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Hullámok közt ringó lécek, 
rájuk lépve hová visznek? 
Hogyha átmehetnék rajta, 

Lábam vajon végül hová jutna? 
 

Tán a túlpartra? ki tudja? 
Á… a nap eme csodája biztos tovább futna. 

 

Tán egy sohasem látott, 
csodabirodalom várna ott. 

 

Ám e titok örökkön rejtve lesz, 
csak az tudja majd, kit Isten 

                                a Mennybe vesz. 
 

2008. máj. 24. 

III. évfolyam   1. szám  2008. szeptember/október 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Üdvözlünk  kedves Olvasó, a Kol-
légiumi Lap idei elsı számában. 
Reméljük ebben a tanévben is se-
gítesz minket ötleteiddel, írásaid-
dal! 
 
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Az örök célt elérni talán nehéz, de 
nem elérni: rettenetes! 

John Henry Newman 
 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Számomra az élet Krisztus, a halál 
pedig nyereség… Ezért tehát élje-
tek is méltón Krisztus evangéliu-
mához, hogy akár elmegyek és 
meglátlak benneteket, akár távol 
maradok, azt halljam rólatok, hogy 
egy lélekkel helytálltok, egyetértı-
en együtt munkálkodtok az evan-
gélium hitéért. 

Fil 1,20,21.27 
 
A HÓNAP SZENTJE: 

AVILAI NAGY SZENT TERÉZ 
Teréz egyszerre volt szent és zse-
niális szellem. Nagy diplomáciai 
érzékkel tárgyalt, épületeket terve-
zett. Kolostorai építését maga irá-
nyította, saját kezével varrta nıvé-

rei számára a szerzetesi habitust, 
és érdeklıdött a legapróbb dolgok 
után is. Forróvérő temperamen-
tummal rendelkezett. A gyóntatója 
egyszer így kiáltott fel: ,,Istenem! 
Inkább vitatkoznék a világ összes 
teológusával, mint ezzel a nıvel!'' 
Az egyik püspök pedig, akinek je-
lentették, hogy Teréz új kolostor 
alapítását tervezi, szárazon megje-
gyezte: ,,Akkor az a kolostor már 
meg is van alapítva!''  
Teréz jámborságából is az élet 
szeretete áradt. Szerette Istent, 
anélkül, hogy megvetette volna a 
földet. Belsı harmóniájának titka 
azokban a szavakban rejlett, me-
lyekkel magát szokta bátorítani: 
,,Semmitıl ne félj, semmi meg ne 
rettentsen. Minden elmúlik. Egye-
dül Isten marad ugyanaz. A türe-
lem mindent elér. Ha Isten a tiéd, 
semmid nem hiányzik: Isten egye-
dül elég!''  
Istenünk, ki Szentlelked által arra 
indítottad Szent Terézt, hogy az 
Egyháznak megmutassa a tökéle-
tesség útját, kérünk, add, hogy ta-
nítása épülésünkre szolgáljon, és 
az életszentség utáni vágy a szí-
vünkben felgyulladjon! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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Izgatottan vártuk a gólyatábort, melyet Gyırújbaráton az Apor 
Lelkigyakorlatos és Üdülıházban tartottak 2008. augusztus 27-tıl 
29-ig. 
A táborhely felfedezése külön kaland volt mindegyikünk számára. 
Miután elköszöntünk családtagjainktól elszorult szívvel vártuk az 
elkövetkezendı órákat, napokat távol otthonunktól, családunktól, 
barátainktól. 
Belépıként még otthon lakóhelyünkrıl plakátot kellet készítenünk, 
valamint regisztrációkor színes kártyák közül kellett választanunk. 
Késıbb kiderült, hogy ezek alapján lettünk csoportokba osztva, 
melyek élén 2-3 tizenkettedikes diák állt. 
Már az elsı napon “mélyvízbe dobtak” bennünket. Egy szobába 
kerültünk akkor még számunkra ismeretlen, leendı kollégistákkal. 
Az elsı közös játékok során és a tizenkettedikesek segítségével 
azonban hamar összebarátkoztunk. 
Elsıként a bemutatkozásra került sor, majd az éjszakai túra adott 
felejthetetlen élményt, melyet Csaba bácsi vezetett. 
A nyugovóra térés után azonban hirtelen jött az ébresztı hajnalok 
hajnalán… mindenkinek futnia kellett és kacsatáncot járni. 
A második napot reggeli tornával kezdtük majd sportversenyekkel 
folytattuk. Az ebéd után kicsit megpihentünk, majd délután indult a 
kalandtúra, ahol csoportokban vetélkedtünk. 
A tábor utolsó estéjén rövid, vicces jeleneteket adott elı a négy 
csapat egymásnak valamint leendı nevelıinknek. Végül tábortőz 
és közös ének zárta a gólyatábort. 
Péntek reggel indultunk vissza az iskolába, hogy megismerjük a 
kollégiumot, osztálytársainkat, és tanárainkat.  
Köszönjük a kollégiumi nevelıknek és a végzıs diákoknak, hogy 
szabadidejüket feláldozva egy kis “útravalót” kaptunk a kollégiumi 
életbe való beilleszkedéshez.    
    

���� Hanich Veronika 

Gólyatábor 
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Dumas und der Pilz 

Die amerikanische Fußballmannschaft 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nem is gyanakodott asszonyom arra, hogy tolvajok jártak a házában amikor 

hazaért és azt látta, hogy minden fiók ki van húzva és a holmik szanaszét hever-
nek a földön? 

- Egyáltalán nem! Azt hittem, hogy a férjem...(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. szeptember 24-én került megrendezésre a kollégiumi gó-
lyabál. 
Mióta megkezdtük gimnáziumi tanulmányainkat mindenki csak 
arról beszélt, hogy a „gólyabálon nekünk végünk lesz”. Azonban 
mindannyian kellemesen csalódtunk!! 
A reggeli ébredés ugyan elég viharos volt: hatalmas csörömpölés-
sel ébresztettek minket a végzısök. Bele sem mertünk gondolni, 
hogy ezután vajon mi következik, mivel kaptunk 10 percet arra, 
hogy elkészüljünk, majd kettesével sorakozzunk és halkan az 
ebédlıbe vonuljunk. Mint kiderült a reggeli szentmisén vettünk 
részt a közösen elfogyasztott reggeli után a tizenkettedikesekkel. 
A délelıtt és a délután teljes nyugalomban telt, este azonban vé-
ge lett gondtalan óráinknak. 1/2 8-kor izgalommal telt szívvel gyü-
lekeztünk a díszterem elıtt. A következı pillanatban pedig már 
arra eszméltünk, hogy vicces figurákat rajzolnak a végzısök az 
arcunkra, amin persze nagyokat derült mindenki. Majd elkezdı-
dött a gólyabál. Négy csoportra osztottak bennünket és különbözı 
mókás feladatokat kellett teljesítenünk. 
Görög isteneknek öltözött végzısöket kényeztettünk végig a mő-
sor folyamán: legyeztük ıket ... stb. A csoportokból 1-1 ember 
madzagon lógó nutellás kenyeret evett idıre. Majd hagymaevé-
szet után vallottak versben szerelmet a fiúk a lányoknak, ezután 
bizonyos zenére táncolt 1-1 kiválasztott ember, végül a csoportok 
1-1 képviselıje felolvasta a tizenkettedikesek által adott szavak-
ból írt vicces versét. 
A fogadalomtétel után a discóban táncoltuk végig az este hátralé-
vı részét. A nap végén várt még ránk a takarítás, de még a közös 
söprögetések közben is remekül szórakoztunk, sokat nevettünk. 
Azt hiszem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy nagyon 
jól éreztük magunkat ezen a remek estén! 
 

���� Hanich Veronika 

Gólyabál 
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Október 12-15-ig iskolánk vendégül látta a kisdiákokból álló ameri-
kai Pacific Boychoir Academy kórusiskola Grammy-díjas fiú kóru-
sát. A fiúk és kísérıik vasárnap este érkeztek gyırújbaráti szállá-
sukra. Hétfın reggel megtekintették iskolaközpontunkat, majd a 
kollégium dísztermében ismerkedtek Kodály életmővével, zenei 
nevelési programjával. Kis pihenés és az ebéd után már közösen 
készülıdtünk az esti hangversenyre az iskola aulájában egy ének-
próba keretében. Majd este 19.00-kor került sor a közös koncer-
tünkre a Zsinagógában, mely teltház elıtt került megrendezésre. 
Másnap a fiúk délelıtt Gyır nevezetességeivel ismerkedtek a dél-
utáni Zenemővészeti Fıiskola hallgatóinak koncertje elıtt. Este bú-
csúvacsorán vettünk részt az iskolai aulájában, melyet a 
Kislaptáros népzenei együttes mősora tett színesebbé Radák Már-
ton volt diáktársunkkal az élen. Mindenki nagyon jól érezte magát, 
nagyon várjuk a legközelebbi találkozást! 

���� Visy Orsolya 

A pannonhalmi imaközösséggel tavaly vettük fel a kapcsolatot, bár 
már elıtte is volt több ismerısünk az iskolából. A szilveszteri 
lelkigyakorlaton ismerhettük meg ıket jobban, valamint vezetıjüket 
Titusz atyát is. 
Az idei tanévben elıször október 2-án látogattak el hozzánk a 
kollégiumba. Ezen a csütörtöki alkalmon Titusz atya tanító szavai 
által a közös imádságban és énekben erısödhettünk lelkileg. A 
Bibiliából egy nagyon szép részt emelt ki: 

“Örüljetek az Úrban szőntelenül! Újra azt mondom, örüljetek!” 
(Fil 4,4) 

���� Szabó Rita 

Amerikai fiúkórus 

Titusz atya és a pannonhalmi közösség 

látogatása kollégiumunkban. 
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Október 6-án kollégiumunkban együtt emlékeztünk meg Kinga 
néni szervezésében az aradi vértanúkról. Elıször verseket hall-
hattunk, majd egy rövid filmet is megtekinthettünk az események-
rıl. A Himnusz közös eléneklése elıtt a megemlékezést Csaba 
bácsi gondolatai zárták. 
 

���� Négele Petra 

Az „E” csoport valamint néhány 7. osztályos tanuló két délutánon 
látogatást tett Gyır belvárosában játékos vetélkedı keretében. 
Idegenvezetınk, Madarász Zsuzsa néni Gyır belvárosának mú-
zeumait, templomait és nevezetességeit mutatta meg nekünk. 
Elsıként a Városi Mővészeti Múzeum központi épületében az 
Eszterházy-palotában gyülekeztünk. Itt csapatokra osztottak min-
ket és a festmények világában kellett eligazodnunk. Majd a város 
fıterén keresztül a Magyar Ispita és a Váczy Péter Győjtemény 
otthonába érkeztünk. Múzeumról múzeumra vándorolva újabb és 
újabb ismereteket szereztünk. 
Második alkalommal a Szent István király alapította Püspöki 
Székesegyházban a Szent László hermát valamint Boldog Apor 
Vilmos püspök síremlékét láthattuk. Majd a Zsinagóga Vasilescu 
Győjteményét tekintettük meg valamint a Városi Mővészeti 
Múzeum Képtárában is látogatást tettünk. Gyıri sétáink végén 
mindenki kapott jutalmul 1-1 plakátot a látott festmények 
egyikérıl, valamint rengeteg élménnyel gazdagodtunk. 
Köszönjük Zsuzsa néninek, Marika néninek, hogy elkísértek 
minket, és segítségükkel megismerhettük Gyır városát, 
nevezetességeit. 
 

���� Hanich Veronika 

Októberi megemlékezéseink 

Múzeumi délutánok 
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Az idei tanévben is megrendezésre került Márti néni szervezésé-
ben kollégiumunkban a 8 alkalomból álló pályaválasztási tanács-
adó program,  fıként a 11-12. évfolyamosoknak, de minden más 
évfolyamra járó gimnáziumi résztvevı is érdekes információk birto-
kába juthatott. 
 
Az elsı elıadásra 2008. október 9-én 16.00-kor került sor a kollé-
gium dísztermében. Csıkéné Tóth Edit pályaválasztási tanácsadó 
elıadásában a sikeres pályaválasztás szempontjairól hallhattunk. 
 
A második elıadásra 2008. október 14-én kedden 16.00-kor ke-
rült sor, melyben a munkaerıpiaci helyzetrıl, álláskeresési straté-
giákról hallhattunk Kleizerné Tamás Györgyi munkaügyi szakértı 
tolmácsolásában. 
Az elıadás elsı része a munkaerıpiac igényeit taglalta. Nagyon 
tetszett, hogy az elıadó sokszor bevonta a diákokat is a beszélge-
tésbe, így sok személyre szóló információhoz is juthattunk például 
az elhelyezkedést, fizetést … illetıen. 
A második részben hasznos tanácsokat hallhattunk az állásinter-
júkkal kapcsolatban. Egészen megdöbbentı tényeket közöltek az 
ékszerrel, parfümmel, öltözködéssel kapcsolatban is. 
Szó volt még a középfokú végzettségő pályakezdık munkanélküli-
ségének okairól, a pályakezdık elınyeirıl és hátrányairól, me-
gyénk munkaerıpiaci jellemzıirıl. 
Jótanácsokat adott az elıadó arra nézve, hogy milyen szabályok 
és formák alapján készítsünk el egy szakmai önéletrajzot. 
A résztvevık kérésére és Csaba bácsi invitálására Györgyi néni 
januárban ismét ellátogat hozzánk, addig pedig e-mailben lehet 
egyénileg kérdéseket intézni hozzá. E-mail címe a következı: 
 

kleizerne@lab.hu 
 

���� Farkas Anita 

Pályaválasztási elıadások októberben 
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2008. október 4-én szombaton került megrendezésre az ıszi ifjú-
sági találkozó Nagymaroson, amin sajnos idén ısszel iskolánkból 
meglehetısen kevesen vettünk részt. 
A rossz idı ellenére egy fantasztikus napot töltöttünk el együtt. 
Nagyon érdekes elıadások közül választhattunk, mi a kaposvári 
püspök úr fıelıadását és a mendei fiatalok tanúságtételét hallgat-
tuk meg. 
Az esti zárómise után még sokat énekeltünk, majd a búcsúzko-
dást követıen indultunk vissza Gyırbe. 
Tavasszal szeretettel várjuk a további résztvevık jelentkezését! 
 

���� Vadas Evelin 

Október 11-én Budapesten került megrendezésre az elsı Orszá-
gos Katolikus Karizmatikus Ifjúsági Találkozó. A rendezvényen 
iskolánk kollégista és nem kollégista diákjai egyaránt részt vettek. 
A délelıtt folyamán elıadásokat és tanúságtételeket hallgathat-
tunk, majd egy szentségimádásba kapcsolódtunk be. 
Az ebédszünet után különbözı mőhelymunkák közül választhat-
tunk, például hivatástisztázás, öröm, párkapcsolat, Szentlélekke-
resztség, dicsıítés… Majd 16.00-tól Hugyecz János atya szentmi-
séjén vettünk részt. A misét követı dicsıítés után útnak indultunk, 
ki haza, ki pedig a marista testvérekhez Esztergomba, akik a két 
nap alatt a szállást biztosították nekünk. Egy lelkiekben gazdag 
hétvégét töltöttünk el együtt! 

���� Vadas Evelin 

Nagymaros 

Országos Ifjúsági Találkozó 

Budapest 

Ifjúsági Karizmatikus találkozó 
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„Drága gyermekek! Újra a hitre hívlak benneteket. Anyai szívem arra vá-
gyik, hogy szívetek nyitott legyen és mondhassam neki: „higgy!”. Gyer-

mekeim, egyedül a hit ad nektek erıt az élet megpróbáltatásaiban. Meg-
újítja a lelketeket, és megnyitja a reménység útjait. Veletek vagyok. Ma-
gam köré győjtelek benneteket, mert segíteni szeretnék nektek abban, 
hogy segíteni tudjatok másoknak a hit megismerésében, amely az élet 

egyetlen öröme és boldogsága. Köszönöm nektek.” 
 

A Szőzanya ismét kérte, hogy imádkozzunk a papokért, különösen 
ezekben az idıkben. 
 

Rózsafüzér történetek 
 

Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott 
el ötven Üdvözlégyet egymás után. Egyszer imádságát követıen láto-
másban megjelent elıtte Szőz Mária, s homlokát ugyanannyi rózsából 
font füzér díszítette, mint ahány üdvözlégyet a szerzetes elmondott. A 

legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés. 
 

Egy hivatal folyosóján rózsafüzért találtak. Az ott dolgozó, köztudomású-
lag vallásos hivatalnokot hívatták az irodába, felmutatván neki a talált 

rózsafüzért, hogy az övé-e? Gúnyos mosollyal várták, hogyan tagadja le, 
hogy az övé. A hivatalnok megnézte a talált rózsafüzért és nyugodtan 

kijelentette, hogy nem az övé, majd zsebébe nyúlva elıvette és felmutat-
ta a saját rózsafüzérét. 

 

A Napóleon elleni csatában elesett magyar katonákat a zsebükben hor-
dott rózsafüzérrıl és imakönyvrıl ismerték fel. 

 

I. János Pál pápa velencei bíboros, pátriárka korában a velencei San 
Lorenzo kórházban egy síró asszony betegágyához ment és megkérdez-

te: Mi bántja? 
- Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra… Félek is, mert egész éle-
temben kerestem, de máig sem találtam még meg a mennyország kul-

csát. A pátriárka a zsebébe nyúlt és rózsafüzérét a beteg asszony kezé-
be tette. 

- Íme, itt van a mennyország kulcsa. 

Medjugorjei üzenet 2008. október 2. 
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Hévíz legnagyobb, mintegy 1000 fıt befo-
gadó temploma a Szentlélek templom. 
Alapkövét 1996. május 27-én Pünkösdhét-
fın helyezte el Szendi József akkori veszp-

rémi püspök. Az épület Bocskai János keszthelyi építész tervei 
alapján 3 év alatt készült el, Hévíz városának és polgárainak 
anyagi támogatásával. A templomot 1999. szeptember 9-én a vá-
rosháza avatásával egy napon szentelte fel Szendi József nyugal-
mazott érsek. A templom hét tornya a Szentlélek hét ajándékát 
jelképezi. 

���� Papp Eszter 
 

A falu temploma értékes és szép mőem-
lék. A római katolikus templomban, - me-
lyet 1780-ban építettek késı barokk stílus-
ban és 1993-ban újítottak fel - látható 
Anton Zolinger: Szent Lászlót ábrázoló oltárképe (1771); 
Dragonits Tamás vörös márvány liturgikus tere; Szecskó Tamás 
stációi (grafika) valamint Závory Zoltán freskója (1993). 
 

���� Hanich Veronika 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  1. rész 

Bakonyszentlászló római 

katolikus temploma 

Hévíz római 

katolikus temploma 


