Csölle Dániel
A követık útja
Illusztráció: Jana
V. évfolyam 3. szám
Száll az álom ágról-ágra
minden embert megtalálva,
kik ıt vakon, bízva követik.
Tündérszárnya lebben messze,
csillogást csen minden szemre,
s szívek hada vágyakkal telik.
Hit dobban a mellkasokban.
Hálát rebeg, lángra lobban
a szív, s már nem ellenkezik.
A jövıre néz, -álma vonzzas vár lélegzetvisszafojtva
arra, mi tán meg sem érkezik.
Ám az emberi életben
ez a régen várt értelem:
Vágyaink útját fellelni,
s annak végig megfelelni!

2011.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Ezúton kívánnak a Szerkesztık minden kedves Olvasónak, valamint a
kollégium dolgozóinak, diákjainak,
családjaiknak áldott, békés húsvétot!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
Az élet legfontosabb követelménye,
hogy az irány az örökkévalóság legyen!
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom
nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek és ne csüggedjen.
Jn 14,27

A HÓNAP SZENTJE: SZENT VINCE
Vince a spanyolországi Huescából
s zá rma zo tt. S zen t V ale ri us ,
Zaragoza püspöke oktatta a szent
és a profán tudományokban. Miután
diakónussá szentelték, Vince mint
segítıtárs és diakónus magára vette
mindazokat a tennivalókat, amelyeket püspöke öregsége és hiányos
beszédkészsége következtében
n e m tu d o t t e l l á tn i . A m i k o r
Diocletianus császár alatt kitört a
nagy üldözés, Valencia kegyetlen
helytartója bilincsbe verve
Zaragozából Valenciába vezettette
ıket, ahol 304 táján mindketten elszenvedték a vértanúságot.

január/február/március

Az ısz püspök a bántalmazások
következtében hamarosan kiszenvedett, Vince azonban a borzalmas
kínzásoknak egész sorozatát volt
kénytelen elviselni. Amikor végre
meghalt, a helytartó megtagadta tıle
a temetést: kidobták testét a szántóföldre, hogy kutyák és madarak falják föl. De egy nagy holló megvédte
a holtat. Végül a tetemet zsákba
varrták, és kövekkel súlyosbítva a
tengerbe vetették. Ekkor a tenger
hullámai újra meg újra a partra sodorták a szentet, míg egy keresztény meg nem találta és illıen el
nem temette.
Szent Vince ünnepének dátuma
(január 22.) következtében lett népszerő, mint idımeghatározó szent,
különösen a szılısgazdák körében.
Máig sok nyelven használatos még
a régi paraszti mondás: ,,Ha megcsordul a Vince, tele lesz a pince''.
Hogy szentünk a bor patrónusa lett,
annak oka nagy valószínőséggel
nevének népies etimológiája: VinCent (százszoros bor).
Mindenható, örökkévaló Isten, kérünk, leheld belénk jóságosan
Szentlelkedet, hogy szívünkben égjen az az erıs szeretet, amellyel
Szent Vince vértanú gyızött minden
testi gyötrelmen!

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

Téli teaházak
Az év eleji idıszakban is részt vehettünk a már sokak által ismert és
szeretett kollégiumi teaházakon. Mint mindig, most a téli idıszakban
is nagyon jól éreztük magunkat mindannyian. A különféle teák
kóstolgatása és a finom, otthon sütött sütemények majszolgatása
közben kellemes beszélgetésekkel telt az idı.
A teaház második felében pedig a hagyományossá vált “Beugrót”
játszottuk, ami egyértelmően most is hatalmas sikert aratott. Minden
résztvevı nagyon kreatív volt és sokat nevettünk egymás vicces
produkcióin.
A februári teaház rendhagyó volt: a szervezık igazi távol-keleti
hangulatot varázsoltak elı számunkra az elsı emeleti informatika
teremben: többen jelmezekbe öltözve érdekes kínai történeteket
meséltek a résztvevıknek.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervezıknek! Aki ott volt
az biztosan nagyon jól érezte magát és reméljük, hogy legközelebb
még ennél is többen leszünk!
 Jana; Rula

Farsang
A népi hagyományok szerint kollégiumunkban is megünnepeljük minden évben a farsangot. Az idei farsangi estünkön a csoportok magas
színvonalú, jól összeállított, vidám, táncos produkciókkal készültek,
melyet a DÖK-ösökbıl álló zsőri értékelt és rangsorolt.
Az este hangulatát a fergeteges tombolasorsolás is emelte, valamint
büfénkben ízletes szendvicseket fogyaszthattak a disco után kifáradt
kollégistáink.
Az elıkészületekért, a büfé üzemeltetéséért illetve a tombolák kisorsolásáért és a zsőrizésért külön köszönet a DÖK tagjainak, illetve
Zsuzsa néninek, a mősor színvonalas levezetéséért: Fodor Mercédesznek és Varga Csengének, valamint a zene és hangtechnika kezeléséért Szücs Gergınek.
 Négele Petra
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STROHHALM, KOHLE

UND BOHNE
Ein Märchen der Gebrüder Grimm

In einem Dorfe wohnte eine arme alte Frau, die hatte ein Gericht Bohnen zusammengebracht und wollte sie kochen. Sie machte also auf ihrem Herd ein
Feuer zurecht, und damit es desto schneller brennen sollte, zündete sie es mit
einer Handvoll Stroh an. Als sie die Bohnen in den Topf schüttete, entfiel ihr
unbemerkt eine, die auf dem Boden neben einen Strohhalm zu liegen kam.
Bald danach sprang auch eine glühende Kohle vom Herd zu den beiden herab.
Da fing der Strohhalm an und sprach: “Liebe Freunde, von wannen kommt ihr
her?” Die Kohle antwortete: “Ich bin zu gutem Glück dem Feuer entsprungen,
und hätte ich das nicht mit Gewalt durchgesetzt, so war mir der Tod gewiss: Ich
wäre zu Asche verbrannt.” Die Bohne sagte: “Ich bin auch noch mit heiler Haut
davongekommen, aber hätte mich die Alte in den Topf gebracht, ich wäre ohne
Barmherzigkeit zu Brei gekocht worden wie meine Kameraden.” - “Wäre mir
denn ein besser Schicksal zuteil geworden?” sprach das Stroh. “Alle meine
Brüder hat die Alte in Feuer und Rauch aufgehen lassen, sechzig hat sie auf
einmal gepackt und ums Leben gebracht. Glücklicherweise bin ich ihr zwischen
den Fingern durchgeschlüpft.” - “Was sollen wir aber nun anfangen?” sprach
die Kohle. - “Ich meine,” antwortete die Bohne, “weil wir so glücklich dem Tode
entronnen sind, so wollen wir uns als gute Gesellen zusammenhalten und, damit uns hier nicht wieder ein neues Unglück ereilt, gemeinschaftlich auswandern und in ein fremdes Land ziehen.” Der Vorschlag gefiel den beiden andern,
und sie machten sich miteinander auf den Weg. Bald aber kamen sie an einen
kleinen Bach, und da keine Brücke oder Steg da war, so wussten sie nicht, wie
sie hinüberkommen sollten. Der Strohhalm fand guten Rat und sprach: “Ich will
mich querüber legen, so könnt ihr auf mir wie auf einer Brücke hinübergehen.”
Der Strohhalm streckte sich also von einem Ufer zum andern, und die Kohle,
die von hitziger Natur war, trippelte auch ganz keck auf die neugebaute Brücke. Als sie aber in die Mitte gekommen war und unter sich das Wasser rauschen hörte, ward ihr doch angst: Sie blieb stehen und getraute sich nicht weiter. Der Strohhalm aber fing an zu brennen, zerbrach in zwei Stücke und fiel in
den Bach: Die Kohle rutschte nach, zischte, wie sie ins Wasser kam, und gab
den Geist auf. Die Bohne, die vorsichtigerweise noch auf dem Ufer zurückgeblieben war, musste über die Geschichte lachen, konnte nicht aufhören und
lachte so gewaltig, dass sie zerplatzte. Nun war es ebenfalls um sie geschehen, wenn nicht zu gutem Glück ein Schneider, der auf der Wanderschaft war,
sich an dem Bach ausgeruht hätte. Weil er ein mitleidiges Herz hatte, so holte
er Nadel und Zwirn heraus und nähte sie zusammen. Die Bohne bedankte sich
bei ihm aufs schönste, aber da er schwarzen Zwirn gebraucht hatte, so haben
seit der Zeit alle Bohnen eine schwarze Naht.
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:

SUDOKU KITÖLTÉSE:
A NÉGYZETHÁLÓ

MINDEN
SORÁBAN/
OSZLOPÁBAN/
3X3-AS
EGYSÉGÉBEN
SZEREPELJENEK
A SZÁMJEGYEK
1-9-IG

ISMÉTLİDÉS NÉLKÜL!

Farsangbúcsúztató táncház
A farsang a vízkereszttıl (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó idıszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák,
bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége,
hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötıdik hozzá jelentıs vallási
ünnep, alapvetıen a gazdag néphagyományokra épül. A farsang csúcspontja a karnevál, hagyományos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a farsangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó három nap, ami nagy mulatságok közepette, valójában télbúcsúztató is. Számos városban ekkor rendezik meg a híres karneválokat (riói, velencei karnevál), Magyarországon
pedig a farsang legnevezetesebb eseményét, a mohácsi busójárást.
Kollégiumunkban évekkel ezelıtt egy szép hagyomány kialakulása indult meg: húshagyókedd estéjén néptáncház került megrendezésre,
nemcsak a télbúcsúztatás, hanem szép magyar hagyományaink megırzése céljából is. Idén is részt vehettünk egy igazi táncos mulatságon.
Március 2-án a Csángálló együttes látogatott el hozzánk. A nevük is az
erdélyi tájegységre, Moldvára és a moldvai csángókra utal. Az estét bemutatkozással kezdték. Több moldvai dalt is hallhattunk a zenészektıl,
sıt a szép hangszeres dallamok között felcsendült egy-két énekes változat is. A tipikus moldvai hangszereket és népviseletet is bemutatták nekünk, majd megkezdıdött az est általam leginkább várt része, a táncház.
Néptáncosként már számtalanszor vettem részt hasonló rendezvényen,
sokszor jártam már moldvai táncházban is, ám ez egy igazi különlegesség volt számomra, hiszen a saját csoporttársaimmal, iskolatársaimmal
táncolhattam együtt. A közös kis mulatságba ugyanis sok érdeklıdı
kapcsolódott be, akár olyanok is, akik még soha nem próbálkoztak a
tánc ezen mőfajával. Ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat, hiszen a különbözı táncegyüttesekbıl érkezett táncosoktól és Nándi bácsitól nemcsak a bonyolult és gyors ütemő táncok lépéseit, hanem az
egyszerőbb körtáncokat is elsajátíthattuk.
Én személy szerint nagyon hálás vagyok a rendezıknek, az együttesnek,
a táncosoknak és minden kollégista társamnak, akivel együtt tölthettem ezt
a felejthetetlen estét. Ballagó aporosként remélem, hogy a következı években is lesz lehetıségetek ilyen fantasztikus rendezvényeken résztvenni,
ezáltal is ápolva magyarságtudatunkat és szép hagyományainkat.

 Vadas Evelin
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Elıadás

Találkozás az egyetemistáinkkal

Januárban ismét ellátogatott kollégiumunkba a gyıri
rendırkapitányság egyik alkalmazottja. Ezen alkalommal a
garázdaságokról, disco-balesetekrıl, drog és italfogyasztásról
esett szó.
Beszámolt arról, hogy a korunkbelieknél gyakoriak az ilyen esetek.
Alátámasztásul rengeteg képet, szemléltetı ábrát és egy videót is
láthattunk.
Elmondta a különbözı drogok és alkoholok veszélyeit, hatását,
valamint ezek igen súlyos következményeit is. Az elıadást
mindenki nagy érdeklıdéssel hallgatta, mert nem száraz tényekrıl
számolt be, hanem napjainkban is gyakran elıforduló és ránk
vonatkozó témákat fejtett ki.
 Andrónyi Melitta & Nagy Annabella

Az idei tanév folyamán már másodízben látogattak el kollégiumunkba a tavaly végzett, mára már egyetemista diáktársaink. A
díszteremben győltünk össze, hogy elsı kézbıl szerezzünk információkat az egyetemi élet jó és rossz oldalairól. A találkozót néhány mondattal Csaba bácsi nyitotta meg, majd rövid kérdéseket
intézett az egyetemistákhoz elsı hónapjaikkal kapcsolatban.
Megtudhattuk, hogy néhányuk szerint miért jobb az albérlet, de a
kollégium mellett is hallhattunk pozitív érveket.
Rövid idın belül a tanulásra terelıdött a szó, hiszen majd minden
kar képviseltette magát, például bölcsész, közgazdász, mérnök. A
legtöbben épp most voltak túl a vizsgáikon, nevetve mondták nekünk, hogy inkább százszor leérettségiznének néhány vizsgájuk
helyet. Egy kicsit megrémültünk hisz a vizsga idıszakban áttanult
nappalok és éjszakák még mindig elképzelhetetlennek tőnnek
számunkra. Ezután néhány szó esett a kapcsolatépítésrıl is. Új
hely, új környezett, a legtöbben egy szál ismerıs nélkül kerültek
be 200 - 300 diák közé.
Többen hangoztatták a gólyatábor fontosságát, hogy ott lehet
megtudni minden lényeges információt, erre persze szintén hallhattunk ellenérveket is, de talán olyan nem volt, aki negatívan nyilatkozott volna az eseményrıl.
Felmerültek még kérdések a pesti közlekedés és a napi háromszori étkezés megoldásával kapcsolatban is. A fiúk több jó kifızdét is megemlítettek, ahol jó áron laktató adag ebédhez juthat az
éhes egyetemista.
Az összejövetel végén feltettünk még néhány személyesebb kérdést, majd magukra hagytuk volt végzıseinket, akik így egy kicsit
tudtak egymással is beszélgetni, hiszen többen közülük nem Budapesten, hanem Pécsen vagy Gyırben tanulnak, ezért ritkán
tudják megoldani a személyes találkozást.

Vitáris Kitti
8. évfolyamos kollégista

Tavasz II.
Az erdıben érzem
A Tavasz illatát
Az erdıben hallom
A harkályi kopogást.
Az erdıben látom
Kinyílt a hóvirág
Boldogan érzem a
Tavasz hívó szavát.
Hazafelé menet
Egy mókus elkísér
Zengve zengi édesen
„Elment a hideg tél!”

 Nemes Alexandra
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Húsvétvárás a kollégiumban

Téli sportvetélkedı

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.

Az ıszi lelkes részvételeken felbuzdulva kollégiumunkban télen is
megrendezésre került a játékos csoportépítı ügyességi verseny.
A feladatokat, mint elızı alkalommal is Péter bácsi állította össze
és vezényelte le néhány lelkes tizenegyedikes fiú segítségével.
Minden csoport egy nyolc fıs csapatot delegált, akik egy-egy csatakiáltás választása után oszlopokba sorakoztak, habár ezt a formát nem sokáig sikerült tartani hiszen mindenki kíváncsi volt társai teljesítményére. A hat versenyszám alatt szoros volt az állás,
de a vetélkedı végére kikristályosodott ,hogy most hajszálakkal
ugyan, de melyik csoport részesül arany , ezüst vagy bronz oklevélben. Bevezetésre került egy új minısítés is a „legsportszerőbb
csapat”, melyet az „A.” csoport versenyzıi érdemeltek ki.
 Nemes Alexandra

Vetélkedı március 15-e tiszteletére
Március 15-e keretén belül idén is megrendezésre került kollégiumunkban a szabadságharc eseményeivel kapcsolatos vetélkedı,
ami lassan már hagyománnyá válik. A díszterem elıtt gyülekeztek
a négy fıs csapatok, szívük felett egy-egy kokárdával. Pár rövid
nyitómondat után, amit Péter bácsitól hallhattunk, elkezdıdtek a
feladatok. Elıször egy rövid activityvel kezdtünk, majd puzzle-játék
keretében egy forradalmi helyszín képét kellett összerakni, és az itt
történt eseményeket ismertetni. A feladatot minden csoportnak hibátlanul sikerült teljesítenie. A következı körbe nem csak az agytekervényeinkre, de a hangszálainkra is szükségünk volt, hiszen egy
toborzó dalt kellett elıadni. A csapatok ezt különbözı módon oldották meg. Talán a legötletesebbre a tizedikesek produkciója sikerült,
hiszen ık még egy honvédosztagot utánozva meneteltek is. A vetélkedı következı mozzanataként minden csoportból két fınek
korhő interjút kellett bemutatnia, többek között így elénk került Petıfi Sándor, Kossuth Lajos és Bem apó alakja is. Az utolsó fordulóban különbözı versrészleteket azonosítottunk, majd a csapat egy
választott tagja az egyik vers egy részét elıadta a zsőrinek. Minden csapat kisebb nagyobb ajándékban részesült az elért pontjait
tekintve. Nem meglepı, hogy az elsı helyen idén is a végzısök szerepeltek némi helyzeti elınnyel indulva, hiszen sokkal átfogóbban tanulták a 48’- as eseményeket mint a többi évfolyam. A vetélkedı jó
hangulatban telt, melyet egy közös csoportképpel örökítettünk meg.
 Nemes Alexandra
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Hidász Glória
7. évfolyamos kollégista

Téli élet
Téli tájnak vége már
Most a hővös tavasz vár
Csicsergés és kikelet
Repkednek a verebek.
Tanulnak a diákok
Örülnek a tanárok
Nem kell a sok unszolás
Magától megy a tanulás.
Levele lesz a fának
Elıbújik a sok állat
Kinyílnak a virágok
Békés tavaszt kívánok.
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Elsı negyedéves versenyeredményeink:
Vitáris Kitti
Szilágyi Kitti
Vig Dorina
Rumi Nóra
Radák Luca
Hunyady Anna
Nyerges Andrea
Kappel Tamás
Cséfalvay Bálint
Marton Erik
Willmann Attila
Kiss Bence
Kozicz Benjamin
Márkus Marcell
Sallai Bence
Detre Soma
Süle Marcell

matematika verseny
német verseny
német verseny
helyesíróverseny

2. helyezés
5. helyezés
4. helyezés
2. helyezés
19. helyezés
országos népdaléneklési verseny
kiemelt ARANY minısítés
német verseny
1. helyezés
német verseny
2. helyezés
mezei futóverseny
5. helyezés
1. helyezés
német verseny
8. helyezés
11. helyezés
megyei kézilabda verseny
1. helyezés
megyei kézilabda verseny
1. helyezés
megyei kézilabda verseny
1. helyezés
megyei kézilabda verseny
1. helyezés
megyei kézilabda verseny
1. helyezés
megyei kézilabda verseny
1. helyezés
német verseny
1. helyezés
megyei matematikai verseny 8. helyezés
megyei matematikai verseny 9. helyezés

(csapat)

(iskolai)
(megyei)

Kisbér Nagyboldogasszony
római katolikus temploma

(megyei)

(csapat)
(megyei)
(országos)
(csapat)
(csapat)
(csapat)
(csapat)
(csapat)
(csapat)

Kollégiumi sportverseny:
Arany csapat: Kappel Miklós; Kiss Balázs; Kiss Bence; Kiss Erik; Kántor
Máté; Kozicz Benjamin; Márkus Marcell; Sallai Bence; Süle Marcell;
Ezüst csapat: Bonyhárd Klaudia; Kovacsics Vivien; Kovács Viktória Leila;
Misko Noémi; Radics Eszter; Schwarz Andrea; Steiner Flóra; Szita Lilla
Bronz csapat: Egri Krisztina; Hercsel Kitti; Horváth Ramóna; Kégl Eszter;
Madarász Dorina; Nemes Alexandra; Pintér Dorina; Vogl Eszter
Kollégiumi vetélkedı: március 15-e tiszteletére:
Arany csapat: Egri Krisztina; Nemes Alexandra; Pintér Dorina; Varga Csenge
Ezüst csapat: Benkı Sára; Kiss Laura; Pendli Júlia; Tóth Eszter
Bronz csapat: Hegedüs Roland; Huszár Gábor; Kiss Gergı; Kovács Mátyás
Kollégiumi sudoku verseny:
I. helyezés: Hunyady Anna
II. helyezés: Varga Csenge
IV. helyezés: Süle Marcell
III. helyezés: Orbán Kinga
V. helyezés: Rumi Nóra
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 3. rész

A Nagyboldogasszony tiszteletére szentelt
templom elıdje az 1740-es években épült
fából és sövénybıl, helyén 1783-ban épült
új, barokk templom. Az egyhajós, két boltszakaszos épület jellegzetessége a sisak
nélküli toronypár és a homlokzat.
A templomot 1825-ben klasszicista stílusban átépítették, és toronnyal bıvítették. A fıoltár képét Koroknay
Ottó festette 1889-ben. Copfstílusú szószéke a XVIII. század végén, klasszicista fı- és mellékoltárai 1820 körül készültek.
 Bana Mónika

Nick
római katolikus temploma
A templom a falu legmagasabb pontján, István király idejében épült, 9 falu építette. A
jelenlegi Szent Anna templom mőemlék. A
gyönyörő, késı barokk stílusú templom a
rekatolizáció után, 1761-ben épült Niczky
Lázár megbízásából. A templom 1958 óta
mőemléki védettséget élvez.
 Tóth Nikoletta
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