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Az esti fények tompa báját megveti 
egy ékes szemű angyal, s szikrázó fényén át 

megviláglik minden mi a titkokat elfedi, 
s az erdő sötétlő, komor ködén átlát. 

 
Ezernyi szikrája apró mécsesekként szállva 

vigyázza fényét, önmagát nyugodtnak álcázva. 
S a sötétséget fájó harcával meggyalázva 

csal mosolyt, s boldog könnyeket ezrek arcára. 
 

Lángol még teste utolsó gyönge szikrája is, 
de holtával véget ér a csoda. Végleg meghal 

egy angyal, de mit elhozott, a fény marad mégis! 
Mert szívünk örök sarkában szól, mint éltető dal. 

VI. évfolyam   2. szám  2011. november/december 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Ezúton kívánunk minden kollégistá-
nak, nevelőnek és kollégiumi dolgozó-
nak valamint a hozzátartozóknak ke-
gyelmekben gazdag békés karácsonyi 
ünnepeket és sikerekkel teli boldog új 
esztendőt valamint kollégistáinknak 
sikeres félévzárást! 
 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Boldog az, aki hozzátartozói tökélet-
lenségét éppúgy elviseli, ahogy azt 
szeretné, ha mások elviselnék az ő 
tökéletlenségét. 

Assisi Szent Ferenc  
 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy 
egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki 
őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök 
élete legyen. Mert nem azért küldte Is-
ten a Fiút a világba, hogy elítélje a vilá-
got, hanem azért hogy üdvözüljön általa 
a világ. Aki hisz benne, az nem esik 
ítélet alá, de aki nem hisz, az már ítélet 
alá esett, mert nem hitt az Isten egyszü-
lött Fia nevében. 

Jn 3,16-18 
 

A HÓNAP SZENTJE: SZENT MIKLÓS 
Krisztus után 245-ben született, egy 
gazdag család gyermekeként. Alig 
kezdte el iskoláit, mikor a városában 
nagy járvány tört ki, és mint kisgyer-
mek, árvaságra jutott. Szüleitől örökölt 
hatalmas vagyonával Patara érseké-

hez,  a város kolostorába költözött. Az 
ő felügyelete mellett nevelkedett, s 
gyermekévei alatt megszerette a ko-
lostori életet, majd iskoláinak befejez-
tével a papi hivatást választotta. Életét 
az emberiségnek és a gyerekek taní-
tására szentelte. 52 évig volt püspök. 
325-ben részt vett a niceai Első Öku-
menikus Zsinaton, ahol egy szenvedé-
lyes vitában arcul ütötte Ariust. Ezért a 
tettéért azonnal elmozdították a Zsi-
natból, és felmentették püspöki teen-
dői alól. Még azon az éjszakán a Zsi-
nat több tagjának egyazon különös 
álma volt: Nikolas jelent meg előttük, 
egyik oldalán Isten állt, kezében az 
evangéliummal, a másik oldalon Szűz 
Mária érseki palásttal, így kinyilvánítva 
szimpátiájukat a magáról megfeledke-
zett püspök iránt. Az ámulatba esett 
tanácstagok azonnal Nikolashoz siet-
tek, és bocsánatot kérve visszahe-
lyezték pozíciójába. Ettől fogva óriási 
tiszteletnek örvendett, mindenki úgy 
tekintett rá, mint egy nagy emberre, 
aki nem esztelen dühből vágta arcon 
a szüntelenül istenkáromló Ariust, ha-
nem Isten iránti buzgalmából. 
Irgalmas Istenünk, alázattal kérünk, 
Szent Miklós püspök közbenjárására 
engedd, hogy minden veszedelemben 
oltalmat találjunk nálad, és az üdvős-
ség útján akadálytalanul haladjunk 
előre! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 
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November 15-én kedden 16.00 órától „Ifjúkori bűnözés, drogok, kábító-
szerek, környezetvédelem, internet veszélyei, káros szenvedélyek… 
büntetések” címmel a Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-
Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának főelőadója tartott egy na-
gyon érdekes előadást a kollégium lakóinak. 
Az előadásból többek között azt is megtudhattuk, hogy milyen bűncse-
lekmények vannak és mikortól büntethető egy ember. Felhívta figyelmün-
ket a 14 éves fiatalok szabadidő eltöltési szokásainak veszélyeire. Meg-
tudhattuk, hogy a földön több mint 7 milliárd ember él, s ebből több mint 
2 milliárd internet-használó. A mai modern világunkban ahol a számító-
gép és az internet egyre inkább fejlődik, nem árt tudni, hogy mi minősül 
bűncselekménynek, mire kell nagyon vigyázni. Alaposan meg kell gon-
dolni, hogy milyen képeket teszünk közzé, mit nézünk meg. 
Sajnos egyre jobban terjednek a drogok, ezért ha szórakozni megyünk 
nagyon vigyázni kell, hogy kitől fogadunk el italt, és ha veszünk akkor azt 
gyorsan igyuk meg, még véletlenül se hagyjuk őrizetlenül. Ha valaki alko-
holt fogyaszt, ne üljön a volán mögé, mert annak súlyos következményei 
lehetnek. Vigyázzunk, mert „könnyen áldozat lehet bárki!”. 
Köszönjük, hogy meghallgathattuk ezt a mindenki számára hasznos in-
formációkat és tanácsokat tartalmazó előadást! Legközelebb január 24-
én kedden találkozhatunk ismét az előadóval. Akkor majd a fő téma a 
családon belüli erőszak lesz. 

� Édes Regina 

Advent jelentése: „ünnepélyes megérkezés”. Karácsony előtt az egyház 
négy vasárnapon át készül az Úr megérkezésére. A négy hét szimbólu-
ma négy gyertya: három lila és egy rózsaszín. 
Az ünnepélyes megemlékezés elsősorban személyes újra átélésre szólít. 
Az adventi várakozás célja, felidézni a Messiás születése előtti történelmi 
várakozást, felkészülni a karácsonyra és Krisztus második eljövetelére. 
Az advent sajátos gyakorlatai a várakozás, csönd, elmélkedés, imádság 
és a bűnbánat. 

� Szabó Nóra 

Rendőrségi előadás 

Advent 
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Der undankbare Sohn 

Ein Märchen der Gebrüder Grimm 

Es saß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der Haustür, und sie hatten 

ein gebraten Huhn vor sich stehen und wollten das zusammen 

verzehren. Da sah der Mann, wie sein alter Vater daherkam, geschwind 

nahm er das Huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. 

Der Alte kam, tat einen Trunk und ging fort. Nun wollte der Sohn das 

gebratene Huhn wieder auf den Tisch tragen, aber als er danach griff, 

war es eine große Kröte geworden, die sprang ihm ins Angesicht und saß 

da, und ging nicht wieder weg; und wenn sie jemand wegtun wollte, sah 

sie ihn giftig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, so daß keiner 

sie anzurühren getraute. Und die Kröte mußte der undankbare Sohn alle 

Tage füttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht; und also ging er 

ohne Ruhe in der Welt hin und her. 

 

The ungrateful son 

The brothers Grimm 

A man and his wife were once sitting by the door of their house, and 

they had a roasted chicken set before them, and were about to eat it 

together. Then the man saw that his aged father was coming, and 

hastily took the chicken and hid it, for he would not permit him to have 

any of it. The old man came, took a drink, and went away. Now the son 

wanted to put the roasted chicken on the table again, but when he took 

it up, it had become a great toad, which jumped into his face and sat 

there and never went away again, and if any one wanted to take it off, it 

looked venomously at him as if it would jump in his face, so that no one 

would venture to touch it. And the ungrateful son was forced to feed the 

toad every day, or else it fed itself on his face; and thus he went about 

the world without knowing rest. 

Rövid mese németül és angolul 
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Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
FÜLLEN SIE DIESES ENGLISCHE KREUZWORTRÄTSEL AUS. IHRE NACHRICHT WIRD NACH 

DEM AUSFÜLLEN IM GRAU HERVORGEHOBENEN LÖSUNGSFELD SICHTBAR 

 S 
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A Biztos út hittan-etikett foglalkozássorozat részeként Dr. Gloviczki 
Eszter tartott előadást a Szerelem hormonjairól felsőbb éves gimna-
zistáinknak. Mindenki izgatottan várta, hogy valójában mit is fogunk 
hallani ezen az előadáson. Először nagyon furcsán néztünk a sok új, 
még soha nem hallott biológiai kifejezések hallatán. Az előadó hölgy 
nagyon érdekes, és figyelemfelkeltő előadást tartott. Példái egysze-
rűek voltak, ebből adódóan könnyen érthetővé is vált minden szá-
munkra. Megtudhattuk, hogy az igazi szerelem másfél évig tart. Ez-
után az idő után a szerelem vagy egyfajta ragaszkodássá alakul át, 
amiből aztán házasság lesz, vagy ezután az idő után a kapcsolatok 
gyakran véget is érhetnek, ha a párok között nem alakul ki a megfe-
lelő ragaszkodás. Mindenki elgondolkodott a hallottakon, és ha már 
volt szerelmes, eldönthette, hogy vajon vele is megtörténtek-e a hor-
monális változások. 

� Orbán Kinga 

Kollégiumunk novemberi táncházán a Csobolyó Néptáncegyüttes 
vezetői: Szalóki Géza és felesége valamint diákjaink közül többen 
népviseletbe öltözve mutattak be nekünk sok szép tánclépést. A tán-
cokhoz a rábaközi dallamokat a Sokoró Banda szolgáltatta. Az este 
során azt is megtudhattuk, hogy népviseletük magába foglalja a vá-
szoninget, több alsószoknyát, melyek közül a legalsónak pendely a 
neve, valamint a látványos díszítésű felsőszoknyát, melyhez eltérő 
díszítésű és színű kötény társul. Az idősebb asszonyok apró virág-
mintás fejkendőt is kötnek a fejükre. Ezen összeállításnak a fő kellé-
ke a fekete karaktercipő. Kiegészítőként gyöngysort vagy pántlikát is 
viselnek. A népviselet ismertetése után több táncot is megtanulhat-
tak az érdeklődő kollégisták.  A jó zenének és a kiváló táncosoknak 
köszönhetően egy nagyon kellemes hangulatú estét tölthettünk el 

ismét a díszteremben. � Palotás Anna 

Biztos út… előadás 

Táncház 
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Novemberben került megrendezésre az immáron hagyományossá 
vált Szent Imre est - Szentségimádással egybekötve, Ferenc atya 
vezetésével. Este 19.00 órakor gyűltünk össze a díszteremben. 
Ferenc atya az Oltáriszentséggel és néhány kísérő gyerekkel vo-
nult be a díszterembe, akiknek a kezében kis mécsesek voltak. A 
csöndes elmélyedésben, lelkiismeretünk vizsgálásában rövid imád-
ságok, énekek, Ferenc atya szívet megindító elmélkedése, vala-
mint Marek Laci bácsi és zenekara segített minket. Ez a csendes 
egy órás elmélkedés mindenkit megérintett. 
Reméljük máskor is lesz alkalmunk egy kicsit a nyüzsgő világtól 
elvonulni, elmélkedni és Istennel elmélyítenünk kapcsolatunkat va-
lamint reméljük, hogy egyre mélyebb lesz hitünk. 

� Édes Regina 

A színes ősznek vége,  
nyugalom van és béke.  
Lehull az utolsó falevél, A Mikulás jó szánon, 
s mély álomba tér. átszáguld hét határon. 
 Ajándékot visz a zsákban, 
Lassan megfagy a táj, Ekkor a jó gyerek már ágyában. 
a medve is alszik már.  
Hideg és szürke minden,  
pedig nagy hó még nincsen. Majd Szent Karácsony estjén 
 együtt a Család és én. 
Mikor elkezd havazni, Nézz hát fel az égre, 
a gyermek nem tud habozni. nyugalom van, s béke! 
Kifut kabátban, sálban,  
hóembert épít magában.  

Szent Imre est 

Vitáris Kitti  
Tél 

Illusztráció: Auerbach Fanni 
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Az idei cursillo a hagyományokkal ellentétben a fiúknak Győrújbaráton a 
Lelkigyakorlatos– és Üdülőházban, a lányoknak pedig itt a kollégiumban 
került megrendezésre. November 10-én csütörtökön este 18.00 órakor 
kezdődött és vasárnap kora délutánig tartott. Izgatottan vágtunk bele 
mindnyájan az előttünk álló négy napba. 
Egy közösen elfogyasztott vacsora után az iskola kápolnájában együtt 
elmélkedtünk, ahol mindenki megkapta a „Velemjáró” füzetét, valamint 
minden fontos információt megtudtunk, amire az elkövetkezendő napok-
ban szükségünk volt. Ferenc atya is részt vett az eligazításban. Ezután 
keresztutat jártunk, amivel Istenhez méltóan zártuk a napot. A nap vé-
gén kaptunk 45 percet az esti teendőinkre, és következett a villanyoltás. 
Péntek reggel 6.00 órakor keltünk, hogy fél 7-kor már együtt elmélked-
hessünk a kápolnában. Majd részt vettünk a szentmisén, melynek vége-
zetével közös kép is készült rólunk. Az ebéd után öt csoportba osztottak 
minket. 
A nap hátralévő részében előadásokat hallgattunk. Voltak hosszabbak 
és rövidebbek, valamint tanulságosak és érdekesek is. A pénteki elő-
adások témái között, melyeket tanáraink tartottak: ideál, kegyelem, egy-
ház, hit, vallásosság, tanulás szerepeltek. Az előadásokból a számunk-
ra fontos részeket megragadtuk és leírtuk. Minden előadás után 20 
percre összegyűltek a csoportok, és vezetőinkkel megbeszéltük a leírta-
kat. Ezt le is rajzoltuk, hisz este minden előadást minden csoportnak be 
kellett mutatni a saját szemszögéből. 
A szombati nap ugyanígy telt, csak a témák voltak mások: szentségek, 
apostolkodás, vezetők… Persze minden előadás között volt szünet, ami 
alatt a számunkra hozott sütemények közül válogathattunk. A 
„Velemjárót” gyakran használtuk, hisz abból énekeltünk, elmélkedtünk. 
Étkezés előtt is ebből imádkoztunk. 
Vasárnap volt az utolsó közös napunk. Ekkor még két előadást hallgat-
tunk meg, majd a zárás következett. Mindenki tanúságot tett arról, hogy 
mit jelentett számára ez a hétvége. Búcsúzóul egy megáldott keresztet 
kaptunk. Mindenki lélekben feltöltődve és megújulva térhetett haza erről 
a közös hétvégéről, valamint több új barátság is született az együtt töl-
tött napok alatt. 

� Csedő Izabella ; Tóth Alexandra 

Cursillo: november 10-13. 
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December 5-én hétfőn este mivel az idén is minden kollégista szorgosan 
tanult és példásan viselkedett, a csoportokhoz személyesen is megérke-
zett a Mikulás, kísérőivel a krampuszokkal. A csoportok vidám dalokkal, 
versekkel fogadták Őket, amiért édességet és gyümölcsöt kaptak a Miku-
lástól. � Vig Dorina 

December 8-án csütörtök délután többen összeültünk a díszteremben, 
Márti néni vezetésével hogy a Szent Anna Otthon lakóinak ajándékokat 
készítsünk. Az idén kopogtatókat készítettünk nagy-nagy szeretettel, 
melynek reméljük, hogy nagyon fognak örülni majd idős ismerőseink, aki-
ket a tanév során többször is meglátogattunk. � Szabó Nóra 

Márti néni vezetésével a „B.” csoport néhány tagja december 12-én dél-
után ellátogatott az Anya-Csecsemő és Gyermekotthonba. A gyerekek 
hatalmas örömmel fogadtak bennünket, mi pedig édességekkel kedves-
kedtünk nekik. Nagyon sokat játszottunk, beszélgettünk valamint rajzol-
tunk együtt. Öröm volt látni a gyerekek csillogó szemeit. Néhányunkat a 
nagyobb míg másokat az egészen pici csecsemők ejtettek bűvöletbe. 
Fájó szívvel búcsúztunk Tőlük. Reméljük, hogy sor kerül egy újabb talál-
kozásra, amikor majd mi hívjuk meg Őket hozzánk egy kis délutáni játék-
ra. � Rózsa Viktória 

Mint minden adventi időszakban, az idén is mendikálásra indultunk egy 
szép decemberi délutánon Csaba bácsi és Márti néni vezetésével a 
Szent Anna Otthonba. Az idősek már izgatottan vártak bennünket, mi 
pedig csodaszép énekekkel örvendeztettük meg őket, amiért cserébe 
rengeteg gyümölcsöt és édességet kaptunk. A felejthetetlen délutánt az 
Otthon kápolnájában egy szép imával zártuk. 

� Györkös Beáta 

Kollégiumi mikulás-est 

Látogatás az Anya-Csecsemő és Gyermekotthonban. 

Ajándékok készítése a Szent Anna Otthon lakóinak 

Mendikálás a győri Szent Anna Otthonban 
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November nyolcadikán, kedden délután került megrendezésre az 
immáron hagyományossá vált iskolai szavalóverseny, melyen 
több kollégistánk is részt vett. Összesen 16 diák indult gyönyö-
rűbbnél gyönyörűbb versekkel. Miután az utolsó résztvevő is elő-
adta versét, a zsűri visszavonult döntést hozni. Kollégistáink na-
gyon szépen szerepeltek: 

II. helyezett: Müller Fanni 9.d  
III. helyezett: Palotás Anna 9.d 

A zsűri különdíjában részesültek: 
 Fülöp Zita 12.d és Édes Regina 9.c osztályos tanulók. 

A díjazottak szép teljesítményeikért oklevelet és versesköteteket 
kaptak. 

� Édes Regina 

Végre itt a Karácsony, 
Megeszem a kalácsom. 
Földíszítjük a karácsonyfát, 
Ajándékért nyaggatjuk apát. 
 
Megisszuk a mikulás tejét, 
És a karácsonyfának nem találjuk helyét. 
Nem fér el a nappaliban, 
Fölrakjuk a kanapéra? 
 
Beraktuk a pihenőbe, 
Ajándék is lett időben. 
Nem maradt már kalácsom, 
Így kívánok Karácsonyt! 

Szavalóverseny 

Hidász Glória  
Karácsony 

Illusztráció: Palotás Anna 
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Amikor Diana belépett az osztályba, mintha csendesebb lett volna az osztály. 
Akik körülötte ültek, azoknak a beszélgetése egészen megszűnt. Lehajtott fejjel 
ment a helyére. Gyötörték a gondolatai. Szinte elképzelte, mit beszélhettek róla. 
Egyikük bizonyosan azt, hogy édesanyja utalványért vásárolt a fűszerüzletben, a 
másik azt, hogy a bankszámlájuk nullával egyenlő, mert az apja elvesztette az 
állását, és az autójukat is el kellett adniuk… Az bántotta a legjobban, hogy a 
beszélgetők, sugdolózók között volt Melinda is, legjobb barátnője. Igaz, hogy 
vele éppen olyan kedves volt, mint máskor, de ugyan mit beszélhetett róla a töb-
bieknek. Nyilván azt, hogy az idén nem rendeznek zsúrt a születésnapjára, ame-
lyen tavaly a fél osztály ott volt. És ezt vette észre egész nap. Ez volt Diana leg-
hosszabb pénteke, alig várta, hogy vége legyen. 
Diana magányos lett és szomorú. Azt gondolta, vasárnap el sem mennek a gyü-
lekezetbe, messze lenne gyalog. De csodálkozására édesanyja sürgette, hogy 
készen legyen, mert a barátnője értük jön és elviszi őket. Ennek Diana nem 
örült. Jobbnak látta volna, ha otthon maradnak, hiszen a gyülekezetben is tudják 
már sokan, hogy ők tönkrementek, bizonyára sajnálkoznak rajtuk, és már csak 
büszkeségből sem kellene találkozni velük... Így ment a vasárnapi iskolába is. A 
tanításból nemcsak nem jegyzett meg semmit, de azt sem érzékelte, miről volt 
szó, mivel nyomasztó gondolatai teljesen lefoglalták. Annál is inkább, mert újra 
csak észrevette, hogy a gyerekek összesúgnak, majd hirtelen elhallgatnak. Alig-
hogy vége lett a tanításnak, még a záróének előtt fölállt Melinda: Holnap kedves 
nap lesz - mondta és látszott, hogy a többség tudja, miről van szó, és folytatta: - 
Diana születésnapja! Tavaly sokan ott voltunk náluk, most pedig mi szeretnénk 
őt megvendégelni. Erre készülődtünk már néhány napja, de mondhatom, elég 
nehéz volt titokban tartani, hogy meglepetés legyen! És most énekeljünk! Miköz-
ben az osztály énekelt, Melindának beadtak egy nagy kerek tortát. A terem ol-
dalszekrényében voltak tányérkák, kis villák, és nemsokára az egész gyerekse-
reg evett - voltak vagy tizenketten 10-12 évesek. A tanítónőjük pedig málnaször-
pöt hozott utána. A szörp finom volt, édes, csak Dianáé lett sós. A könnyeitől, 
mert azok belefolytak a poharába: De hiszen szeretnek engem, eszükbe sem jut 
az, hogy elszegényedtünk, ha tudják is, nem törődnek vele... és én meg milyen 
rosszat gondoltam róluk... de legjobban magamat gyötörtem vele… Hazafelé 
Melindáék kocsijával mentek, barátnője jókedve magával ragadta Dianát is, kü-
lönösen, amikor arról beszélt, hogy mindig éppen akkor lépett be, amikor ők a 
részleteket akarták megbeszélni azokkal, akikkel a bibliakörre is együtt jártak. 
Diana nem mondta el, hogy akkor mit gondolt róluk. Nagyon szégyenkezett mi-
atta. Inkább az aranymondást próbálta elmondani, amire alig tudott figyelni:  

"Ne tervezzetek egymás ellen magatokban semmi rosszat!"    (Zakariás 7,10). 
A rossz gondolatok ártanak! 
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A templom neogótikus stílusban épült 1892-
1894-ig. Tervezője a bécsi Ludwig Schöne volt. 
A templom 57 méteres tornya a bejárati homlok-
zat felett áll, mellette látható két fiatorony. A 
templom homlokzatának egyik szép részlete a 
bal oldali mellékhajó bejárata. 
A templom orgonája 1894-ben készült. A fara-
gott oltárok Bécsben és Tirolban készültek. Kü-
lönösen szépek a fő- és mellékhajók üvegabla-

kai, amelyek közül számos különböző családok adományaiból készült. 
A szentségház felett egy oszlopos, központi kápolnában áll a szenvedő 
Jézus szobra. A csúcsban végződő gúlán kereszt látható a megfeszített 
Jézussal. 

� Busa Veronika 
 

A rend legnagyobb hazai temploma a várostól 
kapott régi, használaton kívüli temető területén, 
Bruchwieser Brúnó bécsi építész tervei alapján 
épült. 
Az alapkövét 1927 májusában rakták le és 1938 
május 22-én szentelték fel. 
 

� Vancsura Veronika 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  2. rész 

Keszthely 

Kis Szent Teréz bazilika és 

rendház 

Kőszeg 

Jézus Szíve-plébániatemplom 


