Szőcs Mihály
A látszat csal
Forrón tőz le a Nap heve,
Sivatagban megy a teve,
Hátán csomag, jó nagy darab,
Fönn a púpon ül egy arab.
Az arab a tevét nyomja,
Mindkettınek nagy a szomja.
A teve már alig ballag,
Szól az arab: Segíts Allah!
S íme, csoda történt máris,
Feltőnik egy nagy oázis!
Az arab szeme fürgén kutat,
Hol lelheti meg a kutat.
Fel is fedez ott vagy tizet,
Mégsem éri el a vizet!
Csak este jön rá, mit látott,
Követte a délibábot!
A tanulság ebbıl annyi,
A látszatra nem kell adni,
S ki csak vágya után lohol,
Elnyeli a tüzes pokol!

Nyúl, 1992. (Gyermekeimnek!)

IV. évfolyam 1. szám

2009.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Üdvözlünk kedves Olvasó, a Kollégiumi Lap idei elsı számában.
Reméljük ebben a tanévben is segítesz minket színes ötleteiddel,
értékes írásaiddal!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
Krisztus útja szők és meredek; de
a hegycsúcsokra sem országutak
vezetnek.
Szent-Gály Kata
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
Áldják tehát az Urat irgalmasságáért, az emberek fiaival mővelt csodáiért!
Zsolt 106,31
A HÓNAP SZENTJE:
CLAVER SZENT PÉTER
Juan Pedro Claver 1580-ban született.
Szülei egyszerő és jóravaló, mélyen
vallásos parasztok voltak. 1593-ban
meghalt az anyja, s ı röviddel ezután
megkezdte teológiai tanulmányait,
mely befejezése után 1610-ben elindult Amerikába, ahonnan aztán nem is
tért vissza többé. Az elsı naptól kezdve olyan fenntartás nélkül adta át magát munkájának, hogy barátai csak
csodálkozni tudtak, a színesbırőek

szeptember/október

pedig tisztelettel vették körül. A néger
rabszolgák fogadására szolgáló nagy
amerikai kikötı Cartagena volt. Péter
30.000-nél több keresztséget szolgáltatott ki. Minden megkeresztelt rabszolga kapott egy érmet, s a nyakában hordta, hogy felismerjék keresztény voltát. Harmincnégy évet töltött
az életébıl a cartagenai kikötı körzetében. Amennyire csak lehetett, figyelemmel kísérte védencei sorsát, és
gondoskodott arról, hogy hitoktatásuk
folytatódjék. Ennek a férfinak az alakja, aki maga a legnagyobb szegénységben élt, kitörölhetetlenül belevésıdött az odaérkezı feketék mindegyikébe.
Élete vége felé alig aludt, vezeklı gyakorlatokat végzett vagy szemlélıdött.
Hetvenévesen sem csökkent nagy
tettereje; mindig kész volt a határozott
beavatkozásra s a nehézségek gyors
megoldására. 1651-ben betegeskedni
kezdett; le kellett mondania apostoli
tevékenységérıl. 1654. szeptember 7én végigfutott a hír a városon, hogy
haldoklik a szent. Hatalmas embertömeg győlt a halálos ágya köré: szerzetesek és szerzetesnık, a püspök,
gazdagok és szegények, rabszolgák
és gyermekek. 1654. szeptember 8-án
halt meg. XIII. Leó pápa 1888-ban
szentté avatta, majd 1896-ban az egész
néger misszió védıszentjévé tette.

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

Gólyatábori gondolatok 1.

Rumpelstilzchen
Teil 1: Gold aus Stroh!

Nagyon tetszett a sportnap! Szép volt a tábortőz, a biciklizés. A
végzıs kollégisták nagyon kedvesek voltak, szóval szerintem a
gólyatábor nagyon jó volt.
 Penczi Orsi
Szuperek voltak a közösségi programok (tábortőz, túrák, sport…).
Finom volt a reggeli/ebéd/vacsora, és minden táborlakó nagyon jó
fej volt. Nagyon tetszett az Elment a nyúl a bálba címő ének! ☺
 Kovács B. Csenge
Nekem legjobban a túrák, az ismerkedıs programok, a tábortőz, a
frizbifoci és a KÖZÖSSÉG tetszett. Szívesen átélném újra!
 Szalai Adrienn
Irtó jó volt, rengeteget nevettünk, a végzısök gitáros énekei is nagyon tetszettek! Legjobb élményeim egyike a frizbifoci volt.☺
 Sági Anna
Nagyon tetszett és remélem hogy a tanév során is hasonló szép
élményekben lesz majd részem! ☺ A végzısök nagyon jó fejek!
 Andrónyi Melitta
Nagyon klassz tábor volt! A végzısök táborzáró elıadása is
nagyon tetszett.
 Hidász Mirjam
Nagyon jó volt a tábor, fıleg az, hogy megismerhettük osztályfınökeinket, kollégiumi nevelıinket és kiválaszthattuk szobatársainkat!
 Hatvani Kata
Nagyon jól éreztem magam, sok barátot találtam! Örülök hogy elmentem!
 Kohár Viktória
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Ein Müller hat eine sehr schöne Tochter. Eines Tages trifft er den König und sagt:
"Ich habe eine Tochter. Sie kann aus Stroh Gold machen." Der König ist sehr gierig
und liebt Gold! Er schließt die Müllerstochter in einen Raum ein. Der Raum ist voll
mit Stroh. Er sagt, "Wenn du dieses Stroh nicht zu Gold machst in einer Nacht,
dann schneide ich dir den Kopf ab!" Das Mädchen kann kein Gold machen. Sie ist
sehr traurig und weint. Plötzlich erscheint ein kleiner Mann. Er hat eine lange Nase,
kurze Beine und einen roten Bart. Er sagt, "Ich mache aus dem Stroh Gold, wenn
du mir ein Geschenk gibst." Das Mädchen sagt, "Ich gebe dir meine Halskette,
wenn du für mich Gold machst!" Der kleine Mann nimmt die Halskette. Er macht
das Stroh zu Gold. Am nächsten Morgen ist der König froh. Der ganze Raum ist
voll mit Gold und er ist jetzt ein ganz reicher König! Aber der König will noch mehr
Gold. Er sagt zu dem Mädchen, "Du musst mehr Gold machen. Wenn du das
schaffst, wirst du meine Königin. Sonst werde ich dir den Kopf abschneiden."

Teil 2: Die Hochzeit
In der Nacht kommt der kleine Mann wieder. Er sagt, "Ich mache aus dem Stroh
Gold, wenn du mir ein Geschenk gibst." Aber das Mädchen hat kein Geschenk für
den kleinen Mann. "Dann will ich dein erstes Kind haben, wenn du Königin bist.",
sagt der kleine Mann. Das Mädchen ist sehr traurig aber sie muss "ja" sagen. Der
kleine Mann macht das Stroh zu Gold und schon wieder ist der Raum voll mit Gold!
Der König ist ganz glücklich. Am nächsten Tag heiratet er die Müllerstochter. Sie ist
jetzt die Königin. Ein Jahr später wird das erste Kind von der Königin geboren eine wunderschöne kleine Prinzessin mit goldenen Haaren. Auf einmal erscheint
der kleine Mann. Er stampft auf den Boden und sagt, "Gib mir dein Kind!" Die
Königin liebt ihr Kind. Sie sagt, "Nein, Nein, Nein! Du kannst alles Gold im
Königreich haben. Aber du kannst mein Kind nicht haben!" Die Königin ist sehr
traurig und weint.

Teil 3: Drei Chancen
Der kleine Mann hat Mitleid mit ihr und sagt, "Du kannst dein Kind behalten wenn
du raten kannst, wie ich heiße! Du hast drei Chancen." Die Königin schaut den
kleinen Mann an. Sie fragt, "Heißt du Heinz?" Der kleine Mann stampft auf den
Boden und sagt glücklich: "Nein!" Die Königin ist verzweifelt. Sie fragt, "Heißt du
Baltasar?" Der kleine Mann hüpft in die Luft und sagt glücklich, "Nein!". Er ist so
glücklich, dass er ein Lied singt: "Ach, wie gut dass niemand weiß, dass ich
Rumpelstilzchen heiß!" "Ach, wie gut dass niemand weiß, dass ich
Rumpelstilzchen heiß!" Die Königin schaut den kleinen Mann an. Sie sagt, "Dann
musst du Rumpelstilzchen heißen!" Der kleine Mann ist ganz böse. Er stampft auf
den Boden, er hüpft in die Luft und auf einmal springt aus dem Fenster des
Schlosses. Er wird nie wieder gesehen! Die Königin lebt glücklich bis an ihr
Lebensende.

11

Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:

Gólyatábori gondolatok 2.
Nagyon tetszett minden, a programok fantasztikusak voltak!
 Willmann Attila
Remek tábor volt, tele ötletes programokkal!
 Juhász Mira
A sok jó és poénos programok mellett nem volt idınk unatkozni!!!
 Marton Veronika
A sok jó program mellett szuper ötlet volt az éjszakai túra! A végzısök is jó fejek voltak!
 Lukács Ágoston
A foci és a gyalogtúra nagyon tetszett, a sportnap vicces és szórakoztató volt!!!
 Kappel Tamás

Megfejtés: Pilinszky János

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

A néptánc, a sportnap és a biciklitúra tetszett a legjobban! Nagyon jól megszervezték ezt a tábort!
 Kovács Viktória Lejla
Szuper programok voltak, a végzısök pedig nagyon kedvesek. Az
éjszakai tábortőz mellett az éneklés szép volt!
 Hegedüs Noémi
A programok jók voltak és színesek! Örülök, hogy ott lehettem.
 Gál Rita
Nagyon tetszett a sok ötletes program!

 Hegedüs Roland

Nagyon jól éreztem magam, és még maradtam volna pár napot!
 Vitáris Kitti
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Szeretet-sziget

Októberi megemlékezéseink

2009. szeptember 15-én egy egész éves kihagyás után ismét
megalakult Márti néni vezetésével a Szeretet sziget, mely
kéthetente kedd esténként kerül megrendezésre. Az alkalmak
programja nagyon színes. A játékok mellett természetesen
fontosak a lelki dolgok is. Az összejövetelekre fıként az általános
iskolás korosztályt várjuk, de szívesen fogadunk minden
érdeklıdıt is aki szeretné a keddi estéket vidáman és játékosan
eltölteni!
 S. M. M.

Október 6-án a "B." csoport tanulóinak elıadásában a kollégium
ünnepi megemlékezést tartott az Aradi Vértanúk emlékezetére.
Október 21-én az "F." csoport tanulóinak elıadásában emlékeztünk meg 1956 hıseirıl.
Mindenszentek ünnepéhez közeledvén kollégiumunk diákjai közösen emlékeztek meg szeretteikrıl.
„E mai napon, szeretteim, mindvalamennyi szenteknek emlékezetét egy közös ünneplésnek vígságával üljük. Mert hitvallásuk minél szilárdabb volt a szenvedésben, annál ragyogóbb most a tisztességben… Lépjünk mi is erre az útra, siessünk a mennyei hazába, melynek polgárai közé felvétettünk!”
Beda Venerabilis

Országos Ifjúsági Találkozó: Nagymaros
Október 3-án ismét megrendezésre került a nagymarosi Ifjúsági
Találkozó, melynek programja a megszokott módon zajlott. A fı
elıadást Barsi Balázs atya tartotta. A témája mindenkit megragadott. A mai kor egyházi problémáit, a XXI. századi ember test és
életmódkultuszának helytelenségét fejtegette. A következı program egy szabadon választható fakultáció volt. A lehetıségek széles körőnek bizonyultak ezért nehéz volt a döntés, csapatunk szétszóródott a szélrózsa minden irányába. Néhányan a Duna partjára
mentek kiscsoportos beszélgetésre vagy a Mővelıdési Központban tovább hallgatták az elıadót. Az ebédszünet után szentségimádás kezdıdött majd egy szabadtéri mise zárta a találkozót. Felemelı élmény volt több száz fiatallal együtt dicsıíteni az Urat. Körülnézve csak mosolygó arcokat lehetett látni, pedig az idı nem
volt a legkegyesebb hozzánk. A ragyogó napsütés ellenére az esti
órákra a levegı már nagyon lehőlt és hideg szél támadt.
Este hét órakor szomorúan vettük tudomásul, hogy indulnunk kell
haza. Mindenki új élményekkel gazdagodva szállt fel a buszra ahol
sokan átaludták a hazáig tartó utat a fárasztó de nagyon szép nap
után.
 Nemes Alexandra
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Gólyabál
Idén is megrendezésre került kollégiumunkban a gólyabál. A 12.
évfolyam tanulói nagy lelkesedéssel, az új kollégisták enyhe félelemmel főszerezett kíváncsisággal várták a Nagy napot. Ahogy az
évek alatt megszokhattuk a gólyák részt vettek egy reggeli tornán.
A korai ébresztı ellenére, mindenki percek alatt a tornateremben
termett és nagy lelkesedéssel rótta a köröket. ☺
Este a gólyabálon elkezdıdött a újak bevonulása a díszterembe.
Mire átértek a végzısök sorfalán arcuk minden egyes négyzetcentiméterét rúzs és szemceruza foltok borították. Jót nevettek
egymás ábrázatán, mint ahogy a közönség is mosolyogva fogata
az évek óta bevett szokásnak számító arcfestést. Rövid bevezetı
után különbözı feladatokat láthattunk: például mindhárom csoport
egy-egy színdarabot adott elı majd a karaoke, tánc és egyéb humoros ügyességi gyakorlatok következtek. Záró eseményként pedig az eskü. A beavatás végeztével egy rövid szünet után elkezdıdött az est végéig tartó tánc, melyhez idén a príma zenét Dj.
Lia szolgáltatta!
 Nemes Alexandra
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Iskolánk énekkara Amerikában
Október 23-án hajnalban indult énekkarunk tele izgalommal és
kíváncsisággal Amerika felé. Sokunknak ez volt élete elsı
repülıútja. Schwechat-i indulást követıen Londoni átszállás után
meg sem álltunk San Francisco-ig. A repülıút 14 órás volt. Ugyan
teljes ellátást kaptunk a hosszú út alatt, de azért sokan már akkor
visszasírtuk a magyaros ételeket! ☺ Ottani idı szerint 17.00-kor
érkeztünk meg Oaklandba, ahol nagyon kedves, örömteli
fogadtatásban volt részünk. A Pacific Boychoir tagjainak
családjainál voltunk elszállásolva. Mindegyikünk nagyon elégedett
volt a családokkal és az ellátással. Rengeteget beszélgettünk
vendéglátóinkkal, nagyon érdekelte ıket Magyarország és az itteni
élet. Vasárnap a Grace Cathedral-ban léptünk fel. Mint
vendégkórus sajnos csak egy számot énekelhettünk, de ezzel is
nagy sikert arattunk! ☺ Meglepetésünkre a koncert végén sok, már
Amerikában élı magyar jött oda hozzánk könnyes szemmel és
mondott köszönetet szereplésünkért! Kedd reggel indultunk Santa
Cruz-ba, ahol a Kirby magániskola tanulói és családjaik már
nagyon vártak minket. Sok érdekfeszítı elıadást tartottunk a
magyar zene történetérıl amit néptánccal és dalokkal tettünk még
színesebbé. Csütörtökön indultunk tovább San Ramon-ba. Mielıtt
megismerkedhettünk volna a kinti tartózkodásunk alatt immár a
harmadik vendéglátó családunkkal, megmártózhattunk a melegnek
épp nem mondható Csendes-óceán vizében! ☺ Pénteken egy igazi
amerikai focimeccsen adhattuk ki maradék energiánkat,
szombaton pedig egy hatalmas hullámvasút-parkban
szórakozhattunk. Rengeteget kirándultunk és a híres Golden Gate
hídat is megcsodálhattuk. Vasárnap délben indultunk vissza a
meleg nyárból
Magyarországra. Felejthetetlen élményekkel
gazdagodtunk mindnyájan és nagyon várjuk a következı
találkozást Gyırben 2011. tavaszán. Köszönjük mindenkinek a
közremőködését, aki segítette utazásunk megvalósulását!
 Visy Orsolya
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Csiszér László és zenekarának
koncertje
Szeptember 24-én csütörtökön este Csiszér László és zenekara
látogatott kollégiumunk dísztermébe. Az est keresztény könnyőzenei dicsıítı koncerttel kezdıdött, majd Csiszér Erika tett tanúságot. A program Nagy Zsolt elıadásával folytatódott és imával
zárult. Ezt követıen a résztvevık agapén vehettek részt, ahol beszélgethettek pannonhalmi és volt aporos diákokkal is. Az eseményre a kollégistákon kívül több tanárunk és a környékbeliek is
ellátogattak. Kellemes és tartalmas este volt!
 S. M. M.

Teaház
Az új tanév kezdetével mindenki visszakerült a régi kerékvágásba. Kollégiumunkban évrıl évre, hónapról hónapra, megrendezésre kerül egy esti, közösségi összejövetel, ami a teaház nevet
viseli. Ezt elevenítettük fel 2009. szeptember 22-én 20 órától a
tetıtéri informatika teremben, ami erre a két órára tejesen átalakult. A falakat, színes batikolt kendık borították a földön elhelyezet asztalkákon apró gyertyák égtek. A hangulat adott volt egy
közösen eltöltendı szép estéhez. Az ajtón belépve minden résztvevı egy apró cédulát kapott. Minden cédula egy asztalt jelképezett, így az emberek összekeveredtek, akarva akaratlan új arcokkal kerültek egy csoportba. Egy kis beszélgetéssel indítottunk
majd megnéztünk egy PowerPoint bemutatót. Nagyon megható
képkockákat sorakoztatott fel a rövid vetítés, ami elegendı témát
szolgáltatott a további beszélgetésekhez. Közös gitáros énekekkel zártuk az estét.
Reméljük az idei év során is gyakran lesz alkalmunk összeülni és
egy jót beszélgetni egy csésze gızölgı tea mellett!
 Nemes Alexandra
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Pécsi Nemzetközi Ifjúsági találkozó:
2009. október 23-25.
A Taizé-i Közösség egyik önkéntese szeptember 29-én este a
díszteremben egy vetítéssel egybekötött elıadást tartott közösségérıl a kollégiumi csoportoknak valamint meghívta diákjainkat az
október 23-25 között megrendezésre kerülı pécsi Nemzetközi Ifjúsági Találkozóra.
Október 23-án pénteken reggel izgatottan indultunk el Budapestrıl
a közös különvonattal Pécsre. Már a vonatútnak is különleges, felszabadult hangulata volt, s a hosszú út alatt több, rég nem látott
ismerıssel futottunk össze és persze aporos diákokból sem volt
hiány! A kezdeti megszeppentségünk indokolatlan volt, hiszen a
találkozón résztvevı fiatalok mind egytıl egyig nyitottak, közvetlenek voltak. Hihetetlen érzés, amikor 5000 fiatal a világ különbözı
országaiból egy célért összefog és ez a cél a lelki megnyugvás,
feltöltıdés, kikapcsolódás.
Pécsett mi résztvevık családoknál, plébániákon voltunk elszállásolva. A program nagyon színes volt. Különféle lehetıségek közül
választhattunk például: Gospel kórus koncertje, hagyományırzı
kulturális programok, elıadás a cigány vallásról vagy arról, hogy a
vakok hogyan élik meg hétköznapjaikban a kereszténységet. Hallhattunk a Szentlélekrıl és még sok más érdekes témáról. Esténként közös meditációk és elmélkedések voltak valamint kiscsoportos beszélgetések. Mi egy német nyelvő kiscsoportban voltunk, különbözı nemzetiségő: brazil, német, belga, francia, szlovén, osztrák és magyar fiatalokkal. Vasárnap mindenki részt vett a szállásadók egyházközösségének miséjén/Istentiszteletén. Ezután egy
záró elmélkedés következett.
Fáradtan, de élményekkel gazdagon búcsúztunk egymástól majd
hazafelé indultunk. Csak miután hazaértünk döbbentünk rá, hogy
milyen gyorsan eltelt ez a tartalmas három nap!
 Négele Petra
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 1. rész
Mosonmagyaróvár Szent
Gotthárd Plébániatemploma
Mosonmagyaróvár központjában, a sétálóutcán, a Szt. László téren található a Szt.
Gotthárd Plébániatemplom, mely a XVIII.
században épült. A középkori eredető egyhajós,
barokk
stílusú
templomot
Jummersparch Frigyes magyaróvári építész
építette, amit barokk belsı jellemez, altemploma Habsburg Frigyes fıherceg és feleségének temetkezési helye.
 Szalai Adrienn

Levél Római
Katolikus Temploma
Az Ujhelyi Imre tér 3. szám alatt áll, a templom tornya a XVI. században, a török elleni
háborúk idején ırtoronynak épült az akkori
temetı közepén. Eredetileg hatszöglető kısisakú tornya volt, amelyet 1992-es felújítás
során fedtek be a ma is látható módon. A hajót 1670-ben a katolikus szászok építették
hozzá. A plébánia 1794-ben épült.
Védıszentje Szent László, az oltárképe ”Szent László vizet fakaszt a sziklából”, Samodai József festı, restaurátor, egyházmővész festette 1971-ben.
 Rádoki Luca
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