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Írj olyan hévvel, 
mint egy forradalmi költő, 

vagy alkoss olyat, mit nem felejt 
ezer emberöltő. 
Írj a csatákról, 

mit a nagy vezérek vívtak, 
s írj az ezrekről, 

kik a hazájukért haltak. 
Gondolj a katonára, 
kinek nevét köd fedi, 

ki zokszó nélkül fog fegyvert, 
mikor a hont veszély fenyegeti. 

Kinek szíve még 
a családjáért dobbant, 
s kinek teste most már 

ott pihen a porban. 
Ezért kérlek téged, 
ne felejtsd el soha, 

hogy mit tett a jövőért a Hős, 
a névtelen katona.  

IX. évfolyam 2014. 1. szám 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Üdvözlünk  kedves Olvasó, Kollégiumi 
Lapunk idei első számában. Ebben a tan-
évben is várjuk kreatív ötleteiteket és ér-
dekes írásaitokat! 
 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Aki nem nyújtja ki a kezét a szegények 
felé, hogy őket segítse, hiába nyújtja ki a 
kezét Isten felé, hogy az Úr megbocsássa 
bűneit. Siénai Szent Bernardin  
 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 

Senki se keresse a maga javát, ha-
nem csak a másét! 1Kor 10,24 
 

A HÓNAP SZENTJE: NAGY SZENT GERGELY PÁPA 

Gergely ősei régi, római arisztokraták vol-
tak. Ifjúkorában közigazgatási pályára 
készült, gyorsan haladt egyre feljebb a 
hivatali méltóságok fokozatain, s Róma 
prefektusa lett. Ebből a pozícióból jól átlát-
hatta a város, sőt egész Itália helyzetét is. 
Ekkor szerezte azokat az ismereteket, 
melyeknek birtokában később olyan hatá-
sos kezdeményezései voltak nemcsak a 
város, hanem egész Itália javára. Az ifjú 
prefektus azonban minden külső elismerés 
és siker dacára sem lelte belső békéjét. 
Csendes magányra vágyakozott, szinte 
észrevétlenül mondott le a prefektusi tiszt-
ségről, és visszavonult atyja palotájába, 
ahol három nagynénje már a világtól visz-
szavonult, elmélyült vallásos életet élt. A 
Monte Coelión lévő palotát Gergely kolos-
torrá alakította. I. Benedek vagy II. 
Pelagius pápa szentelte fel a római egy-
ház diakónusává. Amikor a pápa látta, 
hogy feladatát milyen gondosan és ügye-
sen teljesíti, megbízta az egyik legkénye-

sebb és legmagasabb tisztséggel: kine-
vezte apokrisziárnak, aki a pápa követe és 
állandó képviselője volt a császári udvar-
ban, Konstantinápolyban. Minden erejével 
azon fáradozott, hogy a sok oldalról ve-
szélyeztetett itáliai népnek segítséget sze-
rezzen a császártól. Minden ilyen törekvé-
sét meghiúsította azonban a ravennai 
helytartó, ezért lemondott hivataláról, és 
visszavonult az általa alapított Szent And-
rás-kolostorba. A pápa gyakran fölkereste, 
és tanácskozott vele.  Miután a  Tiberis 
elöntötte a várost, a lakosság egy része a 
vízben lelte halálát, sokan pedig az áradás 
után föllépett járványok áldozatai lettek, 
köztük a pápa is. Gergelyt püspökké szen-
telték, és azonnal teljesülni kezdtek a hoz-
zá fűzött remények. Gergely a pápaságot 
az Egyház szolgálatának tekintette.  
 

Egyik legendájából tudjuk, hogy első pápai 
cselekedete még a fölszentelése előtt egy 
könyörgő körmenet volt, amellyel a sokat 
szenvedett római népért vezekelt. Mikor a 
Tiberis felé közeledtek, csodálatos lát-
ványban volt részük: Hadrianus császár 
síremléke fölött megpillantották Mihály 
főangyalt, aki irgalmas tekintettel hüvelyé-
be helyezte lángoló kardját. És ezzel a 
várost sújtó csapások megszűntek. E jele-
nés emlékére áll ma is Mihály főangyal 
bronzszobra az Angyalvár felett. 
Istenünk, ki népedről megbocsátó jósággal 
gondoskodsz és szeretettel uralkodol rajta, 
Szent Gergely pápa közbenjárására add 

meg a bölcsesség lelkét azoknak, akikre a 
kormányzás feladatát bíztad, hogy pászto-
raid örök dicsősége legyen a szentek so-

kasága, akiket elvezettek Hozzád! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 
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Augusztus 26-án Győrújbaráton megrendezésre került a várva várt Gó-
lyatábor, az Apor Vilmos Lelkigyakorlatos Üdülőházban. Az első nap a 
regisztráció után főképp az ismerkedés, a bemutatkozás és a játék je-
gyében telt, csoportokra osztva a végzősök vezetésével. Sárga, zöld, 
kék és piros cetlikkel jeleztük a hovatartozásunkat a tábor folyamán, egé-
szen az utolsó napi „nagy durranásig”, de erről majd később… 
Az első este különleges élményben részesülhettünk, mivel egy végzős 
kollégista fiú, Vass Gergely főzte a vacsorát az összes táborlakó számá-
ra, ami nagyon finom lett. Az éjszakai torna és egyéb élmények után 
végre vízszintesbe tehettük magunkat, hogy reményeink szerint aludjunk 
egy picit. Ám imáink ezúttal nem találtak meghallgattatásra, ugyanis az 
ébresztő negyed hatkor csörömpölés formájában érkezett a végzősök 
részéről. Reggeli torna, csíptek a szúnyogok, sötét volt és hideg, mi meg 
álmosak és nyűgösek, de nagyon! A rövid reggeli áhítat után következett 
a délelőtti sportverseny. A négy csapat egymással megküzdve futott, lab-
dázott, versenyzett. Délután túrázni indultunk a győrújbaráti kilátóhoz, és 
visszafelé elkapott minket az eső. Ferenc atyával almát szedtünk, és ko-
ra este vívás és kenyérsütés bemutatón, valamint dekorfoglalkozáson 
vettünk részt. Vacsora után egyedi beugróban játszhattunk, ahol egymás 
után jelentek meg a különböző családi és társadalmi konfliktusok, vagy 
éppen a Gyűrűk Ura és a Mickey Egér részletei. Miután kifújtuk kissé ma-
gunkat, következhetett a tábor fénypontja: az éjszakai túra. A csillagos 
ég és túravezetőink világító karkötői adták csupán a támpontot, de ennek 
ellenére is kiválóan elnavigáltunk a célpontig, ahol Csaba bácsi előadást 
tartott nekünk a különböző galaxisokról meg csillagképekről. Ezek után 
visszatértünk a szálláshelyünkre és mindenki mély álomba merült a fá-
radtságtól. A második éjszakánk egészen nyugodtan telt, szóval reggel 
kipihenten, üde arccal ébredtünk, és rögtön utána szembesültünk a tény-
nyel, miszerint a cipőink összekötözve lógtak az oszlopokról. A már-már 
megszokott reggeli torna után jött a tábort záró mise. A két nap alatt sza-
bad perceinkben összeállított Bibliai jelenetekkel folytattuk a programot, 
amik, mi tagadás, igen jól sikerültek. Búcsúzóul pólóval ajándékoztak 
meg minket, majd egy fényképezkedés és egy gyors ebédet követően 
elindultunk HAZA. 

 Pintér Bernadett & Tóth Anna 

Gólyatábor 
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- Hát te meg miért vagy tetőtől talpig gipszben? 
- Utol akartam érni a vonatot…          - És?              - ….(folytatás a rejtvényben) 

SUDOKU KITÖLTÉSE:  
A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS  

EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLŐDÉS NÉLKÜL! 

Rejtvény és sudoku rovat 
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Das Totenhemdchen 
 

Es hatte eine Mutter ein Büblein von sieben Jahren, das war so schön und lieblich, 
dass es niemand ansehen konnte, ohne mit ihm gut zu sein, und sie hatte es auch 
lieber als alles auf der Welt. Nun geschah es, dass es plötzlich krank ward, und der 
liebe Gott es zu sich nahm; darüber konnte sich die Mutter nicht trösten und weinte 
Tag und Nacht. Bald darauf aber, nachdem es begraben war, zeigte sich das Kind 
nachts an den Plätzen, wo es sonst im Leben gesessen und gespielt hatte; weinte 
die Mutter, so weinte es auch, und wenn der Morgen kam, war es verschwunden. 
Als aber die Mutter gar nicht aufhören wollte zu weinen, kam es in einer Nacht mit 
seinem weissen Totenhemdchen, in welchem es in den Sarg gelegt war, und mit 
dem Kränzchen auf dem Kopf, setzte sich zu ihren Füssen auf das Bett und sprach 
'ach Mutter, höre doch auf zu weinen, sonst kann ich in meinem Sarge nicht 
einschlafen, denn mein Totenhemdchen wird nicht trocken von deinen Tränen, die 
alle darauf fallen.' Da erschrak die Mutter, als sie das hörte, und weinte nicht mehr. 
Und in der andern Nacht kam das Kindchen wieder, hielt in der Hand ein Lichtchen 
und sagte 'siehst du, nun ist mein Hemdchen bald trocken, und ich habe Ruhe in 
meinem Grab.' Da befahl die Mutter dem lieben Gott ihr Leid und ertrug es still und 
geduldig, und das Kind kam nicht wieder, sondern schlief in seinem unterirdischen 
Bettchen. 
 

The shroud 
 

There was once a mother  who had a little boy of seven years old, who was 
so handsome and lovable that no one could look at him without liking him, and she 
herself worshipped him above everything in the world. Now it so happened that he 
suddenly became ill, and God took him to himself; and for this the mother could not 
be comforted, and wept both day and night. But soon afterwards, when the child had 
been buried, it appeared by night in the places where it had sat and played during its 
life, and if the motherwept, it wept also, and when morning came it disappeared. As, 
however, the mother would not stop crying, it came one night, in the little white 
shroud in which it had been laid in its coffin, and with its wreath of flowers round its 
head, and stood on the bed at her feet, and said, "Oh, mother, do stop crying, or I 
shall never fall asleep in my coffin, for my shroud will not dry because of all thy tears, 
which fall upon it." The mother was afraid when she heard that, and wept no more. 
The next night the child came again, and held a little light in its hand, and said, 
"Look, mother, my shroud is nearly dry, and I can rest in my grave." Then the 
mother gave her sorrow into God's keeping, and bore it quietly and patiently, and 
the child came no more, but slept in its little bed beneath the earth. 

Ein Märchen der Brüder Grimm /  
A fairy tale by the Brothers Grimm 
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Mi kollégiumi gólyák már hetek óta 
izgatottan vártuk felavatásunk nagy 
napját, amikortól fogva végre a kol-
légium teljes jogú tagjaivá válhatunk. 
A gólyatáborban a végzősök bizonyí-
tották, hogy képzeletük nem ismer 
határokat, mivel már ott is rengeteg 
humoros játékot találtak ki 

számunkra. Felavatásunk napja előtti héten négy csoportra osztottak 
bennünket, különféle apróbb feladatokat kellett végrehajtanunk, 
melyekre az avatón pontokat kaptunk, valamint minden csoportnak 
megmondták, hogy milyen színű pólóban kell majd megjelenniük. A 
nagy nap estéjének kezdetén minden gólyát kifestettek a végzősök, 
ezután bevonultunk a díszterembe ahol a kollégium többi lakója már 
vidáman várt minket és elkezdődött végre a felavatásunk. Először a 
földre leragasztott felfújt lufikra kellet úgy ráülni, hogy azok kilyukadja-
nak - amikben természetesen liszt és mák volt elrejtve. A második 
feladatot úgy kellett teljesíteni, hogy a csapat legalacsonyabb tagjának 
a legmagasabbat be kellett tekernie tetőtől talpig WC-papírral. Majd 
előre megadott szavakból vicces verset kellett faragni, ami minden 
csapatnak elég jól sikerült. Ezután következett a mi feladatunk, mely 
során bekenték az arcunkat mézzel, bekötött szemmel egy asztal elé 
állítottak minket, ahol egy ping-pong labdát kellett volna átfújnunk az 
asztal másik végére, de mint végül kiderült, a szemünk bekötése után a 
labdát lisztre cserélték a szervezők, amit mi teljes gőzzel fújtunk 
egymás arcába. Mindezektől függetlenül nagyon jól éreztük magunkat 
és sokat nevettünk a feladatok teljesítése közben egymáson is. Az 
avatónk a eskütétellel zárult, majd 
utána két volt kollégistának 
(Cséfalvay Bálintnak és Török 
Ákosnak) köszönhetően egy 
szuper disco tette még teljesebbé, 
felejthetetlenebbé ezt az estét. 

 Balázs Villő Júlia 
& Licskai Cintia 

Gólyabál 
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Az október 5-ei szentmisén azokról a magyarokról emlékezünk meg, akiket az 
1848/49-es szabadságharcban való részvételükért Aradon kivégeztek. Ők tizen-
hárman voltak az aradi vértanúk. A magyarok világosnál tették le a fegyvert az 
oroszoknak, megsértve ezzel a császári oldalt. Ez volt a fő oka annak, hogy 
nem a megérdemelt golyó általi, csak kötélhalált kaptak, négyük kivételével. A 
kivégzést követően holttestüket közszemlére tették ki, elrettentésképpen. Az 
ítéletet szándékosan a bécsi forradalom első évfordulóján hajtották végre. A ki-
végzések sorrendje részletes átgondolás során történt. Utoljára azokat végezték 
ki, akik a legtöbb bosszúságot okoztak a császárnak, nekik végig kellett nézniük 
társaik halálát. 
„A világ bírája, a történelem fog e kérdésre felelni. Legyenek a szentemlékű vér-

tanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének leg-
jobb áldásaival az örökké valóságon keresztül; engem, ki nem borulhatok le a 

magyar Golgota porába, engem Október 6-a térdeimre borulva fog hontalansá-
gom remete lakában látni amint az engem kitagadott Haza felé nyújtva agg kar-
jaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza 

iránt, 's a magasztos példáért, melyet az utódoknak adtanak; 's buzgó imával 
kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, 

mely Hungária ajkairól a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!” 
Kossuth Lajos, Torino, 1890. szeptember 20. 

  Gyüszi Katalin 
 

Magyarország sztálinista diktatúra és szovjet uralom elleni forradalma 1956. okt. 
23-án kezdődött békés tüntetéssel. Az esemény még aznap estére fegyveres 
felkeléssé vált a tömegre leadott véres sortűz következtében. November elején 
a kormány megkezdte a szovjet csapatok kivonásának kérvényezését de a kez-
detleges együttműködés után meggondolták magukat a szovjet csapatok és há-
borút indítottak Magyarország ellen. A sokszoros túlerővel szemben a szabad-
ságharc pár nap alatt elbukott. A harcokban mintegy 2600 magyar vesztette éle-
tét és negyedmillióan hagyták el az országot. Januártól a résztvevőket tömege-
sen bebörtönözték, majd kivégezték, több évtizeden keresztül tilos volt a sza-
badságharcról beszélni. 1989. október 23-tól számít nemzeti ünnepnek. 
A forradalom és szabadságharc hőseiről kollégiumunk diákjai október 21-én, 
egy rövid vetítés keretében emlékeztek meg. 
  Gyüszi Katalin 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Megemlékezés 1956 hőseiről 
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Balaton-felvidék 

Nemzeti Park 
 

A mozaikos felépítésű Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park 1997-ben alakult Veszprém és Zala megye területén, a Balaton északi 
vonalától a Rába síkjáig, a Marcal völgyétől a Tési-fennsíkig, a Murától a Kis-
Balatonig fekvő terület mintegy 57 000 ha-os részén. A nemzeti park területi 
egységei: Tihany: A nemzeti park területei közül legrégebben védett a Tihanyi-
félsziget 16km²-nyi területe. Itt került kijelölésre 1952-ben hazánk első tájvédel-
mi körzete. A félszigeten egykor működő vulkánok és hévforrások nyomaira 
bukkanhatunk. A legismertebb forráskúp az Aranyház, mely a rajta élő sárga 
zuzmóról kapta nevét. Az enyhe klímának köszönhetően ritka növény- és állat-
világ alakult ki. Pécselyi-medence: A Pécselyi-medencére a természeti értékek 
mellett a hagyományos gazdálkodási módok, az öreg borpincék hangulata jel-
lemző. Állatvilágából a védett madarak érdemelnek figyelmet, mint a gyurgyalag 
és a közép fakopáncs. Káli-medence: Felszíni képződményei közül a legfonto-
sabbak a bazaltkúpok és bazaltzsákok, valamint a „kőtengerek”. Kimagasló nö-
vénytani értéket képviselnek a láprétek. Köveskál közelében él hazánk legna-
gyobb lisztes kankalin populációja, ez a növény a nemzeti park jelképe. Bada-
csony és a Tapolcai-medence: A Balaton partjának hegyei vulkáni tevékeny-
ség nyomán alakultak ki. A szél és a víz romboló munkája nyomán csak az elle-
nállóbb bazalt maradt vissza, így jöttek létre a tanúhegyek. A Badacsony oldalá-
ban hatalmas kőfolyások, kőtengerek találhatók. A bazalthegyeken számos rit-
ka növény él. Keszthelyi-hegység, a Tátika és a Kovácsi-hegy csoportja: A 
dolomitból épült Keszthelyi-hegység felszínét kőoszlopok, víznyelők, töbrök, 
szurdokvölgyek teszik változatossá. A hegy gyomrában barlangok találhatók. A 
Keszthelyi-hegységben több mint nyolcvan védett és fokozottan védett növény-
faj él, köztük orchideák is. A Tátika-hegyen élő ősbükkös 1953 óta védett, ma 
erdőrezervátum. A Kovácsi-hegycsoport területén található Herman-tó mára 
égeres láperdővé alakult és a nemzeti park fokozottan védett területe. Kis-
Balaton: 1979-ben Magyarország csatlakozott a Ramsari Egyezményhez, és a 

Kis-Balaton felkerült a „Nemzetközi 
jelentőségű vadvizek” jegyzékére. 
1984-ben megkezdődtek a rekonst-
rukciós munkák. Visszatelepült szá-
mos ritka madárfaj, mint a nagy kó-
csag, valamint megjelent a patkány-
fejű pocok, a lápi póc, a réti csík. 

Nemzeti parkjaink 

http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Marcal
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C3%A9si-fenns%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1ba
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kis-Balaton
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi-f%C3%A9lsziget
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi-f%C3%A9lsziget
http://hu.wikipedia.org/wiki/1952
http://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9cselyi-medence
http://hu.wikipedia.org/wiki/Gyurgyalag
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9p_fakop%C3%A1ncs
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6vesk%C3%A1l
http://hu.wikipedia.org/wiki/Tapolcai-medence
http://hu.wikipedia.org/wiki/Keszthelyi-hegys%C3%A9g
http://hu.wikipedia.org/wiki/1953
http://hu.wikipedia.org/wiki/1979
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_k%C3%B3csag
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_k%C3%B3csag
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A lankás, domboktól ölelt Galga vidékének 
még napjainkban is igen sokszínű népi 
kultúrát őriz lakossága. A Galga vidékének 
etnikai-vallási tarkasága a 18. században 
alakult ki, miután a háborút a béke váltotta 
fel. A 18. század második és harmadik 
évtizedében evangélikus vallású szlovák 
parasztok érkeztek ide, majd 1752-ben evangélikus németeket 
telepítettek ide. Az alsó Galga vidékére a korábban Nógrád és 

Heves megyékben menedéket találó magyarság húzódott vissza. A 18. század 
a dolgos hétköznapok, az otthonteremtés, a táj átformálásának időszaka volt. 
Ekkor még jobbágyok voltak a Galga vidék földművelő, állattenyésztő lakosai. A 
közösségben élő és a közösségből kilépő egyén nem csak önmagát, hanem a 
környezetét, faluját is képviselte. A szokásjog szabályozta a gazdálkodást, az 
öröklést és az öltözködést, vagyis átszőtte az egyén mindennapi életét. Mégis 
törekedett mássága megmutatására, de ugyanakkor fontos volt számára a kö-
zösséghez tartozás megmutatása is, amire legalkalmasabb éppen a viselet volt. 
A Galga mentének katolikus magyarsága, evangélikus szlováksága és németsé-
ge ruházatában kisebb-nagyobb eltérések figyelhetők meg. A viselet színei az 
értő szemek előtt valóságos nyitott könyvvé tették a Galga vidékének társadal-
mát. A színek tehát társadalmi állapotot, illetve jót és rosszat is kifejeztek az 
egyén életével kapcsolatosan. A fekete-fehér ellentétpár a jó és rossz színbeli 
megjelenítése. De a jelentéstartalom változott a szerint is, hogy mit tartottak ün-
nephez illőnek. A fekete Aszód és a Galga vidék viseletében az ünnep rangját is 
hangsúlyozta, hiszen virágvasárnap, karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor vagy 
a hónap első vasárnapján fekete cifravirágú posztó szoknyát, fekete alapon szí-
nes virágokkal hímzett bársony vagy atlaszselyem blúzt, fekete kötényt és feke-
te atlaszselyem, vagy százvirágú kendőt viseltek. 
Jellemző táncaik vannak. Lassú és friss csárdásból, illetve marsból épülnek fel. 
A csárdásra jellemző a lány/asszony magasba emelése. A marsot leginkább a 
mulatságok elején, majd végén járták. Öt–hat legény összekapaszkodva, táncol-
va kísérte a zenészeket a tánchelyre, így adva tudtul a falu lakosságának a mu-
latság kezdetét. Ha összegyűltek a leányok, még egyszer eljátszották a zené-
szek az indulót, s ekkor a legények és a leányok együtt vonultak be a táncterem-
be. A mulatságot ugyancsak e tánccal fejezték be. A marsot leggyakrabban a 
lakodalomban táncolták. A zenészek a 20. század elején főleg műzenei eredetű 
indulónótákat (Rákóczi-induló, Fel, fel vitézek..), később népies műdalokat és új 

stílusú népdalokat húztak a mars alá.  Vitáris Kitti 

Népművészet: Galgamente 
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Vass Gergely : Őszi szél 

Illusztráció: Horváth Andrea 

Egy nyári délután indultam el, 
zengő madárdal kísért utamon, 
a hegyre a kilátás reménye csalt fel, 
és a megérzésben nem kellett csalódnom. 
Csak álltam, és ámultam, 
gyönyörködtem a természet varázsában, 
hogy teremtett ilyet a Művész, egyedül a magányban, 
ami még most is páratlan, s hibátlan? 
Ezen töprengtem, mígnem az Ősz szele valami újat hozott, 
s felismertem, hogy nekem az egészből mi hiányzott. 
Egy óriási szív, mi az enyémmel együtt ver, 
egy szép arc, mit sohasem feledek el.  

Hullanak a fákról az őszi színek, 
Vörösből, barnából szőnyeget szőnek, 

Kihívják a telet, ki rideg, komor, 
A sok vidám szín a fehérrel dacol. 

 
Hullanak a fákról az őszi színek, 
Kevés idejük van, így hát sietnek, 

Nyomot akarnak hagyni maguk után, 
Jelezvén: lesz még sok ily színkavalkád. 

Hullanak a fákról az őszi színek, 
Szélben táncolnak a víg falevelek, 
A madarak megtöltik a begyüket, 

Gyomrukba sok diót és szőlőt tömnek. 
 

Hullanak a fákról az őszi színek, 
Elmentek már a gólyák és egyebek. 
De hagytak maguk után üzenetet, 

Jövőre így vagy úgy, de visszatérnek. 

Székely János Ferenc : Színkavalkád 

Illusztráció: Székely János Ferenc  
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A mérleg  
 

A jómódú gazda, és a szegényember üzletet kötött. A gazda minden héten ad 
két kiló túrót a szegényembernek, aki pedig viszonzásul két ki-
ló összegyűjtött mézet ad. Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer csak a 
gazda arra gondolt, hogy bizony nem minden ember tisztességes, és meg kelle-
ne mérni amit kap. Úgyhogy mikor legközelebb vitte a túrót, és néhány perc múl-
va megkapta a mézet, azt hazavitte, és a pontos mérlegén megmérte - hát csak 
másfél kiló volt! Felháborodva ment a szegény emberhez és indulatosan a sze-
mére vetette, hogy becsapta őt. A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt: - 
Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény ember vagyok. Egy 
kétserpenyős mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra már nem volt pénzem. 
Így hát amikor megkaptam tőled a túrót és kivittem a kamrába, rátettem a mér-
leg serpenyőjére, és a másik serpenyőbe kimértem az azonos súlyú mézet. A 
gazda roppant módon elszégyellte magát és hazament. 
 

A látogatás  
 

Egy fiatalember minden nap délben bekukkantott a templom ajtaján és pár má-
sodperccel később már ment is tovább. Kockás inget és szakadt farmert viselt, 
mint a többi maga korabeli fiatal. Papírzacskóban hozta az ebédre szánt két 
zsömléjét. A plébános gyanakvóan kérdezte, hogy miért jött, mivel manapság 
már a templomban is lopnak. - Imádkozni jövök – válaszolta a férfi. - Imádkoz-
ni… Hogy tudsz ilyen gyorsan imádkozni? - Hát… mindennap benézek a temp-
lomba és annyit mondok: „Jézus, Józsi vagyok", aztán elmegyek. Rövid imád-
ság, az igaz, de remélem, hogy az Úr meghallgat. Néhány nap múlva egy mun-
kahelyi baleset következtében a fiatalembert fájdalmas törésekkel szállították 
kórházba. Többen voltak egy szobában. Érkezése teljesen átalakította az osz-
tályt. Nemsokára az ő szobája lett a folyosó összes betegének találkozóhelye. 
Fiatalok és idősek ültek az ágya mellett és ő mindenkire rámosolygott, mindenki-
hez volt egy-egy kedves szava. A plébános is eljött meglátogatni és egy nővér 
kíséretében odament a fiatalember ágyához. - Azt mondták, hogy nagyon össze 
vagy törve, mégis vigaszt nyújtasz a többiek számára. Hogy vagy képes erre? - 
Annak az embernek köszönhetem ezt, aki minden nap délben eljön hozzám. Az 
ápolónő félbeszakította: - De hisz délben soha nem jön senki! - Ó, dehogyisnem. 
Mindennap eljön, benéz az ajtón és azt mondja: - Józsi, Jézus vagyok -, és el-
megy. 

Csak azért nem halljuk az imádságainkra adott választ, 
mert alapjában véve nem is számítunk rá. 

Bruno Ferrero tanulságos történetei 
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Az Etyeki Római Katolikus Egyházközség és Plébánia mű-
ködéséről 1723 óta rendelkezünk adatokkal. Az 1750-es és 
1830-as évek között három hullámban telepítették be a 
sváb lakosságot a községbe. A megnövekedett lakosság-
számhoz képest az akkori kicsi templom szűknek bizonyult, 
ezért 1814-ben a mesterségesen feltöltött dombon meg-
kezdődött az új templom építése. Az építkezés befejezése 

1816-ban volt, amikor nagy ünnepségek közepette Sarlós Boldogasszony tisz-
teletére szentelték fel. A főoltárkép – Jakobey Károly: Szűz Mária látogatása 
Erzsébetnél – egyike az egyházmegye legszebb oltárképeinek. A legenda sze-
rint a mennyezeti freskókat a helybeli lakosok által adományozott tyúktojások 
sárgája segítségével festették. A neobarokk templom 34 méter hosszú, 14 mé-
ter széles, a torony magassága 43 méter.  Rádics Sarolt Dóra  

A soproni evangélikus templom a harmadik legnagyobb 
magyarországi evangélikus templom, a dunántúli evangé-
likusság egyik nagy központja. 1781-ben II. József csá-
szár türelmi rendeletének értelmében 1782-től 1783 végé-
ig császári jóváhagyással megtörtént a negyedik, mai 
templom építése. Kritérium volt, hogy protestáns temp-
lomnak nem lehetett tornya- a mai gyönyörű, tompa kupo-
lás torony mintegy száz évvel később épült. 182 erős 
égerfacölöp kellett az alapozáshoz. A második fatemplom berendezése- a szép 
oltár, a szószék, a drága terítők, az értékes úrvacsorai kelyhek, a keresztelő-
kút, az aranyozott bronzcsillárok és az orgona- mind átkerültek a mai templom-
ba. A templom 1854-ben sekrestyével bővült. 1883-ban a fazsindelyt cseréppel 
váltották fel. A templomban 2500 ülőhely található. A Magyarországi Evangéli-
kus Egyház harmadik legnagyobb temploma Békéscsaba és Nyíregyháza után. 

 Varga Zsófia Zsuzsanna  

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  1. rész 

Sopron 

Evangélikus Temploma 

Etyek 

Katolikus Temploma 
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