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Angyali harsona hozza ma a napfényt, 

Mely tisztára szőri a hajnal minden gyöngyét. 
A reggel harmatát, s az olvadó havat, 
Mi cseppenként lehullva ünnepet avat. 

 
Mert olyan ünnepre ébred ma a világ, 

Melytıl szívében kinyílik egy virág. 
Piros virág az, mit a szeretet táplál. 

Olyan szeretet, mit Istenem, te adtál! 
 

Ezt érezzük azóta is minden karácsonyon, 
S ezt adjuk egymásnak majd a mai napon. 

Az elsı fénycsóva is ezt hozta most nekünk, 
Így nyissuk hát ma ki két álmos szemünk! 

 
Ezzel éljük végig az egész mai napot, 

S tılem ezt fogadd: Legyen szép Karácsonyod! 

IV. évfolyam   2. szám  2009. november/december 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Ezúton kívánunk minden kollégistá-
nak, nevelınek és kollégiumi dolgozó-
nak valamint a hozzátartozóknak ke-
gyelmekben gazdag békés karácsonyi 
ünnepeket és sikerekkel teli boldog új 
esztendıt valamint kollégistáinknak 
sikeres félévzárást! 
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Ha azt akarod, hogy Jézus szeressen, 
te is szeresd ıt, és igyekezzél tetszé-
sére élni! Ha mindenki elhagyna is, İ 
minden gondodban-bajodban mellet-
ted fog állni.  Szent Kajetán  
 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Isten országa nem eszem-iszom, ha-
nem igazságosság, béke és öröm a 
Szentlélekben. Róm 14,17 
 
A HÓNAP SZENTJE: 

BOLDOG SZALOME 
Szalome Szıke Leszek krakkói her-
ceg leánya volt. Három éves korában 
Magyarországra hozták, hogy megis-
merje az itteni szokásokat, mert And-
rás magyar király fiának, Kálmánnak, 
a késıbbi halicsi fejedelemnek meny-
asszonyául szánták. Életmódja már 
gyermekkorában annyira szent volt, 
hogy a király elıtt hamarosan világos-
sá váltak azok a vágyak, melyeket a 
Szentlélek ébresztett Szalome szívé-
ben. Jegyesével együtt tanult, és a 

tudásban annyira elıre haladt, hogy a 
misében a latinul hallott evangéliumot 
otthon magyarul is el tudta ismételni. 
Mikor eljött az ideje, Kálmán hitvese 
lett. A királyi menyegzı befejeztével 
közös szándékkal megegyeztek ab-
ban, hogy külön ágyuk lesz, és tiszta-
ságukat mindketten szőzen megırzik, 
Isten és az İ Szeplıtelen Anyja iránti 
szeretetbıl. Szalome az éjszakákat 
imádságban és virrasztásban töltötte, 
amennyire csak erejébıl tellett. Na-
gyon egyszerő ruhákban járt, hogy 
alattvalói fényőzı öltözködését fékez-
ze. Testének és lelkének tisztaságát 
oly gondosan ırizte, hogy a legkisebb 
veszedelem elıl is félve menekült. 
Mikor hitvese 1241-ben elköltözött az 
élık közül, Szalome elhagyta a feje-
delmi udvar hiúságait. Egyedül Isten-
nek akart élni, ezért vagyonát a sze-
gényeknek, a ferences testvéreknek 
és a klarissza nıvéreknek adta. A 
klarisszák közé lépett, és az általa 
elıre megmondott napon, 1268. de-
cember 15-én jámbor módon meghalt. 
A körülötte imádkozó apácák a lelkét 
csillagként látták az égbe szállni.  
 

Istenünk, ki Boldog Szalomét megta-
nítottad arra, hogy a földi uralkodás 
helyett a te országodat szeresse, köz-
benjárására kérünk, add, hogy tiszta 
és alázatos szívvel szolgáljunk Neked, 
és Benned megtaláljuk igazi életünket! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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Szent Imre hercegre emlékezve 2009. november 5-én este a kollé-
gisták és az érdeklıdık kollégiumunk dísztermében: "Te vagy mél-
tó..." címmel keresztény könnyőzenei koncerten és elmélkedésen 
vehettek részt. Elıször Marek Laci bácsi vezette együttes majd az 
Emmausz Fogadó Közösség (azaz a pannonhalmi diákok) zeneka-
ra lépett fel. Az esten sok környékbeli felnıtt és diák is részt vett, 
akik a kollégistákkal együtt kapcsolódtak be a dalokba, ezzel is 
emelve a hangulatot. 
A koncertek után agapé várta a résztvevıket melynek során a kol-
légisták megismerkedhettek és beszélgethettek a vendégekkel. Ez 
egy kellemes este volt, melyen sok szép emlékkel gazdagodhatott 
minden résztvevı. 

���� S. M. M. 

November 17-én délután jó pár kollégista a Szent Anna Otthonba 
látogatott, ahol zsíros kenyér és finom tea várt minket. 
A téma pedig a mese volt, ami igazán kimeríthetetlen. Az elején 
énekeltünk egyet közösen, Panka gitáron kísért minket. Majd egy 
mesét olvastunk fel, utána beszélgettünk az idısekkel, akik sok 
szép történetet osztottak meg életükbıl. Sok mindent tanultunk tı-
lük, meséltek a gyerekkorukról, a mindennapjaikról. 
Majd pedig a régi-régi diavetítıvel diát vetítettünk. A sokak által 
ismert Frakk és a lusta macskák címő filmet szereposztásban ad-
tuk elı, ami még szórakoztatóbbá tette. 
A legvégén pedig Rózsika nénitıl kaptunk egy történetet és mesét 
ajándékba. Nagyon tetszett és köszönjük. 
Mindenkinek hálával tartozunk, az idısek nagyon örültek a fiatalok-
nak, és jó volt hogy ilyen sokan szebbé tehettük a délutánunkat. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget és a részvételt! 

���� Kéri Bianka 

Szent Imre est 

Teaház a Szent Anna Otthon lakóival 
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Les débuts de Charlie 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 

 
 

SUDOKU KITÖLTÉSE: A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS 
EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLİDÉS NÉLKÜL! 

Parketta, kisfiam! 
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Advent harmadik hetében az Alexiánus Testvérek gyırújbaráti 
Szent Erzsébet Otthonában a kollégium diákjai adventi teadél-
utánt tartottak. Versekkel, énekekkel, vetítéssel és személyes be-
szélgetésekkel próbáltak örömteli perceket szerezni az Otthon 
lakóinak. 

December 14-én a kollégisták egy része ellátogatott a 
gyırújbaráti Szent Anna Idısek Otthonába, ahol sok idıs és be-
teg ember szívébe csempészte Jézus születésének örömhírét. A 
Szeretetsziget lakói Márti néni vezetésével elıször egy betlehe-
mes játék elıadásával kedveskedtek, majd utána elkezdıdött a 
mendikálás, amely során személyesen köszönthettük és ajándé-
kozhattuk meg az Otthon minden lakóját. Ezen a délutánon életre 
szóló élményekkel gazdagodtunk. 

���� A/21-es szoba: O. Juli, V. Csenge, J. Leonetta  

Karácsony közeledtével nemcsak az ablakokat, hanem a szívein-
ket is ünnepi díszbe öltöztettük. Ennek egyik jelképes formája: 
egymás megajándékozása. Ezzel a szándékkal látogattunk el az 
eddigi évekhez hasonlóan a gyıri Szent Anna Idısek Otthonába 
december 15-én délután. Két csoportra osztva indultunk 
mendikálni, hogy énekeinkkel és saját készítéső ajándékainkkal 
megörvendeztessük a kedves idıs néniket és bácsikat. A siker 
nem maradt el: rengetek mosolygós, vidám szempár nézett visz-
sza ránk valamint az Otthon lakói rengeteg finomsággal kedves-
kedtek nekünk! A csodálatos délutánt egy közös imával zártuk a 
kápolnában. 

���� Vadas Evelin 

Adventi tea-délután Gyırújbaráton 

Mendikálás Gyırújbaráton 

Mendikálás a Szent Anna Otthonban 
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Mihelyt beköszöntött a december, kollégiumunkban Anita néni 
színházlátogatást szervezett a Nagyszínházba, amelyen jó pár kol-
légista vett részt. 
A darab azaz a Made in Hungária nagyon nagy sikert aratott a kö-
zönség körében, amelyrıl az is tanúskodott, hogy a nézıtér sorai 
is teljesen megteltek. A musical nemcsak a 60-as évek Magyaror-
szágát mutatta be kissé ironikusan, de jól ismert zenéi mindannyi-
unk számára ismertek és kedveltek is voltak, még a lábainkat is 
táncra perdítették. A fı attrakció maga az örökzöld Fenyı Miklós 
volt, aki a nagy amerikai énekest Jerry Lee Lewist játszotta. İk te-
remtették meg, hogy a Tisza utcai utcabálon feldübörögjön a Viva 
Rock and roll, az akkori amerikai sláger. 
Élményekben gazdagon távoztunk az elıadás után a színházból. 
Bárkinek szívbıl merem ajánlani ezt a remek darabot. 

���� Tóth-Kozma Kitti 

 

Az égbıl hull a hó, Füstöl a kéményhad, 
A földön csillogó. A tőzre most raknak. 
Suhan a sok szánkó, Mert az meleget ad, 
Egyenest a dombról. S az emberek nem fáznak. 
 
Néhol megfagy a föld, De kinn a madarak, 
És fehér ruhát ölt. Éheznek és fáznak. 
De mindig hull a hó, Estjén Karácsonynak, 
A földön csillogó. Táplálékhoz jutnak. 
 De csak hull a hó, 
 Földön csillogó. 
 Sötétben hallgató, 
 És jó éjt kívánó. 

Made in Hungária 

Vitáris Kitti  
7. évfolyamos kollégista 

Égbıl hull a hó 
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Az elsı néhány nap az egyetemen a gimnázi-
umból frissen kikerült diáknak mindenképp él-
ményekben és eseményekben gazdag. 
Számomra ezt elsıként a kollégiumi beköltö-
zés jelentette. Tudniillik, senkit nem ismertem. 
Maga a bejelentkezés feltőnıen olajozottan 
ment, de utána az, hogy egy idegen helyen 
boldoguljak, az picit nehezebben – ennek elle-
nére a következı 24 órában sikerült eltéved-
nem és egy új ismerıs GPS-ének segítségé-
vel visszaverekedni, megtalálni a környék ösz-
szes nevezetesebb helyét (Tesco, IKEA stb.). 
A kollégiumi gólyatábort hadd ne mutassam be, minden gólyatá-

bor tartalma ugyanaz…☺ 
A beiratkozás az iskolába, az maga a csuda! Néhány órás beve-
zetés után, melynek tartalma gondolom mindenhol megegyezik 
(mennyire jó az iskola, milyen jól döntöttünk stb.), kitöltik a diákok 
az indexet és kezdıdik a verseny a gépekért, hogy ki tud elıbb 
bejelentkezni a Neptun világába – elvégre ilyenkor a rendszer 
meghal, minden lassan megy, senki nem tud semmit és ha kérde-
zünk valamit, akkor ránk förmednek. 
Életképességünk alapján néhány óra elteltével eljutunk az elı-
adónkig (aki rendkívül szívélyes természetesen), hogy leadjunk 
három papírt és ezzel megkezdıdik az a gondtalan néhány hét, 
míg nem jön el az elsı zh ideje… 

���� Szennay Áron 

Egy évkezdés a fıiskolán 

Szennay Áron volt kollégistánk beszá-

molója aki most a BGF hallgatója 
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A kollégiumunkban mőködı pályaválasztási és továbbtanulási ta-
nácsadó program keretén belül november 26-án csütörtökön este 
vártuk vissza kollégiumunk dísztermébe a 2007/08-as és a 
2008/09-es tanévben érettségizett kollégistáinkat, akik hasznos 
tanácsaikkal és személyes tapasztalataikkal segítették a végzısö-
ket közeledı pályaválasztásukban. 
Az est folyamán sok érdekes élménybeszámolót hallhattunk az or-
szág különbözı pontjain található egyetemi életrıl. Mindenki kíván-
csian várta ezt a napot hiszen a még itt tanulók döntését befolyá-
solhatta egy-egy pozitív vagy negatív vélemény az adott szakokról. 
Volt diáktársaink nagy része az egyetemi tanulmányok évei alatt is 
a kollégiumi életet választotta. Minden bizonnyal könnyebben vet-
ték az akadályokat melyek az új és idegen környezetben vártak 
rájuk, mint azok a társaik akik nem kollégiumokból érkeztek. Voltak 
természetesen akik a bejárást választották, de olyanok is akadtak 
akik közösen mentek egy-egy albérletbe. Hallhattunk élménybe-
számolókat a budapesti, veszprémi, pécsi, szombathelyi kaposvári, 
gyıri egyetemi élet sokszínőségérıl, valamint a választott szakok-
ról, mint például a mérnöki, gazdasági, bölcsész, egészségügyi, 
társadalomtudományi… Elmondták, hogy mennyire másképp kell 
majd az egyetemen tanulni, mik a buktatói vagy éppen az elınyei a 
Neptun rendszernek. Felhívták figyelmünket arra is hogy a gólyatá-
borba feltétlenül el kell mennie mindenkinek, mert a felsıbb 
évesekkeli jövıbeni kapcsolatok kiépítését már jobb idıben elkez-

deni! ☺ Késı estébe nyúló beszélgetés zárta ezt a nagyszerő na-
pot, sıt alkalom nyílt ara is, hogy a volt végzıseink az aznap esti 
közösségi programon is részt vehessenek, melyet a tiszteletükre 
szerveztek a Szív Apostolai Közösség tagjai. 
Remélem jövıre is megrendezésre kerül ez a program, és akkor 
már mint egyetemista hallgató vehetek részt rajta! 
 

���� Oroszi Borbála 

Egyetemisták visszahívása 
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Advent idıszakába lépvén kollégiumunkban a tanulócsoportok 
rövid, zenés áhítat keretében minden héten meggyújtottak egy-
egy gyertyát az adventi koszorún. 

„…Mikulás, Mikulás öreg Mikulás, gyere már, gyere már minden 
gyerek vár…” Bizony mi is vártunk kollégiumunkban a Mikulást, 
aki szerencsésen meg is érkezett hozzánk. A végzısök szervezé-
sével az idei mősort is számos, szebbnél szebb produkció kísérte. 
A csoportok az idén is szívvel-lélekkel készültek erre az estére. 
Kicsik és nagyok versekkel és dalokkal színesített elıadásaikban 
megemlékeztek Szent Miklósról, Myra püspökének gyermekek 
iránti jóságáról és az emberszeretetérıl. 
Az estét egy közös teaház zárta, ahol mindenki remekül érezhette 
magát. 
 

���� Tóth-Kozma Kitti 

December 17-én este emlékeztünk meg Jézus születésérıl a 
díszteremben, melyre minden egyes csoport mősorral készült. 
Míg sokan énekeltek a karácsony tiszteletére, mások verset sza-
valtak, vagy történetet meséltek e szent ünneprıl. A sok felkészü-
lésnek meg is lett az eredménye, hatalmas sikereket értek el a 
még csak most kibontakozó fiatal tehetségek is énekhangjukkal, 
hangszeres kíséretükkel. Végül Csaba bácsi átadta a karácsonyi 
ajándékot a kollégiumnak, ami egy csodaszép elektromos zongo-
ra volt. Áldott, békés ünnepeket kívánunk mindenkinek! 
 

���� Tóth-Kozma Kitti 

Advent 

Karácsony est 

Szent Miklós est 
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December 10-én csütörtökön délután kollégiumunk dísztermében 
Csıkéné Edit a Gyermekpszichológiai és Tanácsadó Intézetbıl: 
"Pályaválasztásunk szempontjai és céljai" címmel elıadást tartott a 
11. és a 12. évfolyamos kollégistáinknak. 
Az itt eltöltött idı hihetetlen gyorsan repül, s hipp-hopp már ott ta-
láljuk magunkat a nagy kérdés elıtt azaz, hogy merre menjünk to-
vábbtanulni? Mi is a valódi hivatásunk, küldetésünk? Reálirányba 
menjünk vagy inkább humán pályára? Melyik szakma a menı ma-
napság, vagy hol vannak kevesen? Számtalan kérdés megfogal-
mazódhat bennünk, fıleg azok fejében akiknek még nincs kikristá-
lyosodott tervük életük további idıszakáról. Éppen ezért látogatott 
el kollégiumunkba Csıkéné Tóth Edit, aki már visszajáró pályavá-
lasztási tanácsadó nálunk. İ elmondta a különbözı foglalkozások-
nak a pozitív és negatív oldalait. Összefoglalta, hogy mik a fontos 
tényezık a továbbtanulásnál és hogy mindenképpen olyan szak-
mát válasszunk, amit szeretnénk is csinálni. 
Majd egy héttel késıbb Kleizerné Tamás Györgyi érkezett hoz-
zánk a Munkaügyi Központból. A munkaerı-piaci kérdésekrıl tar-
tott egy nagyon érdekes elıadást. Tájékoztatott a pontszámításról 
ismertette a különféle statisztikákat arról, hogy régiónként mely te-
rületeken vannak kevesen, és mik azok a foglalkozások amikbıl 
temérdek van hazánkban. Ezek az információk segítséget nyújtot-
tak a végzısöknek akik most állnak a pályaválasztás elıtt. A hiány-
szakmákról is hallhattunk, valamint arról, hogy milyen állások van-
nak túltelítve Gyır-Moson-Sopron megyében. Hasznos útmutatá-
sokat adott nekünk a jövıre nézve: többek között azt, hogy egész 
életünkön át képezzük magunkat, valamint felhívta figyelmünket a 
nyelvtudás fontosságára is. 
Az elıadás végén rengeteg kérdésünkre is választ kaptunk. Biztos 
vagyok benne, hogy mindenki nagyon jól tudja majd hasznosítani 
az itt kapott információkat! 

���� Tóth-Kozma Kitti & Oroszi Borbála 

Pályaválasztási elıadások 
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A fıoltárt Willibald Maurer soproni mester 
faragta (1787). A felette levı képet 
Dorfmeister István festette, rajta Szent István 
megkövezése. Mellette Szent István és 
Szent László festett szoborhatású  képe lát-
ható. A falakra Dorfmeister a Hit-Remény-
Szeretet szimbólumát, a mennyezetre ovális 

mezıbe Izsák feláldozását festette. A klasszicista szószéken an-
gyalos dombormő látható. 

���� Mógor Ágnes 

Az empire stílusú templom már 1802-ben állt. 
Három festmény díszíti falait: az egyik a temp-
lom védıszentjét, Szent Mártont ábrázolja, a 
baloldali hajó oltárképe a Szeplıtelen Szőzet 
ábrázolja, a jobboldali hajó pedig Szent 
Villebald-oltárképe. Barokk-stílusú fıoltára a 
falu régi Szent Márton templomából került át. 
A 20. században több felújítás során számos értékét elveszítette 
a templom. Többek között szétszedték szószékét. 2002-ben, a 
templom fennállásának 200. évfordulója alkalmából restaurálták  
a fıoltárt, ami ismét eredeti fényében pompázik. 

���� Kéri Tímea 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  2. rész 

Ravazd 

római katolikus temploma 

Kemenesmihályfa 

római katolikus temploma 


