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Érzéketlen száll a Nap,
vissza már nem látogat.
Fénye kihunyhat végleg,
s új kor felé dıl a mérleg.
Sötét kor az, miben a fénynek
csak egy emlék porlepte
homálya tartogat képet.
Tudjuk -kik élünk- mind,
de erre kezünk legyint.
Állunk csak, míg ellep a korom,
ezen a Sápadt alkonyon!

2011.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Üdvözlünk kedves Olvasó, Kollégiumi
Lapunk idei elsı számában. Ebben a
tanévben is várjuk kreatív ötleteiteket
és érdekes írásaitokat!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
Add, hogy ne engem szeressenek,
hanem én szeressek, mert akkor kap
az ember, ha ad!
Assisi Szent Ferenc
A HÓNAP IMÁJA:
Mindenki aki segítségül hívja az Úr
nevét, üdvözül.
Róm 10,13
A HÓNAP SZENTJE: SZENT GELLÉRT
Szent Gellértnek Velence volt a szülıföldje. Öt éves volt, amikor szülei fogadalmat tettek, hogy ha gyermekük a
sziget bencés szerzeteseinek imájára
meggyógyul, Istennek szentelik az
életét, és mindjárt a monostorban
hagyják. A gyermek fölgyógyult, ott
maradt, és fokozatosan bevezették ıt
a kor szellemi és a Szent Benedek
rend lelki életébe, fegyelmébe. Gellért
volt a magyar nép elsı nagy térítıje. A
legenda szerint 1015 vagy 1020 körül
érkezett Itáliából Pécsre Mór püspökhöz, akivel István királyhoz ment Székesfehérvárra.
Nagyboldogasszony ünnepén a király
és a fıurak számára is ismeretlen pap
lépett a szószékre - Gellért. A szónok-

szeptember/október

lat után - a legenda szerint - Gellért
lelkében elragadtatva egy hegyet pillantott meg, melynek sziklái közt holtan látta önmagát, összetört tagokkal
véresen feküdni. Megértette az Úr
üzenetét: itt kell maradnia, mert itt fogja elnyerni a legnagyobb mennyei
ajándékot: a vértanúság koronáját.
Istvánnak nagyon tetszett a szónoklat,
ezért az ünnep elmúltával Gellértet a
palotában tartatta, és fiának, Imre hercegnek a nevelését bízta rá.
1046. szeptember 24-én a Buda felé
tartó püspököket egy lázadó pogány
csapat elfogta a pesti révhez közel, s
egy kivételével megölték ıket. Gellértet taligára tették, és a Kelen-hegyrıl
(a mai Gellért-hegy) letaszították,
majd "mellét dárdával átütötték; ezután egy sziklához vonszolták, és agyvelejét szétloccsantották."
Az elsı magyar vértanú holttestét a
pesti oldal Boldogságos Szőz templomában temették el elıször, majd Csanádra vitték. Sírja körül egyre több
csoda, rendkívüli gyógyulás történt.
1083. július 26-án, Szent László király
kérelmére szentté avatták.
Istenünk, ki Szent Gellért püspöknek
vértanúságáért megadtad a halhatatlanság koronáját, engedd jóságosan, hogy
akinek emlékezetét áhítattal üljük itt a
földön, annak szüntelen pártfogása védelmezzen minket a mennyben!

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

Gólyatábor

Mese németül és angolul

Augusztus elején minden leendı kollégistát levélben értesítettek a gólyatábor helyérıl és pontos idejérıl. Nagy izgalommal töltött el mindnyájunkat a várakozás. Végre elérkezett a várva várt dátum: augusztus 25-e. A
sok gólya, szüleivel együtt autóba szállt és elindult a gólyatábor helyszíne felé Gyırújbarátra, az Apor Vilmos Lelkigyakorlatos és Üdülıházba.
Leendı nevelıink és a végzıs diákok egy része már várt minket. A szülıktıl való elköszönés és a csomagjaink kipakolása után megkezdıdtek
a beszélgetések, ismerkedések, valamint a barátkozások. Ferenc atya
szentmiséje és Csaba bácsi nyitóbeszéde után megvacsoráztunk, majd
kezdetét vette a bemutatkozó est, ahol mindenki röviden bemutatkozott,
majd elmondta honnét jön és röviden mesélt lakhelye nevezetességeirıl
az otthon elıre elkészített plakátok alapján. Késı este kezdetét vette az
éjszakai túra Csaba bácsi vezetésével. A túra közben részesülhettünk
olyan csodálatos látványokban, mint pl.: a Tejútrendszer, a Nagy Göncöl
és más csillagképek fényei. A csodálatos látvány a kivilágított településekrıl méltó zárása volt a napnak.
Másnap a nagyon korai reggeli torna után nekiiramodtunk ismét egy érdekes túrának. A természetben való séta a rekkenı hıség ellenére nagyon vidám hangulatban telt. A hegyre felérve a kilátó alatt a rögtönzött
akadálypályán mindenki megmutathatta ügyességét a különbözı versenyszámokban. A csúcstúrán mindenki jól érezte magát, de azért nem
bántuk, amikor végre visszaérkeztünk a kellemesen hővös szállásunkra.
A finom ebéd után a színek szerint beosztott csoportok elkezdtek készülni rövid bemutatójukkal az esti „aporos csillag születik” vetélkedıre. Délután lehetıségünk volt képkeret illetve kereszt festésére, csocsózásra
illetve sudoku fejtegetésre is. A szervezett programoknak köszönhetıen
az esti tábortőznél már barátként köszönthettük egymást.
A tábor zárónapján mindenki bemutatott egy rövid jelenetet valamelyik
szent életébıl. Ezután következett a táncház, majd Csaba bácsi záróbeszéde, mely után emlékpólókat kaptunk egy csoportfénykép kíséretében,
valamint a 3 nap versenyeinek gyıztesei is átvehették jutalmaikat.
Saját és szerintem minden jelenlévı nevében állíthatom, hogy ez a három nap eseménydús, emlékekben gazdag volt és mindenki jól érezte
magát.

Die Brautschau

 Palotás Anna
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Ein Märchen der Gebrüder Grimm

Es war ein junger Hirt, der wollte gern heiraten und kannte drei
Schwestern, davon war eine so schön wie die andere, daß ihm die
Wahl schwer wurde und er sich nicht entschließen konnte, einer
davon den Vorzug zu geben. Da fragte er seine Mutter um Rat, die
sprach: »Lad alle drei ein und setz ihnen Käs vor, und hab acht, wie
sie ihn anschneiden.« Das tat der Jüngling, die erste aber
verschlang den Käs mit der Rinde: die zweite schnitt in der Hast die
Rinde vom Käs ab, weil sie aber so hastig war, ließ sie noch viel
Gutes daran und warf das mit weg: die dritte schälte ordentlich die
Rinde ab, nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Hirt erzählte das alles
seiner Mutter, da sprach sie: »Nimm die dritte zu deiner Frau.« Das
tat er und lebte zufrieden und glücklich mit ihr.

Brides on their trial
The brothers Grimm

There was once a young shepherd who wished much to marry, and
was acquainted with three sisters who were all equally pretty, so that
it was difficult to him to make a choice, and he could not decide to
give the preference to any one of them. Then he asked his mother
for advice, and she said, "Invite all three, and set some cheese
before them, and watch how they eat it." The youth did so; the first,
however, swallowed the cheese with the rind on; the second hastily
cut the rind off the cheese, but she cut it so quickly that she left
much good cheese with it, and threw that away also; the third peeled
the rind off carefully, and cut neither too much nor too little. The
shepherd told all this to his mother, who said, "Take the third for thy
wife." This he did, and lived contentedly and happily with her.
11

Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:

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

Gólyabál
Szeptember 28-án szerdán este került megrendezésre az új kollégisták
számára a várva várt gólyabál. Persze nem csak mi újak, hanem a
tizenkettedikesek is nagyon várják minden évben ezt a napot, hiszen ık
szervezik a gólyaavatás programját.
Reggel jó hangulatú, vidám ébresztıben volt részünk. A végzısök
sípokkal, edénycsörömpöléssel és egyéb, halknak épp nem nevezhetı
módszerekkel keltegettek minket. Majd szobáink feltakarítása után
átkísértek bennünket reggelizni, azután pedig közösen részt vettünk a
reggeli szentmisén.
Az esti programokra csapatokba osztottak minket. Volt sárga, lila, fehér,
kék és fekete csapat. Ezek a csapatok már a gólyatáborban
összeszoktak és már rutinosan oldhatták meg a vicces feladatokat. A
végzısök katonaruhába öltözve vártak bennünket este fél nyolckor a
díszterem elıtt. Belépés elıtt mindenki ki lett festve, sıt volt akinek az
arcára egy egész mőalkotás is felkerült a rúzsok segítségével. Miután
elfoglaltuk helyeinket, a végzısök kettesével, katonás rendben,
vidáman dalolva bemasíroztak a díszterembe, bemutatkoztak, és
kezdetét vette a gólyaavatás.
Különféle vicces és izgalmas feladatokat kaptunk. A feladatokhoz
minden csoportból 2-2 bátor önkéntjelentkezı állt ki versenyezni, akik
megmutathatták tánctudásukat, énektudásukat, mulattató
társasjátékban versenyezhettek, gólyacsırrel békákat üldözhettek
idıre, dicsıítı verseket is kellett írnunk a végzısök számára, valamint
egyéb vidám, kreatív feladatokat is kaptunk.
Ezután került sor az esküre, melyben megígértünk, hogy cipeljük a
végzısök bıröndjeit, táskáit, sıt ha kell, akkor még a hétvégi távozás,
valamint visszaérkezéskor taxit is rendelünk számukra, minden
technikai eszközünket a rendelkezésükre bocsátjuk, a sorban mindig
legelıre engedjük ıket, megfelelı kalóriaértékő ételekrıl is
gondoskodunk számukra, hogy még jobbá és felejthetetlenebbé tegyük
számukra az itt eltöltött utolsó évüket.
Köszönjük mindenkinek, végzısöknek és nevelıknek, akik
megszervezték számunkra ezt az estét, és reméljük, hogy minden
résztvevı ugyanolyan jól érezte magát mint mi!

 Édes Regina
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Októberi teaház
Idén már második alkalommal került megrendezésre a Közisek
szervezésében a teaház. Szeptemberben a Szent Anna Idısek
Otthonába látogattunk el, októberben pedig az elsı emeleti informatika termet díszítettük fel erre az alkalomra. Az októberi téma a
középkori Anglia volt. Erre épült közkedvelt teaházas játékunk a
Beugró is, ami ezen alkalommal is nagy sikert aratott. A játék alatt
középkori leánykérés tanúi is lehettünk, megelevenedtek elıttünk
az akkori társadalmi ellentétek is. Ezen alkalommal kipróbáltuk az
angol teázási szokásokat is, mint például a tejes tea és az angol
csokis keksz. Az est végén mindenki jókedvően, élményekben
gazdagon távozott, várva a következı vidám összejövetelt.
 Ramocsai Barbara Johanna

Vitáris Kitti
Fecske
Illusztráció: Auerbach Fanni

Ülök a dombon, s nézem
Ahogyan délre szállnak
A csodás füsti fecskék.
Már vége van a nyárnak.
Bár én is fecske lehetnék,
Nem mondanák: fúj de ronda,
Belılem gúnyt nem őznél
Nem kergethetsz más országba.
Hogyha fecske lehetnék,
Az nékem oly csodás lenne.
Ha meglátsz, majd csak ennyit szólsz
Nézd!, ott egy füstifecske!
4

Forró Cappuccino koncert
Október 13-án este a Forró Cappuccino együttes
látogatott el kollégiumunkba. A díszteremben
már 17 órától dob, gitár és vidám énekhang ütötte meg fülünket, és izgatottan vártuk a folytatást.
Idén is nagy szeretettel érkezett hozzánk Marco
és Stefano testvér a közösségével. Megmutatták, hogy Istennel
élni és İt dicsérni, lehet nagyon vidám dolog is. Nagy sikert arattak. A koncerten fıként olasz, angol és afrikai énekeket hallhattunk, sıt a közönség táncolhatott is. A Forró Cappuccino azért jött
létre, hogy megmutassa az embereknek, hogy hogyan lehet jó
közösségben, barátok között Istent dicsérni, énekelni, táncolni,
egyszerően örülni annak, hogy élünk és együtt lehetünk. Az estét
közös imával és aprósüteményezéssel zártuk. Köszönjük szépen
az összes szervezınek ezt a csodálatosan vidám estét!
A Forró Cappuccino egy dal! Szívbıl jön, és a hangja átjárja a
csontjaidat, hogy megindulj. Messzire száll és behatol a lelkedbe,
hogy onnan szálljon tovább Istenhez.
A Forró Cappuccino egy zene! ♫ Ami felemel, de nem ejt el. Belülrıl lobbant lángra és átforrósít. Szárnyakat ad, amikkel az égig
repülhetsz, odafent keringhetsz-keringhetsz és ragyogva visszatérhetsz.
A Forró Cappuccino egy imádság! Ami leültet kávézni egy asztalhoz Istennel, és miközben te sorra elbeszéled a dolgaid, İ néha közbekérdez –Hány cukorral? Tejszínhabot?-, s a végén csak
annyit mondasz, köszönöm a kávét, a beszélgetést és az életet.
İ meg szerényen azt feleli: Szívesen!
A Forró Cappuccino egy közösség! Ahol nem vagy többé magányos, de nem azért, mert tömegben állsz, hanem azért, mert
mindig ott áll melletted Valaki, aki mindenki mellett ott áll és végül
rájössz, hogy sosem voltál és sosem leszel egyedül, mert Istennel
mindig kettesben lehetsz, s így lesz létünk együttlét Istenben.
 Édes Regina
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Teaház a Közisekkel
a Szent Anna Otthonban
Pár évvel ezelıtt alakult meg iskolánkban a diákok kezdeményezésére a Szív Apostolai Közösség, ismertebb nevén a Közi.
Eben a tanévben csütörtökönként a szakköri órák idejében jövünk
össze a kollégium dísztermében az Úr nevében, ahová mindenkit
nagy szeretettel hívunk és várunk,
mert egy jó kis közösségben ha zörgetnek,
ott biztos ajtót nyitnak
és szeretettel fogadják a megfáradt „vándort”!
Énekelünk, zsoltárokat olvasunk, majd értelmezzük is ıket. Jó hangulatú kis közösség a miénk, sokat beszélgetünk és játszunk is.
Márti néni a vezetınk. A tagok közül sokan segítenek lelkigyakorlatok lebonyolításában valamint a kollégiumi havi rendszerességgel megrendezésre kerülı teaházak megszervezésében.
Szeptember elején egy szép ıszi délutánon a már megszokott módon ellátogattunk a gyıri Szent Anna Otthonban teadélutánra.
Nagy lelkesedéssel készülıdtünk a tanév elsı látogatására az Otthonba. Finom teákkal és apróbb süteményekkel kedveskedtünk az
idıseknek. Csaba bácsi egy rövid imával kezdte az összejövetelt,
majd közös énekkel folytatódott a találkozó. Nagyon jó volt hallani,
ahogy fiatalok és az örök fiatalok együtt énekeltek. Ezt követıen
elfoglaltuk helyeinket az asztaloknál az idısek között és végre elkezdıdtek a kellemes beszélgetések. Öröm volt hallgatni, hogy
mennyire nyíltan és mekkora szeretettel beszélnek hozzánk az idısek. Mi is megosztottuk velük számtalan kellemes élményünket a
teázgatás és a sütemények majszolgatása közben. A kellemes délutánt megköszönve mindnyájan egy-egy II. János Pál pápát ábrázoló képeslapot nyújtottunk át az otthon lakóinak, melynek másik
oldalára személyes üzeneteinket, jókívánságainkat rögzítettük.
Köszönjük minden közremőködınek ezt a felejthetetlen délutánt!
 Édes Regina
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Októberi megemlékezések
A hagyományokhoz hően ebben a tanévben is megemlékeztünk
kollégiumunkban az októberi jeles ünnepnapokról.
Elıször október hatodikán győltünk össze a kollégium dísztermében, hogy megemlékezzünk egy rövid, zenés, verses mősorral az
Aradi vértanúkról. Azokról a magyar honvédtisztekrıl, akiket a
szabadságharc bukása után az 1848/49-es szabadságharcban
játszott szerepük miatt Aradon végeztek ki.
Majd október végén az 1956-os forradalom ünnepélyes megemlékezése következett. Kinga néni vezetésével pár kollégista társunk
egy rövid színdarab segítségével repített minket vissza az idıben,
így idézvén fel elıttünk a régmúlt eseményeit.
 Györkös Beáta

Hidász Glória
Szeptember
Illusztráció: Palotás Anna

Kinyitja az iskola a kapuit
S beengedi rajta a nebulót.
Nem is egyet hanem több százat
S a tanulók szomorúan besétálnak.
Beülnek a padba, s figyelik a tanárokat
De a gondolatuk máshol jár
Nézik, ahogy a fa levele elszárad,
És aludni készül a nagy világ.
Egy falevél piros, zöld, vagy sárga
Remeg az ágon, ami már szárad.
De az ısz végére a fáról leesik
S a fa téli álmot aluszik.
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A két béka
A gazdasszony két egyforma magas cserépköcsögben tejfölt vitt
le a pincébe. Hogy, hogy nem, elfelejtette befedni az edényeket.
A varangycsalád két reményteljes csemetéjét nyugtalanítani
kezdte a finom illat, és elhatározták, hogy beleugranak egy-egy
edénybe, és megeszik a tejfölt.
Így is történt. Hanem a tejföl nem ízlett egyiknek sem. A bajbajutott békák kétségbeesetten ugrálni kezdtek, de hiába. Az edény
magas volt, a tejföl pedig nehéz és ragadós.
Negyedórai küzdelem után az egyik béka feladta a harcot és
egy szomorú vartyogással elbúcsúzott az élettıl és hagyta,
hogy a tejföl összecsapjon fölötte…
A másik béka azonban rendületlenül ugrált tovább. Az ugrálástól
elıször a tejföl ritkulni kezdett, azután apró szemcsék keletkeztek benne, majd ezek összetapadtak, és kemény kérget alkottak
a tetején. Kész volt rajta a vaj. A béka szilárd talajt érzett a lába
alatt és diadalmasan kiugrott a köcsögbıl.

Mit mond számunkra ez a régi mese?
Azt, hogy akarni kell! Harcolni kell!
Hányan mondják:
Én úgysem tudok jó lenni vagy jót tenni.
Hiába küzdök a hibáim ellen, nekem úgysem sikerül semmi!
Aki így beszél az NEM AKAR!
Vajon melyik bőn szerepel leggyakrabban a gyónásaidban?
Válaszd ki, és indíts háborút ellene!
Ha tényleg gyızni akarsz, akkor tudsz is majd gyızni!
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 1. rész
Pusztavám
Katolikus Temploma
Pusztavám temploma már 1748-ban kezdett épülni
a híveknek. Ezt a kis templomot többször földrengés érte, és egy heves földrengés következtében
rommá lett. Ezért újból kellett felépíteni ugyanazon
a helyen, de nagyobb méretekkel s 1816. évben a
mai alakjában el is készült. A templom román stílusban erıs római köríves bolthajtással és pillérekkel épült. 1869 július hónapban nagy csapás érte a
községet: templom, iskola és plébánia leégett. A leégett templom
hamarosan rendbe jött a hívek hozzájárulásával, a belsı kijavítás
azonban lassan ment.
 Staudt Eszter

Székesfehérvár
Katolikus Temploma
A fehérvári jezsuiták mai, impozáns, barokk temploma és kolostora 1742 és 1756 között épült.
1773-ban a jezsuita rend feloszlott, a pálosok
kapták meg, akiknek 1786-ban történt feloszlatása (II. József) után rövid ideig üres volt, majd a
belvárosi német polgárok temploma lett. 1813ban a ciszterci rend kapta meg és 137 éven át ık
miséztek falai között, míg 1950-ben fel nem oszlatták ıket. A rendszerváltást követıen ismét az övék lett a templom és a rendház, és
ık mőködtetik az 1994-ben visszakapott Ciszterci Szent István Gimnáziumot is. 1948 óta plébániatemplom.
 Édes Regina
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