
Csölle Dániel 
volt kollégistánk verse 

 

Sorsjáték 
 

 

Életünket megvezette már pár hamis remény, 
S ezek között elvesztettünk sok-sok szép erényt. 

Megfakult a bizalom, elveszett a hit, 
Nem tudtuk már úgy figyelni embertársaink. 

 
Évekig csak lelkesedtünk nagy szerelmekért, 
Majd megnőttünk, s az élet fordulattal élt. 

Hervasztotta szívünk titkos reményeit, 
Messze vitt el attól, mit lelkünk égve hitt. 

 
A sors játéka viszont még nem ért véget ezzel, 
Senki sem láthatta, mit ő már megtett egyszer. 

Két élet fonalából egy képet kezdett fonni, 
Hogy megmutathassa, lehet még boldognak lenni. 

 
Mi reméltünk. Vártuk, mit eddig csodának hittünk, 
És szép lassan rájöttünk, megleltük, mit kerestünk. 

 
Újraéledhettek az elvesztett erények, 
Megatanultam bízni, s megszerettelek. 

 
Azóta is hálával gondolok vissza 

Arra a hosszú, áldott, nekünk írt napra. 
 

Minden boldogságom azóta élhetem, 
S a szerelmet azóta is érezhetem. 

 
Sorsunk játékba visz, az élet meg nem áll, 
De képünk elszakadni sohasem fog már. 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Ezúton kívánnak a Szerkesztők min-
den kedves Olvasónak, valamint a 
kollégium dolgozóinak, diákjainak, 
családjaiknak áldott, békés húsvétot! 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Egy cseppnyi őszinte szeretet neme-
sebb tengernyi tudománynál. 

Assisi Szent Ferenc 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él 
az ember, hanem minden tanítással 
is, amely az Isten szájából származik. 
Az is meg van írva: Ne kísértsd Ura-
dat, Istenedet! Mt 4,4; 4,7 

 
A HÓNAP SZENTJE:   SZENT BALÁZS 
Szentünk örmény születésű volt, és 
olyan példamutató keresztény életet 
élt, hogy Szebaszte hívő népe püs-
pökké választotta. Balázs visszavonult 
egy magányos hegyi barlangba, és 
innen vezette imádkozva, tanácsokat 
osztva és gyógyítva a rábízott közös-
séget. Vadállatok őrizték, háziállatok 
módjára engedelmeskedve neki. A 
keresztényüldözés alatt a remete püs-
pököt elfogták. Mivel Balázst nem bír-
ták hittagadásra kényszeríteni, a szo-
kásos megkorbácsolás után siralom-
házba került. Vízbefojtás általi halálra 
ítélték, de végül is lefejezték. 
Mint előbb barlangjában, a börtönben 
is sok segítséget kérő ember kereste 

föl. A csodáiról legendája beszél. An-
nak alapján, hogy egy kínzó torokfájás 
esetén segített, a késő középkorban a 
tizennégy segítőszent közé sorolták 
(Balázs-áldás). Később vérzések, hó-
lyagbetegségek, továbbá kelések, 
kólika, pestis és fogfájás esetén for-
dultak hozzá. Védőszentje lett az or-
vosoknak, takácsoknak, szélmolná-
roknak és a fúvós muzsikusoknak. 
Mint az állatok barátja oltalmazza a 
háziállatokat és a nyájakat a farkasok-
tól. Időjelző szentként is tiszteletik: 
ünnepének ideje a tél végét és a ve-
szedelmes viharokat jelzi. 
A szent csodáiból nem hiányzik a hu-
moros megnyilvánulás sem: a helytar-
tó először vízbefojtás általi halálra ítél-
te. Abba a tóba kellett vetni őt, amely-
be korábban keresztény asszonyokat 
fojtottak, mert beleszórták a helytartó 
házi isteneit a tóba. Balázs a partra 
érve rövid áldást adott a számára ha-
lált jelentő tóra, aztán a vízen járva a 
tó közepéig sétált. Ott megfordult, és 
barátságosan fölszólította bíráit, hogy 
saját isteneikbe vetett hitük bizonysá-
gául kövessék őt a vízen járva. Hat-
vanöt férfi elfogadta a kihívást, és 
mind a vízbe fulladt. 
Istenünk, aki Szent Balázs püspököt oltal-
mazó segítségül adtad népednek, kérünk, 
közbenjárására engedd, hogy földi éle-
tünkhöz egészséget és békét, örök éle-
tünkhöz pedig irgalmat nyerjünk Tőled! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 

VI. évfolyam   3. szám  2012. január/február/március 
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A 2012-es évben is folytatódtak a kedd esténként sok kollégistát 
megmozgató vidám teaházak az első emeleti informatika teremben. 
Az év első összejövetelét egy diavetítéses meséléssel kezdtük. Mind 
a mesélők, mind pedig a hallgatók számára izgalmas fordulatokat 
tartalmazott a történet, mivel a diák szövege el volt takarva és a 
fordulatok kitalálása a mesélők feladata volt. A finom teák és 
sütemények mellett a jó hangulatot fokozta még a már szinte 
elmaradhatatlan Beugró című játék, ahol ezúttal is rengeteget 
nevettünk. 
A februári találkozás alkalmával egy meghívott vendég látogatott el 
hozzánk: Jánosa Leonetta, aki a tavalyi évben érettségizett. 
Kivételesen a Beugró helyett Activity-t játszottunk, mely szintén 
megmozgatta a csapatot mind testileg, mind szellemileg és 
természetesen elsöprő sikert aratott!  

� Palotás Anna 

Január 24-én este visszatértek hozzánk egy beszélgetésre a május-
ban érettségizett diáktársaink. Beszámoltak nekünk eddigi egyetemi 

tapasztalataikról. Elmesélték a gólyatábor vidám napjait, a tanulás, a 
zh-k valamint a vizsgaidőszak megpróbáltatásait. Meséltek a szakok-

ról, a követelményekről, tantárgyakról, kollégiumi vagy az albérletbeli 
életről. Több helyről érkeztek: Budapestről, Sopronból, Győrből. Meg-

erősítették bennünk a tudatot: ha akarjuk vinni valamire az életben, 
akkor keményen kell tanulni. Ezt persze halljuk tanárainktól is napon-

ta az iskolában, de sokkal hitelesebb ha valaki olyasvalakitől hallja az 
ember, aki mostanában élte/érezte át mindazt, ami előttünk áll. El-

mondták, hogy felsőoktatási intézményük milyen rendszer alapján 
működik.. A beszámoló végén azért megnyugtattak bennünket, hogy 

nem olyan reménytelen a helyzet, mint amilyennek most látjuk, de a 
kemény tanulás a sikeres felvételi valamint a bennmaradás feltétele. 

� Csedő Izabella & Tóth Alexandra 

Téli teaházak 

Találkozás az egyetemistáinkkal 
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Der alte Großvater und sein Enkel 
Ein Märchen der Brüder Grimm 

 

Es war einmal ein steinalter Mann, dem waren die Augen trüb geworden, die 
Ohren taub, und die Knie zitterten ihm. Wenn er nun bei Tische saß und den 
Löffel kaum halten konnte, schüttete er Suppe auf das Tischtuch, und es floß 
ihm auch etwas wieder aus dem Mund. Sein Sohn und dessen Frau ekelten 
sich davor, und deswegen musste sich der alte Großvater endlich hinter den 
Ofen in die Ecke setzen, und sie gaben ihm sein Essen in ein irdenes Schüs-
selchen und noch dazu nicht einmal satt; da sah er betrübt nach dem Tisch 
und die Augen wurden ihm nass. Einmal auch konnten seine zittrigen Hände 
das Schüsselchen nicht festhalten, es fiel zur Erde und zerbrach. Die junge 
Frau schalt, er sagte nichts und seufzte nur. Da kaufte sie ihm ein hölzernes 
Schüsselchen für ein paar Heller, daraus musste er nun essen. Wie sie da so 
sitzen, so trägt der kleine Enkel von vier Jahren auf der Erde kleine Brettlein 
zusammen. "Was machst du da ?" fragte der Vater. "Ich mache ein Tröglein", 
antwortete das Kind, "daraus sollen Vater und Mutter essen, wenn ich groß 
bin." Da sahen sich Mann und Frau eine Weile an Fingen endlich an zu wei-
nen, holten alsofort den alten Großvater an den Tisch und ließen ihn von nun 
an immer mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig verschüttete. 

 
The old man and his grandson 

The brothers Grimm 
 

There was once a very old man, whose eyes had become dim, his ears dull of 
hearing, his knees trembled, and when he sat at table he could hardly hold the 
spoon, and spilt the broth upon the table-cloth or let it run out of his mouth. His 
son and his son's wife were disgusted at this, so the old grandfather at last had 
to sit in the corner behind the stove, and they gave him his food in an earthen-
ware bowl, and not even enough of it. And he used to look towards the table 
with his eyes full of tears. Once, too, his trembling hands could not hold the 
bowl, and it fell to the ground and broke. The young wife scolded him, but he 
said nothing and only sighed. Then they bought him a wooden bowl for a few 
half-pence, out of which he had to eat. They were once sitting thus when the 
little grandson of four years old began to gather together some bits of wood 
upon the ground. "What are you doing there?" asked the father. "I am making a 
little trough," answered the child, "for father and mother to eat out of when I am 
big." The man and his wife looked at each other for a while, and presently be-
gan to cry. Then they took the old grandfather to the table, and henceforth al-
ways let him eat with them, and likewise said nothing if he did spill a little of 
anything. 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
 

SUDOKU KI-
TÖLTÉSE: 

 
A NÉGYZETHÁLÓ 

MINDEN 

SORÁBAN/ 

OSZLOPÁBAN/ 

3X3-AS 

EGYSÉGÉBEN  

 

SZEREPELJENEK 

A SZÁMJEGYEK 

1-9-IG  ISMÉTLŐ-

DÉS NÉLKÜL! 

 9  6  3  5  

1  4  7    3 

 3  5   7  2 

9  5  4   3  

 1  3  8   9 

4    6  8 1  

 7  4  6   8 

3  8    9 7  

 4   9 7 3   

9 6   5   3  

3   7     1 

  4  1    8 

   3 7 5  9  

7   1  6   4 

 2  9 8 4    

1    4  5   

8     2   9 

 4   9   7 3 
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Január 24-én kedden ismét egy érdekes előadást hallgathattunk meg a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság főelőadójától, aki a dro-
gokról, az alkoholról valamint ezek veszélyeiről és az erőszakról, zaklatás-
ról beszélt nekünk. Az előadás címe: Merre tartok, mit akarok? 
Nagyon fontos, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, miről, hogyan gondol-
kodunk. Ha valaki sikeres a munkájában, sok barátja van, akkor valószínű, 
hogy nem fog a drogok után nyúlni. Ugyanakkor, ha valakit állandóan csak 
negatív dolgok érnek és nincsenek igaz barátaik, akkor ő a rossz barátok 
hatására előbb-utóbb az alkohol esetleg a drog okozta bódulatban keres 
menedéket. Ezekre a káros dolgokra többféleképpen is ellent lehet monda-
ni. Ezeket az elutasítási módokat el is játszottuk az előadás közben. 
Az erőszakról is beszéltünk, mely során bárki könnyen áldozat lehet. Hallot-
tunk többféle bántalmazási módról: pl.: verbális, érzelmi zsarolás, elszigete-
lés (fizikai/érzelmi téren), tényleges fizikai sérülés vagy ezzel történő fenye-
getés, anyagi függőségben tartás stb.  
A mai modern technika világában többféleképpen is zaklathatnak bennün-
ket: e-mail-ben, telefonon, levélben, de akár szóban is. Sokan a közösségi 
oldalakon a kelleténél több információt adnak meg magukról (lakcím, tele-
fonszám. stb.), mivel ezeket az adatokat bárki láthatja, vissza is élhet vele. 
Az előadás végén minden feltett kérdésünkre kimerítő válaszokat kaptunk, 
örülünk, hogy sok új dolgot tudhattunk meg biztonságunk megőrzése érde-
kében, kíváncsian várjuk a következő előadást!              

� Édes Regina 

Immáron sokadik alkalommal került megrendezésre  kollégiumunkban már-
cius elején a hagyományőrző táncház. Ez alkalommal a somogyi népzene 
és néptánc hagyományával gazdagodhattak a kollégium lakói. Az ilyen 
események mindenképpen hasznosnak ítélendők meg, hiszen a saját kul-
túránkból kaphatunk ízelítőt, s nem utolsó sorban színt visz a szürke hét-
köznapokba. Ha ez nem lennel elég, nevelő és diák egyaránt próbára te-
hette az este folyamán tudását a táncok terén, mert mint mindig ezen a na-
pon is több új tánclépést sajátíthattunk el. Köszönjük a Kislaptáros Népze-
nekarnak valamint a táncosoknak ezt a szép estét! 

� Nagy Annabella 

Rendőrségi előadás 

Farsangbúcsúztató táncház 
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A hagyományokhoz hűen az idei tanévben is megrendezésre került 
kollégiumunkban a farsangi est. Kollégistáink jobbnál jobb műsor-
számokkal készültek. Marika néni csoportjának színvonalas táncmű-
sorát a zsűri első helyezéssel értékelte. Jenő bácsi fiainak műsorszá-
ma szórakoztató, ötletes és élményekben gazdag volt, melyet a zsűri 
a második helyezéssel jutalmazott. Csilla néni csoportja egy vidám 
nótát adott elő a mindennapi koleszos élet szépségeiről, ők lettek a 
harmadikak. A végzős lányok valamint fiúk éneke is nagyon tetszett a 
közönségnek. A zsűri eredményhirdetése után a tombolasorsolás kö-
vetkezett melyet mindenki izgatottan várt, mivel a fődíj egy óriás-pizza 
volt. A vidám estét egy színvonalas disco zárta ahol mindenki kedvére 
táncolhatott. 

� Ivók Petra & Bolla Diána 

 
Mit hallok a fák alatt? Busók járják az utcákat 
Csicseregnek a madarak! Verset és dalt kántálnak. 
Remélem ez így marad, Menj el tél! - csak így szólnak 
És beköszönt a szép tavasz. Esznek, isznak, mulatoznak. 
 
 
 
Fecskét, gólyát akarok látni, Álarcot húznak 
A tetőkön fészket rakni. farsangoznak 
Eresz alatt csivitelni a télnek ők harangoznak. 
A szép tavaszt köszönteni. Szép, friss tavaszt is ők hoznak. 

Farsang 

Vitáris Kitti  
Tavaszköszöntő 
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2012. február 4-én került sor iskolánkban a végzősök szalagava-
tójára, amit mindig nagy várakozás előz meg mind a diákok mind 
pedig a szülők részéről. Mindenki nagyon kíváncsi, hogy mi a 
több hónapon át tartó tánctanulás eredménye. A lányok már kilen-
cedikes koruk óta várják ezt a napot amikor végre felvehetik a 
szép fehér szalagavatós ruhákat. A műsor szombat délután 15.00 
órakor vette kezdetét a Szentlélek Templomban. A szentmise pré-
dikációjában Ferenc atya sok hasznos tanáccsal látott el minket 
végzős diákokat. Ezek után megáldotta a szalagokat, melyeket az 
osztályfőnökök pár apró tanács kíséretében feltűztek a diákok 
gallérjaira. Majd az Édesanyák elhelyeztek gyermekükért egy-egy 
gyertyát az oltárnál, mely az Ő életüket jelképezi. A szentmise vé-
gén a diákok és a meghívott vendégek Balázs-áldásban részesül-
tek. Ezután átvonultunk az iskola aulájába, ahol 17.00 órakor foly-
tatódott a műsor az osztály-produkciókkal. A 12/d egy vidám osz-
tályjelenetet adott elő, majd Ákos: Ilyenek voltunk című slágerét 
énekelték el. A következő fellépő a 12/A volt, akik egy vidám ze-
nei válogatásra mutattak be egy táncos műsort. Ezután a 12/B 
produkciójában hawaii táncot láthattunk. Az osztályműsorokat a 
12/c zárta, akik egy őslakos-katona konfliktust elevenítettek meg 
táncos műsorukban, majd Tóth Eszter és Kántor Máté: Adele: 
Someone like you című slágerét énekelte. Az elmúlt négy év leg-
jobb pillanatait megörökítő vetítés alatt pedig Tóth Eszter és Kiss 
Laura előadásában hallgathatta meg mindenki szinte könnyes 
szemmel a: Most múlik pontosan című dalt. Ezután egy rövid szü-
net következett, amikor mindenki átöltözött a szebbnél szebb fe-
hér ruhákba. A nyitótánc az angol keringővel indult, amit a bécsi 
keringő követett. A keringők után mindenki táncolt Szüleivel, majd 
egy közös koccintás után következett a vacsora. Az est hátralévő 
részében jól éreztük magunkat. Biztosan örök és szép emlék ma-
rad számunkra ez a nap. 

� Orbán Kinga & Kohán Kamilla  

Szalagavató 2012. 
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Kocsis Ildikó - volt kollégistánk - egy három részből álló érdekes 
egészségnevelési előadás-sorozatot tartott a "B." csoport tagjai-
nak. 
Az első alkalommal a dohányzás, drog és az alkohol volt a téma: 
hallhattunk ezek veszélyeiről, előfordulási helyeiről 
(szórakozóhelyek stb.) valamint felhívták figyelmünket, hogy ne 
fogadjunk el senkitől semmiféle ital, valamint poharunkat nem 
hagyhatjuk őrizetlenül, mert a baj könnyen megtörténhet: mire visz-
szaérkezünk asztalunkhoz akár már valami tiltott szert is beletehe-
tett valaki. Második alkalommal az egészséges táplálkozásról hall-
hattunk, mely kapcsán megbeszéltük, hogy lényeges a változatos 
étrend, mindenből enni kell de mértékkel. Kerülni kell a zsíros, sós 
ételeket. Kerüljük a túlzott cukor és édességfogyasztást. Naponta 
négyszer-ötször étkezzünk, és együnk nyers gyümölcsöt/
zöldséget. A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen ételnek a tilal-
mát sem, de célszerű egyeseket előnyben részesíteni, míg mások 
fogyasztását csökkenteni. Az utolsó alkalom témája a sport volt, 
mivel a helyes táplálkozás kedvező hatásait hatékonyan egészíti ki 
a napi rendszeres testmozgás. Így mi is egy vidám játékos mozgás 
keretében szabadulhattunk fel kicsit a nap végén. 
Köszönjük szépen Márti néninek, hogy megszervezte csoportunk-
nak ezt az előadás-sorozatot, valamint Ildinek a sok érdekes infor-
mációt, amit megosztott velünk! 

� Édes Regina 

Ismét elérkezett a húsvét időszaka, melyre lelkiekben már készül 
az iskola és a kollégium. Ennek megfelelően a kollégiumi 
tanulócsoportok közös reggeli szentmiséken vesznek részt a 
nagyböjti időszakban, valamint keresztutakat járnak, ezzel is 
közelebb jutva a húsvéthoz méltó lelkülethez.  

Egészségnevelési előadás 

Húsvétvárás a kollégiumban 
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A hagyományokhoz hűen az idei évben is megrendezésre került a 

kollégiumi szavalóverseny március elsején csütörtökön délután, ahol 
a versenyzők egy kötelező valamint egy szabadon választott verset 

szavaltak el. 
Miután a zsűri meghallgatta az előadásokat, a résztvevők és a kö-
zönség elé lépett a verseny vendégszavalója Máhr Evelin aki édes-

apja nemrégiben megjelent verseskötetéből szavalta el az Apám és 

én című nagyon szép de szomorú verset. 
A zsűri döntése alapján a Megyei Szavalóversenyen Sopronban Pa-
lotás Anna, a Városi Szavalóversenyen Győrben pedig Müller Fan-
ni, Édes Regina és Németh Délia képviseli majd kollégiumunkat. 

 
� Palotás Anna 

A fák rügyeznek 
A madár csiripel 
Olyan hangon, 
Amit mindenki irigyel. 
 
A hóvirág már kinyílt, 
Az ibolya is kékell 
Már látom a dombon 
A repkedő lepkéket. 
 
A gólyák lassan visszatérnek, 
S hozzák magukkal a fecskéket. 
Még mindig nézem a lepkéket 
Azt szeretném, bár el ne mennének. 

Kollégiumi szavalóverseny 

Hidász Glória  
Még egy tavasz 
Illusztráció: Hidász Glória 
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Január 18-án a gimnáziumi évfolyamok egy nagyon érdekes elő-
adást hallgathattak meg a Cenacolo közösség két tagja tolmácso-
lásában, akik elmesélték nekünk röviden élettörténetüket. Beszá-
molójukból értesülhettünk arról, hogy hogyan váltak a drog rabjaivá 
és miként győzték le a függőséget gyógyszerek nélkül, kizárólag 
Isten segítségében bízva. Az egyikőjük magyar származású, és ő 
napjainkban segítőként vesz már részt a közösség életében. Ő is-
kolás korában szokott rá barátai társaságában a drogokra. Majd 
később, jó pénzkereseti lehetőségként tekintett szenvedélyére. An-
nak idején mindene megvolt, amire vágyott, de az igazi lelki háttér, 
hogy mindezt megtartsa már nem állt rendelkezésére. Egy idő után 
szüleivel összeveszett, elküldték otthonról, majd miután sikerült 
rátalálnia a Cenacolo közösségre, leszokott a kábítószerről, meg-
találta Istent, és 15 év után újra jó a viszonya a Szüleivel. A közös-
séget 28 éve alapította egy apáca, jelenleg 34 országban működ-
nek. A két legfontosabb alapelvük, hogy a bekerülőknek meg kell 
tanulniuk az adott ország anyanyelvét és be kell fogadniuk Istent a 
lelkükbe. A szenvedélybetegeket egy „angyal” segíti az első hó-
napban, aki a nap 24 órájában mellettük van. Angyallá az válhat, 
aki már legyőzte a betegséget, és fel tudja használni tapasztalatait 
pártfogoltja megsegítésére. A közösség adományokból tartja fenn 
magát. Napjaik imádkozásból és munkából állnak, és lépten-
nyomon körbe veszi őket a szeretet. A közösség bármilyen feleke-
zetű embert befogad. A lényeg, hogy a kigyógyultak nem térhetnek 
vissza eredeti környezetükbe, nehogy a „barátok” visszarántsák 
őket a mélybe. Az előadás végén rengeteg kérdést tettünk fel, 
amikre kimerítő válaszokat kaptunk. Az egyik kérdés az volt, hogy 
el tudnák-e képzelni életüket ezután Isten nélkül. Válaszukban ki-
fejtették, hogy tudják milyen volt életük Isten nélkül, tehát az Isten 
nélküli életet már nem választanák. Ez sokunkat rávilágított arra, 
hogy Isten komoly segítséget jelent bárki számára. 

� Orbán Kinga & Csedő Izabella 

Cenacolo közösség előadása: 
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Az erődített román stílusú temp-
lom 1230 körül épülhetett. A hajó-
ban és a szentélyben látható bib-
liai idézetek a XVII. században 

készültek. Az épület a XVI. században a protestánsok 
(reformátusok) tulajdonába került, csak az ellenreformáció idején, 
1730-ban lett ismét a katolikusoké. A templomot 1550 táján erő-
dítménnyé alakították, bástyákkal, sánccal és árokkal vették körül. 
Ennek nyomai ma is jól látszanak. � Goda Mikolt Hanna 

A búcsújáróhely klasszicizáló késő ba-
rokkstílusú kegytemploma 1777-84 kö-
zött épült. 
Tornyát legfelül szemöldökös óraíves to-
ronypárkány zárja, alatta órával. Három-
tengelyes volutás főhomlokzatából a hajó 
testébe visszahúzott torony emelkedik. A 
falu nyugati magasan fekvő felén, a 
Templom tér közepén található, a parko-
sított környezetben szabadon álló 18. század végi, copf és barokk 
stílusjegyeket elegyítő plébániatemplom. 

� Tóth Anasztázia 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  3. rész 

Solymár 

római katolikus temploma 

Őriszentpéter 

római katolikus 

temploma 


