Csölle Dániel
De a kı mindig ottmarad
Csaba E. Anna illusztrációjával
Még szürkület ül a tájon,
csend honol a tópart felett.
E pillanatban, épp mikor
nem figyelsz, egy bakancs lebeg,
suhan, s megtalál egy követ.
Az repül elıre, amíg
el nem éri a partvonalat, s kacsázik egyet, de Elég!
Megáll, s nem törıdve feltép
ezer sebet a víztükrön.
Majd lassan ringatózva elmerül,
homály fedte emlék lesz rögtön.
A fodrok lassan elsimulnak, a sebek beforrnak,
de a vak bakancsok rúgta kövek mindig megmaradnak.

III. évfolyam 3. szám

2009.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Köszönjük eddigi értékes írásaitokat, és
a sikeres félévzárás utáni rövid pihenést
követıen újra várjuk cikkeiteket, ötleteiteket!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
A tétlenségnél minden munka kellemesebb, ha az ember eléri azt, amiért fáradozott, vagy legalább tudja, hogy el fogja érni.
Démokritosz
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos,
a szeretet nem féltékeny. Nem kérkedik,
nem gıgösködik, nem kihívó, nem keresi a magáét, haragra nem gerjed, a sértést nem tartja számon.
1Kor 13,4
A HÓNAP SZENTJE: SZENT DOROTTYA
A császár megbízottja, Sapritius egyszer maga elé idézte Dorottyát, és felszólította a bálvány-áldozatra, aki ezt
megtagadta. Majd Sapritius csigára
akasztatta, Dorottya ekkor pedig így
szólt: ,,… Tedd meg hamar, amit tenni
készülsz, különben nem láthatom meg
azt, akit annyira óhajtok látni!'' ,,Kit kívánsz látni?'' -- kérdezte Sapritius.
,,Jézus Krisztust, az élı Isten Fiát'' -felelte a lány. ,,És hol van ez a Krisztus?'' -- folytatta Sapritius. Dorottya a
hitvallással válaszolt: ,,Istensége szerint
mindenhol jelen van. Embersége szerint
ott ül az Atya jobbján a mennyországban, abban a boldog hazában, ahol soha sincs tél, hanem mindig tavasz van,

január/február

ahol a rózsák és a liliomok mindig virágzanak. Neked is részed lehetne ezekben, ha kereszténnyé lennél.''
Sapritius ekkor félbeszakíttatta a kínzást, nehogy a hallgatók is kedvet kapjanak a kereszténységhez.
Késıbb, mikor Dorottyát a vesztıhelyre
vitték, találkozott egy Teofil nevő ifjúval,
aki csúfolódva mondta neki, hogy ha
majd megérkezik Jegyeséhez, kinek
országában mindig tavasz van, küldjön
neki rózsát és almát.
A kivégzése elıtt Dorottya imádságba
merült, s hirtelen megjelent egy kisgyermek három kinyílt rózsával és három
almával. Dorottya megkérte: ,,Vidd el
ezt Teofilnak és mondjad: Dorottya küldi
neked Jegyesének kertjébıl''. Ezután
lefejezték.
Teofil épp diáktársainak hencegett azzal, milyen szellemesen élcelıdött a
kivégzésre vitt Dorottyával, amikor megjelent a kisfiú, s egy kosárban átadta
neki a rózsákat és az almákat, melyeket
február lévén Kappadókiában nem lehetett találni. Teofilt ez annyira megrendítette, hogy hamarosan keresztény lett
és megvallotta hitét társainak, akik
elıbb gúnyolták, majd följelentették és
Sapritius ıt is kivégeztette.
Ó, dicsıséges szőz, ó nemes vértanú,
ó, rózsai boldogsággal fényes szent
Dorottya, tégedet kérünk, hogy a te szerelmes Jézus jegyesednél esedezzél
értünk, hogy adjon minekünk malasztot,
békességet és dicsıséget.

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

Elégedettségi teszt

UNE

MÉMOIRE ÉTONNANTE

Kollégiumunk 8 alkalomból álló pályaválasztási tanácsadó programot hirdetett a 2008/09-es tanévben a 11-12. évfolyamosoknak,
valamint az érdeklıdıknek. Az elsı elıadás után, mely a sikeres
pályaválasztás szempontjairól szólt, kaptunk 1-1 érdeklıdésvizsgálati tesztet, melyben a tesztkérdések mellett egy fogalmazást is írnunk kellett. A fogalmazás címe: Milyennek képzeled el
egy napodat 10 év múlva. Ennek a kiértékelésére került sor 2009.
január 19-én délután. Csıkéné Tóth Edit pályaválasztási tanácsadó / pszichológus — aki az elıadást is tartotta, minden a tesztre
jelentkezı kollégistával 15-20 perces egyéni beszélgetést folytatott. Elmondta tapasztalatait a tesztjeinkrıl, tanácsokat adott azzal
kapcsolatban, hogy az érdeklıdési körünknek megfelelıen mely
szakma felé orientálódjunk. Sok hasznos információval gazdagodtunk továbbtanulásunkkal kapcsolatban ezen a napon.
 Vadas Evelin

Drog-prevenciós elıadás
2009. február 19-én kollégiumunk 9. évfolyamos tanulói a
kábítószerekrıl, a drogokról, káros élvezetekrıl hallgathattak meg
egy nagyon érdekes elıadást.
Az elıadó hátborzongató és megtörtént eseményekkel támasztotta
alá a kábítószerezés hátrányait. Hihetetlennek tőnt, hogy mennyi
áldozatot követelt már Magyarországon, valamint a világ szinte
minden pontján a drog. Emellett megtudhattuk, honnan terjedt el,
mik a következményei, kik terjesztik és milyen büntetést szabnak ki
a fogyasztókra. Véleményt bárki mondhatott bármivel
kapcsolatban, illetve a feltett kérdéseinkre is kimerítı válaszokat
kaphattunk. Kíváncsian várjuk a következı elıadást is!
 Hanich Veronika
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:

Látogatás Pannonhalmán
A Közisek 2009. január 22-én csütörtökön kora délután indultak
Pannonhalmára Csaba bácsi és Marek Laci bácsi kíséretében az
ottani közösség és Titusz atya meglátogatására.
A délután gitáros dicsıítéssel indult, majd a Szentírásból
olvastunk részleteket, és imádkoztunk. A találkozót egy közös
imaközbenjárással folytattuk. A pannonhalmi közisek egy kis
desszerttel búcsúztak tılünk, majd egy rövid beszélgetés után
indultunk vissza Gyırbe. A következı közös találkozásunkra, amit
már nagyon várunk: márciusban, kollégiumunk dísztermében
kerül sor.
 Vadas Evelin

Tavaly érettségizett kollégistáink
beszámolói
- Pincér! - kiabál a vendég
- A gulyásomban egy fadarabot találtam! Az még csak hagyján, hogy lóhúsból
készül a gulyás, de hogy ... (folytatás a rejtvényben található)

SUDOKU KITÖLTÉSE: A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS
EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLİDÉS NÉLKÜL!
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Az idei tanévben újítás történt a volt diákok visszahívásában.
Eddig csak az elızı év végzısei jöttek el egy kis beszámolóra,
most pedig november végén a már 2-3 éve végzettekkel is
találkozhattunk. Februárban a májusban érettségizetteket vártuk
vissza elsı egyetemi vizsgaidıszakuk lezárása utáni
élménybeszámolóra.
A tizenkettedikesek elıször Kemény Annát hallgatták meg, aki az
elsı egyetemi félévérıl mesélt. Nagyon ajánlotta a pécsi egyetem
informatikus-könyvtáros szakát mindenkinek, mondván, hogy sok
hasznos és új ismerettel gazdagodhatunk itt. Nagyon jó az
egyetemi közösség, valmint több volt aporos diák is ott végzi
tanulmányait.
Remélem, hogy március elején amikor a többi májusban
érettségizett kollégista is ellátogat hozzánk, hasonló pozitív
élményekben lesz részünk!
 Varga Alexandra
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30.10 hittan

Szalagavató

30.10 játékunk decemberben vallás témakörben folytatódott. Az
eredményhirdetésre január 13-án került sor. A verseny feladatainak megoldása a résztvevık elmondása szerint nagy fejtörést okozott mindenkinek.
Az elsı három helyezett könyvjutalomban részesült, teljesítményük alapján négyen pedig a Képmás címő folyóiratot kapták.
A helyezettek a következık voltak:

2009. február 7-én került sor a végzıs évfolyam számára nagy
jelentıséggel bíró szalagavatóra. Életünk ezen fontos
eseményére minden osztály nagy izgalommal és szorgalommal
készült. A több részbıl álló eseménysorozat a Szentlélek
templomban vette kezdetét. Mindenki saját ballagási
egyenruhájában szigorú rendben és fegyelemben vett részt a
szentmisén. Ferenc atya a szalagok megáldásával jelképesen a
végzıs diákok életét áldotta meg. Érzékeltette, hogy hamarosan
elballagunk, ezért kért minket, hogy további életünk során is Apor
Vilmos és Champagnat atya lelkülete éljen szívünkben. A
szentmise megható mozzanata volt, amikor a 12-esek édesanyái
megható zenei aláfestés kíséretében jelképesen egy-egy
pislákoló mécsest nyújtottak át Ferenc atyának, aki szív alakba
rajzolt keresztmintát formált.
A szentmise után következhetett a felhıtlen szórakozás. Az iskola
aulájában mind a 4 végzıs osztály mősorral kedveskedett a
jelenlévı szülıknek, rokonoknak. Jobbnál jobb elıadások
követték egymást: volt köztük táncos, énekes, humoros valamint
az elmúlt 4 évet felelevenítı nosztalgikus vetítés is. Ezután a több
hónapon keresztül tanult és gyakorolt bécsi illetve angol keringı
kápráztatta el a jelenlévıket. Hosszas tapsvihar és kitörı ováció
volt a jutalom a szép elıadásért. A nyitótáncok után a közös
táncok következtek. A lányok édesapjukkal, a fiúk édesanyjukkal
keringızhettek. A fantasztikus zenei palettán voltak mulatós és
lassú zeneszámok egyaránt, így mindenki megtalálhatta a
számára kedvezı mőfajt. A tanárok, szülık és diákok együtt,
önfeledten szórakozhattak. Minden résztvevı nagyon jól érezte
magát.
A három ibolyás kitőzı és szalag minden végzıs kabátján
díszeleg, jelezvén, hogy hamarosan lezárul egy jelentıs fejezet
életünkben.
 H. B. M.

1. Kéri Bianka
2. Vadas Evelin
3. Varga Csenge
Oroszi Júlianna

(G csop.)
(F csop.)
(D csop.)
(D csop.)

4. Nemes Alexandra
5. Madarász Dorina
6. Négele Petra
7. Pintér Dorina

(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)

 Négele Petra

30.10 irodalom
30.10 játékunk januárban irodalom témakörben folytatódott. Az
eredményhirdetésre február 9-én hétfın került sor.
Az elsı három helyezett, valamint teljesítményük alapján még
hatan könyvjutalomban részesültek.
A helyezettek a következık voltak:
1. Nemes Alexandra (F csop.)
2. Visy Orsolya
(F csop.)
3. Tóth Kozma Kitti (F csop.)
Földényi Zora
(F csop)
(holtversenyben)

4. Madarász Dorina
5. Vadas Evelin
6. Négele Petra
7. Pintér Dorina
8. Egri Krisztina

(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)
(F csop.)

 Négele Petra
4
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Kollégiumi farsang

Iskolai farsang

Itt a farsang, áll a bál...
Kicsit ugyan késve, de
kollégiumunkon is farsangi
hangulat lett úrrá február
24-én. Ami késik, nem múlik,
-tartja a mondás, így
mindenki izgatottan várta a nagy napot. Kedd este az összes
kollégista összegyőlt a díszteremben. A fellépı csoportok
produkciói egybıl meghozták a jókedvet illetve a táncolhatnékot. A
“G.” csoport meglehetısen türelmetlen volt: nem bírták a disco-ig,
mivel ık már elıtte beugrottak a “faluvégi kurta kocsmába” mulatni,
s a végén a közönséget egy nagy, mulatós táncba csalták. A “J.”
csoport a Mamma mia címő film zenéjére táncolt egyedi, kézzel
v a r r o t t
jelmezekben.A
Mónika-show esti
s z u p e r
különkiadásáról
sem maradtunk
le szerencsére a
“D”
csopo rt
paródiájában.
Mézga Géza és
népes családja az “F.” csoport jóvoltából is vidámságot hozott
közénk, s ha még nem lett volna elég a jóból a “C” csoport fiú
táncosai is kitettek magukért, akik még a csillagokat, akarom
mondani egy csillagot le is hoztak hozzánk: olyannyira kiváltságos
helyzetben lehettünk, hogy egy Britney Spears koncert-számot
élvezhettünk kollégiumunk dísztermében. A fantasztikus csoportprodukciók után indult a disco, ahol aki akarta, a pergıs zenékre
jól megmozgathatta magát így utoljára a farsangi idı zárásakor, a
nagyböjt elıtt! Köszönjük ezt a remek estét a szervezıknek és a
szereplıknek egyaránt!

Februárban beköszöntött a mulatozás a felhıtlen szórakozás, a
bálok idıszaka.
Iskolánkban is a nagy félévi hajrá után farsangi bált rendeztek.
Már a beharangozása is jónak ígérkezett. Bárki ment a folyosón,
majd kiszúrta a szemét a felirat: R E T R O …
Sokan gondoltuk, hogy az idei farsang is biztosan jó lesz. De ilyen
kicsattanó sikerre szerintem még a szervezık sem számítottak.
A 70’-es évek divatjában pompázó lányok és fiúk a Hungáriára,
az Abbára, Republicra és sok más nosztalgiát idézı zenére
táncolhattak. A masnikon, a répanadrágokon és a pöttyös
ruhákon túl osztályonként külön-külön mősorszámokkal
készültünk. Míg egyesek a limbózás örömeibe vitték bele a
közönséget, mások Fenyı Miklós: Csókkirályával találták szembe
magukat a színpadon.
A sok-sok tánc között a tombolahúzás is emelte a hangulatot,
ahol értékesebbnél értékesebb nyeremények leltek gazdára,
melyekkel sok mázlista nagyon jól járt. A kisorsolt nyertesek
például jutalmul megúszhatnak az iskolában egy-egy dolgozatot
vagy felelést a passz-kártyával. Volt akinek 1 hétig Joe bácsi
szolgálja majd fel a gyertyafényes ebédet. A lustábbak az
iskolakör futása alóli felmentésnek is nagyon örültek. Majd egyegy késı-bérlet is gazdára talált, ami azt jelentette, hogy ha
véletlenül reggelente a szerencsés nyertes nem ér be az elıírt
idıre az iskolába, az 1 alkalmommal mentesül a büntetés alól.
De hát mi koleszosok SOHA nem szoktunk késni, igaz?!! ☺ Tehát
ilyenre nekünk nincs szükségünk!
Összegzésül elmondhatom, hogy mindenki aki részt vett ezen az
estén élményekkel gazdagodva távozott a mősor végeztével.
Kedves Olvasó!
Remélem kellı kedvet kaptál a jövı évi farsanghoz!!!

 Tóth Kozma Kitti
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 Tóth Kozma Kitti
5

Ausztriai SHI tábor
2009.
2009. február elsején reggel hét órakor sítáborba indultunk
iskolánk szervezésében, ahol a kísérıtanáraink Feczkó Péter
bácsi és Nagyné Mádl Judit néni testnevelés szakos tanárok
voltak.
Felszereléseink sokasága miatt emeletes busszal utaztunk, így
kényelmesen elfértünk és a heti élelmiszer adagunkat is
könnyedén bepakolhattuk a buszba. Mikor megérkeztünk a
szállásra, nagyon meglepıdtünk mert egy 5 szintes hatalmas, régi
épület volt egészében a csoportunké. Hat ágyas szobákban
voltunk elszállásolva. Szállásunk tiszta és rendezett volt egy
nagyon szép környezetben. A szobák elfoglalása után nem sok
idınk maradt a pakolgatásra, mert már indultunk is a sőrő
havazásban síelni. Egész héten igazi, síelésre alkalmas téli idıben
volt részünk! Síelés közben gyakran megpihentünk a sípályák
Hütte-iben egy-egy meleg teára, valamint finomabbnál finomabb
szendvicsekre, édességekre. Szerencsére semmi komolyabb
baleset nem történt, csak kisebb esésekben volt részünk. A
hegytetın 1783 méteren Semmering csúcsán körbenézve
csodálatos látvány tárult elénk. Olyan érzésünk volt, mintha a
felhık felett jártunk volna. Délután fél 5-kor indultunk vissza
minden nap a szállásra, ahol bıséges, nagyon finom, többfogásos
vacsorát kaptunk, amit Peti bácsi édesanyja fızött nekünk.
Esténként összegyőlt a csapat, a hosszú, zenés beszélgetések
alatt gyorsan összerázódtunk kicsik, nagyok egyaránt.
Február 5-én délután sajnos véget ért ez a csodálatos ausztriai
kirándulás. Én személy szerint nagyon jól éreztem magam (és
szerintem biztos a többiek is!!!), ezért remélem, hogy jövıre az idei
kisebb baráti társaságunkat kibıvítve ismét visszatérhetünk erre a
szép helyre!
 Menyhárt Kornélia
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 3. rész
Veszkény Keresztelı Szent János római katolikus temploma
A barokk stílusú templom a XVIII. század közepén épült, majd 1900 körül mellékhajókkal bıvítették. Fıoltára és szószéke késıbbi: 1880 körüli romantikus stílusú munka. A belsıben
lourdes–i oltár látható. 1873-ban újraöntötték a
régi harangot, melyre a „felfeszített Üdvözítınek és Nagyboldogasszonynak” a képe került. 1885-ben lélekharangot öntöttek. A bal mellékhajóban sziklakápolnaszerő lourdes-i
oltár található. A jobb mellékhajóban van a Szent József oltár.
 Nyerges Andrea

Mór Szent Kereszt római
katolikus temploma
A középkori eredető Szent Kereszt-templomot
1889-1892 között neogótikus stílusban átépítették. A berendezés szintén neogótikus. Az
orgona a Rieger-cég mőve. A fennmaradt adatok szerint az 1800-as évek végén történt átépítés tervezıje Havranek F. és Arányi volt. A
falkép Stein János mőve, az üvegablakok Szántay és Szabó
üvegfestıktıl származnak.
 Schwartz Andrea
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