Hunyady Anna
Láss csodát
Hunyady Anna illusztrációjával
Láttad-e az istállót jászollal, kisdeddel?
Láttad-e, ahogy a galamb felröppen?
S hallottad-e az Atyának mélyzengı szózatját?
İ szeretett fiam, İ a messiás.

IV. évfolyam 3. szám

Láttad-e a bort, mit Kánában ittak?
Ettél-e a hétbıl, melybıl ezrek jóllaktak?
S hallottad-e a boldogság nyolc titkát,
Szeretı Atyánknak óvó vigaszát?
S láttad-e İt, amint bevonul szamáron?
Láttad-e ıt, amint szolgálón lábat mos?
Láttad-e, ahogy az olajfák hegyén
Gyötrıdve könyörög s esd enyhülésért?
Láttad-e ahogy a szolgák arcul verik?
Hallottad-e a háznép gúnyos szavait?
Láttad-e megverve, megtörve, meghurcolva,
Megkorbácsolva, sárban megtiportan?
Láttad-e, amint a Golgota hegyére
Vonszolja keresztjét csontig sebzett térddel?
Hallottad-e nyögését a kereszt súlya alatt?
Hallottad-e jajszavát, amint súlya földre sújtja?
És láttad-e, ahogy megfosztják minden ruhájától?
Hallottad-e, ahogy a kalapács szeget kopácsol?
Hallottad-e hörgését, bocsánatért esdését,
Mellyel kínzóinak lelki üdvöt kér?
S hallod-e most is utolsó szavait?
Ajkáról fakadó utolsó sóhajit?
Hallod-e a kiáltást, mely eget-földet ráz meg,
Mellyel elválik Jézus teste s lelke?
Láttad mindezt. Hallottál róla.
Nem egyszer szólt Róla hittanóra.
Láttad, hallottad, tudtad, érezted,
Választ vár tıled a mindenható Isten.
Válaszolj! Hiszed-e,
hogy ez áldozat által üdvösséged lett?
Hiszed-e, hogy megment bőnöd rabságából?
Nem kell szentnek lenni, hogy megbocsásson.

2010.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Ezúton kívánnak a Szerkesztık minden
kedves Olvasónak, valamint a kollégium
dolgozóinak, diákjainak, családjaiknak
áldott, békés, szép húsvétot!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
Istenünk, erısítsd bennünk a reményt! A
remény az erısek erénye. Segíts, hogy
mindig csak terád építsünk, és hőségesen kitartsunk melletted: akiben még
senki sem csalatkozott.
Karl Rahner
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
Ezért tehát, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek az odafent valókat, ahol
Krisztus van, Isten jobbján ülve. Az odafent való dolgokkal törıdjetek, ne a földiekkel. Hiszen meghaltatok, és életetek
Krisztussal el van rejtve Istenben. Amikor pedig Krisztus, a ti életetek, megjelenik, akkor majd ti is megjelentek vele
együtt a dicsıségben.
(Kol 3,1-4)
A HÓNAP SZENTJE: SZENT ÁGOTA
Ágota a keresztény ókor leghíresebb
szentjei közé tartozik.
A szicíliai Katániában született elıkelı
szülık gyermekeként. A fiatal, Krisztus
szeretetére vágyó leány túlságosan hamar a kéjvágyó helytartó, Quintianus
mesterkedéseinek célpontjává lett, aki
letartóztatta a szépséges Ágotát, és az
egyik hírhedt örömtanyára vitette, s ott
az intézmény tapasztalt vezetınıjének
kellett volna a leány átnevelésérıl gondoskodnia, aki viszont gyorsan fölismerte, hogy Ágota esetében a kívánt érzületváltozást nem lehet elérni. Ezért a

január/február/március

helytartó maga lépett akcióba: Ágotát
bíróság elé állították, kihallgatták, megkínozták és börtönbe vetették. Néhány
nap leforgása alatt a kínzások egész
sorát kellett kiállnia. Amikor a földühödött bíró semmire sem ment, poroszlóival szinte halálra verette. Mindezek után
azonban a börtönben olyan megerısítésben részesült, amilyen még a legendákban sem gyakran fordul elı: a gaztett utáni éjszakán megjelent elıtte
Szent Péter és meggyógyította. A nyilvánvaló
csodát
semmibe
véve
Quintianus tovább folytatta a gyalázatos
eljárást. Végül Ágota az újabb bántalmazások következtében meghalt a börtönben.
Tiszteletét az indította el, hogy szülıvárosa, Katánia, a szent vértanúságának
elsı évfordulóján csodásan megmenekült az Etna kitörésétıl. A lakosság a
vértanú sírjáról elhozott fátyollal segítségét kérve vonult a megsemmisítı lávafolyam elé, és az február 5- én minden
várakozás ellenére megállt. Szent Ágota
híre és tisztelete gyorsan elterjedt Szicílián kívül az egész Egyházban.
Tőzvész és földrengés ellen hívják oltalmul, valamint ı az ércöntık, a kohászok
és a bányászok védıszentje.
„Istenünk, ki mindenható erıddel a
gyengébb nemnek is megadtad a vértanúság gyızelmét, kérünk, engedd jóságosan, hogy akik Szent Ágota szőz és
vértanú égi születésnapját üljük, az ı
példája szerint eljuthassunk Hozzád!”

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

Januári teaház

WEISE ENTSCHEIDUNG

Januárban ismét megtelt a meghitt teasarok kollégistákkal. Kedden
este a megszokott helyen és idıben találkoztunk. Egészen
különleges volt az alkalom, az est középpontjában Antoine de
Saint-Exupéry: A kis herceg címő könyve állt, mely sokak számára
kedves és ismert könyv. A kis herceg a felnıttek furcsa világát
közelíti meg, gondolataikat próbálja megérteni. Kis csoportokban
idéztük fel gyermekkori élményeinket a mőrıl. Egészen
elgondolkodtató, érdekes beszélgetések alakultak ki. Majd a kis
csoportokból egy-egy ember megosztotta a többiekkel azt, hogy mi
is az ı kedvenc része a könyvbıl. A kellemes beszélgetések, a
teázás mellett sok-sok kacagás töltötte meg a hangulatos termet.
Ez az este sem zárulhatott mese nélkül, melyben négy lelkes
diáktársunk fantáziája által kerülhettünk el egy egészen különleges
világba! Köszönjük mindenkinek aki eljött és jól érezte magát!
Találkozunk március végén a következı teaházas összejövetelen!
Várunk minden régi valamint leendı teaházast!
 Kéri Bianka

Kollégiumi versmondó verseny
Az idén február 25-én került sor a kollégiumi szavalóversenyre. Két
verset szavalt mindenki. Czigány György: Húsz megkezdett
mondat címő kötelezı verse után még hallhattunk Petıfi Sándortól,
József Attilától, Tóth Árpádtól, Balassi Bálinttól is költeményeket.
Az elsı három helyezett könyvjutalomban részesült, a zsőri
különdíját az idei szavalóversenyen Németh Délia 8. évfolyamos
kollégistánk kapta.
A kollégiumok megyei szavalóversenyén április 12-én
intézményünket Andrónyi Melitta 9. évfolyamos kollégista képviseli.
 Martinecz Rita
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:

Szent Bernadett kápolna felszentelése
Február 10-én dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr látogatást tett
kollégiumunkban és ünnepi szentmise keretében felszentelte kápolnánkat, mely a Szent Bernadett nevet kapta. A misén a kollégium lakóin, nevelıin, dolgozóin kívül iskolánk néhány tanára és a
vezetıség is részt vett. Az eseményt igazán ünnepélyessé tette
az együttes énekelés, melyet az ünnepség elıtti napon Somfai
Elemér valamint Marek Laci bácsiékkal többször el is próbáltuk.
Az énekpróba végeztével Ferenc atya mesélt nekünk kápolnánk
névadójáról, akirıl én is szeretnék néhány sorban megemlékezni:
Bernadett 1844. február 17-én született Lourdes-ban. Szegény
parasztcsaládból származott. Elıször akkor látta a Szőzanyát,
amikor fát ment győjteni. Összesen tizennyolc alkalommal látta a
„Hölgyet”, utoljára 1858. július 16-án. Mária arra kérte, mondja
meg a plébánosnak, hogy építsenek kápolnát a jelenés helyén. A
pap csak kinevette a kislányt, ám idıvel egyre jobban elterjedt a
csoda híre. Bernadett 1868-ban beállt nevers-i Iskola - és Szeretet-Nıvérek közé. Itt is halt meg rövid betegeskedés után 1879.
április 16-án. Testét ma is romlatlan állapotban ırzik.
 S. M. M.

Közösségünk látogatása Pannonhalmán
SUDOKU KITÖLTÉSE:
A NÉGYZETHÁLÓ

MINDEN
SORÁBAN/
OSZLOPÁBAN/
3X3-AS
EGYSÉGÉBEN
SZEREPELJENEK
A SZÁMJEGYEK
1-9-IG
SMÉTLİDÉS NÉLKÜL!
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A Szív Apostolai közösség február 25-én délután indult útnak a
pannonhalmi Bencés Apátságba Marek Laci bácsi kíséretében.
Megérkezésünkkor az Emmausz Fogadó Közösség tagjai nagy
örömmel vártak már minket Titusz atya vezetésével. Kezdésnek
dicsıítı dalokat énekeltünk, majd azt követıen kiscsoportos beszélgetésekben osztottuk meg tapasztalatainkat közösségeinkrıl.
A találkozás játékkal és agapéval zárult. Kis csapatunk fél nyolckor utazott vissza Gyırbe. Reméljük a közeljövıben ismét sor kerül majd hasonló alkalmakra!
 S. M. M.
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Mővésznegyed: rajzok, versek
Hunyadi Anna:
Tiszta lélek

Pénzes Bettina:
Kedvencem

Vitáris Kitti:
7. évfolyamos kollégista

A Hold

A Hold oly gyönyörő,
Kifli vagy épp gömbölyő.
Fényesen világít,
Az égrıl sosem tágít.
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Szalagavató 2010.
Amikor hetedikes koromban idekerültem az Apor iskolába és a
második félévben egyszer csak az aulában feltőntek a
menyasszonyi ruhákban az akkori végzıs lányok, nagyon
meglepıdtem. Addig nem sok fogalmam volt a szalagavatóról, de
ez után az élmény után mindig a szemem elıtt lebegett az, hogy
milyen jó lesz majd, ha egyszer én is ott állhatok és táncolhatok.
Öt éven át vártam a szalagavatót és egyszer csak végre
elérkezett. Sok minden történt ez alatt az öt év alatt. Nem
mondhatom, hogy úgy elszállt mint egy pillanat, hiszen bennem él
az a sok-sok tanulással eltöltött idı ☺, a szoba– csoport–
kollégiumi társakkal való soha véget nem érı beszélgetések,
hülyéskedések, a sok-sok móka, kacagás, a sikerek vagy épp a
megpróbáltatások emlékei, hiszen ezeknek az eseményeknek a
hatására is formálódtam olyan emberré mint amilyen most
vagyok. Mikor elkezdıdött az utolsó év, elkezdıdtek az
egyeztetések, szervezkedések a tabló, a fényképezés és a
szalagavató körül. Nagyon eseménydús volt ez az idıszak.
Minden hétvégén keringıpróbára jártunk, majd mikor kiderült,
hogy az osztályunk bajor sörtáncot ad elı, hétközben is
próbáltunk rendszeresen. Voltak nehéz pillanatok amikor úgy
éreztem, hogy nem lesz elég 24 óra egy napban arra, hogy
mindent elintézzek, amit aznapra feladatként tőztem ki
magamnak… Szerencsére a sok készülıdésnek meg is lett a
gyümölcse és minden nagyon jól sikerült. A Szentmise nagyon
szép volt, megható volt a pillanat mikor a megáldott szalagokat
ünnepélyes keretek között megkaptuk. Az este folyamán az
osztálymősorok is hatalmas élményt nyújtottak. Végül következett
a hetedikes korom óta várt nyitótánc a bécsi és az angolkeringı.
Mindenki kihozta magából a maximumot és szüleink is büszkék
voltak ránk. A hagyományokhoz híven a bálozó gyerekek
szüleiket felkérték táncolni.. A vendégek utána hivatalosak voltak
ezt a csodálatos napot lezáró zenés vacsorára.
 F. C. B.
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Vetélkedı március 15-e tiszteletére
Kollégistáink 4-4 fıs csapatokban versenyeztek egymással a március 15-e tiszteletére meghirdetett vetélkedın, ahol minden résztvevı jól érezte magát és új tudásanyaggal is gyarapodhatott.

Húsvétvárás a kollégiumban
Ismét elérkezett a húsvét idıszaka, melyre lelkiekben már készül
az iskola és a kollégium. Ennek megfelelıen a kollégiumi
tanulócsoportok közös reggeli szentmiséken vesznek részt a
nagyböjti idıszakban, valamint keresztutakat járnak, ezzel is
közelebb jutva a húsvéthoz méltó lelkülethez.
 S. M. M

Elıadás
Március 17-én délután a díszteremben a kollégium 7.-8.-9.
évfolyamos diákjai önismereti elıadáson vehettek részt, melyet dr.
Schneider Júlia iskolánk orvosa tartott. A doktornı többek között
beszélt önmagunk értékelésérıl, arról, hogy elsısorban
önmagunkat kell szeretnünk ahhoz, hogy másokat is szeretni
tudjunk. A bizalommal kapcsolatban is bıvítette tudásunkat.
Falajánlotta a segítségét minden bajbajutott diáknak és azoknak is
akik épp maguk alatt vannak. Néhány játékban is részt vehettünk
az elıadás folyamán. Csukott szemmel, kézfeltartásokkal
válaszoltunk a bizalmas kérdésekre. Válaszainkat felhasználva
Julcsi néni fel tudta mérni lelki önértékeléseinket. Sok-sok
kérdésünkre is választ kaptunk. Mivel olyan gyorsan elrepült az
idı, és a résztvevık nagy örömmel hallgatták az elıadást, így a
doktornı meginvitált bennünket a következı elıadására is, melyre
március 26-án délután került sor, és ahol továbbfejlesztette a
bizalommal kapcsolatos tudásunkat. Több érdekes bizalomra
épülı gyakorlatban vehettünk részt valamint teszteket is töltöttünk.
 Máhr Evelin
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Iskolai farsang
Idén is sokan izgatottan vártuk az iskolai farsangi mulattságokat.
Nagy izgalommal készültünk a bulira. A jó hangulatért ezúttal Dj.
eFeM azaz Főzfa Máté volt aporos diák felelt. Szerencsére a
csütörtöki nap sem állította meg a szórakozni vágyókat az
eljövetelben, s remek társaság ropta együtt a táncot! Az osztályok is
fantasztikus mősorokkal készültek: voltak akik filmjelenetekkel,
mások tánc - vagy énekprodukciókkal kápráztaták el a lelkes
közönséget. A tombolának is nagy sikere volt: néhány szerencsés
egy-egy plusz pontot nyert a dolgozatokhoz, mások tortának vagy
mini DVD-lejátszónak lehettek a boldog tulajdonosai. Az örömünket
csak az árnyékolta be egy kicsit, hogy másnap iskola volt, így a
partinak 11-re sajnos vége is lett! Minden szervezınek köszönjük ezt
a pompás estét!
 Tóth Kozma Kitti

Ausztriai sítábor: 2010.
Február 8-án reggel utaztak a sítáborba jelentkezık Ausztriába,
Schottwien nevő településre ahol a tábor helyszíne volt. A
szállásunktól 15 km-re lévı Stuhleck hegyen síeltünk minden nap.
Külön csoportban a kezdık valamint a haladók. Az oktatók kiváló
tudásának, szakértelmének valamint nagy türelmének köszönhetıen
a tábor végére minden kezdı kisebb-nagyobb fájdalmak árán ugyan,
de elsajátította a síelés alapjait. Esténként a szállásunkra
visszatérve több programlehetıség is akadt: billiárd, ping-pong,
csocsó, kártyázás, de voltak akik beszélgetéssel töltötték az estéket.
Reggelenként a sípálya felé utazva a buszból kitekintve a festıi
szépségő havas táj látványa mindenkit lenyőgözött. Köszönettel
tartozunk tanárainknak Nagyné Mádl Juditnak valamint Feczkó
Péternek akiknek köszönhetıen az idén is megvalósulhatott ez a pár
napos mesés kirándulás! Sokan, köztük én is életünkben elıször
tapasztalhattuk meg a síelés csodálatos élményét. Február 12-én
pénteken délután mindenki fájó szívvel búcsúzott el Ausztriától, de
természetesen olyan élményekkel indultunk hazafelé, amikrıl
állíthatom, hogy egy egész életre szólnak majd!
 Németh Délia
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Ahol a menny és a föld összeért
Talán még emlékszünk néhányan a két évvel ezelıtt
elballagott Oroszi Krisztinára. A Szív Apostolai
Közösség vezetıje volt. Jópáran értesültek már arról,
hogy 2009. augusztusában megkezdte jelöltségi idejét,
majd a fél éves posztulátusi idı után 2010. március 6-án
belépett a németországi Schönstatti Mária Nıvérek
rendjébe. A beöltözés ünnepét nagy készülıdés elızte
meg, hiszen a kb. 1300 km-re levı Schönstatt városába
el is kellett jutnunk valahogy. Mivel Kriszti az elsı magyar nıvér
ebben a rendben, az egész magyarországi mozgalom számára fontos
ünnep volt ez. A zarándok csoport csütörtök este indult
Magyarországról és másnap reggel 6 órakor érkezett meg
Schönstattba. Ez a kis városka a Rajna partján
fekszik az Eifel hegység keleti részén. A beöltözést
m egelızı
napon
a m agyar
del egáció
megismerkedhetett az alapító Kentenich József atya
életének színterével valamint a nap végén egy
összejövetelen a tizenöt novicia bemutatása után
megkezdtük az ünneplést. A tizenöt novicia között
van német, cseh, mexicói, vietnámi, kenyai, romániai
valamint egy magyar. Az este vidáman telt, hiszen
minden nemzetiség egy-egy kisebb mősorral készült.
Majd másnap reggel tíz órakor megkezdıdött a beöltözési ünnepély,
melyre nem csak a noviciák, hanem a táj is fehérbe öltözött, hiszen
hatalmas pelyhekben hullt a hó. A beöltözést követıen
a lányok együtt ünnepeltek a szüleikkel, testvéreikkel,
most már úgy, mint a Schönstatti Mária Nıvérek nagy
családjának tagjai. Nagyon szép volt az együtt töltött
idı és Isten gazdagon megáldotta az egész zarándok
közösséget. Kriszti megtalálta az útját és most
boldogan él Krisztus menyasszonyaként. Új
családjában a Klára-Mária nıvér nevet kapta. Isten
kegyelme kísérje továbbra is!
 F. C. B.
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 3. rész
Komárom Jézus Szíve
római katolikus temploma
A komáromi Jézus Szíve titulusú - római katolikus
templom 1937-ben épült Körmendy Nándor tervei
alapján. A bauhaus stílusában emelt templom a
modern egyházi építészet és egyházmővészet
iskolapéldája. Apszisának freskóit a római iskola
jeles mővésze Kontuly Béla, a baloldali mellékoltár Szőz Mária szobrát Antal Károly, a tabernákulum Angyali üdvözletét ábrázoló ajtaját Ohmann Béla, a szószék négy
evangelistájának kerámiaképét Kovács Margit készítette. A fıbejárati
kapuzat feletti teret Szemereki Teréz három színes kerámiaképe díszíti.
A kovácsoltvas munkák Schima Endre gyıri iparmővész tehetségét dicsérik.
 Hatvani Kata

Piliscsaba Katolikus temploma
Piliscsaba Katolikus plébániája már 1711-ben újjáalakult. A XVIII. század elsı évtizedeiben középkori
templomát használták. Az apácák 1728-ban új
templomot építettek. Minthogy a gyarapodó népesség miatt ez szőknek bizonyult, 1778-ban új templom építésébe fogtak. A Szent Szőz születése tiszteletére szentelt templom 1781-ben készült el, egyhajós, homlokzati tornyos formában. Egységes barokk stílusát máig megırizte. Berendezése a budai klarissza templomból – a rend felosztása után – került ide. A templomban egy 15. századi
– minden valószínőség szerint másodlagosan idekerült Madonna szobor van.
 Ramocsai Barbara
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