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Új levelek bújnak végre,
virág nyílik a réten.
Rügyek kúsznak elı amott
egy kis tisztás ölében.
Újra csapkodnak a szélben
a villás farkú szárnyak.
A hős szellıben hernyó rág
egy friss, zöldellı ágat.
Ezernyi virág illata
színes felhıt kavar.
Nincs már kopasz lombkorona,
eltőnt az ıszi avar.
Kímél már a maradi tél
fagyott, zúzmarás dere,
és messze még a nyári nap,
elménk játszik csak vele.
Megszületett egy új tavasz,
mégis régi jó barát.
Pihentetni vágyik végre
a megfáradt földanyát.

2011.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Végzıseinknek sikeres érettségi vizsgaeredményeket, kollégistáinknak, technikai dolgozóinknak és nevelıinknek pedig sok szép élményt és felüdülést hozó
pihenést kívánunk a nyári szünidıre!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
A bölcs elfelejti a sértést, a hálátlan a
jótetteket!
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak
kölcsönös szeretettel, mert aki felebarátját szereti, teljesíti a törvényt. Ezeket a
parancsolatokat: „Ne paráználkodjál, ne
ölj, ne lopj, (hamisan ne tanúskodjál)
másét ne kívánd”, s a többit mind ez az
egy foglalja össze: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”. A szeretet nem
tesz rosszat a felebarátnak. A törvény
tökéletes teljesítése tehát a szeretet.
Róm 13,8-10
A HÓNAP SZENTJE: PRÁGAI SZENT ÁGNES

Ágnest apja sakkfiguraként ide-oda
mozgatta jellemtelen politikai játékainak sakktábláján. Elıször eljegyezte a
a sziléziai herceg, Henrik egyik fiával,
majd II. Frigyes császár trónörökösével. Hamarosan a hatalmas angol király, III. Henrik, valamint maga - az
idıközben megözvegyült - II. Frigyes
császár is versengett Ágnes kezéért.
1230-ban váratlanul meghalt Ágnes
apja, s ekkor a pápa, IX. Gergely segítségével Ágnesnek sikerült rávennie
Frigyest, hogy adja vissza szabadsá-

május/június

gát. A huszonöt éves hercegnı Prága
város peremén, a nyomornegyedben
keresett magának egy kis házat. Hamarosan minoriták érkeztek Prágába.
Ágnes rávette testvérét, Vencel királyt,
hogy építtessen nekik kolostort közvetlenül a kis ház közelében, ahol lakott. 1234-ben átvette a kolostor irányítását, amely körül csakhamar kórházak és árvaházak, menhelyek és
lepratelepek egész koszorúja létesült.
A gazdagok közül is többen csatlakoztak hozzájuk vagyonukkal és munkaerejükkel. Különleges jelentıségő lett
egy kórház-alapítása, melyben az
ápolói munkát volt keresztes vitézek
vették át. A hercegnı szerény otthonából hamarosan egész városnegyed
lett, melyben három templomot is építtetett. Ágnes kolostora olyan vonzerıt
jelentett, hogy II. Ottokár legidısebb
leánya, valamint a legelıkelıbb nemesi családokból 12 leány kérte a fölvételét. Hamarosan újabb és újabb kolostorokat tudtak alapítani. Ágnes hetvenhét éves korában, 1282-ben halt
meg.
Urunk és Istenünk, ki szent Prágai
Ágnesnak megadtad, hogy lemondva
a királyi pompáról, alázattal vállalja a
keresztet, kérünk, példájával taníts
minket arra, hogy megtegyük akaratodat, és az ajándékoknál jobban szeressük ajándékozó Jóságodat!

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

Kollégiumi búcsúztató: 2011. április 28.

Mese németül és angolul

Mint ahogy egyszer minden véget ér, úgy mi is elérkeztünk az egymástól és a szép diákéveinktıl való búcsú pillanataihoz. Ezen alkalom megkoronázásaképpen került sor az érettségi elıtti hét ünnepélyes, vagy épp vidám és bolondos eseményeire.
Utolsó együtt töltött pillanataink a szerda esti kollégiumi szerenáddal kezdıdtek. Az esti órákban néhány kedves dallal búcsúztunk el
mi harminc ketten végzısök, nevelıinktıl és diáktársainktól. Másnap az iskolai bolondballagás mókás perceit a kollégiumi búcsúztató követte. Miután megkaptuk a batyut a hamuban sült pogácsával,
pár megható ballagási énekkel vonultunk végig az épületen. Alsóbb évfolyamos társainkat képviselve Fülöp Zita búcsúztatott el
minket. Ehhez még hozzájárultak a szép versek, zongoradallamok
és könyörgések, melyekkel fiatalabb kollégista társaink Isten áldását kérték további életünkre. A tizenkettedikesek nevében Varga
Csenge búcsúzott a kollégiumtól. Csaba bácsi emlékül minden
végzıs diáknak egy szép könyvvel kedveskedett. A búcsúztatót
ünnepi vacsora követte, melyet kilencedikes diáktársainknak is köszönhettünk, hiszen ık szolgálták fel ezt nekünk. A hosszú nap
után még mindig nem voltunk elég fáradtak ahhoz, hogy a szerenádra induljunk. Azon az estén minden végzıs osztály felkereste
osztályfınökeit és tanárait, hogy szép és megható énekekkel búcsúzzon el tılük, megköszönve az elmúlt évek fáradságos munkáját. Április 30-án, szombaton délután került sor az iskolai ballagásra. Sokunk számára megható pillanat volt a vonulás az iskolán át
éppúgy, mint Laci bácsi és Ferenc atya búcsúzó szavai is. Úgy
gondolom, a középiskolából való
elballagással és az érettségi
vizsgák megírásával ismét életünk egy jelentıs fordulópontjához értünk.
 Vadas Evelin

Die alte Bettelfrau
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Es war einmal eine alte Frau, du hast wohl ehe eine alte Frau
sehn betteln gehn? diese Frau bettelte auch, und wann sie etwas
bekam, dann sagte sie 'Gott lohn Euch.' Die Bettelfrau kam an die
Tür, da stand ein freundlicher Schelm von Jungen am Feuer und
wärmte sich. Der Junge sagte freundlich zu der armen alten Frau,
wie sie so an der Tür stand und zitterte 'kommt, Altmutter, und
erwärmt Euch.' Sie kam herzu, ging aber zu nahe ans Feuer
stehn, daß ihre alten Lumpen anfingen zu brennen, und sie wards
nicht gewahr. Der Junge stand und sah das, er hätts doch
löschen sollen? Nicht wahr, er hätte löschen sollen? Und wenn er
kein Wasser gehabt hätte, dann hätte er alles Wasser in seinem
Leibe zu den Augen herausweinen sollen, das hätte so zwei
hübsche Bächlein gegeben zu löschen.

The old beggar-woman
There was once an old woman, but thou hast surely seen an old
woman go a-begging before now? This woman begged likewise,
and when she got anything she said, "May God reward you." The
beggar- woman came to a door, and there by the fire a friendly
rogue of a boy was standing warming himself. The boy said kindly
to the poor old woman as she was standing shivering thus by the
door, "Come, old mother, and warm yourself." She came in, but
stood too near the fire, so that her old rags began to burn, and
she was not aware of it. The boy stood and saw that, but he ought
to have put the flames out. Is it not true that he ought to have put
them out? And if he had not any water, then should he have wept
all the water in his body out of his eyes, and that would have
supplied two pretty streams with which to extinguish them.
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:
REJTVÉNYVIRÁG
KITÖLTÉSE:
Alkoss értelmes
szavakat a virágok
közepén található
összekevert betőkbıl! Mindig a nyíltól
indulj el az óramutató járásával megegyezıen! Melyik
szó olvasható a
középsı virágban?

SUDOKU
KITÖLTÉSE:
A négyzetháló MINDEN sorában/
oszlopában/3x3-as
egységében
szerepeljenek a
számjegyek 1-9ig
ISMÉTLİDÉS
nélkül!
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Magyar irodalom és nyelvtan
írásbeli érettségi vizsga
Idén is, mint minden évben a magyar írásbeli érettségivel kezdıdött a végzısök oly „várva-várt” idıszaka. Laci bácsi iskolánk
igazgatója az aulában összegyőlt diáksereghez intézett pár megnyugtató és bíztató mondat után ellátott bennünket hasznos információkkal is. Helyeink elfoglalása, valamint némi adminisztráció
után megkaptuk a két részbıl álló feladatsort. Az elsıre 60 perc
állt rendelkezésünkre (szövegértés). A második részben érvelés
vagy novella vagy verselemzés között választhattunk. Javaslom,
hogy a piszkozati lapra csak apró gondolatokat írjatok, mert az
átmásolásra nem marad idıtök! Segédeszközként a Magyar Helyesírási Kéziszótárt használhattuk.
 Oroszi Julianna

Matematika írásbeli érettségi vizsga
Matek érettségi elıtt nem féltem, hiszen arra elıtte este készülni
már nem lehet. A 4 év rutinja kellett ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a feladatokat. Szerencsére vihettünk magunkkal függvénytáblázatot, ami igen hasznos dolog, hiszen számos képlet van
benne. Fontosnak találom, hogy az ember 12.-ben megtanulja
használni a függvénytáblázatot, hiszen ez adja az érettségi legalább 50%-át. Ezen kívül praktikus dolog számológépet, körzıt és
vonalzót vinni. Szinte minden érettségin van kombinatorikai feladat, úgyhogy azt jól tanuljátok meg! Szerintem az idei évben
egészen nehéz volt a feladatsor, bevallom könnyebbre számítottunk, hiszen a tavalyi is húzós volt. A választható feladatok között
meglepı, de volt fizikai számítás is, szerintem erre senki sem
számított. Összességében véve az idei matematika érettségi szerintem nehéz volt, viszont évfolyamunk egészen jól teljesített. Sok
sikert az utánunk jövı generációnak!!
 Négele Petra
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Emelt szintő
történelem írásbeli érettségi vizsga
Május 4-én írtuk az emelt szintő történelem érettségit a Kazinczy
Ferenc Gimnáziumban. Fél nyolcra kellett megérkeznünk. Az eligazítás után a termekben beosztás szerint elfoglaltuk a helyeinket. Az atlaszainkat ellenırzés után kaptuk csak vissza.
A 90 perces teszt-rész alatt semmi segédeszközt nem használhattunk. Az elızı évekhez képest más jellegő feladatok domináltak, pl.: kifejtésesek helyett inkább tippelıseket kaptunk. A második részre azaz az esszékre 150 perc állt rendelkezésünkre. Az
elızı évekhez képest szerintem ez nehezebb volt. Sokkal mélyebb tudásanyagot igényeltek, mint amit a próba érettségik alatt
megszoktunk. Az írásbelink eredményeit május 31-én nézhetjük
meg iskolánk könyvtárában.
 Egri Krisztina

Német és angol
írásbeli érettségi vizsga
Az angol és a német középszintő írásbeli érettségikre május 5-én
és 6-án került sor. Az olvasott szöveg értésére 60, a nyelvhelyességre és a halott szöveg értésére 30-30, míg a levelek megírására szintén 60 perc állt rendelkezésünkre. Az íráskészség feladatainál engedélyezett volt a szótárhasználat is.
Az angol érettségi legnehezebb feladatai több diák elmondása
alapján a hallott szöveg értése és a nyelvhelyesség voltak. A német érettségin szintén nem volt könnyő a hallás utáni értés, ezek
közül is a legnehezebb a 3. feladat volt. Ám a levelek témái nem
voltak bonyolultak: elıkerültek a nyári programok, egy zeneiskolába való beiratkozás, az internet, valamint a vásárlási szokások is.
Az eredményeket még nem tudjuk mindannyian, szóbeli vizsgáink
június közepén lesznek, tehát még lesz esélyünk a javításra.
 Vadas Evelin
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Tavaszi kollégiumi sportnap
Egy május végi csütörtökön kollégiumunkban megrendezésre került a tavaszi sportnap. A program célja az volt, hogy a diákok
egészségesebben éljenek, többet mozogjanak. A két órás vetélkedın hét csapat versengett egymással hat helyszínen a kollégium sportudvarán. A különbözı feladatokra minden állomáson
pontokat kaptunk, amelyeket a végén összesítve kiderült, melyik
a kollégium legsportosabb csapata. A verseny fejlesztette a közösségi életet is, hiszen a csapatmunka, az egymásért való szurkolás is jelentıs szerepet kapott. A sportnap zárásaként frissítıket kaptunk, a gyıztes csapatok sorrendjének kihirdetése viszont
még az évzáróig várat magára!
 Sz. A.

Vitáris Kitti:
8. évfolyamos kollégista

Móci
Móci az erdıben sétál
Érzi közeleg a nyár.
A fákon elnyílt minden virág.
Helyüket a levelek vették át.
Móci az erdıben sétál
Szemügyre vesz főt, fát
Főben hangyát, fán madarat lát
Örül, mert már közeleg a nyár.
Móci az erdıben sétál
Háta mögött egy várost lát
Gondolja, de jó is itt nekem
Az erdıben van az én helyem.
9

Versenyeredményeink

Földrajz írásbeli érettségi vizsga

A Gyır városi kollégiumok közötti mezei futóversenyen valamint a
sakk és kosárlabda versenyen májusban ismét szépen szerepeltek
kollégistáink. Elért helyezéseink a következık voltak:
Mezei futóverseny:
II. helyezett: Kappel Tamás
V. helyezett: Süle Marcell
Sakk verseny:
IV. helyezett: Cséfalvay Bálint
VII. helyezett: Dobos Imre; Kántor Máté
Kézilabda csapatunk III. helyezést ért el. A részt vevı diákok:
Hegedüs Roland; Kiss Balázs; Kiss Bence; Kozicz Benjamin;
Marton Erik; Márkus Marcell; Süle Marcell; Willmann Attila

Május 12.-én 11. évfolyamosként elırehozott középszintő földrajz
érettségit írtam, mely két részbıl állt: az elsı részben egy topográfiai feladatsort kaptunk, azaz vaktérképen kellett felismernünk a
folyókat, városokat, hegyeket 20 perc alatt. A második részre 75
percünk volt. Itt különbözı feladatokat kellett megoldanunk, amit
megspékeltek egy kis számolással, atlaszhasználattal, szerkesztéssel. Személyes tapasztalatom szerint ez az érettségi jóval
könnyebb volt az elızı évek feladatsorainál, ettıl függetlenül sokunk jobb eredményre számított, bízunk abban, hogy a szóbelivel
el tudjuk érni a kívánt eredményt.
 Steiner Flóra

Hidász Glória

Habár a fizika nem tartozik a gimnazisták kedvenc tantárgyai közé, május 17-én kedden reggel egy osztályt megtöltı tanulók csoportja - köztük én is - nekivágott a középszintő fizika érettséginek.
A csoport, szinte egészérıl elmondható, hogy az elmúlt két év során kemény erıfeszítéseket tett azért, hogy a vizsgán eredményesen tudjon szerepelni. A feladatsor néhány kérdése a tanórákon tanultakon túlmenı tudást is igényelt. Az elsı rész, amely 20
feladatból állt, sokféle témát érintett, köztük az energiatakarékos
izzókról, radioaktivitásról, ısrobbanásról és üstökös pályájának
jellemzıirıl. A második rész két kötelezı és egy választható feladatból állt: mechanika - munka/energia/teljesítmény - bolygó és
csillag helyzetének vizsgálata; legtöbben ezt a feladatot választották. Az utolsó kérdés hétköznapibb témájú volt, de emellett konkrét adatokban szegényebb, mint az elızı csillagászattal kapcsolatos kérdés. Ám ez a kérdéssor is pontos hıtani ismereteket igényelt. Számomra nehezebb volt, mint amire számítottam, persze
ez a tapasztalat egyénenként változó lehet. Az idıkeret elég szőkös volt, összesen 2 óra, melyet szinte minden vizsgázó kihasznált.
 Vogl Eszter

7. évfolyamos kollégista

Nyári élet
A strand teli van emberekkel
Homokban játszadozó gyerekekkel.
A serdülık még a vízben úsznak
Az öregek már csak csónakáznak.
A parton gyümölcsöket esznek
Dinnye málna és cseresznye.
Minden felnıtt és gyerek kedvence
Ezzel eszik magukat degeszre.
Nem kell tanulni, mint egész évben
Az iskola kapuja is zárva végre.
Kiáltás száll fel az égbe
Hurrá nyaralhatunk végre!
8

Fizika írásbeli érettségi vizsga

5

Emelt szintő biológia
írásbeli érettségi vizsga
2011. május 11-én került sor az emelt szintő biológi érettségi vizsgára, amit a mi biológia faktos csapatunk a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában írt.
Rengetegen vizsgáztunk, öt teremben voltunk szétosztva, kb. 25en termenként. Kezdés elıtt névsor alapján ültettek szét minket.
Pontosan 8 órakor kezdhettük a munkát, összesen 4 órát kaptunk
a feladatok megoldására. Segédeszközként használhattunk számológépet. Szerintem az idei biológia érettségi elsısorban nem a
tényleges biológia tudást mérte, inkább a szövegértésre fektette a
hangsúlyt.
 Jánosa Leonetta

Emelt szintő kémia
írásbeli érettségi vizsga
Május 12-én, csütörtökön került sor a kémia érettségire, amit a Kazinczy Ferenc Gimnáziumban írtam meg. A feladatlap megoldására emelt szinten négy órát kaptunk, ami elegendı is volt. Az érettségihez a számológép mellett négyjegyő függvénytáblázatot is
használhattunk. A legtöbben két-három különbözı kiadást is elhoztak magukkal, hogy biztosra menjenek. Én is sok hasznos adatot
tudtam meg belıle, nagy segítségemre volt. Az érettségi többféle
feladatból állt: bemelegítésként egy táblázatot kellett kitöltenünk,
ami szerencsére könnyebb volt, mint az elmúlt években. Ezután
még sokféle feladattal tesztelték elméleti tudásunkat: az esettanulmány során egy érdekes cikket olvashattunk a szervezetünk öregedésérıl és kísérletet is kellett elemezni. A kilencbıl négy volt
számítási feladat, szerintem ezeket volt a legnehezebb megoldani.
Összességében úgy gondolom, hogy egy igazán korrekt feladatsort állítottak össze ebben az évben.
 Varga Csenge
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Forró Cappuccino koncert
A Forró Cappuccino együttes ebben a tanévben
is megörvendeztette a kollégistákat vidám koncertjével. Május 19-én este a kollégium dísztermében egy fergeteges partival ünnepeltük, dicsıítettük Istent. Felcsendült sok ismerıs és számunkra kevésbé ismert dallam, hol pörgıs, hol pedig lassú ritmusban. Megtanultunk különbözı nyelveken dalolni és táncolni.
Változatos eredető és stílusú énekekkel és táncokkal telt ez a remek este, melynek zárásaként kis süteményekkel, üdítıvel kedveskedtünk vendégeinknek. Köszönjük az együttesnek, valamint
a móri közösségnek, hogy hangulatos zenéjükkel színt vittek a
kollégium mindennapjaiba, és éreztették a diákokkal a közelgı
nyár szabadságát!
 Hunyady Anna

Budapesti kirándulás
Május 21-én szombaton reggel indult kollégiumi csoportunk Budapestre. Kelenföldi leszállást követıen villamossal folytattuk az utazást a város szívébe. Egy rövid séta után felszálltunk a Hopp on
Hop off 2 órás városnézı buszra hogy megcsodálhassuk fıvárosunk nevezetességeit. Majd átsétáltunk a Lánchídon keresztül a
Várba, ahol szintén tettünk egy nagy sétát és közben fagyiztunk is
egyet. Ezek után ellátogattunk Budapest híres öt csillagos szállodájába a Hiltonba, ott több lakosztályba is bepillanthattunk, ahol
nemzetközi hírességek szoktak megszállni, valamint megcsodáltuk az elnöki lakosztályt, ahol nagyon elbővölt minket a panoráma
és a luxus-körülmények. Egy kis szabadprogram után vonatra
szálltunk és hazafelé indultunk kipihenni az utazás fáradalmait.
Köszönjük Nyul Eszter csoporttársunk anyukájának, valamint
Márti néninek, hogy megszervezték számunkra ezt a csodálatos
programot!
 Honvéd Veronika & Marton Johanna
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