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VIII. évfolyam
Itt a tavasz, minden zöldell,
Köszöntik őt rigófüttyel.
A virágok most már nyílnak,
Hisz egész télen aludtak.
A hírnökük a hóvirág,
Ki februárban ázik s fáz.
Meguntad a zuzmót szarvas?
Inkább friss hajtásért kutass!
Minden zöldes fényben ragyog,
Minden erdő dalol, susog.
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 halk neszt.
A szirti sas is éber már,
Pont, mint a többi nagy madár.
A növények is virágzanak,
Mindjárt gyümölcsöket hoznak.

2014.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Végzőseinknek sikeres érettségi vizsgaeredményeket, kollégistáinknak, technikai
dolgozóinknak és nevelőinknek pedig sok
szép élményt és felüdülést hozó pihenést
kívánunk a nyári szünidőre!

A HÓNAP AFORIZMÁJA:
Istenünk, erősítsd bennünk a reményt! A
remény az erősek erénye. Segíts, hogy
mindig csak terád építsünk, és hűségesen
kitartsunk melletted: akiben még senki
sem csalatkozott.
Karl Rahner

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:
Ne mondjatok ítéletet senki fölött, akkor
fölöttetek sem ítélkeznek.
Lk 6,37

A HÓNAP SZENTJE:
SZIENAI SZENT KATALIN
Szülei házassága rendkívül termékeny
volt: huszonöt gyermekük született. Katalinon már három éves korában mutatkozott,
hogy Istennek különleges tervei vannak
vele, aki a jámborság szokatlan jeleit
kezdte adni. Hét éves korában szüzességi
fogadalmat tett. Tizenkettő éves korában a
családja ennek ellenére elkezdte fölkészíteni a házasságra. Katalin tiltakozott, de
nem lázadt föl, hanem Jegyeséhez menekült. A családja ezt nem akarta elfogadni,
de amikor tizenhat éves lett, felnőttként
közölte övéivel, hogy inkább elmegy otthonról, de szándékát, fogadalmát nem
másítja meg. Ekkor, az édesapa hatására

5. szám

a hozzátartozók elfogadták döntését. A
Sziénában élő domonkos harmadrendi
nővérek 1363-ban fogadták maguk közé.
Három évig élt teljes magány, sok-sok
imádság és az erényért vívott harccal,
amikor Krisztus megjelent neki: gyűrűt
húzott az ujjára és eljegyezte magával. E
misztikus eljegyzést követően pedig az Úr
kiszólította őt magányából és elküldte az
emberek közé, a béke és az igazság angyalának. Amikor 1375. április elsején
Pízában megkapta a stigmákat, szemtanúi
is voltak a történésnek. Később Katalin
maga mondta el, hogy a megfeszített
Krisztus sebeiből vérvörös fénysugarak
indultak ki és tartottak keze, oldala és lába
felé. Akkor ő - hogy a feltűnés kísértéseit
elkerülhesse - azt kérte, hogy a sebeit
kívülről ne lehessen látni. És az Úr meghallgatta, mert a vérvörös sugarak fehérré
váltak, és úgy fúródtak a testébe. Attól
kezdve a sebek gyötrelmét Katalin a haláláig szenvedte. Jelentősek voltak a lelkiekkel kapcsolatos csodái: olvasott a lelkekben, megrögzött bűnösök tértek meg, régirégi ellenségeskedések szűntek meg a
szavára. Elmondhatatlan bűz érzéséről
panaszkodott, amikor bűnöket rejtegető
elegáns arisztokraták közt volt. Olykor a
hármas koronával ábrázolják Szent Katalint: a szüzesség, a bölcsesség és a vértanúság égi koronájával.
Istenünk, aki szent Katalinban fölgyújtottad
a szeretet lángját, melynek erejével átélte
az Úr szenvedését és egyházadat szolgálta; az Ő közbenjárására kérünk, engedd
hogy néped, amely részese lett Krisztus
szenvedésének, dicsősége megnyilvánulásának is ujjongva örvendhessen!

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség

Mobilis Győr - a felfedezések háza
A tavaszi szünet előtt a kollégium tartogatott a hetedik valamint a nyolcadik évfolyam számára egy nagyon kellemes meglepetést. Péntek délután
indultunk a győri Mobilis Interaktív Kiállítási Központba, mely Európában
is egyedülálló tudományos játszóház. Hét diák és két nevelő állt az intézmény ajtaja előtt. Amikor beléptünk, egy már-már varázslatosnak mondható terembe értünk. Még volt bent egy csoport, ezért 10-15 percig az
előtérben foglaltunk le magunkat. Majd hamarosan bemehettünk a bemutatóterembe, ahol látványos kísérleteket lehetett elvégezni: pl.: felhajtóerőt, áramvonalasságot vizsgáltunk. De ez még csak a kezdet volt. Felmentünk az első emeletre ahol az Audi érdekességeit vizsgálhattuk. A
motor működését, fényszórókat, dudákat a fékezést és még sorolhatnám. Rengeteg interaktív eszköz várt ránk, hogy kipróbáljuk őket. Pl.:
egy interaktív biciklis játék, ami egy igazi szobabiciklivel volt összekötve.
Minél gyorsabban tekertük, annál gyorsabban ment a képernyőn a bringa. A legjobb azért mégis csak a pánikszoba volt. Rengeteg elrejtett kulcsot kellett megtalálnunk a szobában, ahonnét időre ki kellett jutnunk.
Játékos rejtvényeket fejtettünk meg melyek megoldásai vezettek el minket a kulcsok rejtekhelyeire. Mindenki kellemes hangulatban távozott az
intézményből, senki nem csalódott. Egy szép, élményekkel teli délutánnal a hátunk mögött tértünk vissza a kollégiumba.

 Székely János Ferenc

Föld napja
A Föld napja alkalmából az idén nem plakátokat
rajzoltunk, hanem minden csoportnak egy 2-3 perces videó filmet kellett készítenie, melyben Földünk
védelmére hívták fel a figyelmet. A sok munkának
meg is lett a gyümölcse. Este a kollégium diákjai
összeültek, hogy megtekintsék az elkészített kisfilmeket, majd mindenki kapott egy papírt amin szavazhatott, hogy melyik csapat munkáját tartotta a legsikeresebbnek. Természetesen saját csoportunkra nem voksolhattunk. Az első helyezést a
szavazások alapján az „F.”; másodikat a „C.”; harmadikat pedig a „B.”
csoport nyerte.
 Édes Regina
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Mese németül és angolul
Der kluge Knecht Märchen
Wie glücklich ist der Herr, und wie wohl steht es mit seinem Hause, wenn er
einen klugen Knecht hat, der auf seine Worte zwar hört, aber nicht danach tut
und lieber seiner eigenen Weisheit folgt. Ein solcher kluger Hans ward einmal
von seinem Herrn ausgeschickt, eine verlorene Kuh zu suchen. Er blieb lange
aus, und der Herr dachte 'der treue Hans, er lässt sich in seinem Dienste doch
keine Mühe verdriessen.' Als er aber gar nicht wiederkommen wollte,
befürchtete der Herr, es möchte ihm etwas zugestossen sein, machte sich
selbst auf und wollte sich nach ihm umsehen. Er musste lange suchen, endlich
erblickte er den Knecht, der im weitem Feld auf- und ablief. 'Nun, lieber Hans,'
sagte der Herr, als er ihn eingeholt hatte, 'hast du die Kuh gefunden, nach der
ich dich ausgeschickt habe?, 'Nein, Herr,' antwortete er, 'die Kuh habe ich nicht
gefunden, aber auch nicht gesucht.' 'Was hast du denn gesucht, Hans?' 'Etwas
Besseres, und das habe ich auch glücklich gefunden.' 'Was ist das, Hans?,
'Drei Amseln,' antwortete der Knecht. 'Und wo sind sie?' fragte der Herr. 'Eine
sehe ich, die andere höre ich, und die dritte jage ich,' antwortete der kluge
Knecht. Nehmt euch daran ein Beispiel, bekümmert euch nicht um euern Herrn
und seine Befehle, tut lieber, was euch einfällt, und wozu ihr Lust habt, dann
werdet ihr ebenso weise handeln wie der kluge Hans.
The wise servant Fairytale
How fortunate is the master, and how well all goes in his house, when he has a
wise servant who listens to his orders and does not obey them, but prefers
following his own wisdom. A clever John of this kind was once sent out by his
master to seek a lost cow. He stayed away a long time, and the master
thought, "Faithful John does not spare any pains over his work!" As, however,
he did not come back at all, the master was afraid lest some misfortune had
befallen him, and set out himself to look for him. He had to search a long time,
but at last he perceived the boy who was running up and down a large field.
"Now, dear John," said the master when he had got up to him, "hast thou found
the cow which I sent thee to seek?" - "No, master," he answered, "I have not
found the cow, but then I have not looked for it." - "Then what hast thou looked
for, John?" - "Something better, and that luckily I have found." - "What is that,
John?" - "Three blackbirds," answered the boy. "And where are they?" asked
the master. "I see one of them, I hear the other, and I am running after the
third," answered the wise boy. Take example by this, do not trouble yourselves
about your masters or their orders, but rather do what comes into your head
and pleases you, and then you will act just as wisely as prudent John.
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:
A feleség panaszkodik a barátnőjének: Képzeld, a férjem azt állítja, hogy túl kíváncsi vagyok. Legalábbis… (a poén a rejtvényben található).

Városi sportverseny
A kollégiumok közötti májusi városi sportversenyeken az idei tanévben
is szépen teljesítettek kollégistáink. Heten indultak (Frey Bence;
Hegedüs Roland; Hofstädter László; Kappel Tamás; Matyasovszky
Márton; Takács Bertalan; Teke Patrik) három versenyszámban (mezei
síkfutás; sakk; fekvenyomás) melyeken a következő helyezések születtek:
Mezei síkfutás:
Kappel Tamás 2. helyezés
Teke Patrik: 4. helyezés
Sakk:
Hofstädter László: 3. helyezés
Takács Bertalan: 4. helyezés
Fekvenyomás:
Hegedüs Roland: 4. helyezés

 Gyüszi Katalin

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

A tanév végi
kollégiumi
sportnap ebben a tanévben nem a
sorversenyekről szólt, hanem a kollégisták csoportokban mérkőztek meg egymással, három sportágban (foci, kosár- és röplabda)
mérhették
össze ügyességüket. A
májusi nagy meleg
ellenére mindenki élvezte ezt a délutánt. Az
eredmények kihirdetésére valamint az első
három helyezett csapat
jutalmára
viszont
sajnos a kollégiumi tanévzáróig várni kell.

 Kolonics Hella
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Nemzeti parkjaink

Teaház egy kicsit másképp
Május 27-én délután egy csapat kollégista elindult Márta néni kíséretében a Szent Anna Idősek Otthonába
a tanév utolsó közös teaházára.
Idős ismerőseink már nagy izgalommal vártak bennünket. Ahogy mindenki elhelyezkedett, el is kezdtünk
egymásnak mesélni. Mi az elmúlt
hetekről, ők pedig ifjúkoruk nagy
utazásairól. Hallottunk szomorú és
vidám történeteket egyaránt. Majd egy „szólánc” nevű vidám játék következett. Annyira belemelegedtünk a beszélgetésbe, hogy észre sem vettük, mennyire elszaladt az idő és a tervezett időkeretet már régen túlléptük. Így sajnos búcsúznunk is kellett gyorsan kedves ismerőseinktől és
jöttünk vissza a kollégiumba tanulni. Mindenki nagyon jól érezte magát
és már most várjuk a következő tanév vidám összejöveteleit a Szent Anna Otthon számunkra oly fontos és kedves lakóival.

 Székely János Ferenc

Légy angyal egy délutánra
„Légy angyal egy délutánra!” címmel a pasztorális csoport egy karitatív
programot szervezett a győri Anya– Csecsemő– és Diákotthon kis lakói
számára. A kollégium tanulóinak adománya segítségével elvittük a gyerekeket a győri Xantus János Állatkertbe. Az állatkert kapujában a gyerekek már izgatottan vártak bennünket. Egy kis édességgel készültünk a
kezdeti feloldódáshoz, majd mindegyikünk karon fogott egy kicsit és így
páronként néztük meg az állatokat valamint megismerkedtünk származási helyeikkel és életvitelükkel. A pár hete született leopárd kölyök aratta a
legnagyobb sikert a tigrisek és az oroszlánok mellett. Az állatok simogatása és etetése bár nem volt megengedett, mi azért a majmok és az
őzek esetében megenyhültünk és egy kis simogatást azért titokban megejtettünk. Mindenki rengeteg élménnyel gazdagodva tért haza.
 Csiba
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Duna-Dráva
Nemzeti Park
A nemzeti park a Duna Sió-torkolata és az országhatár, valamint a Dráva mentén
már korábban védetté nyilvánított területeket foglalja magába. Működése kiterjed
Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és Tolna megyékre is. A Dél-Dunántúl legnagyobb
része dombság, amelyből szigetként emelkedik ki a Mecsek és a Villányi-hegység.
A dombvidéket keletről és délről a Duna és a Dráva hordalékával feltöltött síkságok
szegélyezik, így a védelem alatt álló területeken nagyon sokféle élőhely tanulmányozható. A Duna Sió-torkolat alatti szakaszán Gemenc és Béda-Karapancsa osztozik. Gemenc hazánk egyik legismertebb védett területe. Legnagyobb értékét a nagy
kiterjedésű ártéri erdősége jelenti, melyet át- és átszőnek a „fokok". Ezek részben
természetes, részben mesterséges csatornák, melyek az egykori ártéri gazdálkodás
nélkülözhetetlen elemei
voltak. Gemenc további néprajzi jelentőségét
adja a Duna mellett
másutt már nem tanulmányozható hagyományos halászat számos
formája, s a helyenként
művelt népi kézművesség.
Gyakoriak
a
nagyvadak, gímszarvas,
vaddisznó, ezért Gemenc hazánk mindmáig
egyik legjelentősebb
vadászterülete. E területeken a madárvonulás
az egyik legjelentősebb
esemény, nyárvégen
gémek, kis és nagy kócsagok, fekete gólyák,
telente a több ezres vetési lúd és nagy lilik csapatok nyújtanak feledhetetlen látnivalót. A Dráva holtágaiban és feltöltődőben levő morotváiban gazdag vízi növényzet
van. Több lebegő hínártársulás is megtalálható a területen. Növényei közül az érdes és sima tócsagaz a víz felszíne alatt lebeg. Hasonló életmódot folytat a közönséges rence, de virágai a víz felszíne fölé emelkednek. A békatutaj hajtásai és gyökerei víz alattiak, de virágai és vese alakú levelei már a víz felszínén úsznak. A
legérdekesebb életmódot a vízben “búvárként” közlekedő kolokán mutatja: télen víz
alá süllyed, a vegetációs időben pedig a felszínen lebeg. Közöttük olykor tömegesen fordul elő legkisebb virágos növényünk, az alig 1 mm-es nagyságú vízidara. A
lebegő hínártársulások érdekes
megjelenésű növénye a rucaöröm nevű vízipáfrány.

Orsolya
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Tanulságos történet
Egy hajótörés egyetlen túlélője egy kicsi és lakatlan szigetre vetődött. Buzgón
imádkozott Istenhez, hogy mentse meg és minden nap a horizontot fürkészte,
hogy jön-e valami segítség, de semmit sem észlelt. Kimerülve, de végül épített
egy kis kunyhót a vízből kimentett farönkökből, hogy megóvja magát a különböző természeti veszélyektől és ahol kevés javait tárolja. Egy nap hazaérvén a
kunyhója lángokban állt és a füst az egekig gomolygott. Szíve megtelt fájdalommal és méreggel.
Isten, hogy tehetted ezt velem? - kiáltotta. Másnap kora reggel egy hajó hangjára ébredt, amely a sziget felé közeledett, őt jött megmenteni.
Honnan tudtátok, hogy itt vagyok? - kérdezte.
Láttuk a füstjelzésedet. - válaszolták.
Könnyű elcsüggedni, amikor a dolgok rosszul mennek,
de nem szabad elvesztenünk a hitünket, mert Isten dolgozik az életünkben,
még akkor is, ha szenvedünk.
Emlékezz arra, ha legközelebb a kis kunyhód porrá ég, hogy ez talán egy füstjelzés, amely Isten kegyelme után kiált.
Minden negatív dologra, amit magunkra mondunk, Istennek van egy pozitív válasza:
Ez lehetetlen! - Minden lehetséges (Lk 18,27)
Senki sem szeret igazából.- Én szeretlek (Jn 3,16; Jn 13,34)
Nem megy tovább.- Elég neked az én kegyelmem! (2Kor 12,9; Zsolt 91,15)
Nem tudom kiszámítani a dolgokat.- Egyengetni fogom az ösvényeidet. (Péld
3,5-6)
Nincs erőm hozzá. - Mindenre van erőd! (Fil 4,13)
Ez nem éri meg. - Meg fogja érni. (Róma 8,28)
Nem tudok magamnak megbocsátani.- Én megbocsátok neked! (1Jn 1,9; Róma
8,1)
Nem tudok gazdálkodni.- Én töltöm be minden szükségedet. (Fil 4,19)
Félek.- Nem félelemnek szellemét adtam neked. (2Tim 1,7)
Mindig aggódom és frusztrált vagyok.- Minden gondodat reám vessed! (1Pét
5,7)
Nincs elég hitem.- Én adtam kinek-kinek a hit mértékét. (Roma 12,3)
Nem vagyok elég eszes.- Bölcsességet adtam neked. (1Kor 1,30)
Teljesen egyedül érzem magam.- Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.
(Zsid. 13,5)
Mondd el ezt a történetet másoknak is, sohasem tudhatod, hogy kinek van rá
szüksége. Talán néha olyan időket élünk át, amikor úgy tűnik, hogy ég a házunk.
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A zene mindenkié
-kollégiumi koncertJúnius 11-én szerdán este hagyományteremtő céllal koncertet rendeztünk kollégiumunk
dísztermében. A győri Kossuth
Zsuzsanna Leánykollégium
énekeseit és zenészeit láttuk
vendégül. Miután bemutatták
kis zenekarukat elkezdődött a
várva-várt koncert, melyen ismert magyar
és külföldi dallamok csendültek fel. Az est
második felében Peti bácsi szakkörösei
énekeltek és gitároztak nekünk. Felejthetetlen este volt ez minden kollégista számára. Reméljük, hogy jövőre többször is
hallgathatjuk ezt a két remek csapatot zenélni.
 Édes Regina

Limonádé-ház
Az idei utolsó teaház
nem volt épp szokványosnak nevezhető. Többek között azért nem,
mert a résztvevők a forró
tea és sütemények helyett jeges limonádéval
hűsíthették magukat ezen a meleg júniusi estén. Akik kedvet kaptak egy
vidám hangulatú estéhez a kollégiumi tanévzáró előtti napon azok csatlakoztak hozzánk a díszteremben megszervezett vidám búcsúzásra. A
gitárszakkör kitartó tagjai biztosították a jó hangulathoz nélkülözhetetlen
éneket és zenét. Az év utolsó teaháza önfeledt beszélgetésekkel és vidám énekléssel telt el.
 TeaTeam
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Széki Népművészet
A széki kultúra egyik legsajátosabb eleme a széki
viselet. A széki népviselet a német polgári, székely nemesi valamint magyar paraszti viselet stílusjegyeit hordozza magán. A századok során a
viselet módosult, egyes ruhadarabok eltűntek míg
mások megjelentek, ezek a változások azonban
alapvetően nem változtatták meg a viseletet,
melynek két legjellegzetesebb színe a fekete valamint piros, illetve szász hatásra a kék szín is
használatban van. Számos ruhadarabot csak
meghatározott alkalmakkor illendő felvenni.
A jelenlegi viselet darabjai igen értékesnek mondhatók, régen pedig számos, sokkal értékesebb
darab is létezett. Jól példázza ezt az állítást az is,
hogy egy, a várost ért rablást követően a székiek mikor felsorolták a rablók által elvitt javakat, a ruhadarabokat a lovak, fegyverek valamint egyéb
más javak előtt sorolták fel.
A kulturális önellátó jellegét megőrző népes nagyközség zárt szigetként
emelkedik ki a közép-erdélyi, közelebbről az ÉNy-mezőségi, ill. KisSzamos völgyi táncdialektusból. A közösségi táncélet zárt hagyományai
biztosították Széken Erdély s egyben a Kárpát-medence egyik legépebb,
fejlett táncciklusának (táncrend) fennmaradását, amelyben számos régebbi tánc- és zenestílus, műfaj és típus ötvöződött.
A széki táncok mindegyike kapcsolódik a környező közép-erdélyi tánckincshez, de összefüggő egységükben csak Székre jellemzőek. A tánckincs egyszerűbb, szabályozottabb és
közösségibb jellegű, mint másutt, viszont műfaji-formai-zenei tekintetben
többrétű. A széki táncblokk táncházakban szokott előfordulni. Ott is az elején.
Általában ezzel nyitják a táncházakat.
Előszeretettel táncolt része a széki négyes, -lassú, és -csárdás. Mindegyiknek
megvan a maga hangulata.
 Vitáris Kitti
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 4. rész
Nagyboldogasszony
Templom Celldömölk
A Csodatévő Boldogságos Szűz Mária tiszteletére
szentelt templom Celldömölk központjában található.
A templom 1744 és 1748 között épült barokk stílusban. A főoltárt a hajó közepén, kápolnaszerű helyiségben láthatjuk. Felette helyezték el a csodatevő
kegyszobrot. Az oltár előtt két hatalmas barokk angyal áll. A kápolna mögött Szent István oltára található Szűz Mária nagyméretű szobrával. Az oltárképen Szent Imrét,
Szent Istvánt és Boldog Gizellát festették meg. A plébánia a Szűzanya
oltalma alatt állva szolgálja az itt élő embereket és a zarándokokat.
Mariazell magyar testvéreként, jelentős szerepet töltött be a zarándokok
életében, akik szívesen jöttek messzi tájakról is, mert itt megérezték és
megtapasztalták Mária lehajló anyai szeretetét.
 Keresztes Míra Alexa

Szent Gál róm. Kat. Templom
Tatabánya - Alsógalla
Az egyhajós, templomot Fellner Jakab tervei alapján építették meg 1765-66-os években az Esterházyak megbízásából. A késő barokk épületet Esterházy János 1829 és 1831 között homlokzati
toronnyal bővítette. Vörösmárványból készült főoltára a majki kamalduli remeteségből származik.
Mennyezetfreskóit az 1990-es restauráláskor
Závory Zoltán a XX. század mártíromságot szenvedett egyházi vezetőinek képeivel egészítette ki.
 Barabás Kata
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