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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: 
A harag tövise ellen legjobb orvosság: 
könyörögni azokért, akik azt a szí-
vünkbe döfték. 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Az Úr félelme a bölcsesség kezdete. 
Okosak, akik kitartanak benne. 

Zsolt 111,10 
A HÓNAP SZENTJE: 

TOURS-I SZENT MÁRTON 
Márton szülei pogányok voltak, atyja a 
császári hadsereg tribunusa volt. Ti-
zenkét évesen, szülei akarata ellenére 
jelentkezett katechumennek. Ekkor 
kapta az elsı nevelést a keresztény 
életre. A keresztséget hat évvel ké-
sıbb vette föl, s ez még az akkori 
idıkben is hosszúra nyúlott elıkészü-
letet jelentett.  Fölszentelése napjától 
Márton mint jó pásztor látogatta nyá-
ját, prédikált, s a csodatevés ajándé-
kát is megkapván, nagy erıt öntött a 
hívekbe és a papokba egyaránt. A 
nép atyjaként szerette ıt, aki úgy élt 
közöttük, mint a legszegényebbek, s 
csak segíteni és békességet teremteni 

akart mindenütt. Az egész ország gyó-
gyításairól, ördögőzéseirıl és 
halottfeltámasztásairól beszélt. Élet-
történetét számos csoda elbeszélése 
veszi körül: Egy alkalommal koldus 
képében maga az ördög állt Márton 
elé, és alamizsnát kért tıle. Márton 
gazdagon megajándékozta, de akkor 
a gonosz lélek levetette álarcát, és 
gúnyosan kinevette, hogy micsoda 
ostoba. Márton azonban nyugodtan 
így felelt neki: ,,Mit számít az, hogy 
egy szegény ördöggel tettem jót! Hi-
szen csak Krisztus szeretetéért tör-
tént!''   Egyszer fiatal novíciusokkal 
sétált a kolostor környékén, és látta, 
hogy egy juhász éppen birkát nyír. 
Márton derősen állapította meg: 
,,Nézzétek ott azt a bárányt, milyen 
türelemmel hagyja magát nyírni! Meg-
szívlelte a Keresztelı tanácsát, aki azt 
mondta, hogyha van valakinek két 
ruhája, ossza meg azzal, akinek egy 
sincs.''   Máskor látta, hogy egy játsza-
dozó gyermekre támad egy kígyó, de 
parancsára engedelmeskedett és el-
kúszott. Akkor szomorúan mondta a 
szent: ,,A kutyák és a kígyók hallgat-
nak rám, de az emberek nem.''  
Istenünk, ki Szent Márton püspöknek 
megadtad, hogy életével is, halálával is 
megdicsıítsen téged, kérünk, vidd vég-
be a mi szívünkben is kegyelmed cso-
dáit, hogy sem élet, sem halál el ne sza-
kíthasson minket a te szeretetedtıl! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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Az idei tanévben háromszor is élvezhettük a teaház különleges han-
gulatát. Legutóbb december 6-án hétfı este az elsı emeleti informati-
ka teremben győltünk össze. E különleges alkalomkor a Mikulás volt 
elıtérbe helyezve, mint ünnepelt. Ezen a napon ugyanis világszerte 
ajándékokkal halmozza el a gyermekek millióit, s e jócselekedete köz-
ben, bizony különféle vicces szituációkba kerülhet: például beszorulhat 
egy-egy kéménybe, sütemények majszolása közben rajta is kaphatják 
stb. … Ezeket és más ötletes helyzeteket játszottunk el egymásnak a 
decemberi teaházunkon, mint a Beugró címő játékban a zsebszöve-
get. Persze a sok tea és sütemény ezen a napon is nélkülözhetetlen 
volt, valamint a hangulatos díszítés is, mivel ezzel egész a Teaház! 
Ha jó társaságra vágysz finom meleg teával és édességekkel, akkor 
bátran gyere el következı hangulatos, vidám összejövetelünkre! Az 
idıpontokról a kihelyezett plakátok tájékoztatnak! Köszönjük a szerve-
zık: Radák Luca, Hatvani Kata, Ramocsai Bori, Kovács Csenge vala-
mint a segítık munkáját! 

���� Oroszi Julianna 

„Az Istent szeretıknek minden a javukra válik.”  - hallhattuk november 
15-én este a díszteremben, mely egy közösségi találkozónak a hely-
színe volt. A találkozóra meghívtuk a pannonhalmi és a budapesti Is-
ten Mosolya közösséget, melyet volt aporos és bencés diákok alkot-
nak. A Szív Apostolai közösség, mint házigazda este 19.30 órára vár-
ta vendégeit. Miután mindenki üdvözölte barátait, az alkalom egy 
énekléssel, imádkozással indult, majd Titusz atya egy rövid elıadás-
ban tanított a kapcsolatról Isten és ember között. Majd megosztottuk 
egymással, hogy milyen területen fejlıdtek közösségi csoportjaink, és 
milyen terveink vannak a jövıre nézve. Az alkalmat agapéval és be-
szélgetéssel zártuk. 

���� Oroszi Julianna 

Teaházak 

Közösségi est 
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Es war einmal ein Hirtenbübchen, das war wegen seiner weisen 
Antworten, die es auf alle Fragen gab, weit und breit berühmt. Der 
König des Landes hörte auch davon, glaubte es nicht und ließ 
das Bübchen kommen. Da sprach er zu ihm »kannst du mir auf 
drei Fragen, die ich dir vorlegen will, Antwort geben, so will ich 
dich ansehen wie mein eigen Kind, und du sollst bei mir in mei-
nem königlichen Schloss wohnen.« Sprach das Büblein »wie lau-
ten die drei Fragen?« Der König sagte »die erste lautet: wie viel 
Tropfen Wasser sind in dem Weltmeer?« Das Hirtenbüblein ant-
wortete »Herr König, lasst alle Flüsse auf der Erde verstopfen, 
damit kein Tröpflein mehr daraus ins Meer lauft, das ich nicht erst 
gezählt habe, so will ich Euch sagen, wie viel Tropfen im Meere 
sind.« Sprach der König »die andere Frage lautet: wie viel Sterne 
stehen am Himmel?« Das Hirtenbübchen sagte »gebt mir einen 
großen Bogen weiß Papier,« und dann machte es mit der Feder 
so viel feine Punkte darauf, dass sie kaum zu sehen und fast gar 
nicht zu zählen waren und einem die Augen vergingen, wenn man 
darauf blickte. Darauf sprach es »so viel Sterne stehen am Him-
mel, als hier Punkte auf dem Papier, zählt sie nur.« Aber niemand 
war dazu imstand. Sprach der König »die dritte Frage lautet: wie 
viel Sekunden hat die Ewigkeit?« Da sagte das Hirtenbüblein »in 
Hinterpommern liegt der Demantberg, der hat eine Stunde in die 
Höhe, eine Stunde in die Breite und eine Stunde in die Tiefe; da-
hin kommt alle hundert Jahr ein Vöglein und wetzt sein Schnäbel-
ein daran, und wenn der ganze Berg abgewetzt ist, dann ist die 
erste Sekunde von der Ewigkeit vorbei.« 
«Sprach der König »du hast die drei Fragen aufgelöst wie ein Weiser 
und sollst fortan bei mir in meinem königlichen Schlosse wohnen, 
und ich will dich ansehen wie mein eigenes Kind.« 

Das Hirtenbüblein 
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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! 
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December 13-án hétfın a gyırújbaráti Szent Anna Otthont láto-
gattuk meg. Amikor megérkeztünk, már az ebédlıben összegyől-
ve vártak minket az otthon lakói. Énekkel és versekkel köszöntöt-
tük ıket, majd körbejártunk az otthonban és szétosztottuk az 
ajándékokat, melyeket a kollégium szorgos diákjai készítettek. Az 
idısek nagyon kedvesen fogadtak bennünket, megköszönték 
énekeinket és az ajándékainkat. Megnéztük a kápolnát is, ahol 
megcsodálhattuk a Szent Ferencrıl készült szekkót. Végül az ét-
kezıbe hívtak minket vendéglátóink, ahol süteményekkel és cso-
kikkal kedveskedtek nekünk. Derős hangulatban tértünk vissza 
ezután a szép délután után kollégiumunkba. 

���� Hunyady Anna 

December 14-én kedden Márti néni és Csaba bácsi vezetésével 
mintegy húszan voltunk a gyıri Szent Anna Otthonban 
mendikálni. Énekekkel, apró ajándékokkal kívántunk áldott kará-
csonyt az idıseknek. Az ajándékok elkészítésében a kollégium 
minden egyes diákja nagy lelkesedéssel vett részt. Az otthon la-
kói nagyon lelkesen készültek a látogatásunkra: szaloncukorral, 
süteményekkel, gyümölcsökkel és üdítıvel vártak minket. Min-
denkinek az arcára sikerült mosolyt csalni, szívükbe boldogságot 
és békét varázsolni. Az összegyőlt finomságokból a gyermekott-
hon lakóinak készítettünk ajándékcsomagokat. Számunkra mara-
dandó élmény volt az idısek szemében megcsillanó örömkönny, 
a meghatottság az arcokon és a szeretetteljes fogadtatás. A 
mendikálással nem csak az idısek, hanem mi magunk is gazda-
godtunk: lelki értékekkel töltekeztünk, mindannyiunk szívébe igazi 
karácsonyi hangulat varázsolódott ennek a csodálatos délutánnak 
a végére. 

���� Vadas Evelin & Varga Csenge 

Mendikálás Gyırújbaráton 

Mendikálás a Szent Anna Otthonban 
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December nyolcadikán a Szent Anna Otthon-beli idıs ismerıseink-
nek készítettünk lázas igyekezettel ajándékokat. Angyalka, kiscsil-
lag, fenyıfa és harang alakú díszeket csináltunk, amiket mindenki 
a saját ízlése szerint díszíthetett, színezhetett. 
Nagyon kellemes volt a légkör,a háttérben halk, hangulatos kará-
csonyi zene szólt és még egy kis üdítıt és édességet is kaptunk. 
Mindenki lelkesen szorgoskodott. A nagy társaság sokat beszélge-
tett, kellemes idıt tölthettünk egymással. 
Nagyon sajnáltuk mikor az utolsó dísz is elkészült, mert ez az ösz-
szejövetelünk végét is jelentette. Reméljük az idıseknek is akkora 
örömöt okoztunk ajándékainkkal, mint amekkora öröm volt elkészí-
teni. 

���� Jánosa Leonetta 

December, csodás december, 
E hónapban örül az ember, 
Mert eljön a Mikulás, 
Az a szép piros ruhás. 
 
Az égbıl lehull az elsı hó, 
S olyan mint egy takaró. 
Egy lepel, mi befedi a tájat, 
Földet, tetıt és faágat. 
 
Hó, fenyı és szeretet, 
Várjuk ezt az ünnepet. 
A neve Karácsony, 
Szent, gyönyörő Karácsony. 

Ajándék a Szent Anna Otthon lakóinak 

Vitáris Kitti  
8. évfolyamos kollégista 

Tél 
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Az  éves hagyományokat folytatva idén is megrendezésre került kol-
légiumunkban a pályaválasztási tanácsadás. Az elsı alkalomra, ami 
egy elıadássorozat nyitánya 2010. december 7-én  délután négy 
órakor került sor. 
Nagy érdeklıdéssel győltek össze a díszteremben a 12. évfolyamos 
tanulók, hogy új dolgokat tudhassanak meg a mai munkaerıpiac 
helyzetérıl. Az elıadó Kleizerné Tamás Györgyi a Regionális Mun-
kaügyi Központ munkaügyi szakértıje egy rövid bemutatkozás után 
megkezdte a tartalmas beszámolóját, melybıl nehéz egy-egy részle-
tett kiragadni, hiszen az egészében véve alkotott hiteles naprakész 
képet a megyén belüli munkahelyhiányról, a keresett szakmákról és 
a túltelített „sláger” szakokról. 
Nem egy száraz, adatokkal túlterhelt elıadást hallhatunk! Szavait 
diaképek segítségével tette könnyebben érhetıvé, példákat hozott 
fel a saját életébıl, az egyik ilyen volt a fia továbbtanulása és késıb-
bi munkába állása. Felhívta a figyelmünket rá, hogy diploma elıtt 
nem biztos hogy a professzorok szavainak kell igazat adni, akik több 
százezres kezdı fizetésekkel kecsegtetnek minket. Hiszen egy pá-
lyakezdı nagy valószínőséggel egy ilyen összeget pár évig még 
nem kap meg. Gyakorlat, gyakorlat és gyakorlat — ez a kulcsa a si-
keres elhelyezkedésnek, na meg a jó intézményben megszerzett 
diploma. Napjainkban egyre több az újonnan alakult, pár éve mőkö-
dı egyetem, de egy ilyen helyen szerzett diploma nem ér annyit a 
munkaerı piacon. 
Az utolsó perceket  kötetlen beszélgetéssel töltöttük, megosztottuk 
egymással jövıbeli terveinket álom szakjainkat. Ezek sikeres meg-
valósításához több jó tanácsot is kaptunk az elıadótól, sıt azoknak 
a diákoknak, akik még nem tudják igazán mit kezdjenek magukkal, a 
személyes tanácsadás lehetıségét is felajánlotta a gyıri irodájában. 
Nagy érdeklıdéssel várjuk a következı elıadást, hogy tovább gyara-
píthassuk ismereteinket.  

���� Nemes Alexandra 

Pályaválasztási elıadás 
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Több éves hagyományokat folytatva idén is meghívtuk volt diákjain-
kat, hogy segítséget nyújtsanak a tizenkettedikes tanulóknak a közel-
gı pályaválasztással kapcsolatban. Szők körben, családias hangulat-
ban ültünk össze, hogy meghallgassuk a volt diáktársaink élménybe-
számolóit az elsı pár felsıoktatásban eltöltött hónapjukról. Az egyete-
mistákat Steiner Balázs és Simon Flóra képviselete. Flóra a gyıri 
Széchenyi István egyetem diákja, gazdaságinformatikus szakon. El-
mondta, hogy szerinte könnyebb az élet Gyırben, és talán a követel-
mény sem annyira magas mint Pesten. Hátrányai is vannak egy vidé-
ki egyetemnek hiszen nem rendelkeznek olyan színvonalas kollégi-
ummal. Volt évfolyamtársa  Budapest elınyeit és hátrányait egy or-
szágos szinten  élmezınyben szereplı egyetem követelmény-
rendszerét ismertette velünk. İ a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem hallgatója. Szakjának követelményei elég maga-
sak, itt nem elég a ZH elıtt egy nappal nekiállni tanulni, hiszen akkor 
már szinte biztos, hogy bukás lesz a dolog vége. De a fıváros azért 
több pozitívummal is rendelkezik: sokkal több és színvonalasabb szó-
rakozóhely áll a kikapcsolódni vágyó diákok rendelkezésre, a jól fel-
szerelt kollégiumokról már nem is beszélve. Több éve a felsıoktatás 
szekerét toló diákjainktól is hallhatunk egy-egy rövidebb élménybe-
számolót. Székelyhidi Rita Élelmiszermérnöknek tanul, ami ma egy 
hiányszakma. Véleménye szerint egy vidéki egyetem még egy dolog-
ból igen kedvezı lehet: itt van kapcsolat tanár és diák között. Egy-egy 
csoportba nem több százan járnak így pár hónap alatt mindenki meg-
ismerhet mindenkit. Zimányi András joghallgatóként tudja mit jelent 
végigtanulni egy vizsgaidıszakot és még azután is imádkozni egyes 
tantárgyakból a kettesekért. Többünknek akadt kérdése az egyetemi 
életet illetıen, így szó esett még a vizsgaidıpontok felvételének mód-
járól, a jó kollégiumok vagy albérletek keresési lehetıségeirıl. Mind-
egyikünk számára hasznosnak bizonyult a beszélgetés, egy kis tapaszta-
lati alapot kaptunk a jövı évre, mikor is mi lehetünk majd azok, akik a 
most tizenegyedikes tanulóknak beszélünk az egyetemi élet lehetséges 
buktatóiról, és a sok új tapasztalatról. ���� Nemes Alexandra 

Egyetemisták visszahívása 
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Minden gyerek, és felnıtt lelkesen várja szent karácsony estéjét, hiszen ez 
az a nap, amikor egy picit minden lecsendesül, egy picit minden gondunkról 
megfeledkezhetünk, szívbıl örülhetünk egymásnak, és a tudatnak, hogy 
szeretteink sok-sok gondoskodással, szeretettel készültek erre az estére, 
hogy egy kicsit a kedvünkben járjanak. A karácsonyt megelızı négy vasár-
nap advent vasárnapjai. Az advent készületi idıszak, bár napjainkban már 
sokak számára csak az ajándékok hajszolásának ideje, rohanó világunk-
ban sokszor elfelejtjük, hogy mik is valójában az igazi értékek. Ez a négy 
hét lehetıséget ad lelkiekben felkészülni Krisztus eljövetelére, az advent 
szó éppen emiatt Úr eljövetelt is jelent.  A lila szín a koszorún a bőnbánat 
színe, a 3. vasárnapon meggyújtott rózsaszín gyertya pedig az öröm vasár-
napját szimbolizálja. Kollégiumunkban minden csoport lelkesen készül ka-
rácsony ünnepére, zenés áhítattal, elcsendesüléssel hetente meggyújtot-
tunk egy-egy gyertyát. 

���� Négele Petra 

Hó esik le az égbıl, 
Mosoly virít a szívbıl. 
Várva a szent Karácsonyt, 
Örülnek a diákok. 
 
Átvészelve a hosszú adventet, 
Teszik meg a jócselekedetet. 
Kint az udvaron a hóembert építik, 
Az ellenırzıt ötösök díszítik. 
 
Öröm tölti be a szívet, 
Béke tölti be a családot. 
Így kívánok mindenkinek, 
Áldott, boldog Karácsonyt! 

Adventi idıszak 

Hidász Glória  
7. évfolyamos kollégista 

Téli élet 
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Szép hagyományunk Szent Miklós püspök napjának a megünnep-
lése. Szent Miklós Kisázsia Myra nevő városából származott, az 
emberek jótevıje volt, sokat segített a gyerekeknek a betegeknek 
és a szegényeknek. 
A Mikulás-napi megemlékezésre kollégiumunkban is sor került. 
December 6-án hétfın a Mikulás krampuszaival végig járta a kollé-
giumot. Hosszú útjáról érkezve minden csoportnál megpihent, a 
gyerekek pedig énekekkel, versekkel fogadták ıt. Este minden di-
ák kitette csizmácskáját az ajtók elé, és a Mikulás segítıi az éj lep-
le alatt kis ajándékokkal: csokikkal és cukorkákkal kedveskedtek 
nekik. Nagy örömömre szolgált ez az este - bár csak apróságokkal  
- de mégis sikerült megörvendeztetni diáktársainkat. 

���� Vadas Evelin 

Kollégiumunk a hagyományokhoz híven idén is együtt megünne-
pelte szent karácsony ünnepét. Ilyenkor minden csoport nagy oda-
adással, lelkesen készül az estre, hiszen egy-egy apró ajándék kö-
zösségünknek minden csoport mősora. Sok jó énekhangú lány, és 
még kiválóbb hangú fiaink, esetenként a nevelıinkkel is karöltve 
karácsonyi énekekkel leptek meg minket, valamint sok szívhez 
szóló, adventi készületünket segítı karácsonyi történetet is hallhat-
tunk. Természetesen az utolsó hetekben már mindenki izgatottan 
készül az ünnepekre, hogy kicsit több idıt tölthessen szeretteivel, 
családjával. Fontos, hogy a készületeink során legyen elegendı 
idınk tanulmányainkra, és kollégista társainkra is, hiszen az évek 
során már kialakult nálunk a kellemes, családias légkör. Áldott ka-
rácsonyi ünnepeket szeretnék kívánni minden kedves kollégista 
társamnak, diákoknak, felnıtteknek egyaránt, és sikerekben gaz-
dag, békés új esztendıt! 

���� Négele Petra 

Szent Miklós est 

Karácsony est 
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Batthyány érsek barokk stílusban építtette újjá 
1770-ben az eredetileg 1737-ben felszentelt ró-
mai katolikus templomot, melynek alapjai közép-
kori eredetőek. A templomban - még felszentelé-
se elıtt - 1723-1729 között a késıbbi veszprémi 
püspök, Mindszenty bíboros példaképe, Padányi 
Bíró Márton volt a plébános. A templom egyik 
mellékoltárán Maulbertsch táblaképe, a fıoltáron 

Szentháromság-kép látható. 1988. október 3-án szentelte fel dr. Szakos 
Gyula megyéspüspök az új toronyórát. Az óra elkészítését egy svájci 
állampolgár - egykori bicskei lakos - által kezdeményezett adomány-
győjtésbıl tudták megvalósítani. 

���� Lovas Kinga 

A középkori eredető templom tornyának alsó ré-
sze XIII. századi: a kváderkövek és a homlokzat 
elıtti oszlopok is errıl tanúskodnak. Többször 
elpusztult, de újjáépítették, és mai formáját a XX. 
század elején kapta.  Az oltár dombormőve Szent 
Pétert ábrázolja, a két mellékalak Szent István és 
Árpád-házi Szent Erzsébet. A templombelsı szép 
mennyezetképe 1936-ban készült. Az Árpád-
korra utaló események (Szent István felajánlja a koronát és Pannonhal-
ma látképe) és szimbólumok (korona nélküli címer) a német lakosság 
Magyarországhoz való kötıdésének szép bizonyítékai. 

���� Rabi Adrienn 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  2. rész 

Jánossomorja 

Szent Péter temploma 

Bicske 

Római katolikus temploma 


