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Illusztráció: Zámbó Anna 
 

Habosra elbágyadt  
a jégfényű ég,  

olvadt ragyogásban  
a lenti vidék, 
a kopasz fa  

árnyék  
kéklik a havon,  

friss patak csillámlik  
a kocsiúton.  

 
A kakas a hóban  

rikkant egy nagyot,  
piros farka tolla  

mint rubin ragyog,  
olvadoz a zúzmó  
a fűszál hegyén,  

s rengedez már csilló  
harmat a helyén. 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Ezúton kívánnak a Szerkesztők minden 
kedves Olvasónak, valamint a kollégium 
dolgozóinak, diákjainak, családjaiknak 
áldott, békés húsvétot! 
 
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Nagy veszedelem a szeretetre, ha en-
gedünk a rokonszenv és ellenszenv 
indulatainak, és túlságosan a külső után 
ítélünk. 
 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Jézus adott nekik feleletet: „Nem az 
egészségeseknek van szükségük orvos-
ra, hanem a betegeknek. Mert nem az 
igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösö-
ket, hogy megtérjenek.”          Lk 5,31-32 
 
A HÓNAP SZENTJE:   SZENT SKOLASZTIKA 
Szent Skolasztika a nagy Nursiai Bene-
deknek, a nyugati szerzetesség atyjá-
nak nővére volt. 
Jómódú szülők gyermekei voltak. Sko-
lasztika teljesen a felebaráti szeretet 
gyakorlásának élt az öregek és a bete-
gek szolgálatában. Hű és áldozatos tár-
sa lett a fivérének. Amikor Benedek 
Montecassinón összegyűjtötte közössé-
gét és megalapította kolostorát, oda is 
követte. Évente egyszer találkoztak, 
hogy lelki társalgást folytassanak. Utol-
só találkozásuk egy hirtelen támadt zi-
vatar következtében Skolasztika imád-
ságának eredményeképpen nyúlt meg-
lehetősen hosszúra: Skolasztikát halál-
sejtelmek töltötték el, de Benedeknek 

nem szólt róluk. Csak könyörögve kérte: 
,,Ne távozz el tőlem, ha beáll az éjsza-
ka. Beszélgessünk hajnalhasadásig a 
mennyei örömökről!''  
Benedek csodálkozva válaszolta: 
,,Teljességgel lehetetlen, hogy az éjsza-
kát a kolostoron kívül töltsem!''  
Skolasztika mivel úgysem tudta volna 
bátyját rávenni, hogy ne tartsa meg a 
regulát, Istenhez fordult könyörgő imád-
ságával. Felhőszakadásszerű eső zú-
dult alá, mennydörgések reszkettették 
meg a levegőt; senki sem kockáztathat-
ta meg, hogy kimerészkedjék az ítélet-
időbe.  
Benedek méltatlankodva ugrott fel: 
,,Nővérem, mit műveltél?'' Skolasztika 
mosolyogva vonta vissza a helyére: 
,,Látod, amikor téged kértelek, nem hall-
gattál meg. Most Istenhez imádkoztam, 
és ő rögtön meghallgatott. Most meg 
tudod tenni!'' Ezzel a kedveskedéssel 
szemben Benedek ugyanolyan tehetet-
len volt, mint a villámlással és az esővel 
szemben. Maradt tehát, és így hosszúra 
nyúlt a búcsúzás. Három nap múlva 
Benedek megtudta, hogy nővére örökre 
hazatért. Néhány testvér elhozta holt-
testét Montecassinóba. Ott abba a szik-
lasírba temették, amelyet Benedek ma-
gának készíttetett.  

Kérünk Téged, irgalmas Istenünk,  
Szent Skolasztika szűz érdemeiért  
tekints jóságosan házad népére,  

és ahogy imádságára záport hullattál  
a földre, úgy közbenjárására  

áraszd el szívünket kegyelmeddel!  

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 

VII. évfolyam 2013. 3. szám 
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A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapjáról való 
megemlékezést a Magyar Köztársaság Országgyűlésének 2000. 
június 13-án elfogadott határozata rendelte el. 
Ennek értelmében minden év február 25-én tartják a 
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapját, annak emlékére, hogy 
Kováts Bélát a Független Kisgazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a 
napon jogellenesen letartóztatták és a Szovjetúnióba hurcolták. 
Erről a napról emlékeztünk meg a kollégiumban is ahol 
kollégiumunk vezetője Csaba bácsi egy érdekes előadást tartott, 
melyet képekkel is illusztrált, hogy egy kicsit mi is átérezhessük az 
akkori nehéz helyzetet. � Kiss Rebeka 

2012 január 31-én meglátogattak bennünket a 2012 júniusában 
érettségizett volt diáktársaink. Tájékoztatást adtak számunkra az 
egyetemista életről. Bemutatták főiskolájukat, egyetemüket.  
Elmondták milyen lehetőségeink vannak akár szakosodás akár 
ösztöndíjak tekintetében. Az albérleti valamint kollégiumi lehetősé-
gekbe is betekintést nyerhettünk. Meséltek nekünk arról, hogy mi-
ként zajlik egy napjuk az egyetemen. Elmondták milyen bonyolult 
rendszerben kell felvenniük a tárgyakat és nagyon kell igyekezni-
ük, mert ha nem sikerül az adott tárgy felvétele, esetleg halasztani-
uk is kell, mivel arra épül a következő félév anyaga. 
A 13 visszalátogató végzős sok városban tanul. Van aki Győrben 
maradt, többen Budapestre mentek, mások pedig Pécsett, Veszp-
rémbe vagy Bécsben találták meg maguknak a megfelelő tanulmá-
nyi célterületet. Megtudhattuk, hogy mindegyik volt diáktársunk jól 
érzi magát mostani helyén. 
Kívánjuk nekik, hogy további tanulmányaikat is sikeresen végez-
zék. 

� Staudt Eszter 

Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja 

Találkozás az egyetemistáinkkal 
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The stolen farthings Fairytale 
The brothers Grimm 

A father was one day sitting at dinner with his wife and his children, and a good friend 
who had come on a visit was with them. And as they thus sat, and it was striking twelve 
o'clock, the stranger saw the door open, and a very pale child dressed in snow-white 
clothes came in. It did not look around, and it did not speak; but went straight into the 
next room. Soon afterwards it came back, and went out at the door again in the same 
quiet manner. On the second and on the third day, it came also exactly in the same 
way. At last the stranger asked the father to whom the beautiful child that went into the 
next room every day at noon belonged? "I have never seen it," said he, neither did he 
know to whom it could belong. The next day when it again came, the stranger pointed it 
out to the father, who however did not see it, and the mother and the children also all 
saw nothing. On this the stranger got up, went to the room door, opened it a little, and 
peeped in. Then he saw the child sitting on the ground, and digging and seeking about 
industriously amongst the crevices between the boards of the floor, but when it saw the 
stranger, it disappeared. He now told what he had seen and described the child exactly, 
and the mother recognized it, and said, "Ah, it is my dear child who died a month ago." 
They took up the boards and found two farthings which the child had once received from 
its mother that it might give them to a poor man; it, however, had thought, "Thou canst 
buy thyself a biscuit for that," and had kept the farthings, and hidden them in the 
openings between the boards; and therefore it had had no rest in its grave, and had 
come every day at noon to seek for these farthings. The parents gave the money at 
once to a poor man, and after that the child was never seen again. 
 

Der gestohlene Heller Märchen 
Ein Märchen der Brüder Grimm 

Es sass einmal ein Vater mit seiner Frau und seinen Kindern mittags am Tisch, und ein 
guter Freund, der zum Besuch gekommen war, ass mit ihnen. Und wie sie so sassen, 
und es zwölf Uhr schlug, da sah der Fremde die Tür aufgehen und ein schneeweiss 
gekleidetes, ganz blasses Kindlein hereinkommen. Es blickte sich nicht um und sprach 
auch nichts, sondern ging geradezu in die Kammer nebenan. Bald darauf kam es 
zurück und ging ebenso still wieder zur Türe hinaus. Am zweiten und dritten Tag kam es 
auf ebendiese Weise. Da fragte endlich der Fremde den Vater, wem das schöne Kind 
gehörte, das alle Mittag in die Kammer ginge. 'Ich habe es nicht gesehen,' antwortete 
er, 'und wüsste auch nicht, wem es gehören könnte.' Am andern Tage, wie es 
wiederkam, zeigte es der Fremde dem Vater, der sah es aber nicht, und die Mutter und 
die Kinder alle sahen auch nichts. Nun stand der Fremde auf, ging zur Kammertüre, 
öffnete sie ein wenig und schaute hinein. Da sah er das Kind auf der Erde sitzen und 
emsig mit den Fingern in den Dielenritzen graben und wühlen; wie es aber den 
Fremden bemerkte, verschwand es. Nun erzählte er, was er gesehen hatte, und 
beschrieb das Kind genau, da erkannte es die Mutter und sagte 'ach, das ist mein liebes 
Kind, das vor vier Wochen gestorben ist.' Sie brachen die Dielen auf und fanden zwei 
Heller, die hatte einmal das Kind von der Mutter erhalten, um sie einem armen Manne 
zu geben, es hatte aber gedacht 'dafür kannst du dir einen Zwieback kaufen,' die Heller 
behalten und in die Dielenritzen versteckt; und da hatte es im Grabe keine Ruhe 
gehabt, und war alle Mittage gekommen, um nach den Hellern zu suchen. Die Eltern 
gaben darauf das Geld einem Armen, und nachher ist das Kind nicht wieder gesehen 
worden. 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 

- Igaz, hogy annak idején a feleségedet megszöktetted a szülői háztól? 
- Igaz. 

- Nagyon romantikus lehetett! És a szülei nem értek utol? 
- De, ...(folytatás a rejtvényben található) 

 
SUDOKU KITÖLTÉSE: 

A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN, OSZLOPÁBAN, 3X3-AS EGYSÉGÉBEN  SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 

1-9-IG  ISMÉTLŐDÉS NÉLKÜL! 
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A hagyományokhoz hűen ebben a tanévben is megrendezésre 
került a kollégiumi farsangi est. A csoportok minden évben újabb 
és újabb előadásokkal rukkolnak elő a társak valamint a zsűri 
előtt. Most is hallhattunk táncos vagy énekes produkciókat vala-
mint paródiákat is. A zsűrinek minden évben nagyon nehéz fel-
adata van, mivel minden csapat színvonalas műsorral készül, me-
lyet természetesen hosszú, lelkes próbák előznek meg. 
Amíg a zsűri elvonult hogy felállítsa a helyezettek sorrendjét, ad-
dig a kollégium diákjai a díszteremben izgatottan figyelték a tom-
bola-sorsolást, melyen jobbnál jobb ajándékok kerültek kisorso-
lásra. Rengeteg nyeremény lelt a szerencsés gazdákra. A fődíj az 
idén is egy óriás pizza volt. Miután átvettük az utolsó tombolás-
ajándékot, visszatért a zsűri és kihirdette a végeredményt. 
Az első helyezett a C. csoport lett: Hófehérke és a hét törpe című 
zenés paródiájával. A második és a harmadik helyezett az A. és a 
B. csoport lett, akik táncukkal ragadtatták el a zsűrit valamint a 
közönséget.  
Az estét egy vidám disco zárta, ahol együtt táncolhatott minden 
kollégista. 

� Auerbach Fanni 

„Az ember mindig elesik és mindig fölkel. 
Ilyen az igaz ember élete.” 

Sík Sándor a papköltő verseiből hallhattunk 
Németh Péterné tanárnő felolvasásában egy 
mindenki számára értékes előadást.  
Az irodalmi esten a végzős, érettségire készü-
lő kollégisták is részt vehettek, akik élmények-
kel telve távoztak az előadásról, melyet a Mé-
hecske Közhasznú Alapítvány szervezett. 

� Kotz Eszter 

Farsang 

Irodalmi est 
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A hagyományokhoz hűen az idei tanévben is megrendezésre ke-
rült a kollégiumi szavalóverseny, melyen az első három helyezett 
képviseli majd a továbbiakban kollégiumunkat a városi valamint a 
megyei döntőkön. 
A városi döntőn április 8-án Mécs László: A gyermek játszani akart 
című versével 2. helyezést ért el Édes Regina, akit ezek után hiva-
talosan felkértek az április 24-én megrendezésre kerülő városi bal-
lagáson való szavalásra a Városháza dísztermébe. 
Csornán a megyei fordulón a Hunyadi Gimnáziumban április 11-én 
pedig Müller Fanni és Palotás Anna vesznek részt egy kötelező és 
egy szabadon választott verssel. 

� Szabó Anna 

 
Eljött a tavasz, kopogtatott. 
Ki nem nyitott neki ajtót? 
Elment, tán vissza sem jő. 
Elfutott a jó idő. 
 
Hűvös szél zörget mostan, 
„Tavasz küldött” - s egy jég koppan. 
Havazik, fehér minden. 
Tavasz anyó sehol sincsen. 
 
De visszatér esztendővel, 
Friss virággal, jó idővel, 
Híre sem lesz rossz időnek, 
Vége lesz a hideg télnek. 

Kollégiumi szavalóversenyek 

Vitáris Kitti  
Tavaszban a tél 
Illusztráció: Pisch Csenge 
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Duna-Ipoly 
Nemzeti Park 

A Duna-Ipoly Nemzeti Park területe 
a Pilis- a Visegrádi- és a Börzsöny-

hegységeket, az Ipoly-völgy Hont és Balassagyarmat közötti szakaszát 
és a Szentendrei-sziget egyes területeit foglalja magában. A nemzeti 
park növényzetére és állatvilágára egyaránt sokszínűség jellemző. A 
Dunakanyar összekötő kapocsként szerepel a Dunántúli-középhegység 
és az Északi-középhegység flórája között. Az ártéri szintek jellegzetes 
növénytársulásaitól kezdve a homok pusztagyepeken keresztül, a kö-
zép- és magashegységi vegetáció több típusáig bezárólag rendkívül 
összetett a növényzet. Az élőhelyek sokféleségének köszönhetően ál-
latvilága is rendkí- vül összetett, sok 
ritka veszélyezte- tett faj állománya él a 
térségben. A nem- zeti park területén 
előforduló védett és fokozottan védett 
fajok száma meg- haladja a 700-at.  A 
nemzeti park állatvilágát tekintve a folyók különös értékeket rejtenek. A 
Dunakanyar áttörő vízében előfordulnak ritka csiga-fajok, pl. a bödön-
csiga és a rajzos csiga. A halfauna legértékesebb tagja a petényi márna 
szintén a folyóvizekhez kötődik. A száraz hegyi gyepeken a 
fűrészeslábú szöcske és az orosz sztyeppékre jellemző, nálunk reliktum 
jellegű réti sáska él. A kétéltű fauna az összes hazai fajt tartalmazza. 
Köztük különösen színpompás a Börzsöny nedves völgyaljain élő foltos 
szalamandra. A hüllők közül a pannon gyík a Pilisben és a Börzsönyben 
is előfordul. A nemzeti park területén sok az erdei énekes- és ragadozó 
madár, a folyók mentén vízi-, parti és gázlófajok egyedei figyelhetők 

meg. Kiemelkedő jelentőségű a kerecsensó-
lyom, a parlagi sas és a kígyászölyv állomány. 
A Börzsöny idősebb erdeiben a fehérhátú fako-
páncs állomány számottevő. Több védett cic-
kány és pelefaj él a területen, a nagytestű raga-
dozók közül a háborítatlan erdőkben időnként 
feltűnik a hiúz, a vizek mentén pedig a vidra. 

Nemzeti parkjaink 
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Amíg János kisebb volt, egyedül nem járt kirándulni, de 14 éves korában 
már megengedték neki szülei. Legjobban a késő őszi időt szerette, ami-
kor avar borította az ösvényeket, és vékony hóréteget is láthatott már. 
Egyszer azonban száraz levelekkel és hóval födött verembe zuhant. 
Nem ütötte meg magát, de lent volt a gödör fenekén, és a meredek olda-
lakon semmiképpen sem tudott kimászni belőle. 
- Jaj nekem, mit tegyek? Hiába kiabálok, nem hallja ebben a némaság-
ban senki. 
- Nem hallja senki... nem hallja senki... - gondolta egyre csüggedtebben, 
itt fagyok meg a mélyben, ha éjjel hideg lesz... 
A mélyben... - erről valami hirtelen eszébe jutott. A Zsoltárokban olvasta - 
talán még tudja is: "Kiemelt engem a pusztulás verméből, a sárból és az 
iszapból, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet" (Zsoltár 
40,3). 
- Ha senki más, Isten meghallja a kiáltásomat - gondolta, összehúzta 
magát a verem mélyén, úgy imádkozott, hogy végül el is aludt. Nemso-
kára fény villant meg, és egy arc jelent meg a verem szélén. Szülei érte-
sítették a rendőrséget, mentőosztagokat szerveztek, és így találtak rá. 
- Apa, én igyekeztem kimászni, de nem sikerült, és a kiáltást se hallotta 
senki, de tudod, nagyon buzgón imádkoztam, és akkor valahogy meg-
nyugodtam - suttogta apjához simulva. 
- Nagyon megijedtünk, hogy hiába vártunk haza, de megtettük, amit 
megtehettünk, mi is imádkoztunk! És az vigasztalt egy kissé bennünket, 
hogy te sem esel kétségbe, bármilyen helyzetbe kerültél, mert hiszel a 
Megmentőben, és tudod, kihez kell kiáltanod! Később, már az otthon me-
legében még arról is beszélgettek, hogy előfordul, hogy valaki egyszer 
csak ott találja magát a bűn szakadékában, és nem tud kijönni belőle, 
pedig igyekszik. Szüksége lenne az Úr Jézusra, Ő a Szabadító, de talán 
nem is tudja, hogy hozzá kiálthatna. Akármilyen mélységből jön a kö-
nyörgés, Ő meghallja. 
Mik azok a próbálkozások, amelyekkel az ember ki akar szabadulni vala-
mi mélységből? Templomba jár, adakozik... - de az nem szabadítja meg 
őt, sem másféle jó cselekedetek. Visszacsúszik oda, ahonnan indult, az-
tán belefárad… Jobb, ha az ember abbahagyja a próbálkozásokat, és 
hisz az Úr Jézusban. Van szabadítónk! 

A mély verem 
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Január 28-án hétfőn került megrendezésre az iskolai szépkiejtési 
verseny. A megmérettetésre sokan jelentkeztek, így a zsűrinek 
nagyon nehéz dolga volt. Kollégistáink közül Gutecz Klaudia 
harmadik, Édes Regina pedig első helyezést kapott. 
A megyei versenyen Édes Regina képviselte iskolánkat, melyet 
március 6-án szerdán rendeztek a Kazinczy Ferenc Gimnázium-
ban. A verseny előtti hetek nagy izgalommal és felkészüléssel tel-
tek. A megyei fordulóra sokan érkeztek, mely reggel 8 órakor kez-
dődött és délután 1-ig tartott. A zsűri közel egy óra tanakodás 
után hozta meg döntését, mely alapján Édes Regina a megyei 
forduló harmadik helyezését érte el! Gratulálunk Neki! 

� Müller Fanni 

 
Ha hó esik manapság A domb túloldalán 
Nem sokáig marad meg Hógolyó-csata folyik 
Hamar megolvad A sok kis gyerek 
És a felhő továbbmegy. Két csapatra oszlik. 
 
Az emberekben ekkor Bent a szobában 
Egy régi kép villan fel tűz ropog a kandallóban 
A kis falucska dombját A nagypapa most 
Friss hó lepi el. Új dohányt tesz a pipába. 
 
Gyerekek szánkóznak Nagymama kötöget 
A sűrű hóesésben közben mesél a világról 
Egy kislány seprűt rak Így üzenem mindenkinek 
A hóember kezébe. Havas telet kívánok. 

Szépkiejtési verseny 

Hidász Glória  
Havas táj 

Illusztráció: Vass Alvina 
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Február 25-én délután Dr. Gloviczki Eszter volt a vendége a Tiszta 
Szívek Mozgalma című előadás-sorozatnak. Az előadó hatalmas 
tömegek előtt szokott beszélni. 
Elmondta, hogy hozzánk nagyon szívesen jár, mivel az idejáró ifjú-
ság felszabadultan vesz részt programjain, és érdekesebbnél érde-
kesebb kérdéseket tesznek fel.  
A mai napon a szerelem hormonjai témáról hallhattunk mindenki 
számára érdekes információkat. A szerelmi kapcsolat elején első-
ként a PEA vagyis a szerelem hormon jelenik meg, mely kb. 18 hó-
napig van jelen a kapcsolatban. Miután ennek a hormonnak a 
szintje csökkeni kezd, kezdik teljes egészében megismerni egy-
mást a párok, s ekkor dől el az, hogy a kapcsolatuk mennyire erős. 
Vagyis, hogy továbbra is együtt maradnak-e vagy pedig szétválnak 
útjaik. Hallhattunk még többek között a normálissági hormonról is, 
ami a folyamatos kiegyensúlyozottságot, nyugalmat biztosítja, 
melynek hiányában depresszió is kialakulhat. Az endorfin pedig 
nem más mint boldogsághormon. Végül az oxitocinról esett szó 
mely pedig a kötődési hormon. 
Összességében egy mindenki számára érdekes előadáson vehet-
tünk részt, melynek végén rengeteg kérdésre kaphattunk választ 
és mindenki egy újabb élménnyel gazdagodott. 

� Staudt Eszter 

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.  

A szerelem biokémiája -   

a 6. parancsolat a molekulák nyelvén 
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Bakonygyirót 1716-ban épült római kato-
likus temploma barokk kori, műemlékvé-
delem alatt álló középkori szentéllyel, 
amely a Szent István-i alapítású egyház-
községének féltett kincse. Pfeiffer János 
kanonok műveiben többször foglalkozott 
a templommal. Kálváriája a falu déli vé-
gén, a temetőben található. Plébániája a 
környéken a legrégebbi. 

� Göstl Ágnes 

A késő barokk és neogótikus stílusú 
templom 1894-ben épült. A templomkert-
ben található kőfeszület a 19. századból 
való. A templom a homlokzat síkja előtt 
emelkedő középtoronnyal, a nyolcszög 
öt oldalával záródó, a hajónál keske-
nyebb, de vele azonos magasságú 
szentéllyel rendelkezik. A szentély észa-
ki oldalához négyzet alaprajzú sekrestye 
kapcsolódik. 

� Nagy Zsanett 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  3. rész 

Ácsteszér 

római katolikus temploma 

Bakonygyirót 

római katolikus 

temploma 


