  kollégis-

ta is dicséretben részesült: 
 
 Visy Orsolya (F csop.) 
 Egri Krisztina (F csop.) 
 Vogl Eszter (F csop.) 
 Kéri Bianka (G csop.) 
 Bálint Nikolett (G csop.) 
 Földényi Zora (F csop.) 
 Antal Éva (F csop.) 
 Varga Csenge (D csop.) 
 Oroszi Júlianna (D csop.) 
 

���� Négele Petra 

30.10 internetes ismeretterjesztı játé-

kunk elsı félévi állása 
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Kollégiumunk diákjai hármas - négyes csoportokban versenyez-
tek a Föld napja alkalmából meghirdetett vetélkedın. Az elsı 3 
helyezett közé a „G.”, „C.” és „D.” csapat jutott. 
Ezen a vetélkedın is sok érdekes feladatot kaptunk és sok, szá-
munkra hasznos információ birtokába jutottunk a verseny végére. 
A szemfüles versenyzık a délelıtt folyamán, ha figyelemmel kí-
sérték a faliújságot, a harmadik feladatot könnyedén megoldhat-
ták, ami a mőanyag termékek újrahasznosításának folyamatáról 
szólt. Ezen feladat mellett még összemérhettük tudásunkat 
abban, hogy ki ismer fel több hazai nemzeti parkot, honos állatot. 
Bemutathattuk szóban azt is, hogy mennyire mozgunk otthonosan 
egy-egy természetvédelemmel kapcsolatos témakörben. 

���� Nemes Alexandra 

Március 4-én délután kollégiumunk szavalóversenyt rendezett a 
diákok körében 2 kategóriában, mely egyben elıválogatás is volt 
a városi kollégiumok számára meghirdetett szavalóversenyre. A 
9-12. évfolyamosok között Vogl Eszter nyerte meg a versenyt, ı 
fogja majd képviselni kollégiumunkat. Az 5-8.osztályosok között 
Németh Délia végzett az elsı helyen. ���� Horváth Ramóna 

Hagyományainkhoz hően az idei tanévben is megrendezésre 
került Marika néni által a költészet napi egész estét betöltı meg-
emlékezés, melyrıl természethez kapcsolódó novella és versfel-
olvasással emlékeztünk meg. Sok kollégista vett részt ezen a 
szép estén, mindenki nagyon jól érezte magát és kellemes 
élményekkel gazdagodva távozott. 

���� Horváth Ramóna 

Vetélkedı a Föld napján 

Kollégiumi szavalóverseny 

Költészet napja 
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A kollégium diákjai ötös csoportokban szerepeltek március 15-e 
tiszteletére meghirdetett vetélkedınkön. Az elsı 3 helyezett közé a 
B, C, valamint a G csoport 1-1 csapata került be. A versenyzı csa-
patok között nagyon szoros küzdelem alakult ki. Sok érdekes fel-
adatot kaptunk, például március 15-hez kapcsolódó helyszínek, 
híres emberek fényképeit kellett felismernünk, majd minden cso-
port pár perces elıadást tartott egy-egy ismert személyrıl. Termé-
szetesen minden résztvevı agyserkentı csoki jutalomban része-
sült már kezdéskor! A versenyt jókedvően zártuk, a csapatok el-
énekeltek egy-egy március 15-re jellemzı éneket. A helyezettek 
könyvjutalomban részesültek, a többi résztvevı oklevelet kapott. 

���� Négele Petra 

Áprilisban került megrendezésre a városi lány focibajnokság, 
melyen az Aporból két csapat is indult. Az Apor II. a 6. helyen 
végzett, míg az Apor I. minden meccset fölényesen zárva csoport 
elsıként jutott az elıdöntıbe, ahol a Kossuth csapata ellen 2:0, a 
döntıben pedig a Szent-Györgyi iskola ellen is 2:0 gyızelmet 
aratott. A gólokat végzıs kollégistáink bravúros játékának 
köszönhettük. A következı megmérettetés Budapesten vár a 
csapatra május végén  a KIDS által szervezett bajnokságon. 

���� Oroszi Borbála 

Vetélkedı márc.15-e tiszteletére 

Lány kollégistáink a városi 

focibajnokságon 
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30.10 játékunk februárban matematika témakörben folytatódott. 
Az eredményhirdetésre március 19-én került sor. A verseny fel-
adatainak megoldása a résztvevık elmondása szerint nagy fejtö-
rést okozott mindenkinek. 
Az elsı három helyezett könyvjutalomban részesült, teljesítmé-
nyük alapján tizenhárman pedig Sudoku-rejtvényfüzeteket kap-
tak.  

Az elsı 3 helyezett: 
 1. Visy Orsolya (F csop.) 2. Szennay Áron (B csop.) 

3. Egri Krisztina (F csop.) 
 

Továbbá jó teljesítményt értek még el: 
Vadas Evelin, Horváth Ákos, Négele Petra, Tóth Sándor, 

Tóth-Kozma Kitti, Pintér Dorina, Nemes Alexandra, 
Oroszi Ferenc, Fodor Dániel, Lisztmayer Ramóna, 

Vargyas András, Lengyel Balázs, Rácz László 

30.10 játékunk márciusban biológia témakörben folytatódott. Az 
eredményhirdetésre április 20-án hétfın került sor. 
Az elsı három helyezett, valamint  teljesítményük alapján még 
nyolcan könyvjutalomban részesültek. 
 

Az elsı 3 helyezett: 
 1. Vadas Evelin (F csop.) 2. Földényi Zora (F csop.) 
 Négele Petra (F csop.) 

3. Ivánovics Bence (B csop.) 
 

További szép helyezést értek még el: 
Farkas Anita, Madarász Dorina, Nemes Alexandra, Tóth-Kozma 
Kitti, Pintér Dorina, Visy Orsolya, Pucsek Noémi, Egri Krisztina 

30.10 matematika 

30.10 biológia 
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Februárban és márciusban a tavaly májusban érettségizetteket 
vártuk vissza elsı egyetemi vizsgaidıszakuk lezárása utáni 
élménybeszámolóra.  
A tizenkettedikesek Kemény Anna után Süle Júliát hallgatták meg, 
aki szintén érdekes és hasznos dolgokat mesélt az elsı egyetemi 
félévérıl. Juli Veszprémbe jár a Hittudományi Fıiskolára. 
Elmesélte az elsı vizsgaidıszak “élményeit”, valamint sok jó 
tanáccsal is ellátott minket a beilleszkedéssel és a tanulással 
kapcsolatban.  Megnyugtatott bennünket, hogy a sok tanulás 
mellett azért jut idı a kikapcsolódásra is, a közös programok és a 
kultúrális események által. 

���� Gulyás Lívia  

Április 23-án csütörtökön este a móri kapucinusok és ifjusági 
közösségük tett látogatást iskolánkban. Igaz kezdéskor még 
mindenki bátortalan volt, de pár zenés énekszám elhangzása után 
már a közönség nagy része bekapcsolódott a közös táncba, 
éneklésbe. Rengeteget táncoltunk, új dalokat tanultunk, és sokat 
beszélgettünk. Az olasz, angol és afrikai dalok közül már 
jónéhányat ismertünk tavalyról. Nagy fájdalommal vettük 
tudomásul, hogy mint mindennek, egyszer ennek a fantasztikus 
estének is véget kell érnie. Háromszor is visszatapsoltuk az 
együttest. A koncert után kipróbálhattuk érdekes hangszereiket is. 
Majd a Márti néni által szervezett estet egy meglepetés vacsora 
zárta. A Forró Cappuccino együttest minden résztvevı nevében 
állíthatom, hogy a következı tanévben is nagy lelkesedéssel 
várjuk. 

���� Vadas Evelin 

Tavaly érettségizett kollégistáink 

beszámolói: 2. rész 

Forró Cappuccino koncert 
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A szanyi római katolikus templom barokk stílu-
sú, romantikus külsıvel. Fıhajóját 1767-ben 
építtette Zichy Ferenc gyıri püspök. Száz évvel 
késıbb utóda, Zalka János püspök a tornyot 
megmagasíttatta, a templomot két oldalhajóval 
bıvíttette és sarkaira két kisebb tornyot emelte-
tett. A bejárat felett helyezkedik el Zichy Ferenc 
címere. A gazdag faragású fıoltár régebbi, mint 

a templom: 1700 körül készült. A „Szent Kereszt feltalálása” c. 
értékes fıoltárképet Ludwig Beyfuss festette 1855-ben. A szépen 
faragott padok 1758-ból valók. Az aranyozott rokokó ereklyetartó 
Krisztus keresztjének szálkadarabját ırzi. A templom udvarán 
Nepomuki Szent János szobra áll. 

���� Orbán Kinga 

A  római katolikus templom vagy Szent András 
templom Fertıd város süttöri városrészében 
található. A nagymérető neogótikus templom 
1889-ben épült. Homlokzatának közepén ma-
gas torony ugrik elıre, sarkain egy-egy huszár-
torony áll. A templomban nyugszik Cziráki Mar-
git. A templom kitőnı orgonájáról híres. Egy-
házzenei hangversenyei egyre népszerőbbek. 

���� Fülöp Zita 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  4. rész 

Fertıd Szent András római 

katolikus temploma 

Szany római katolikus temploma 


