Vox Scholae
- Az iskola hangja –

2022/2023 tanév, 1. szám, november (Genezis)

Tartalomjegyzék:

Szerkesztői üdvözlet……………………………………...2
Lelkünk elérte a Forráspont-ját………………………...3
Őszi röplabda-házibajnokság…………………………..5
Fontosabb események novemberben………………..6
Kovács Ákos: Őszi tájkép……………………………...7
Riport Kovács Ádámmal, iskolánk diákönkormányzatának alelnökével……………………………………….…………………8
Felhívás a „Százszorszép” irodalmi pályázatra…..9
Várja ötleteiteket a DÖK………………………………10

1

Kedves Diákok!
Több, mint egy év kihagyás után, új szerkesztőkkel, újra jelentkezik a Vox Scholae. Szeretettel köszöntünk mindenkit!
Havonta, esetleg kéthavonta megjelenő újságunkban igyekszünk összeszedni nektek az eltelt időszakban történt,
vagy a közeljövőben történő fontos / érdekes eseményeket.
Reméljük ez a kis iskolaújság hasznos és szórakoztató lesz
számotokra.
A Vox Scholae szerkesztősége
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Lelkük elérte a Forráspont-ját
(Beszámoló a "Forráspont" nevű katolikus ifjúsági rendezvényről)

Több padányis diáknak

is lehetősége nyílt arra, hogy részt

vehessenek egy közös találkozásban Jézus Krisztussal szeptember
17-én a BOK (Budapesti Olimpiai Központ) csarnokban.

Idén is megrendezték a "Forráspont" nevű katolikus fiataloknak
szóló rendezvényt, amin iskolánk tanulóinak és tanárainak egy
csoportja részt is vett. A program részét képezte egy látványos és
felemelő dicsőítő koncert, egy szentségimádás, egy szentmise,
valamint

néhány

példa

értékű

ember

tanúságtételei,

építő

gondolatai: jelen volt Ivicsics Bori, aki elmondta, hogy sokszor a
keresztjeinken keresztül ismerjük meg a hivatásunkat, László Attila,
akitől megtanulhattuk, hogy Isten a szüleink által is gondoskodik
rólunk, Humayer Dávid, aki bebizonyította nekünk, hogy az utolsó
rajtkockából indulva is lehet győzelmet aratni és Fábry Kornél atya,
aki Boldog Carlo Acutis példája alapján beszélt arról, hogy
mindannyian potenciális szentek vagyunk. Az est főszereplője
azonban természetesen Jézus volt, aki, az Erdő Péter bíboros prímás
által celebrált szentmisén testében és vérében jelen is volt közöttünk.
A programokon a zenei szolgálatot a "Forráspont Band" és a "4
Akkord Show Kórus" teljesítette.
Tiszttartó Márton
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Őszi röplabda-házibajnokság
1. helyezett: „Csapdle Csabi” csapata
2. helyezett: „11. A” fiú csapata
3. helyezett: „9. A” csapata
Gratulálunk a díjazottaknak!
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Fontosabb események novemberben
- november 11.:
 alsó tagozat: Szent Márton ünnepe
 felső tagozat: Padányi-nap, Bolyai anyanyelvi
csapatverseny körzeti fordulója
- november 12.: Főegyházmegyei szavalóverseny és
rajzverseny
- november 15.: Bolyai anyanyelvi csapatverseny
gimnáziumi korcsoportjának regionális fordulója
- november 17.: „English is fun” angol nyelvi
rendezvény
- november 25.: „Vasember” Nepusz Bálint
Emlékversenyek
- november 30.: Adventi lelkinap az alsó tagozatban
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Őszi tájkép
Egy levél a földre hull.
Lassan már alkonyul,
És nemsokára
Az őszi tájra
Sötétség borul.
Még bágyadtan int a
Nap,
Tékozló sugarak
Emlékekből,
Képzeletből
Elém rajzolnak.
Az arcod felragyog,
Mint egy őszi tájkép.
Ahogy újra felnevetsz,
Csupa arany és bíbor
Minden árnyék.
Ilyen gyönyörű nem lehetsz.
A lusta Nap tavaszt
ígér.
Tavaszt ígér, nyarat remél,
De nézd, a dér
A fákhoz ér.
Belőled érkező,
Szíveden élősködő
Terhed voltam,

De elfutottam.
Növesztett az idő.
Fejem öledbe ejtettem,
Te egyetlen, aki hitt
bennem,
Ha megtorpantam,
Orra buktam,
A hitemet vesztettem.
Az arcod felragyog,
Mint egy őszi tájkép.
Ahogy újra felnevetsz,
Csupa arany és bíbor
Minden árnyék.
Ilyen gyönyörű nem lehetsz.
A lusta Nap tavaszt
ígér.
Tavaszt ígér, nyarat remél,
De nézd, a dér
A fákhoz ér.
Egy megfakult hajfonat,
Egy dobozban tejfogak,
Ennyi csak,
Ami megmarad
Ha szétosztod önmagad.

Ezer dolgom folyton
rág,
A sírodon a friss virág
Csak ritka vendég.
Nincs rá mentség,
Felőröl a világ.
Az arcod felragyog,
Mint egy őszi tájkép.
Ahogy újra felnevetsz,
Csupa arany és bíbor
Minden árnyék.
Ilyen gyönyörű nem lehetsz.
A lusta Nap tavaszt
ígér.
Tavaszt ígér, nyarat remél,
De nézd, a dér
A fákhoz ér.
A sötét már elvakít.
Szidj meg, vagy mondj
valamit.
Nagy hirtelen
A nyakszirtemen
Egy kéz végigsimít.

Kovács Ákos
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Riport Kovács Ádámmal, iskolánk
diákönkormányzatának alelnökével
Mi volt számodra a
legemlékezetesebb esemény a
gólyatáborban? (Ádám
gólyapásztorként volt jelen.)
Köszöm a kérdést! Szerintem a
legemlékezetesebb az éjszakai diszkó
volt, ami meglehetősen szokatlan
jelenség a gólyatáborban. Este
tábortűz szokott lenni, de most a
tűzgyújtási tilalom miatt erre nem került
sor, viszont őrületes limbózás és
táncpárbaj vette kezdetét, ami
számomra igencsak emlékezetes volt.
Mi a véleményed az iskola
közösségéről? Szerinted a diákok
ténylegesen közösséget alkotnak?
A táborban jelen levő kilencedik
évfolyam remek közösséget alakított ki
eme két nap táborozás során.
Mindenben segítették és támogatták
egymást. Mindenki nagyon nyitottan
állt a másikhoz, és ez az iskola szintjén
is megfigyelhető. Sokféle oszály van,
de a diákok közössége alapvetően
egész jó iskolánkban.

Indulsz idén a diákönkormányzati
elnökválasztáson, és ha igen, mik a
tereid elnökként?
Igen, indulni fogok a választáson.
Elnökként nagyjából azt csinálnám,
amit eddig: programokat szerveznék,
jelen lennék rajtuk segítőként vagy
résztvevőként, de az sem áll távol
tőlem, hogy egyszerre mindkettőt
csináljam, mint például a röplabda
bajnokságon. A tanulók segítségével
megpróbálnék új programokat
bevezetni, például a
diákönkormányzati gyűléseken említett
pingpong bajnokságot. Próbálnék
nyitott lenni, és egy viszonylag szoros
iskolai közösséget létrehozni.
Mi a véleményed egy esetleges
tanár vs diák focimeccsről? (Esetleg
a tavaszi focibajnokság keretében.)
Szerintem az összes diák nevében
elmondhatom, hogy: „nagyon adnám
tesó”, vagyis óriási esmény lenne egy
tanár-diák meccs, nem csak azért,
mert a diákok és a tanárok
összemérhetnék képességeiket;
hanem az ilyen mérkőzések erősítenék
a tiszteletet a tanárokkal szemben.
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Százszorszép
Újságunk irodalmi pályázatot indít. Írj egy verset, amiben
felhívod a figyelmet a tanárok megbecsülésének
fontosságára, és küldd el újságunk e-mail címére
(iskolaujsag@psc.edu.hu)! A beérkező pályamunkákat értékeljük, és a legjobb alkotások szerzőit jutalomban részesítjük. Mutasd meg a benned rejlő költőt, és mutasd meg
hogy te százszor szebb eszközökkel tudsz kiállni tanáraid
mellet, mint annyi más kortársunk! Rímvetésre fel!
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Várja ötleteiteket a DÖK
Iskolánk diákönkormányzata, a díszteremnél kihelyezett egy
ötletdobozt, amibe szeretettel várjuk építő gondolataitokat,
ötleteiteket. Az ötletdoboz mellett található egy zenei
kívánságdoboz, amin keresztül üzenhettek a iskolarádió
felelőseinek, hogy milyen zenét szeretnétek hallgatni a
harmadik szünetben. Arra kérünk titeket, hogy a dobozokba
kis papírdarabokat dobjatok!
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Tu Domine Spes
Mea

