
Csölle Dániel 
 

Újjászülető álom 
 

Illusztráció: Zámbó Anna 

 
 

Lehunytam este két álmos szemem, 
párnámra hajtottam nehéz fejem. 

Nemsoká már fel is ébredtem álmomban, 
hol gyönyörű égi madarat álmodtam. 

 
Láttam őt szállni kincsei fölött, 

Lángolt, majd porrá vált arcom előtt. 
Újra és újra hiába gyászoltam, 

hiszen feltámadt mindig ha rászóltam. 
 

Romjaidból majd neked is 
fel kell tudni állni. 

Mert úgy leszel csak erősebb, 
s jöhet akkor bármi! 

VI. évfolyam   5. szám  2012. május/június 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Végzőseinknek sikeres érettségi vizsga-
eredményeket, kollégistáinknak, techni-
kai dolgozóinknak és nevelőinknek pe-
dig sok szép élményt és felüdülést hozó 
pihenést kívánunk a nyári szünidőre! 
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Előbb csináld azt, ami szükséges, utána 
azt, ami lehetséges, és máris azt fogod 
csinálni, ami lehetetlen. 

Assisi Szent Ferenc 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak 

őrizd meg nyelved a gonosztól, s aj-
kad ne beszéljen csalárdságot! Fordulj 
el a rossztól és tégy jót, keresd a bé-
két és azt kövesd! Az Úr szemmel 
tartja az igazakat, és imádságukat 
meghallgatja. Zsolt 33 
A HÓNAP SZENTJE: 

NEPOMUKI SZENT JÁNOS 

Közép-Európában sok hídon látható 
az a többnyire barokk kiképzésű szo-
bor, amely egy papot ábrázol, mutató-
ujját ajkára téve, mintegy csendre int-
ve magát és másokat. A hidak szentje 
s a gyónási titok vértanúja ő: 
Nepomuki János. 
A legenda szerint Pomuk (ma 
Napomuk) helységben született, Dél-
Csehországban. Jogi tanulmányainak 
befejezése után - annak ellenére, 
hogy szegény szülőktől származott - 
gyorsan haladt fölfelé az egyházi 
ranglétrán. Mint egyházi méltóságot 

és jelentős szónokot egész Prága is-
merte és szerette. IV. Vencel király 
felesége őt választotta gyóntatójául. A 
király kezdetben igazságos és jóaka-
ratú uralkodó volt, de egy sikertelen 
mérgezési kísérlet után bizalmatlanná 
és agresszívvé vált. Amikor meg akar-
ta tudni, mit gyónt a felesége, János 
ezt válaszolta: ,,Mindenben engedel-
meskedem neked, ahol az bűn nélkül 
lehetséges, de a gyónási titok pecsét-
jének megőrzése rám nézve kötelező, 
és nem tűri a legkisebb sérelmet 
sem.'' - ezért a király megkínoztatta és 
a Moldva folyóba dobatta. 
Az érseknek a pápához intézett hite-
les jelentése e szavakkal végződik: 
,,Helynökömnek az oldalát oly súlyo-
san összeégették, hogy erőszakos 
halál nélkül is bele kellett volna halnia. 
Azután a tiszteletreméltó János dok-
tort teljes nyilvánosság mellett a város 
útjain és utcáin át a Moldvához von-
szolták. Ott kezét hátrakötötték, a fejét 
karikában a lábához erősítették, és 
száját egy fapöcökkel szétfeszítették, 
majd a prágai hídról letaszították, és 
így vízbe fulladt.'' 
 

Istenünk, ki Nepomuki Szent Jánost a 
gyónási titok megtartásáért a vértanú-
ság koronájával ékesítetted, kérünk, 

közbenjárására add meg, hogy példája 
szerint élvezhessük azok boldogságát, 

akik szavukkal soha nem vétettek! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 
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Április 11-én a Költészet napján csoportvezetőnk Bán Csabáné egy elő-
adást szervezett nekünk a Szent Anna Idősek Otthonában, ahol egy 
meglepetés-vendég fogadott bennünket Máhr Zoltán személyében, aki 
az általunk is ismert és kedvelt diáktársunk, az életvidám Máhr Evelin 
édesapja. Ki is az a Máhr Zoltán? Egy egyszerű apuka? Ez a kérdés bi-
zonyára bennetek is felmerült. Máhr Zoltán 1965. március 16-án Móron 
hetedik gyermekként született, Csákberényben nőtt fel és végezte el az 
általános iskolát. 15 évesen már dolgozott, jelenleg pedig az Alba Volán-
nál buszsofőrként tevékenykedik, és szabadidejében verseket ír. Most 
jelent meg első verseskötete: „Testem és a lelkem” címmel, melyet barát-
jának és egyben kiadójának Nédó Gézának közreműködésével valósított 
meg. Ebből a kötetből szavalt nekünk személyesen. Pár szót az előadás-
ról is említenénk: Máhr Zoltán egy igazán különleges ember. Őszinte és 
sugárzó természete mindenkire nagy hatással volt. Rengeteg viccével és 
szójátékaival szórakoztatott bennünket így téve színesebbé az előadást. 
Ez a vidámság néhány versében is megfigyelhető, például a Zagyva bal-
ladában, melyet eszperente helyett „aszparanta” nyelven írt: 

 

„Hagytam magamat, 
Had kavargassam, lajha, halk, szavamat, 

Majd, hatalmas kalandra pattantam. 
Baktatva, araszt, araszra rakva haladtam, 

Majd tavalyra, hazaballagtam.” 
(Részlet: Zagyva ballada) 

 

Az előadás keretében Nédó Géza a kötet kiadója és egyben a költő ba-
rátja is szólt pár szót a kötet előzményeiről és Máhr Zoltán felfedezésé-
ről. Az előadáson Evelin elszavalta édesapja kötetéből az egyik legked-
vesebb versét, mellyel a költőnek és lányának bensőséges viszonyába is 
betekintést nyerhettünk. Ezáltal megismerhettük Máhr Zoltán érzelme-
sebb oldalát is.  
Mi a csoport nevében bátran kijelentjük, hogy mindenkinek csak ajánlani 
tudjuk Máhr Zoltán verseit. Befejezésképp Nédó Géza szavait idézném: 
„Ne sajnálja az időt, rohanó világunkban érdemes egy percre megállni, 
verseket olvasni, különösen Máhr Zoltán szép, őszinte, megható és igaz 
sorait.” 

� Szilágyi Kitti 

Költészet napja 
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Die drei Faulen 
Ein Märchen der Brüder Grimm 

 
Ein König hatte drei Söhne, die waren ihm alle gleich lieb, und er wusste nicht, 
welchen er zum König nach seinem Tode bestimmen sollte. Als die Zeit kam, 
dass er sterben wollte, rief er sie vor sein Bett und sprach 'liebe Kinder, ich ha-
be etwas bei mir bedacht, das will ich euch eröffnen: welcher von euch der 
faulste ist, der soll nach mir König werden.' Da sprach der älteste 'Vater, so 
gehört das Reich mir, denn ich bin so faul, wenn ich liege und will schlafen, und 
es fällt mir ein Tropfen in die Augen, so mag ich sie nicht zutun, damit ich ein-
schlafe.' Der zweite sprach 'Vater, das Reich gehört mir, denn ich bin so faul, 
wenn ich beim Feuer sitze, mich zu wärmen, so ließ ich mir eher die Fersen 
verbrennen, eh ich die Beine zurückzöge.' Der dritte sprach 'Vater, das Reich 
ist mein, denn ich bin so faul, sollt ich aufgehängt werden, und hätte den Strick 
schon um den Hals, und einer gäbe mir ein scharfes Messer in die Hand, damit 
ich den Strick zerschneiden dürfte, so ließ ich mich eher aufhenken, ehe ich 
meine Hand erhübe zum Strick.' Wie der Vater das hörte, sprach er 'du hast es 
am weitesten gebracht und sollst der König sein.' 
 
 
 

The three sluggards 
The brothers Grimm 

 
A certain King had three sons who were all equally dear to him, and he did not 
know which of them to appoint as his successor after his own death. When the 
time came when he was about to die, he summoned them to his bedside and 
said, "Dear children, I have been thinking of something which I will declare unto 
you; whichsoever of you is the laziest shall have the kingdom." The eldest said, 
"Then, father, the kingdom is mine, for I am so idle that if I lie down to rest, and 
a drop falls in my eye, I will not open it that I may sleep." The second said; 
"Father, the kingdom belongs to me, for I am so idle that when I am sitting by 
the fire warming myself, I would rather let my heel be burnt off than draw back 
my leg." The third said, "Father, the kingdom is mine, for I am so idle that if I 
were going to be hanged, and had the rope already round my neck, and any 
one put a sharp knife into my hand with which I might cut the rope, I would 
rather let myself be hanged than raise my hand to the rope." When the father 
heard that, he said, "Thou hast carried it the farthest, and shalt be King." 

Mese németül és angolul 
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Az igazi úriember az, aki macskának nevezi a macskát akkor is, amikor… 
A vicc poénja a rejtvényből kiolvasható.  

 
SUDOKU KITÖLTÉSE: 

 

A négyzetháló MINDEN sorában/oszlopában/3x3-as egységében 
szerepeljenek a számjegyek 1-9ig ISMÉTLŐDÉS nélkül! 

Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
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Március 26-án hétfőn a fuhrt-i cserekapcsolatban résztvevők ha-
talmas érdeklődéssel és kíváncsisággal gyülekeztek az iskola 
könyvtárában. Az izgalmat még inkább fokozta a több mint fél 
órás késés, amivel megérkeztek vendégeink. Érkezésüket köve-
tően mindenki a maga lehetőségeihez mérten haza illetve a kollé-
giumba vitte csere-társát. A kipakolás után néhányan megmutat-
ták újdonsült vendégeiknek Győr vagy lakóhelyük nevezetessége-
it. Olyanok is akadtak, akik az Árkádba kalauzolták el a német di-
ákokat. A keddi napon megismerkedhettek iskolánkkal és néhány 
tanórára is beülhettek. Szerdán közösen kirándultunk a Balaton-
hoz, ahol megnéztük a Tihanyi Apátságot valamint a Herendi Por-
celán Manufaktúrát is alkalmunk nyílt megtekinteni. A következő 
napon a német csoport Budapestre kirándult, ahol a Parlamentbe 
valamint néhány múzeumba látogattak el illetve a Dunán hajókáz-
tak. Ezután a fárasztó és élményekben gazdag hét után kis szü-
nettel ugyan, de május 21-én mi is elindultunk Fuhrt-ba. A hosszú 
út után mindenki már kedves ismerősként köszöntötte cserekap-
csolatos társát. A délután az ideiglenes lakóhely megismerésével 
telt el, majd a nap egy családi közös vacsorával zárult. Kedden mi 
is iskolát látogattunk és bepillantást nyerhettünk a bajor oktatási 
rendszerbe. Az előadást követően a helyi polgármester ismertette 
velünk a település energiatakarékossági terveit. A délutánt min-
denki társával töltötte. A szerdai nap folyamán megcsodáltuk  
Augsburg szép városát és nevezetességeit.. Másnap csak a ma-
gyar diákok tettek látogatást München városába, ahol a híres ha-
rangjáték után szabadprogram volt. Az esti búcsú-parti méltó be-
fejezése volt a hétnek, ahol pizzával vendégeltek meg minket 
vendéglátóink. Összességében ez az együtt töltött két hét élmé-
nyekben gazdag volt, új barátságok kötődtek, valamint nem utolsó 
sorban a nyelvtudásunk is sokat fejlődött. Köszönjük a szervezők-
nek ezt a felejthetetlen utat! 
 � Palotás Anna 

Furth-i cserekapcsolat 
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A tavalyi évhez hason-
lóan az idei tanévben 
is megrendezték isko-
lánkban a Biztos út hit-
tan-etikett foglalkozás-
sorozatot. A program-
sorozatban gimnazista 
fiataljaink a lelkiség - 
család - barátság -
szexualitás kérdéseivel 
találkozhattak, tanára-

ink, szülők és atyák valamint meghívott szakelőadók részvételével. Sok 
érdekes előadást, vetítést és tanúságot tévő embert láthattunk és hall-
hattunk.  
Először a kollégiumban találkoztunk az előadás-sorozattal, amelyre sok 
érdeklődő fiatal jelentkezett. A mozgalmat Tomka Ferenc atya Biztos út 
című könyve után nevezték el. A szervezők (Némethné Kriszti néni és 
Malvik Bernadett) célja, hogy az itt résztvevő fiatalok tiszta képet kapja-
nak a témákról és saját életükben is gyakorolják a hallottakat.  
Az első előadáson a mozgalom védőszentjének választott Kiara Lucia 
példamutató életéről szóló filmet néztük meg. További témák voltak még: 
a diákszerelem, az együtt járás, szexualitás, jegyesség és a házasság. 
Többek között részt vehettünk Dr. Gloviczky Eszter szelerem-hormonjai 
című előadásán melyet a megszokottnál is többen kísértünk figyelemmel 
a kollégium dísztermében. Martos Balázs atya a szexualitásról tartott egy 
érdekes előadást. Egy volt aporos diák Egyházy Kinga pedig a diáksze-
relemről beszélt a jelenlévőknek. Az együtt járásról Bukits Ernő tanárurat 
hallgathattuk meg. Előadók voltak még Németh Gábor atya, Malvik Ber-
nadett, valamint Némethné G. Krisztina tanárnő. Az előadások után egy-
egy tanúságtévő házaspár mesélte el történetét, melyekből szintén sokat 
tanulhattunk. A tanév során szentségimádásokon is részt vehettünk a 
Szentlélek templomban valamint a Székesegyházban. 
A kurzus zárásaként a szervezők egy agape-t rendeztek számunkra, me-
lyet ezúton is szeretnénk megköszönni. 

� Balogh Barbara & Vitáris Kitti 

Biztos út 
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A májusi kollégiumi sportnap kellemes délutáni programnak ígér-
kezett. Péter bácsi először is egy sportelméleti vetélkedőn tesztel-
te tudásunkat, ahol nyolc-nyolc fővel indultak a csoportok.  
A feladatok között szerepelt például egy-egy fogalmazás melyben 
bemutattunk egy egyéni és egy csapatsportágat. Majd képek 
alapján kellett felismernünk híres sportolókat, sportágakat, olimpi-
ai helyszíneket. Az elméleti rész zárásaként érvelést kellett írnunk 
arról, hogy miért jó egy országnak, ha náluk kerül megrendezésre 
egy olimpia. 
A sportnap második felében a gyakorlatban is összemérhettük 
ügyességünket a kinti pályán sorversenyek keretében. 

� Marton Johanna 

Csíkos labdát vedd kezedbe, 
Hatan, négyen álljatok be. 
Dobd fel, üsd el, szerválj nagyot, 
Ha jól figyelsz, ki nem hagyod! 
 
Sikerélmény akkor ragyog, 
Miközben a labda forog. 
Ellenfélnél földre pattan, 
Pacsi-vihar máris csattan. 
 
Huszonöt pontot ha megszerzed, 
A meccset máris megnyerted. 
Ujjong, ugrál a csapatod, 
S a pacsit újra adhatod! 

Tavaszi kollégiumi sportnap 

Vitáris Kitti:  
9. évfolyamos kollégista 

Röplabda 
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Már sokadszor rendezték meg kollégiumunkban a Föld Napja vetélkedőt. 
Az idei tanévben egész Föld-hete program várt a diákokra. Kinga néni és 
a DÖK játékos, agyat megmozgató és fantáziát nem kímélő feladatokat 
talált ki nekünk. Hétfőn minden csoport a megadott internetes oldalakon 
keresett és olvasgatott. Kedden játékos kvíz formájában adtunk számot 
az előző napi kutakodásunkról. Szerdán következett a késő estébe is 
belenyúló plakát-készítési verseny, melynek eredményei a csütörtöki ki-
állításon már megtekinthetőek voltak. Péntek este pedig egy nagyon 
szép magyar természeti filmet néztünk meg: Vad Magyarország címmel - 
mely tavaly az amerikai sikerlisták elején állt. Majd a hét zárásaként a 
film után került sor az eredményhirdetésre, ahol Csaba bácsi praktikus 
ajándékokkal jutalmazta a nyertes csapatokat. 

� Auerbach Fanni 

Nyárra vár már a világ 
Legfőbbképpen a diák 
Kinézeget az ablakon, 
Ott lenne az udvaron. 
 
Mert odakinn már meleg van, 
A nyár szelleme jelen van. 
Hét ágra süt a nap, 
Magyar tengert minden nap. 
 
A Balaton látványa oly szép, 
Minden vízimadár él. 
A parton sok a csini lány, 
Víz nélkül ki nem bírná. 

Föld napja 

Hidász Glória 
saját illusztrációjával 

Nyári élet 
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Tárkány Komárom-Esztergom me-
gye délnyugati részén, a Kisalföld 
peremén fekvő község. Neve török 
eredetű. 
Első kőből épült templomát 1745-
ben szentelték föl Szent László tisz-

teletére, majd a század végére háromhajóssá bővítették. A tárkányi ró-
mai katolikus templom 25 méter magas tornyában három harang lakik. 
A délidőben megszólaló 2 mázsa 90 kilós harang Szlezák László arany-
koszorús mester öntödéjében készült Budapesten, 1926-ban. 
A templomkertben áll Nepomuki Szent János kőszobra mely talapzatá-
nak felirata szerint 1829-ből való. 

� Kiss Rebeka  
 

A templom a régi, 1500 körül emelt gótikus 
zárda romjaira épült, mai formáját azonban a 
híres Fellner Jakabtól kapta 1776-ban. 
Barokk mennyezetfreskói és szószéke kivált 
értékesek. 
Oltárai a XVIII. század második felében ké-
szültek barokk és rokokó stílusban, szószéke 
szintén barokk, míg a padok XIX. századi copf 
munkák. 

� Müller Fanni  

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  4. rész 

Szákszend 

Katolikus Temploma 

Tárkány 

Katolikus Temploma 
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Csatlakozva a nemzetközi Grimm Év 2012 programjaihoz a Városi Művészeti 
Múzeum meseíró és meseillusztrációs pályázatot hirdetett a győri és Győr kör-
nyéki óvodások, általános és középiskolás diákok részére. 
Középiskolás diákok számára: meseátirat készítése volt a feladat egy 
Grimm-meséről, avagy mi történt volna, ha a farkas mégsem eszi meg a 
nagymamát? Íme a mese: 
 

A nagymama, Piroska és a farkas 
 
   Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy nagymama és egy nagypapa. Volt 
nekik egy unokájuk, aki az erdő túlsó végében élt az édesanyjával. Egyik szü-
letésnapjára gyönyörű piros sapkát kapott mamájától, amely annyira megtet-
szett neki, hogy nem is akart már mást felvenni, így kapta nevét: Piroska. 
   Egy szép tavaszi szombat délután egy öregasszony jelent meg a 
nagymamáék házánál, így szólt: 
  - Szegény, öreg, éhező asszony vagyok, szánj meg kérlek egy kis alamizsná-
val. 
Az öregek jó szívvel beengedték és leültették a szobába. A nagymama elment 
a konyhába, ám amikor visszatért a szobába a nagyapa már nem volt ott. 
  - Jó étvágyat, fogyaszd egészséggel. Apóka hova ment? – kérdezte a nagyi. 
  - Nem tudom, biztos kiment pipázni. – mondta az öregasszony. 
  - Megnézem, rögtön visszajövök. – mondta a mama és kiment a kertbe, de 
kint nem találta az öregapót. Visszament a házba, de már nem volt ott az öreg-
asszony, az étel ott maradt érintetlenül. Kiáltozni kezdett nagyapó után, de 
nem kapott választ sehonnan sem. Szegény anyóka el sem tudta képzelni ho-
vá tűntek és olyan beteg lett, hogy fel sem tudott kelni az ágyból. Másnap dél-
tájban Piroska és az édesanyja elmentek a nagymamához a szokásos vasár-
napi ebédre. 
  - Szia nagyi! Jaj, de jó, hogy látlak. – mondta Piroska és az ágyához ült. 
Édesanyja is odament és így szólt: 

Szia anya! Mi történt veled és hol van a nagyapa? 
Erre a nagyi mindent elmesélt az elejétől a végéig. Lánya és unokája csodál-
kozva hallgatták.  

És csak úgy eltűntek? – kérdezte Piroska. 
Igen és elképzelésem sincs, hogy hova lettek. – mondta a nagymama. 
Holnap megkeresem őket. – ígérte Piroska és elment édesanyjának segíteni 
az ebéd elkészítésében. 

Édes Regina 9. évfolyamos kollégistánk 

3. helyezést ért el a győri meseíró pályázaton 
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Finom ebédet készítettek és odavitték a nagyinak. 
  - Egyél mama! – kérte Piroska. 
A nagymamának azonban nem volt étvágya. Piroska odabújt hozzá, édesanyja 
pedig elvitte az ebédet. Egészen addig ott maradtak, míg a nagyi el nem aludt. 
Mikor elaludt hazamentek és attól a naptól kezdve Piroska naponta megláto-
gatta a nagymamát. Minden alkalommal találkozott egy farkassal és egy öreg-
asszonnyal, nagyon megszerette őket, együtt mentek a nagyihoz, mindig éne-
keltek, nevettek és tavasszal virágot szedtek az erdőben. Így ment ez hosszú 
időn keresztül. Egyszer aztán, amikor szokása szerint a nagymamához igyeke-
zett egy kis pogácsával és málnaszörppel ismét találkozott a farkassal, aki na-
gyon szomorú és letört volt. 
Így szólt Piroskához 

Az öreganyó nagyon – nagyon beteg, kérlek, gyere és látogasd meg, nagyon 
hiányzol neki. 

- De a nagymamám már vár. – mondta Piroska. 
De a farkas addig könyörgött, hogy Piroska végül vele tartott. Nem kellett sokat 
menni, az anyóka és a farkas kunyhója az erdő déli szélén volt, félúton a nagyi 
háza felé. 
Szegény asszony sápadt és lázas volt. Piroska nagyon megsajnálta, megetette 
pogácsával és adott neki málnaszörpöt, majd énekelni kezdett. A harmadik 
dalnál már a farkas is énekelt Piroskával. Egyszer csak uram, teremtőm, ne 
hagyj el! Nagy fényesség támadt és az öregasszony helyén egy daliás herceg, 
a farkas helyén pedig a nagyapa állt. Piroska szólni sem tudott, úgy meglepő-
dött.  
A herceg akkor így szólt: 
  - A szomszéd város királyának a fia vagyok és egy gonosz manó változtatott 
öregasszonnyá, a szüleimet sóbálvánnyá a palotámba és azt mondta, hogy 
mindaddig így kell élnem, amíg egy fiatal lány a szeretetével, jóságával és ked-
vességével meg nem töri az átkot. A papádat azért kellett farkassá változtat-
nom, hogy ide csaljon és 77 év után Te megtörd az átkot. Tudtam, hogy ben-
ned megbízhatok. Köszönöm Neked!  
  - Gyere el velem a palotámba és légy a feleségem! – kérte a herceg. 
Szívesen mennék, de a nagymamám már biztosan aggódik, és nagyon szeret-
né látni a papát. Így először a nagyanyóhoz mentek, aki olyan boldog volt, 
hogy azonnal meggyógyult majd Piroska anyukájához vezetett az útjuk végül 
pedig a herceg palotájába. Amikor a manó meglátta a herceget a kastélykert-
ben olyan mérges lett, hogy azonnal megpukkadt, így megtört az átok a herceg 
szülein is. 
   Világra szóló lakodalmat csaptak és még ma is szeretetben és boldogságban 
élnek, ha meg nem haltak. 


