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Egy kopott könyvem van nekem,  
s ha hozzám minden idegen,  

kinyitom s már nem vagyok árva:  
fényes mennyei seregek  

suhannak s visznek hozsánnázva. 
 

Fekete tó, – s napként ragyog.  
Mint fáradt, húnyó csillagok,  

le-lehullok, de itt találok  
megújulást. Ebből születnek  
vértanúk, szentek s óriások. 

 
Kis könyv. Sok „bölcsnek” langy mese,  

s én, a senki, győzök vele:  
benne annyi tűz s annyi hit van,  

mint földet rendítő erő  
a hallgatag kis dinamitban. 

 
Égi kamra. Nincs rajt lakat.  
Szomjamat oltja, jóllakat  

s tőle Istent hordom magamban.  
S tudom, hogy szavam, életem  

győztes, ifjú és halhatatlan. 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
 

Ezúton kívánnak a Szerkesztők minden 
kedves Olvasónak, valamint a kollégium 
dolgozóinak, diákjainak, családjaiknak 
áldott, békés húsvétot! 
 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
 

Minden nap egy üres kehely. Isten 
adja a kezünkbe. Istennel kell színültig 
telnie. 

Johannes Rosche 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Legyetek tökéletesek, amint mennyei 
Atyátok tökéletes! 

Mt 5,48 

A HÓNAP SZENTJE: 
 PADOVAI SZENT ANTAL 
 

1195-ben előkelő és vallásos szülők 
gyermekeként született Lisszabonban. 
Fernando névre keresztelték. Szüleitől 
mély vallásosságot és egyeneslelkűsé-
get örökölt. Szilárdan elhatározta, hogy 
meghal a világnak, és csak Istennek él. 
Megszületett benne a vágy, hogy a sze-
gények közösségében éljen. 1220 nya-
rán csatlakozott hozzájuk. Fölvette sze-
gény ruhájukat, keresztnevét templomuk 
védőszentje, Remete Szent Antal nevé-
re cserélte. 
Antalt tartományfőnöke néhány társával 
együtt Forliba küldte, hogy pappá szen-
teljék őket. Ott az ünnep alkalmából 
valakinek beszédet kellett volna monda-
nia, de váratlanul megbetegedett az, 
akinek ez lett volna a dolga. Készületle-

nül senki sem merte vállalni, s akkor 
megparancsolták Antalnak, hogy be-
széljen. A csendes, mindaddig rejtett-
ségben élő és figyelemre alig méltatott 
Antal megmondta, hogy gyakorlottabb a 
konyhai edények mosogatásában, mint 
Isten igéjének hirdetésében. A püspök 
azonban maga bátorította, hogy végül 
mégis beszélni kezdett egészen egysze-
rűen. Minél tovább beszélt azonban, 
szavai annál élénkebbek és melegeb-
bek lettek, láthatóan teljesen eltöltötte a 
Szentlélek tüze.  
Életéről szerzetestársai, valamint a le-
gendák beszélnek.  
Egyszer, amikor a föllelkesült emberek 
már messzi földről tódultak a vándorpré-
dikátorhoz, egy huszonkét útonállóból 
álló banda tért be a templomba Antal-
hoz. Kíváncsiságból meg akarták hall-
gatni a szónokot, akiről oly sokat beszél-
tek, s talán szerettek volna ebből az 
alkalomból ismét ,,nyélbe ütni valamit''. 
A szent szavai azonban nem várt hatást 
váltottak ki bennük: kérték Antalt, hall-
gassa meg gyónásukat és szabjon ki 
rájuk kemény vezeklést. Akik gyilkosok-
ként tértek be Isten házába, új emberek-
ként váltak el Antaltól. Csodatévő híre -- 
mely igen gyorsan terjedt -- ezekből a 
rendkívüli megtérésekből született.  

Mindenható, örökkévaló Isten, ki 
Padovai Szent Antalban népednek hat-

hatós közbenjárót adtál, kérünk, en-
gedd, hogy az ő segítségével törvényeid 

szerint éljünk, és mindenben érezzük 
jóságos oltalmadat! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 

VIII. évfolyam 2014. 3. szám 
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Január 21-én kedden egy számunkra érdekes előadáson vettünk 
részt. Először kaptunk egy kis feladatot: mindenkinek fel kellett 
írnia egy papírra három olyan dolgot, amit szeret magában. 
Különböző eredmények születtek. Volt aki azt írta, hogy humoros, 
volt aki azt, hogy nehezen tud haragudni másokra vagy jószívű, de 
elhangzottak olyanok is, hogy szeret barátkozni, nyitott mindenkire, 
túl vékony, vagy jó a mozgása, jól táncol. Ezután egy PowerPoint-
os bemutatóban különböző korok szépségideáljait hasonlítottuk 
össze valamint sok érdekességet megtudhadtunk arról, hogyan 
alakítunk véleményt egymásról. Ezután csapatokra váltunk és 
összeállítottunk egy táplálkozási piramist, majd beszélgettünk a 
különböző ételek kalóriatartalmáról, arról, hogy miből mennyit kell 
enni, mi az egészséges és mi az egészségtelen szervezetünk 
számára. Végezetül megnéztünk egy humoros de tanulságos 
kisfilmet az egészséges életmódról. Sok hasznos információval 
gyarapodtunk ezen az előadáson amit hasznosítani tudunk 
hétköznapjainkban! 

� Kolonics Hella 

Január 28-án egy érdekes előadáson vehettek részt a 10. évfolya-
mos kollégisták. Az ÁNTSZ-től két fiatal hölgy érkezett hozzánk 
ezen a délutánon, akik a manapság egyre nagyobb körben terjedő 
gyorsivászat veszélyeire hívták fel figyelmünket. 
A beszélgetés kellemes zenei bejátszásokkal indult, amivel a fe-
szültségünket próbálták oldani. Ezután kis fejszámolás követke-
zett, melyből megtudhattuk, hogy milyen ital mennyi alkoholtarta-
lommal bír és az mennyi idő alatt ürül ki szervezetünkből. Az elő-
adás végén az energiaitalok káros hatásáról is hallhattunk, ezzel is 
ösztönöztek bennünket az egészségesebb életre. 

� Gyüszi Katalin 

Előadás az egészséges testképről 

Előadás a Binge Drinking-ről 
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Rätselmärchen Märchen 

Ein Märchen der Brüder Grimm 
 

Drei Frauen waren in Blumen verwandelt, die auf dem Felde 
standen, doch deren eine durfte des Nachts in ihrem Hause 
sein. Da sprach sie auf eine Zeit zu ihrem Mann, als sich der 
Tag nahte und sie wiederum zu ihren Gespielen auf das Feld 
gehen und eine Blume werden musste: "Wenn du heute 
vormittag kommst und mich abbrichst, werde ich erlöst und für 
immer bei dir bleiben," was dann auch geschah. Nun ist die 
Frage, wie sie ihr Mann erkannt habe, da die Blumen ganz 
gleich und ohne Unterschied waren? 
Antwort: "Dieweil sie die Nacht in ihrem Haus und nicht auf 
dem Feld war, fiel der Tau nicht auf sie wie auf die andern 
zwei, wobei sie der Mann erkannte." 
 

A riddling tale Fairytale 

A fairytale by the Brothers Grimm 
 

Three women were changed into flowers which grew in the 
field, but one of them was allowed to be in her own home at 
night. Then once when day was drawing near, and she was 
forced to go back to her companions in the field and become a 
flower again, she said to her husband: "If thou wilt come this 
afternoon and gather me, I shall be set free and henceforth 
stay with thee." And he did so. Now the question is, how did 
her husband know her, for the flowers were exactly alike, and 
without any difference? 
Answer: "As she was at her home during the night and not in 
the field, no dew fell on her as it did on the others, and by this 
her husband knew her." 

Grimm mese németül és angolulGrimm mese németül és angolul  
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FÜLLEN SIE DIESES ENGLISCHE KREUZWORTRÄTSEL AUS. IHRE NACHRICHT WIRD NACH 

DEM AUSFÜLLEN IM GRAU HERVORGEHOBENEN LÖSUNGSFELD SICHTBAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

1-9-IG  ISMÉTLŐDÉS NÉLKÜL! 
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Február 18-án kedden délután a 7-9. évfolyamos új kollégistáknak 
tartott egy nagyon érdekes előadást a kollégium dísztermében 
Kovács Zsolt, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság előadója. Prezentációjában tájékoztatott bennünket 
a zaklatás (szóbeli, telefonon keresztüli vagy internetes) valamint 
az erőszak fajtáiról, mint például a verbális bántalmazás, érzelmi 
zsarolás, tényleges fizikai sérülés vagy fenyegetés, nemi erőszak 
vagy szexuális bántalmazás, anyagi zsarolás. Néhány fontosabb 
témáról rövid videofilmeket is megnéztünk, melyek az életben is 
megtapasztalt jelenségeket mutatták be. Az előadás folyamán 
még a leggyakrabban használt drogfajtákról, valamint a kábító-
szerek veszélyeiről, és következményeiről is hallottunk. 
Végül pedig kérdéseink végeláthatatlan sorozatát is feltehettük az 
előadónak, melyekre nagy örömünkre mindegyikünk kimerítő vá-
laszt kapott. ☺ 

� Dákai Szabina 

Az idei kollégiumi farsangunkon 
két színvonalas előadás került 
bemuta tásra . 
Az első fellépő 
a tavalyi farsan-
gunkon első he-
lyezést elnyerő 

csapat volt, akik az idén is színvonalas paródiát 
adtak elő az egybegyűlt kollégistáknak, szintén 
elsöprő sikert aratva. A második előadó-párostól 
pedig egy csodaszép gitáros éneket hallhattunk. A műsorszámo-
kat tombolahúzás követte. Az est egy vidám retro-discóval zárult. 

� Csikós Petra 

Családon belüli erőszak 

Farsang 
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1858. február 11-én a Lourdes melletti Massabielle-ben a 14 éves 
Bernadett Soubirousnak megjelent a Szűzanya, majd július 16-ig 
még összesen 18 alkalommal látogatta meg Bernadettet. A jelené-
sek híre gyorsan terjedt Franciaországban, egyre nagyobb töme-
gek látogattak Lourdes-ba és a jelenések helyén fakadt forráshoz, 
ahol kezdettől fogva tapasztaltak csodás gyógyulásokat. A forrás 
feletti sziklára később templomot és fürdőt építettek. Lourdes ezál-
tal világhírű zarándokhely lett. 
Boldog II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 
11., a Szűzanya első Lourdes-i jelenésének napja legyen a bete-
gek világnapja. 
Idén ennek alkalmából kollégiumunk lánytanulói összegyűltek a 
kápolnában egy rövid megemlékezésre Ferenc atya vezetésével. 
Közös imával fohászkodtunk Istenhez a betegek gyógyulásáért. 

� Horváth Andrea 

1848. március 15-én robbant ki Pesten a radikális ifjúság által ve-
zetett forradalom. A felkelés fő szervezői közé tartozott Petőfi Sán-
dor, Vasvári Pál és Jókai Mór. 
Az ifjúság a Pilvax kávéházban gyülekezett, innen vonultak át a 
Landerer nyomdába, ahol kinyomtatták a Tizenkét pontot és a 
Nemzeti dalt. A tömeg ezután Budára vonult, hogy kiszabadítsák 
Táncsics Mihályt. Pesten a forradalom vérontás nélkül győzött, de 
az ezt követő szabadságharc elbukott. 
Március 15-e hazánk egyik legjelentősebb ünnepe. Erről kollégiu-
munk lakói is megemlékeztek egy rövid műsor keretében, amiben 
diáktársaink előadtak egy színdarabot gitáros zenei aláfestés kísé-
retében. � Radek Krisztina 

Szűz Mária Lourdes-i megjelenésének ünnepe 

A betegek világnapja 

Megemlékezés 1848-ról 
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Körös-Maros 

Nemzeti Park 
A Körös-Maros Nemzeti Park, illetve a termé-
szetvédelmi kezelését ellátó igazgatóság ha-
zánk hetedik nemzeti parkjaként 1997. január 
16-án jött létre a Dél-Tiszántúl természeti és 

táji értékeinek megőrzése érdekében. A Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területe 800 000 hektár, ami magába foglalja Békés megyét, Csongrád megye 
Tiszától keletre eső felét, valamint a Körös-ártér és a Dévaványai-Ecsegi pusz-
ták területi egységek Jász-Nagykun-Szolnok megyébe átnyúló részeit. Felada-
ta a Nemzeti Park fenntartásán és fejlesztésén túl működési területén a kezelé-
si- és hatósági feladatok ellátása. A más és más 
adottságú és sajátosságú tájakon változatos, termé-
szeti értékekben gazdag területek maradtak fent. A 
Körös-Maros közén fekvő Csanádi- és Békési-hát, 
kedvező talajadottságú terület. A mezőgazdaság 
fejlődése következtében napjainkra kimagasló ter-
mészetvédelmi feladatot jelent a megmaradt termé-
szetes növénytársulások, elsősorban a löszgyepek védelme. A hajdani Kis-
Sárrét, a Körösök vidéke, a Dévaványai-, Békési- és Csanádi-sík területein 
tájképi- és természeti értékeiknél fogva nagy kiterjedésű szikes puszták, erdős-
puszta- és mocsármaradványok, kaszálók és ligeterdők maradtak fenn. Orszá-
gosan is kiemelkedő feladat azoknak a növény- és állatfajoknak a védelme, 
melyek Magyarországon egyedül itt tenyésznek vagy állományuk jelentős ré-
sze a Nemzeti Park területén található. A növényvilágból ilyen a bókoló zsálya 
az erdélyi hérics. Szintén e táj egyedülálló természeti képéhez tartozik az ősz-
szel tömegesen nyíló vetővirág. A növények mellett az állatok közül is nem egy 
ritkaság található: a nagy szikibagoly, a dobozi pikkelyes csiga, az atracél cin-
cér, a sztyeplepke, a túzok, mely törzsalakjának legéletképesebb populációja 

Békés megye északi részén él. A Ramsari 
egyezmény hatálya alá tartozó területek - 
a Kardoskúti Fehértó és a Biharugrai ha-
lastavak - vizes élőhelyeinek szerepe a 
nemzetközi madárvonulásban is jelentős. 

Nemzeti parkjaink 
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Egy férfi éveken keresztül gyűjtött egy új Mercedesre. 
Végül a sok munka és félre tett pénz meghozta a várva várt pillanatot. 

Nagy örömmel és izgalommal hajtott hazafelé, hogy családjának és ba-
rátainak is megmutathassa az új „álomautót". Útközben megállt, hogy 

betérjen az egyik barátjához. Nagy lendülettel elkezdett tolatni a parkoló-
ba, mire halotta, hogy egy kő koppan az új autóján. 

Hirtelen lefékezett és kiszállt. Látta, hogy egy kisfiú dobta meg a kocsiját, 
ezzel máris megsérült a gyönyörű fényezés. 

A férfi kikelve önmagából, így kezdett el üvöltözni: 
 
 - „Te normális vagy kölyök? Nincs neked eszed? Ha majd jól elver-
lek, el fog menni a kedved az ilyen őrültségektől, hogy mások kocsiját 
kővel dobáld!" A férfit annyira elöntötte a düh, hogy nem is figyelte mi 
van körülötte. 
 - „Bácsi kérem, ne haragudjon, de nem tehettem mást! Túl messze 
voltam öntől, hogy meghallja a hangomat. Csak így állíthattam meg, 
hogy ne tolasson tovább." 
És ekkor látta meg a férfi, hogy a kocsija mögött egy tolószékkel felborult 
gyerek van.  
 - „Ő a testvérem és egyedül előre ment a tolószékkel. De túl gyor-
san gurult és a járda szélén felborult, pont az ön kocsija mögé. Muszáj 
volt megdobnom önt, hogy megállítsam magát."  
Ekkor a férfi nagyon elszégyellte magát, és segített visszatenni a fiút a 
tolókocsiba.  
 
Az eset után a kocsin soha nem csináltatta meg a fényezést. Az megma-
radt emlékeztetőnek, hogy ha megdobnak kővel, talán azért van, hogy a 

figyelmünket felkeltsék, nehogy valami nagy bajt csináljunk. 
Jézus halk szelíd hangon szól a mi szívünkhöz és lelkünkhöz. Néha 

nincs időnk meghallani, vagy túl elfoglaltak vagyunk, hogy figyeljünk Őrá. 
Néha meg kell, hogy dobjanak kővel ahhoz, hogy körülnézzünk, mi is 

folyik az életünk körül, kik vesznek körül minket, milyen döntéseket ho-
zunk, mi az amit éppen véghez akarunk vinni, stb. 

Ez a te döntésed: figyelsz a halk szelíd hangra vagy  
megvárod míg megdobnak kővel? 

Ha megdobnak kővel 
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Itt a tavasz, s minden zöldell, 
Köszöntik őt rigófüttyel. 

A virágok most már nyílnak, 
Hisz egész télen aludtak. 

 
A hírnökük a hóvirág, 

Ki februárban ázik, s fáz. 
Zuzmót megunta a szarvas, 
Inkább friss bimbókért kutat. 

 
Minden zöldes fényben ragyog, 

Minden erdő suhogva dalol. 
A sok kis madár hangja szól, 
Halkan huhog a bölcs bagoly. 

 
A tojások szaporodnak, 

Egyre több a csipogó hang. 
A harangvirág szólni kezd, 
És elrejti a sok kis neszt. 

 
A szirti-sas is éber már, 

Pont mint a többi jómadár. 
Nárcisz, ibolya és íriszek, 
Mint rengeteg kis herceg. 

Székely János Ferenc 
Tavasz 

Illusztráció: Székely János Ferenc - 7.évf. 
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Vajdaszentivány községe Erdély területén Maros megyé-
ben található. 1768 lakosából 1124 magyar, 578 román, 
63 cigány és három német. 
A helyi táncrend következő táncokból áll:   Verbunk: 
A táncrend nyitó táncaként szerepelt, de gyakran járták a 
táncok közbeni szünetekben is rendelésre a zenekar 
előtt. Két formája ismert: az egyiket, mely kötetlen szer-

kezetű, szólóban járják, a másikat körben járva csoportosan táncolják. 
Sebes forduló: A táncrend kezdő és a többi páros tánca is a forgós, for-
gatós páros táncok közé tartozik. A sebes forduló motivikájára a zárt fo-
gású páros forgás, a nő kar alatti forgatása jellemző. A kar alatti forgatá-
sokhoz a nők legtöbbször kendőt tartanak a kezükben, a férfi kendőnél 
fogva fordítja meg a párját. Lassú: A lassú szerkezetileg megegyezik a 
sebes forduló-val: pihenő rész (kettes csárdás), zárt páros forgás jobbra-
balra, kar alatti forgatások. Korcsos: A korcsos az un. "Marosszéki for-
gatós" helyi változata, melynek lassú-ból való zenei átmenete folyamato-
san történik, tehát a táncot sem kell megszakítani. Csárdás: A táncren-
den belül a csárdás a leggyorsabb tempójú tánc. A korcsos lezárása 
után újraindítják a zenét a csárdás-sal. A tánc felépítése és motívumai 
szintén megegyeznek a lassú-val. A Batukát a románok táncolták, de 
idővel átcserélődött a magyarok által járt táncokra. Motivikailag és szer-
kezetileg is megegyezik a sebes forduló-val. 

Amikor ezen a csodás helyen já-
runk, és ezeket a táncokat is kipró-
báltuk, érdemes megnézni a Zichy-
kastélyt, melynek alapja egy régi 
udvarház, amely 1779-ben épült. 
Ez a ferencesrendiek tulajdonában 

volt, majd a Kemény családhoz került, feltehetőleg ők építtették. A kas-
tély utolsó tulajdonosa Melanie Georgina Huberta Josefa Antonia, Zich 
és Vasonkeo grófnője, becenevén: „Bébi néni”, aki 1949-ig élt a kastély-
ban. A második világháború után sok más kastéllyal együtt államosítot-
ták, majd az szocializmus bukása után a Zichy-család visszaigényelte és 
vissza is kapta, jelenleg kulturális központként működik. 

� Vitáris Kitti 

Népművészet: Vajdaszentivány 
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A Székesegyház méreteit tekintve az esztergomi és 
az egri után a harmadik legnagyobb templom, mely-
nek befogadóképessége 5000 fő. 1791-1797 között 
épült. Az oltáron elhelyezett Szent Márton Her-
mában a szent ereklyecsontjai találhatók, melyeket 
Tours érseke ajándékozott az egyházmegyének 
1913-ban. II. János Pál pápa szombathelyi láto-

gatásakor ennél az oltárnál imádkozott (1991.) Szent Kvirin vértanú 
püspöknek állít emléket a sekrestye melletti oldalkápolna. A kora 
keresztény időkben 303 körül, Kvirin püspök itt Savariában szenvedett 
vértanúhalált. A Székesegyház alatti sírboltban található Szombathely 
püspökeinek és kanonokjainak temetkezési helye. Az északi keresztha-
jóból nyílik a Madonna-kápolna, a templom egyetlen épségben megma-
radt szent helye, melyet a háborús pusztítás elkerült. 

� Tóth Boróka 

Középkori eredetű templom kertjében feszü-
let (1888), az északi falnál világháborús em-
lékmű, a nyugati kőfal mentén sírkövek és 
egy kis kápolna található. A főoltár barokk 
alkotás, korinthoszi oszlopokkal és pilaszterekkel kialakítva, Mária koro-
názásának jelenetével lezárva. Az oltár szélein Péter és Pál apostolok 
szobrai találhatóak. Az oltárkép Szent Egyedet ábrázolja egy ifjúval 
(1735). Nagyharangját 1921-ben, a középsőt 1781-ben a kicsit 1922-
ben öntötték. � Simon Vivien 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  3. rész 

Peresznye 

római katolikus temploma 

Sarlós Boldogasszony 

Székesegyház - Szombathely 


