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ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Üdvözlünk kedves Olvasó, Kollégiumi
Lapunk idei elsı számában. Ebben a
tanévben is várjuk kreatív ötleteiteket
és érdekes írásaitokat!
A HÓNAP AFORIZMÁJA:
Akkor fogjátok jól imádkozni a Miatyánkot, ha annak oldala mellett maradtok, akitıl tanultátok.
Avilai Szent Teréz
A HÓNAP IMÁJA:
Hálatelt szívvel tekintünk vissza Istenünk, az elmúlt nyárra. Köszönjük,
hogy velünk voltál szereteteddel, kegyelmeddel mindennap az örömök és
a keresztek idején is. Köszönjük a
pihenés és a munka perceit, a természet és az embertársak által küldött
ajándékaidat. Kérünk, maradj velünk,
hogy továbbra is a Te utaidon tudjunk
járni!
Ámen
A HÓNAP SZENTJE: SZENT VENCEL
Vencel herceg a cseh Premysl uralkodóház gyermekeként született. Anyja,
keresztény volt ugyan, de lelkületében
még a pogány szellem élt. Atyja 33
évesen meghalt. Az uralkodást anyja
vette át, mert Vencelt még túl fiatalnak
tartotta, de maga is vágyott a trónra.
Uralkodása azonban erıszakos volt,
ezért általános elégedetlenség és zavargás támadt. Vencel mindössze hét

szeptember/október

évig uralkodhatott, hogy aztán vértanúként adja életét Krisztusnak. Nyugatról jött papokkal és szerzetesekkel
népesítette be udvarát. A nyomor és
mőveletlenség enyhítésén fáradozott.
Egyházalapításai a kereszténység
terjesztésével együtt a mőveltség terjedését is széles körben elısegítették.
Népe örömmel vette szent királya vezetését, ellenségei azonban egyre
nyíltabban fejezték ki győlöletüket.
Mint király személyesen is gondozta a
betegeket és a nyomorultakat. Az Oltáriszentség iránti tiszteletét azzal is
kifejezte, hogy apródaival ı maga
aratta, csépelte és ırölte a búzát, amibıl ostyát sütöttek, és szüretelte, préselte, gondozta a bort, ami az oltárokra került. Késıbb emiatt lett a szılık
kedvelt és tisztelt patrónusa. Öccse,
Boleszláv meghívására egy ünnepen
vett részt, melynek végeztével vissza
akart térni Prágába, de az öccse tartóztatta és este nagy vacsorát adott a
tiszteletére. A másnap reggeli misén a
templom kapuja elıtt várta Vencelt
testvére Boleszláv néhány emberével
és megölték.
Istenünk, ki Szent Vencel vértanúdat
megtanítottad arra, hogy a mennyek
országát többre becsülje a földi birodalomnál, kérünk, add meg az ı közbenjárására, hogy magunkat megtagadva egészen a tieid legyünk!

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség

Gólyatábor
Augusztus 26-27-én került megrendezésre az idei gólyatábor
Gyırújbaráton az Apor Vilmos Lelkigyakorlatos és Üdülıházban.
Az új kollégisták a délutáni órákban érkeztek. Szívélyesen fogadtak bennünket leendı nevelıink valamint a végzıs diákok. Szüleinktıl való búcsúzkodás után nagy izgalommal vártuk az elıttünk
álló tábor programjait.
A délutáni programok között szerepelt egy kis labdajáték Józsi bácsival, majd következett a bemutatkozás. Nagyon jól éreztük magunkat az esti órákban a táncházban is. A vacsora után egy közös
áhítaton vettünk részt. Az este hátralévı részében mindenki a tábortőz köré telepedett, ahol kisebb játékokat szerveztek nekünk a
tizenkettedikesek.
Másnap a kora reggeli ébresztı után az udvaron különféle feladatokat kellett megoldanunk. Reggeli után Csaba bácsi vezetésével
megtekintettük egy rövid játékos túra végén a kilátót. Visszaérkezvén már Józsi bácsi és a végzısök elıkészítették számunkra a
délelıtti sportvetélkedıt.
Délután Márta nénivel rózsafőzért készítettünk. A gyereksereg
nagy meglepetésére lovaskocsikázás várta az érdeklıdıket a szép
napsütéses délutánon. Ezután Pottyondy Ákos érkezett a táborba,
aki egy nagyon érdekes, vetítéssel egybekötött elıadást tartott az
egyik külföldi hegymászós túrájáról. A hátralévı idıben csapatokban gyakoroltuk a szülıknek szervezett mősorszámainkat.
Délután négy órakor mikor minden szülı megérkezett egy tábort
záró szentmisén vettünk részt. Ezután kerültek nyilvánosan is bemutatásra a csoportok produkciói. Mindenki egy bibliai történetet
választott témául, ami nagyon jól sikerült.
Összességében úgy gondoljuk, hogy mindenki jól érezte magát a
gólyatáborban és örülünk, hogy a kollégiumi beköltözés elıtt is már
megismerkedhettünk egymással, nevelıinkkel és a végzısökkel.
 Rózsa Viktória & Vig Dorina
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Die zwölf Apostel
Ein Märchen der Gebrüder Grimm

Es war dreihundert Jahre vor des Herrn Christi Geburt, da lebte eine
Mutter, die hatte zwölf Söhne, war aber so arm und dürftig, dass sie
nicht wusste, womit sie ihnen länger das Leben erhalten sollte. Sie
betete täglich zu Gott, er möchte doch geben, dass alle ihre Söhne
mit dem verheißenen Heiland auf Erden zusammen wären. Als nun
ihre Not immer größer ward, schickte sie einen nach dem andern in
die Welt, um sich ihr Brot zu suchen. Der älteste hieß Petrus, der
ging aus, und war schon weit gegangen, eine ganze Tagreise, da
geriet er in einen großen Wald. Er suchte einen Ausweg, konnte
aber keinen finden und verirrte sich immer tiefer; dabei empfand er
so großen Hunger, dass er sich kaum aufrecht erhalten konnte. Endlich war er so schwach, dass er liegen bleiben musste und glaubte,
dem Tode nahe zu sein. Da stand auf einmal neben ihm ein kleiner
Knabe, der glänzte und war so schön und freundlich wie ein Engel.
Das Kind schlug seine Händchen zusammen, dass er aufschauen
und es anblicken musste. Da sprach es 'warum sitzest du da so betrübt?' 'Ach,' antwortete Petrus, 'ich gehe umher in der Welt und suche mein Brot, damit ich noch den verheißenen lieben Heiland sehe;
das ist mein größter Wunsch.' Das Kind sprach 'komm mit, so soll
dein Wunsch erfüllt werden.' Es nahm den armen Petrus an der
Hand und führte ihn zwischen Felsen zu einer großen Höhle. Wie sie
hineinkamen, so blitzte alles von Gold, Silber und Kristall, und in der
Mitte standen zwölf Wiegen nebeneinander. Da sprach das Englein
'lege dich in die erste und schlaf ein wenig, ich will dich wiegen.' Das
tat Petrus, und das Englein sang ihm und wiegte ihn so lange, bis er
eingeschlafen war. Und wie er schlief, kam der zweite Bruder, den
auch sein Schutzenglein hereinführte, und ward wie der erste in den
Schlaf gewiegt, und so kamen die andern nach der Reihe, bis alle
zwölfe dalagen in den goldenen Wiegen und schliefen. Sie schliefen
aber dreihundert Jahre, bis in der Nacht, worin der Weltheiland geboren ward. Da erwachten sie und waren mit ihm auf Erden und wurden die zwölf Apostel genannt.
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk:

Pistike sír. Az anyukája megkérdezi tıle, hogy mi a baj.
-Apu kétszer is megvert. -Miért?
-Megmutattam az ellenırzıt. -És? -Tele volt egyessel és kettessel. -Ezt megértem, de miért vert
meg másodszor is? -Mert kiderült, hogy az … (folytatás a rejtvényben olvasható)

SUDOKU KITÖLTÉSE: A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS
EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLİDÉS NÉLKÜL!
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Gólyabál
A gólyatábor még élénken élt emlékezetünkben, azért már
nagyon vártuk a kollégiumi gólyabált is. Kilencedikben még nem
is sejtettük, hogy ilyen hamar el fog érkezni ez az idı amikor
végzısként mi szervezhetjük az újak eme jeles napját. Akkor még
minden olyan távolinak s talán kicsit elérhetetlennek is tőnt. Pedig
ez az idı sajnos gyorsan eltelt, s az itt töltött eddigi három évünk,
mintha csak egy-két röpke hónap lett volna. Még ma is
emlékszem, milyen félelemmel és izgalommal teli érzésekkel
vártuk a gólyabálunk reggelét. Idén ısszel lelkesen kezdtünk bele
a gólyabál elıkészítésébe. Sok-sok megbeszélés után sikerült
csak kitalálni olyan vidám feladatokat, melyek mindenkinek
tetszettek. A gólyabált megelızı estén már lelkes
készülıdésünktıl volt hangos az elsı emelet “D.” szárnya. A
szervezésbıl mindenki kivette a részét. Volt aki csákókat
hajtogatott, volt aki az alapanyagokat szerezte be és voltak akik
pusztán sziporkáikkal járultak hozzá a sikeres esthez. Szerda
reggel kivételesen nem okozott problémát számunkra a korai
felkelés (ami be kell hogy valljam más napokon elég nehezen
megy)! A kicsik éberségét igyekeztünk frissítı vízpermettel és
reggeli tornával fokozni. Ezután közösen elindultunk reggelizni,
majd minden részt vettünk a reggeli szentmisén is, hiszen a test
táplálása mellett a lelki feltöltıdés is nagyon fontos! Napközben
mikor szembejött velünk egy-egy gólya csákóval a fején, jó volt
nézni ıket és látni, hogy partnerek a beavatásban! A délután
szorgos alkotómunkával telt, hiszen az új diákok dícsérı verseket
írtak nekünk végzısöknek. Az este folyamán humoros feladatokat
hajtottak végre újoncaink, természetesen lelkesedésük és
teljesítményük nem maradt díjazatlanul! A vidám vetélkedıt
ünnepélyes eskütétel követte, mellyel hivatalosan is az Apor
Kollégium diákéletének szerves tagjai lettek a gólyák. Az estet
disco zárta. Összességében egy sikeres, élménydús gólyabált
hagyhattunk a hátunk mögött!
 Négele Petra
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Kirándulás Mariazellbe
Szeptember 20-án reggel 6.00 órakor indultunk utunk elsı célja felé a
Myrafalle vízeséshez. A harangok kondulásával és egy imával
kezdtük a napot. A kiránduláson a 12c osztály tanulói, a Passio
szereplıi, öt idıs néni valamint Zsuzsa néni, Misi bácsi, Balázs bácsi
és Ferenc atya vett részt. A kicsit hővös idı ellenére is jól éreztük
magunkat a gyönyörő tájakon. A csodálatos környezetben megtett
fárasztó séta után a közös fényképezések sem maradtak el.
Következı úticélunk, azaz legfıbb állomása napunknak Mariazell volt.
Megérkezésünkkor betértünk egy imára a templomba, majd Ferenc
atya körbevezetett minket és mesélt nekünk a templom magyar
vonatkozásairól is. Ezután egy egy órás szabadidıs program
következett. Délután három órakor kezdıdött a szentmise, melyet
Ferenc atya celebrált. Ezt követıen Lilienfeldbe látogattunk, ahol
megcsodáltuk a ciszterci apátságot. Ezzel a programmal zártuk ezt a
szép napot.
 Egri Krisztina

Szeptemberi teaház
Szeptember 21-én délután kollégiumunk lelkes csapata a Szent
Anna Idısek Otthonába indult a tanévnyitó teaházunkra. A délután
szervezése elsı sorban Márti néninek és néhány tizedik évfolyamos
kollégistának volt köszönhetı. A néniket és bácsikat süteménnyel,
teával, versekkel, gitáros énekekkel és kedves kis történetekkel
köszöntöttük, melyeket ık is hasonlóan viszonoztak nekünk. Úgy
érzem, hogy a legtöbbet a személyes beszélgetésekbıl meríthettünk.
Az Otthon kedves lakói mindig szívesen mesélnek nekünk vidám,
vagy olykor-olykor megható történeteket életükbıl, amikor is mindig
rádöbbenünk, hogy ık milyen nagy tapasztalatokat szereztek az évek
során. Biztos vagyok benne hogy itt mindig nagy örömmel fogadják a
mosolygós, fiatal arcokat és továbbra is várják a kollégisták
látogatásait!
 Vadas Evelin
4

Cursillo:
2010. októberében
Mint már évrıl évre így az idén is október 14-én elérkezett a 12.
évfolyam számára a Cursillo ideje. Ezt a jeles napot az évfolyam
diákjai vegyes lelkesedéssel várták. Négy napra elvonulni a külvilágtól senki számára sem könnyő feladat, de fıleg nem az egy 18
éves diáknak aki a technika csodái nélkül elképzelhetetlennek
tartja életét. A végzıs lányoknak csütörtök este 18.00 órára kellett
megérkezni a Gyırújbaráti Lelkigyakorlatos és Üdülıházba.
Az elsı közös program a vacsora volt, melyet elıadás és elmélkedés követett. A nap zárásaként a kápolnában imádkoztunk. A
23.00 órás takarodó ellen senki sem tiltakozott, hiszen tudtuk,
hogy az elıttünk álló napok kimerítıek lesznek.
Péntek reggel a kápolnai imádkozás után ismét elıadásokat hallgattunk, melyeket utána 10-11 fıs csoportokban egy felnıtt vezetıvel beszéltük át. A hallottak alapján rajzokat is készítettünk.
Szerencsére minden csoportba került mővészi vénával megáldott
személy is. A nap végén megosztottuk egymással azokat a kérdéseinket melyek a csoportos beszélgetéseink alatt felmerültek.
A szombat is hasonló tematika szerint épült fel, majd délután a
bőnbocsánat szentségéhez járulhattunk. Így az esti mise alkalmával már mindenki megtisztulva magához vehette az Oltári Szentséget.
A Cursillo vasárnap 15.00 órakor zárult. A kápolnában leülve
megoszthattuk egymással a hétvége tapasztalatait. Jó volt hallani
hogy az elızetes félelmek ellenére mindenki pozitívan csalódott!
Az elvonulás, a csend sokunkat mélyen megérintett valamint több
új barátság is szövıdött a hétvége folyamán.
Lelkileg felfrissülve, és most már teljes erıbedobással vághatunk
neki a 12. évnek és az érettségi nehézségeinek!
 Nemes Alexandra
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Országos Ifjúsági Találkozó:
Nagymaros
Nagymaros nem csak arról híres, hogy ezen az egy szakaszon folyik Északi irányba a Duna, hanem arról is, hogy minden évben
ısszel és tavasszal megrendezésre kerül immáron 19. alkalommal
a Nagymarosi Ifjúsági Találkozó.
Idén október 2-án találkozhattunk kortársainkkal, azokkal akiknek
ugyanúgy fontos, hogy megismerkedhessenek, beszélgethessenek
keresztény fiatalokkal. A találkozón egyénileg valamint csoportos,
közösségi szervezésben is részt vehettünk.
Az egész napos program reggeli imával kezdıdött, majd ezt követıen meghallgathattuk Bíró László püspök tanítását, mely a nap
mottójára épült: „Férfinak és nınek alkottak minket!” Beszédében
helyes képet kaptunk az egészséges keresztény párkapcsolatokról.
Ezután az úgynevezett mőhelyfoglalkozások közül választhattunk:
folytathattuk a fıelıadó atyával a beszélgetést és kérdéseket is
intézhettünk hozzá.
A még párt keresıkhöz Kerényi Lajos atya szólt.
A nıi és férfi szerzetesrendek képviselıi szeretettel várták a kérdéseket és az érdeklıdıket a szerzetesi élettel kapcsolatban, hivatásukról.
A nap folyamán szentgyónásra is volt lehetıség a templomkertben,
véradásra az iskolaépületben, kegytárgyak valamint keresztény
könyvek vásárlására a templom környezetében.
A beszélgetéssel töltött idıszakot egy egy órás szentségimádás
majd szentmise követte, melyet Dr. Pápai Lajos gyıri megyés püspök celebrált.
Sillye Jenı és zenekarával együtt dicsérte az Urat az egész tömeg
a mise után is. Ezzel zárult le ez az Úrnak szentelt közösségi nap.
 Oroszi Julianna
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Burgenlandi kirándulás
Szeptember 25-én korán reggel az iskola tanulói, pedagógusok,
szülık egy egész napos burgenlandi kiránduláson vehetett részt
Némethné Gábor Krisztina és Baloghné Kalmár Zsuzsanna
tanárnık szervezésében.
A délelıtt nagy részét Kismartonban töltöttük. Idegenvezetı
kíséretében megnéztük az Esterházy kastélyt, majd sétáltunk a
kastélyparkban illetve a belvárosban. A következı megállónk a
Fertı-tó partján fekvı kisváros Rust volt. A városnézés után
Lorettoba utaztunk tovább ahol a kegytemplomban Ferenc atya
celebrált szentmisét nekünk. Este 19.00 órakor
Szentmargitbányán a Cenacolo közösség Credo címő musicaljét
adta elı. A régi kıfejtıben kialakított, bámulatos technikával
felszerelt szabadtéri színpadon, szenvedélybetegségükbıl
kigyógyult fiatalok fantasztikus elıadásának lehettünk részesei.
Csodálatos élmény volt ez a nap, lélekben és hitben erısödve tért
haza lelkes csapatunk!
 Pintér Dorina

Pannonhalmi találkozás
Október 21-én csütörtökön a pannonhalmi közösséghez látogatott
a gyıri Szív Apostolai közösség. Gyakran szoktunk találkozni a
pannonhalmi diákokkal vagy a bencés iskola egyik termében vagy
a kollégiumunk dísztermében.
Marek Laci bácsi és egy anyuka kíséretében jutottunk fel a várba
ahol Titusz atya és csapata már nagy szeretettel vártak
bennünket. Most is, mint mindig kellemes hangulatban telt a
délután, sokat énekeltünk, beszélgettünk és imádkoztunk. A nap
végén megvendégeltek minket házigazdáink. A következı közös
találkozásra, amit már nagyon várunk: november végén kerül sor
kollégiumunkban.
 Oroszi Julianna
5

Októberi megemlékezéseink
1956 egy forradalom, mely szabadságharccá nıtte ki magát. Már
lassan 55 éve annak, hogy nagyszüleink vérüket adva
megpróbálták megtörni a kommunista rezsim uralmát.
Az október 21-ei, vetítéssel egybekötött elıadáson rövid
bepillantást kaphattak a kollégium diákjai a hiteles 56’-os
eseményekbıl. Bana József a Gyır Városi Levéltár igazgatója
szabadidejét feláldozva bemutatta nekünk, hogy az események
nem csak Budapestet de Gyırt is nagy mértékben érintették.
Videófelvételeket láthattunk az 56-os eseményekrıl, valamint a
mosonmagyaróvári és gyıri mártírok temetésérıl, amit az egész
diáksereg mély csendben, teljesen megrendülve nézett végig.
Ez az este méltó megemlékezés volt a neves és névtelen
hıseinkrıl, akik egy jobb hazáért, a MI hazánkért adták életüket.
 Nemes Alexandra

Vitáris Kitti

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 1. rész
Szerecseny
Katolikus Temploma
A templom középkori alapítását támasztja alá a szentély kiképzése és a
szentélybelsı gótikát idézı mennyezete.
A törökkel folytatott harc idején, majd
1704-ben a kuruc háborúk során a
templom teljesen elpusztult és csak
1749-ben épült újjá. Ekkor kapta a barokkos homlokzatot és a szentély szép berendezését. Oltárképe
Szent Lırinc vértanú tiszteletére készült. A templom teljes felújítása 1990-es években valósult meg.
 Mortada Sarah

8. évfolyamos kollégista

İsz
İsz van, lehullanak a levelek,
Ha egy-kettı földet ér
Elkezdıdik a tanév,
Suliba mennek a gyerekek.

Egy-két levélen,
Barnán, sárgán; pirosan
Megcsillan a hajnal,
A naplementében.
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Gyırladamér
Katolikus Temploma
A gyırladaméri rk. egyházközség
évszázadokig
Gyırzámoly leányegyházaként
mőködött. 1946-ban vált önállóvá – ehhez az évhez főzıdik
temploma is, amelyet egy uradalmi magtárból alakítottak ki és amelyet a „Szent Kereszt felmagasztalása” tiszteletére szenteltek. A 158 m2 alapterülető templom 1979-ben új belsı kiképzést kapott.
 Vörös Orsolya
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