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Mint lábnyomok a vörös homokban, 
Mit a sivatagi szél is szétfúj onnan, 

Olyanok kincseid e földi világon, 
Ezen a tépett materiálon. 

 
Ott van ugyan, míg lábad rajta áll, 
Amíg kapzsi kezed felette kapirgál, 

De ha lábad arrébb tennéd, együtt vele 
Lábnyomnyi kincsed is odaveszne. 

 
Végy hát magadhoz sziklát, szilárdot, 
Melynek sivatag szele sohasem ártott. 

Tedd lábnyomod az ı sértetlen szívébe, 
És meglátod, megmarad örökre. 

 
Mi a neve a szikladarabnak? 

İt nevezzük mindnyájan barátnak. 
 

III. évfolyam   2. szám  2008. november/december 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Ezúton kívánunk minden kollégistá-
nak, nevelınek és kollégiumi dolgo-
zónak valamint a hozzátartozóknak 
kegyelmekben gazdag békés kará-
csonyi ünnepeket és sikerekkel teli 
boldog új évet!  

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Saját magad menj Isten felé. Ez 
hasznosabb neked, mintha az ég-
ben lakó összes szentet küldenéd el 
hozzá. 

Nagy Szent Albert 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Taníts meg számba venni napjain-
kat, hogy eljussunk a szív bölcses-
ségére! 

Zsolt 90,12 

A HÓNAP SZENTJE:  APRÓSZENTEK 
Azok a gyermekek viselik ezt a ked-
ves nevet, akiket Jézus, a prófétai 
ígéreteket beteljesítı Messiás király 
miatt öletett meg Heródes, azt gon-
dolván, hogy így megmentheti király-
ságát, és dinasztiát alapíthat a zsi-
dók országában. Amikor megjelen-
tek Jeruzsálemben a napkeleti böl-
csek, és föltették a kérdést Heródes-
nek: ,,Hol van a zsidók újszülött kirá-
lya?”, ı titkon hívatta a bölcseket, 
hogy elküldje ıket Betlehembe: 
,,Menjetek, szerezzetek pontos érte-
sülést a gyermek felıl. Ha megtalál-

tátok, jelentsétek nekem, hogy én is 
elmenjek és hódoljak neki!'' (Mt 2,2-
8). A bölcsek megtalálván a keresett 
Gyermeket, leborultak elıtte, és át-
adták neki ajándékaikat: aranyat, 
tömjént és mirhát. Mivel pedig ál-
mukban intést kaptak, hogy vissza 
ne térjenek Jeruzsálembe, más utat 
választottak a hazatérésre. Alighogy 
a bölcsek elhagyták Betlehemet, 
Józsefnek álmában megjelent egy 
angyal, és isteni figyelmeztetést ho-
zott: ,,Kelj föl! Fogd a gyermeket és 
anyját, menekülj Egyiptomba, és 
maradj ott, amíg nem szólok, mert 
Heródes keresi a gyermeket, és 
meg akarja ölni!''. József, a Gyer-
mekkel, és Máriával együtt azonnal 
el is indult Egyiptom felé. ,,Amikor 
Heródes látta, hogy a bölcsek kiját-
szották, haragra lobbant, s Betle-
hemben és környékén minden fiú-
gyermeket megöletett két éves ko-
rig, a bölcsektıl megtudott idınek 
megfelelıen'' (Mt 2,13-16). Biztosra 
vette, hogy az áldozatok között ott 
lesz az új király is. 
Istenünk, a te Szent Fiad eljövete-
lét az Aprószentek nem szavuk-
kal, hanem halálukkal hirdették; 
kérünk, segíts minket, hogy a hi-
tet, amit nyelvünkkel vallunk, a 
tetteink is hirdessék! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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2008. október 21-én megemlékezést tartott Csaba bácsi, kollégiu-
munk igazgatója Mindenszentekrıl és halottak napjáról. Diavetítés 
keretében hallhattunk a szeretetrıl, a békérıl, az alázatosságról. 
Meghitt beszéde után közös imával emlékeztünk meg halottainkról, 
elhunyt szeretteinkrıl. 

���� Hanich Veronika 

2008. november 9-én, jubileumi szentmisén vettünk részt, melyen 
megemlékeztünk iskolánk névadójáról, Apor Vilmos vértanú püs-
pök boldoggá avatásának, valamint iskolánk felszentelésének 15. 
évfordulójáról. Iskolánk minden tanulója együtt imádkozott és adott 
hálát az Úrnak. A meghívott vendégek között volt Dr. Pápai Lajos 
megyéspüspök Úr is, aki Ferenc atyával együtt mutatta be a szent-
misét, melyet egy állófogadás követte, ahol a püspök atya kitünte-
tésben részesítette az Egyházmegyéért végzett munkájukért 
Benkovich Ferenc atyát iskolánk építıjét valamint Rémi Vericel 
marista testvért. ���� Hanich Veronika 

2008. november 24-én hétfın este közös kollégiumi szentmisén 
vettünk részt, melynek keretében megemlékeztünk két kollégista 
társunkról: Abigélrıl és Eszterrıl. Mindketten a kollégium lelkes 
diákjai voltak. Közösségünkbıl nem távoztak el teljesen: imáinkat 
ık is erısítik. 
Kérjük a Mindenható Istent, hogy közbenjárásukra mi is növeked-
hessünk hitben és szeretetben egyaránt! 

���� Cs. D. és Sz. R. 

Megemlékezés: 

Mindenszentekrıl és halottak napjáról 

Iskolánk 15 éves 

Emlékezı szentmise 
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Ein Nachtbesuch 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Két nagyhangú fiatal legény megszólít egy nem éppen új autóban ülı taxist: 

  - Mondja csak fınök, ez a Noé bárkája el tudna vinni minket? 
 Mire a sofır: 
  - Jöjjenek nyugodtan…     (folytatás a rejtvényben található) 

 
 

SUDOKU KITÖLTÉSE: A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS 
EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLİDÉS NÉLKÜL! 
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2008. november 5-én Szent Imre napján este 19.00 órától szent-
ségimádáson vettünk részt a Szent Anna Idısek Otthonában. Így 
a 24 órás szentségimádás utolsó óráiba kapcsolódhattunk be. 
Elıször gitáros énekeket énekeltünk Isten dicsıítésére. Hangos 
hálaadással fordultunk az Úrhoz, majd közösen az Otthon lakóival 
felolvastuk a 92. zsoltárt. Mindenki hangosan imádkozott az általa 
választott zsoltárrészlettel. 
Az Úr igazságos „İ az én sziklám, igazságtalanság nincsen benne!” 
Ez a zsoltár utolsó sora, ami a leginkább megfogott aznap este a 
kápolnában. Közös imával adtunk hálát az ott eltöltött óráért. A 
Szent Anna Otthon lakói megköszönték részvételünket. Nagy 
öröm volt látni mosolyukat, hallani jókívánságaikat. Lelkileg feltöl-
tıdtünk, erıt merítettünk a másnapra. Sokat jelentett az idısekkel 
való közös imádság és az elcsendesedés. Köszönjük Márti néni 
és a szervezık munkáját valamint a részvétel lehetıségét az Ott-
hon lakóinak! Nyitott szívvel várjuk az elkövetkezendı alkalmakat! 

���� Molnár Luca 

2008 a Biblia éve volt. Az elmúlt 12 hónapban országszerte, sıt 
világszerte is rengeteg program hívta fel erre a figyelmet. Az év 
méltó zárásaként XVI. Benedek pápa egyhetes felolvasás-
sorozatot kezdeményezett. Ez a kezdeményezés megérintette 
iskolánkat is. A 15. évfordulót véve alapul 15 órás felolvasást hir-
dettünk. Az ötlet mindenkinek tetszett, megvalósítására november 
20-án került sor iskolánk kápolnájában. Különbözı idıközönként 
osztályok, majd este a kollégiumi tanulócsoportok váltották egy-
mást. A kisebb diákok tanáraiktól hallhattak részleteket a Bibliá-
ból, míg a nagyobbak saját maguknak olvasták fel kedvenc bibliai 
történetüket, zsoltáraikat. 

���� Nemes Alexandra 

„Jó dolog az Urat dicsérni!” 

Biblia év zárása 
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Csaba bácsi a kollégium diákjai között az idén is meghirdette 
szeptember 29-i kezdéssel a 30.10-es versenyt a tavalyi tanévhez 
hasonlóan. Míg tavaly csak közgazdasági témakörben lehetett 
indulni, idén 8 hónapon keresztül 8 tantárgyban is 
megmérettethetik tudásukat az érdeklıdık. A játék célja, hogy 
felfedezı módon találkozzunk a számunkra hasznos és érdekes 
ismeretekkel, s közben használjuk az internetet a válaszok 
megszerzésére. Az elsı forduló már lezajlott az ıszi szünet elıtt 
fizikából. Meglepı volt, hogy csak a lányok jutottak el a 10. kérdés 
megoldásáig. Az eredményhirdetésre november 12-én került sor. 
Az elsı 3 helyezett könyvjutalomban részesült, teljesítményük 
alapján ketten pedig természettudományi folyóiratot kaptak. A 
helyezettek a következık voltak: 
 

 1. Antal Éva (F csop.) 4. Visy Orsolya (F csop.) 
 2. Vadas Evelin (F csop.) 5. Tóth Kozma Kitti (F csop.) 
 3. Pintér Dorina (F csop.) 

���� Négele Petra 

30.10 játékunk novemberben történelem témakörben folytatódott. 
Az eredményhirdetésre december 10-én került sor. 
Az elsı három helyezett könyvjutalomban részesült, teljesítmé-
nyük alapján öten pedig a História címő folyóiratot kapták. A he-
lyezettek a következık voltak: 
 

 1. Nemes Alexandra (F csop.) 4. Pintér Dorina (F csop.) 
     Vogl Eszter (F csop.) 5. Tóth Kozma Kitti (F csop.) 
  (holtversenyben) 6.Madarász Dorina (F csop.) 
 3. Bálint Nikolett (G csop.) 7.Négele Petra (F csop.) 
   8.Egri Krisztina (F csop.) 
     

���� Négele Petra 

30.10 fizika 

30.10 történelem 
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December 18-án este tartottuk a kollégiumi karácsonyi estet. Idén 
is meghitt hangulatban vártuk ezt a szép napot. A csoportok 
különféle ünnepi mősorszámokkal készültek: hallhattunk 
karácsonyi történeteket, verseket, hangszerekkel kísért énekeket. 
Volt olyan csoport is aki egy remek bábelıadással emelte az est 
hangulatát, vagy épp pergı ritmusra táncolt. Csaba bácsi is 
készült nekünk egy szép gitáros énekkel valamint egy Ghymes 
számot furulyázott mi pedig énekeltünk. Az újság lapjain keresztül 
kívánok mindenkinek áldott, szép ünnepeket! 

���� Négele Petra 

Amikor kigyúlnak a karácsony fényei szívünkbe béke költözik. A 
mindennapos gondok, az állandó stressz és a rohanás mind el-
halványul. Ünneplı ruhában a tiszteletet megadva álljuk körbe a 
feldíszített fát szenteste, a szeretteink körében. Gyertyát gyújtunk, 
vagy csillagszóró fénye tarkítja a sötétséget, elénekeljük a 
Mennybıl az angyalt. S mi meglepetten nézünk a semmibe, sze-
meink könnytıl csillognak, s próbáljuk ıket kendızni, de a kis 
könnycseppek megtalálják szabadulásuk útját! Ez nem baj, 
ugyanis ez egy jelkép, a boldogságot, a meghatottságot, vagy ép-
pen a szomorúságot takarja. Ilyenkor gondoljunk az elhunyt és a 
mellettünk álló szeretteinkre. Ilyen lelkiséggel fogadjuk mennyei 
atyánk születésének évfordulóját. S fogadjuk be szívünkbe az ı 
legnagyobb ajándékát: a szeretetet, mert bármiféle anyagi javunk 
eltörpül az ı nagysága mellett. Örüljünk a kis dolgoknak, gondol-
junk arra mennyire jó nekünk, hogy egy szeretı családban élünk, 
s ezt feltétlen ki kell használni, az élet ugyanis mulandó. Mond-
junk el egy imát a szegényekért, árvákért, éhezıkért és betege-
kért, ık is szeretnének ily módon karácsonyozni. 

���� Tóth Kozma Kitti 

Karácsony-est 

A Szenteste üzenete 
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A „G.” csoport november 10-én délután megtekintette a Victor 
Vasarely kiállítást a Városi Mővészeti Múzeumban. Vezetınk Ma-
darász Zsuzsanna múzeumpedagógus sok érdekességet osztott 
meg velünk a képekrıl és alkotásokról egyaránt. A körülbelül 40 
képbıl álló tárlaton többek között a híres zebraképek egyikét is 
megcsodálhattuk. Miután megnéztük a mőveket, vezetınktıl játé-
kos feladatot kaptunk: Vasarely képei alapján ruhát kellett tervez-
nünk. Sok egyedi, szép alkotás született. Végezetül csoportos ve-
télkedın vettünk részt, melynek lényege az volt, hogy melyik csa-
pat tudja elıbb összerakni a zebra képet. A kiállítás érdekes volt, 
aki teheti menjen el és nézze meg. 

���� Schneider Mária Martina 

Ha november, akkor Katalin-bál! Iskolánk történetéhez szorosan 
kapcsolódik ez az esemény. Idén november 21-én rendezték a bu-
lit, ami merem állítani, hogy rendkívül jól sikerült, és szerencsére 
szép számmal is vettünk részt a péntek esti rendezvényen. A jó 
hangulatról Joe bácsi és csapata: a Bowly Roll gondoskodott, ahol 
a nosztalgikus zenék fokozták  a táncolni vágyók kedvét, és a tánc-
parkett sosem volt üres. Mivel itt a gólyabál és a Katalin napi bál, 
egybefolyik, a kilencedikesek is megkapták ’jutalmukat’ az est fo-
lyamán. De garantáltan mindenki jól szórakozott. Gólyaplakátok 
készítése volt az elızetes feladatuk, amit az összes osztály reme-
kül teljesített. A szórakozás tetıpontja a karaoke, ami szintén a gó-
lyák feladata volt, jutalmul mindezért tortát kaptak; így már ık is 
iskolánk teljes jogú tagjaivá váltak. Igaz, hogy a bált 11 órakor le-
fújták, de a lelkesedés akkora volt, hogy sokan ott maradtak segí-
teni pakolni, ahol a táncos lábúak még a seprővel is táncoltak! Kö-
szönjük a szervezıknek ezt a remek estét az összes résztvevı ne-
vében! ���� Tóth Kozma Kitti 

Vasarely-kiállítás 

Katalin bál 
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November 14-15-én került megrendezésre a 20 óra 08 perces is-
kolai kosárlabdagála, melyen sokan vettünk részt az idén is. A 
folyamatos meccsek, melyek 20 percesek voltak és nagyon jó 
hangulatban teltek, péntek este hat órakor kezdıdtek és másnap 
délután értek véget. Amikor valaki épp nem volt játékban lazítha-
tott a táncszınyegen, csocsóasztalnál valamint dárcozhatott. A 
büfé is hatalmas étel és italválasztékot kínált. Kb. hajnal 2-kor a 
tanárok is játszottak ellenünk, még Ferenc atya is beszállt, hogy 
erısítse a tanárok csapatát! Nagyon tetszett ez a sportolással el-
töltött hétvége, jövıre szívesen ajánlom azoknak is akik az idén 
nem tudtak eljönni! ���� Fodor Mercédesz 

2008. december 3-án kollégiumunk dísztermében tartott elıadást 
az AIDS megelızésérıl két 10. osztályos lány, akik a Krúdy Gyula 
Gimnáziumból jöttek. Egyikük Hanich Helga kollégiumunk volt di-
ákja volt. A tájékoztató jellegő programon a 9. évfolyamosok vet-
tek részt. Játékos feladatokkal és figyelmet igénylı tényekkel tud-
hattunk meg fontos információkat a HIV vírusról. 

���� Hanich Veronika 

Kollégiumunkba december 4-én este látogatott el a Mikulás. Bár 
nem szánon csúszott be, de érkezését már mindenki nagyon vár-
ta. Aki kedvet érzett egy kis humorra, az a 12-esek által készített 
programokon garantáltan jól szórakozott. Több csoportra osztva 
különbözı állomásokon mérhettük össze tárgyi tudásunkat és 
ügyességünket. A Mikulást az est végén énekekkel köszöntöttük, 
aki cserébe mindenkit személyesen megajándékozott. Vidáman 
telt idén is ez a szép este! ���� Tóth Kozma Kitti 

Kosárgála 

AIDS megelızési tanácsok 

Mikulás-est 
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A kollégiumunkban mőködı pályaválasztási és továbbtanulási ta-
nácsadó program keretén belül november 27-én köszönthettük a 
2-3 éve érettségizett kollégistáinkat. 
Érkezésüket lázas készülıdés elızte meg, melybıl a DÖK is kivet-
te részét. A 17 volt aporos diák élménybeszámolójából sokat tanul-
hattak a még pályaválasztás elıtt állók. Az élet majdnem minden 
szakterületérıl érkeztek képviselık, többek között orvosi, gazdasá-
gi, mőszaki, bölcsész, pedagógiai és rekreációs karon tanuló volt 
aporosok. A rövid bemutatkozások után elmesélték, hogy miért 
esett választásuk az adott intézményre. Felvázolták elképzelésüket 
a diploma utáni életrıl, valamint betekintést nyerhettünk az egyete-
mi élet mindennapjaiba, színes programjaiba, rendezvényeibe. 
Megoszlottak a vélemények arról, hogy kollégiumban vagy albér-
letben érdemesebb-e lakni, hiszen mindegyiknek megvan a maga 
elınye és hátránya is. Informálódhattunk a frissen bevezetett bolo-
gnai rendszer útvesszıirıl, valamint arról, hogy mi is az a kredit! 
Készséggel válaszoltak kérdéseinkre, szívesen adtak tanácsot is. 
Az egyetemisták szívét nagy öröm töltötte el, hogy ismét találkoz-
hattak egymással. Gimnáziumi, kollégiumi élményeiket az állófoga-
dáson elevenítették fel, jó hangulatban nosztalgiáztak. Büszkék 
voltunk, hogy az ország egyetemeire bekerülı aporosok milyen jól 
megállják helyüket a nagybetős életben. A 12.-11. évfolyamosok-
nak nagy segítséget nyújtott ez az élménybeszámoló a döntés 
meghozatalához. 

���� Molnár Luca  & Horváth Bors Marietta 

Egyetemisták visszahívása 
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Halászi központjában található Szent Márton 
római katolikus templomot 1777-ben szentel-
ték fel. 
Barokk stílusban építtette Mária Krisztina 
fıhercegnı. Freskóit a Maulbertsh tanítvá-
nyok festették. A templom és egyben a falu 
védıszentje Szent Márton. 
 

���� Körtvélyesi Tímea Jázmin 

A kapuvári Szent Anna templom az 1900-as 
évek körül épült. A templom plébániáját a 
2008-as évben újították fel. A templom belse-
jét freskók, festmények és egy lurdi-barlang 
ékesíti. Már több mint 10 éve büszkélkedhe-
tünk 2 kórusunkkal: a felnıtt– és a kiskórus-
sal. A kiskórus a vasárnapi 8.30-kor kezdıdı 
misét, a felnıttkórus pedig a szombat este 18.00 órakor kezdıdı 
misét kíséri. Sok ministráns is szolgál nálunk, a minden évben 
megtartott ministráns-találkozónak nagy sikere van. 
 

���� Tóth Eszter 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  2. rész 

Kapuvári Szent Anna 

római katolikus templom 

Halászi római 

katolikus temploma 


