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Karácsonyi versek
részlet

Illusztráció: Zámbó Anna
VII. évfolyam
(…)
Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!
Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belőle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!
Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplőben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.
(…)

2012.

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK!
Ezúton kívánunk minden kollégistának,
nevelőnek és kollégiumi dolgozónak
valamint a hozzátartozóknak kegyelmekben gazdag békés karácsonyi ünnepeket és sikerekkel teli boldog új esztendőt valamint kollégistáinknak sikeres
félévzárást!

A

HÓNAP AFORIZMÁJA:

"Mások hibáinak és akármilyen gyarlóságainak elviselésében türelemre törekedjél; mert tebenned is elég sok van,
amit másnak kell eltűrnie."
Kempis Tamás

A

HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE:

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat
hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek”.
( Lk. 5.32.)

A

HÓNAP SZENTJE:

SZENT ERZSÉBET
Erzsébet magyar királylány volt, de hazájától távol élt már négyéves korától
fogva, mivel eljegyezték Türingia leendő
grófjával, a nála 7 évvel idősebb Lajossal, akinek szülei, a wartburgi várban
német környezetben nevelték, hogy jól
elsajátíthassa új hazájának minden szokását. A házasságkötés, a fiatalok boldogsága teljes volt, bár Erzsébet túlzásnak minősített vallásgyakorlatait, valamint azt, hogy a pár egy asztalnál étkezett, az udvar nem nézte jó szemmel.
Férje halála után gyermekeivel kilépett a
szegénységbe, hogy az evangéliumot

2. szám

minden fenntartás nélkül kövesse. Kedves szentje Szent János apostol. Eladta
ékszereit és drága ruháit, gyapjút szőtt a
szegényeknek, gyermekágyas asszonyok mellett segédkezett. Leprásokat,
betegeket ápol, és egyszer a szenvedő
Jézus mutatkozik neki. Az egész
wartburgi udvar ellene van, de Lajos azt
mondja, egy alkalommal mikor ellovagol
az Inselberg mellett: ha az egész hegy a
lábától a csúcsáig arannyá változnék,
akkor sem mondana le Erzsébetről. Erzsébet nem törődött környezete véleményével, csak azzal, hogy cselekedete
kedves legyen Isten előtt. Meg tudta
őrizni tisztaságát, és azt tette amit lelkiismeretén keresztül Isten kért tőle. Nem
zavarta, hogy akadályozzák a szegények iránti figyelmes szeretetében. Ő
tette, ami Istennek kedves, ami lelkét
gazdagította. Amíg környezete az evilági élvezetekben való tombolásra használta gazdagságát, addig Erzsébet gazdagodott és gazdaggá tett másokat az
örök értékek által. Ezt komoly, mély Istenkapcsolat nélkül nem lehet megtenni.
Csak Istenbe vetett teljes bizalommal
lehet megélni. Sajnos még nem eléggé
nyitott a fülünk és a szívünk az isteni
értékekre, és még nem vesszük komolyan földünk szent példaképeit…
Irgalmas Istenünk, kérünk, világosítsd
meg híveid szívét, és Szent Erzsébet
közbenjárására segíts minket, hogy a
világ által fölkínált jólétet megvessük, és
mindig égi vigasztalásodnak örvendjünk!

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma
Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség

Böjte Csaba atya látogatása
Mosonmagyaróváron és Győrben

Grimm mese németül és angolul

Sokan nem tudják, hogy mit jelent az
odaadás. Böjte Csaba atya igazán sokat tudna erről beszélni, ugyanis azt a
keveset is ami megadatott neki, odaadja azoknak a rászoruló gyerekeknek,
akiknek nincsenek sem szülei, sem otthonuk.
Csaba testvér 2012. november 4-én
Mosonmagyaróvárra látogatott, ahol egy díjat vehetett át a mosonmagyaróváriaktól. Ezt a kitüntetést konkrétan a város Önkormányzata, a Gisswein Sándor-emlékbizottság egy olyan fontos embernek adja, aki sokat tesz az egyház és a politika közti egyensúly
megteremtéséért.
A hívek először a délelőtti misén vettek részt, melyet maga az atya
celebrált. A szertartás nem volt átlagos, mint ahogy a csodálatos
énekek és a prédikáció sem, melyek mind a szívünkig hatoltak. Engem személyesen a prédikáció stílusa nagyon magával ragadott,
mivel az életből, valamint saját tapasztalataiból merített példákat,
melyeken keresztül remekül inspirálta az embereket. A fő téma a
hit valamint a benne való reménykedés. A mise végeztével került
sor a kitüntetés valamint a közösségünk által a rászoruló árvaházaknak gyűjtött adományok átadására.
November 5-én Böjte atya a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
és Kollégium templomában mondott ifjúsági misét, mely a gimnázium összes diákját magával ragadta. Ezen a misén rengeteget hallhattunk az erdélyi árvaházainak lakóiról, életük alakulásairól.
A szentmise végén színes történetekkel illusztrálta, hogy milyen
feladatot és küldetést jelent számukra a gyermekek nevelése és
útjuk egyengetése.
 Csiba Orsolya

Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an
ihm und ließ es krank werden, und kein Arzt konnte ihm helfen,
und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab
versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal
sein Ärmchen wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn
sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das
nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die
Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen
schlagen, und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und
das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde.
ENDE
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Das eigensinnige Kind

The wilful child
Once upon a time there was a child who was willful, and would
not down at her mother wished. For this reason God had no
pleasure in her, and let her become ill, and no doctor could do her
any good, and in a short time she lay on her death-bed. When
she had been lowered into her grave, and the earth was spread
over her, all at once her arm came out again, and stretched upwards, and when they had put it in and spread fresh earth over it,
it was all to no purpose, for the arm always came out again. Then
the mother herself was obliged to go to the grave, and strike the
arm with a rod, and when she had done that, it was drawn in, and
then at last the child had rest beneath the ground.
END
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FÜLLEN SIE DIESES ENGLISCHE KREUZWORTRÄTSEL AUS. IHRE NACHRICHT WIRD NACH
DEM AUSFÜLLEN IM GRAU HERVORGEHOBENEN LÖSUNGSFELD SICHTBAR

Vértanú püspökünkre emlékeztünk
November 9-én a reggeli szentmise
keretében emlékeztünk meg a vértanú
Boldog Apor Vilmos püspök boldoggá
avatásának 15. évfordulójáról. Ferenc
atya felelevenítette iskolánk névadó
püspöke életének főbb mozzanatait. A
kápolna zsúfolásig megtelt a tiszta lelkű, hívő diákokkal és felnőttekkel.

SUDOKU KITÖLTÉSE:
A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS
EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLŐDÉS NÉLKÜL!

Délután az Egyházmegyei rendezvényekkel folytatódtak a programok. Kollégiumunk diákjai ellátogattak a győri
Püspökvár kertjébe, a Lebó Ferenc által
készített vértanú püspök egészalakos
bronzszobrának felavatására és megáldására. Széles Sándor a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal megbízottja úgy fogalmazott: ma
nem pusztán egy műalkotást kaptak a győriek, hanem egy olyan
emléket is, amely az önzetlenségre, az embertársaink iránt érzett
szeretetre hívja fel a figyelmünket. Az ünnepség elején dr. Pápai
Lajos püspök és az adományozó Gasztonyi László leplezte le az
alkotást, majd Alberto Bottari de Castello érsek, Magyarország
apostoli nunciusa áldotta meg.
A nap méltó zárásaként részt vettünk a
Győri Bazilikában tartott esti, ünnepi
szentmisén. A kivonulás után meghallgathattuk a győri Nagyboldogasszonybazilika Palestrina-kórusának előadásában a ritkán hallott Marc-Antoine
Charpentier: Te Deum című művét.
 Sági Anna & Gyüszi Katalin & Müller Fanni
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Decemberi vidám eseményeink
December 5-én került megrendezésre a kollégiumi Mikulás-kupa,
melyen a csoportok felmérhették sporttudásukat. A versenyen természetesen részt vett a Mikulás valamint krampuszai is, akik az eredményhirdetés után miden diákot megajándékoztak. A verseny végén
a SZESE pom pom csapata mutatkozott be hatalmas sikerrel.
Majd az idei év utolsó hetében december 19-én került sor a kollégiumi karácsonyi műsorra. Ezen az estén minden csoport különleges
produkciókat mutatott be valamint Csaba-bácsi is egy külön dallal készül számunkra, mely hatalmas sikert aratott. A műsor után, a diákok
nagy meglepetésére az ebédlőben minden kollégista együtt ült asztalhoz, hogy elfogyassza a vacsoráját, melyet nevelőink szolgáltak fel. A
vacsorához csatlakozott egy különleges vendég is, Péter bácsi, aki
Erdélyből érkezett hozzánk, és csodálatos dalokat énekelt. A vacsora
végén mindenki lelkileg feltöltődve tért vissza a kollégiumba.
 Gyüszi Katalin & Juhász Mira

Vitáris Kitti
Csillag
Illusztráció: Vass Alvina Boglárka

Vakító hónap takaróján
Egy-két puha lábnyom
Elmeséli nekünk tarkán
Ki, mit csinált és hol.
Az én szerelmetes csillagom
Az égről hogy lehullott ide
Rögtön el is szaladt, mondhatom
Lépte gyors volt és fürge.
A lábnyom az övé, egy csillag
Ott szalad a friss havon
Kiabálja vígan:
Elhagyom a galambom.
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Nemzeti parkjaink
Fertő-Hanság
Nemzeti Park
A Fertő-táj nemzetközi elismertségét bizonyítja, hogy az 1970-es években
magyar és osztrák része egyaránt tájvédelmi körzet lett, 1979-ben az
UNESCO MAB programja keretében Bioszféra Rezervátummá nyilvánították, 1989-től, pedig a Ramsari egyezmény nemzetközi jelentőségű vízi élőhelyei között is számon tartják. A magyarországi Fertő-táj elkülöníthető
részletei a Fertőmelléki-dombsor; maga a 75 km2-es, 80%-ban elnádasodott
tó a határtól a domblábi rétekig; s a Hegykőtől—Sarródig terjedő szikes rétek, puszták, nádasok világa, amely tulajdonképpen a Fertő-zug délkeleti
csücske, s átmenetet alkot a
Hanság felé. A hatalmas
nádrengeteg, az iszapos pocsolyák és a nyílt vízfelület
sokszínű madárvilág élettere. Nagykócsag, vörös- és
kanalas gém, nyári lúd, búbos vöcsök, barna rétihéja
fészkel itt. A gyékényes nádszegélyekben, pedig a
barkóscinege, sitke, a parti
zónában kékbegy talál otthonra. Nagy szerepe van e
területnek a madárvonulásban is. Énekesmadarak százezrei keresik fel a nádast,
több tízezres vetési lúd- és
nagy lilik- csapatok tanyáznak a Madárvárta-öbölben és a vele összefüggő, ausztriai Ezüst-tavon. A
déli öblök iszapzátonyain apró-, havasi- és sarlós partfutók, pajzsos-, rétiés erdei cankó csapatok keresik táplálékukat, de a rétisas, a vörösnyakú
lúd, a halászsas, a vándorsólyom és más ritka madarak szintén előforduló
vendégek. A halállomány jellemző fajai a réti csík, a süllő, a csuka és a garda. Értékes és fajgazdag a vízi gerinctelen fauna, s a nádas rovarvilága is
számos ritka fajt rejt. Nagy faj- és egyedszámban fordulnak elő, például a
nádi bagolylepkék, közöttük ritkább fajok is. A Kárpát-medencét nyugatról
megkerülő vonuló lepkefajok is sokszor útba ejtik a Fertő térségét. Rendszeresen lehet találkozni halálfejes lepkével. Jelentős
állománya van a védett lápi
szitakötőnek is a Fertő
egyes víztestjein.
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Ami a szem előtt van

Mendikálás Győrújbaráton

Kis történet kedves embereknek!

December 14-én az Apor Kollégium diákjai a győrújbaráti Idősek
Otthonában mendikáltak. Az Otthon lakói nagy szeretettel fogadták a régóta várt fiatalokat, akik a karácsonyi énekek mellett még
apró ajándékokkal is készültek. A kollégium minden diákja a saját
kezével készített borítékokban egy-egy kedves gondolatot, idézetet helyezett el. Ezek átadásakor néhányan könnyekig hatódtak
és nagyon hálásak voltak ezért az apró gesztusért. Sokan együtt
énekeltek a mendikálókkal. Az idősek felidézték magukban fiatalságuk legkedvesebb emlékeit. Ez a látogatás a gyermekek számára is nagyon megható és tanulságos volt. Karácsonykor nem
az ajándék értéke számít, csak az, hogy szívből adjuk.
 Sági Anna

Két utazó angyal megállt, hogy az éjszakát egy tehetős család házában töltse el.
A család udvariatlan volt, és megtagadta az angyaloktól, hogy a nagy ház vendégszobájában pihenjék ki magukat. Ehelyett egy picike helyet kaptak a hideg
pincében. Amikor kinyújtóztak a kemény padlón, az idősebb angyal meglátott
egy lyukat a falon és kijavította azt. Amikor a fiatalabb angyal kérdezte, miért, az
idősebb angyal így felelt:
"A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak."
A következő éjjel mindketten egy nagyon szegény, de vendégszerető paraszt és
felesége házában pihentek. Miután azok azt a kevés ételt is megosztották velük,
amijük volt, átengedték az angyaloknak az ágyukat, ahol ők jót aludtak. Amikor a
következő napon a nap felkelt, az angyalok könnyek között találták a parasztot
és a feleségét. Az egyetlen tehenük, akinek a teje az egyedüli bevételük volt,
holtan feküdt a mezőn.
A fiatal angyal dühös lett és kérdezte az idősebbet, hogyan hagyhatta, hogy ez
megtörténjen. Az első embernek mindene megvolt, mégis segítettél neki, vádolta. A második családnak kevese volt, és hagytad, hogy elpusztuljon a tehenük.
"A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak, mondta ismét az idősebb angyal."
Amikor a nagyház hideg pincéjében pihentünk, észrevettem, hogy a falon lévő
lyukban arany van. Mivel a tulajdonos olyan mohó volt és nem akarta megosztani szerencsés sorsát, betapasztottam a falat, hogy ne találhassa meg.
Amikor a utolsó éjszaka a paraszt ágyában aludtunk, jött a halál angyala, hogy
elvigye a feleségét. Helyette odaadtam a tehenet.
"A dolgok nem mindig azok, aminek látszanak."
Néha pontosan az a jó, ami történt csak a dolgok nem annak mutatkoznak,
aminek kellene. Ha bízol, csupán arra kell hagyatkoznod, hogy minden
eredménynek megvan az előnye.
Amíg nem telik el egy kis idő, ezt nem veszed észre....
Néhány ember eljön az életünkbe, és gyorsan elmegy…
Néhány ember barát lesz és marad egy kicsit... gyönyörű nyomokat hátrahagyva
a szívünkön ...
A tegnap: történelem!
A holnap: misztérium!
A ma: ajándék!
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Mendikálás A Szent Anna Otthonban
December 18-án a kollégisták ismét mendikálni indultak, de ezúttal csak ide a szomszédba régi, idős ismerőseikhez a Szent Anna
Otthonba. Ezt a szép délutánt is lázas készülődés előzte meg,
mindenki nagy-nagy szeretettel készítette ajándékait a lakóknak.
Először közösen a kápolnába mentünk, ahol Csaba bácsi köszöntötte az egybegyűlteket és egy imával megadtuk a délután alaphangulatát.
Három csoportra osztottak bennünket a nagy létszámú jelentkezőknek köszönhetően. Minden csoport élén egy-egy nevelő állt,
akiknek a segítségével elkezdődtek a megható éneklések épületrészenként. Szobáról szobára járva köszöntöttük a lakókat, akik
már nagy szeretettel és lelkesen vártak bennünket. Nagyon sok
nénivel és bácsival együtt sírtunk meghatódottságunkban. Rengeteg finomságot kaptunk, többek között szaloncukrot, süteményt,
gyümölcsöt. Csodálatos érzés volt az idősek arcán látni a mosolyt, melyet mi okoztunk nekik ezzel a délutánnal.
 Staudt Eszter
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Teaház a győri Szent Anna Otthonban
Idei tanévünk második teaházán mindannyiunk örömére egy különleges, mindenki számára szeretett helyszínen a Szent Anna Otthon első emeleti társalgójában gyűltünk össze egy kis délutáni teázásra. Már napok óta készültünk a kedves idős ismerőseinkkel való találkozásra. A finom tea mellett vendéglátóinknak hála, mélyebben megismerhettük fiatalabb koruk vidám, eseményekkel teli történeteit. A néhány együtt töltött felejthetetlen óra megfelelő alkalom volt mindannyiunk számára egy csodálatos beszélgetésre, kikapcsolódásra, valamint új ismeretségek kötésére.
 Palotás Anna
Látogatás az Anya- Csecsemő– és Gyermekotthonban
2012. november 26-án hétfőn a B. csoport, valamint néhány végzős lány Márti néni vezetésével látogatást tett a győri Anya- Csecsemő és Gyermekotthonban. A gyerekek nagy örömmel fogadtak
bennünket. A kollégisták egyik fele a három évnél idősebb gyerekekkel foglalkozott, akik nagy élvezettel énekeltek, játszottak velünk, s később még a lego-k is előkerültek, melyekből kicsik és nagyok egyaránt önfeledten építgettek. A csapat másik fele az emeleten a három éven aluli gyerekekkel foglalkozott. Meséket olvastunk nekik, valamint az építőkockákból szép várakat és egyéb dolgokat építettünk. A legapróbbakat pedig felváltva dajkáltuk. Nagy
örömet okozott nekünk, hogy a legkisebb kisfiút Jánoskát karjainkban tarthattuk, dajkálhattuk. Valószínűleg ő is nagyon élvezte a kényeztetést, mert rengeteget nevetett, és végül el is aludt egyikünk
kezében. Sajnos nagyon gyorsan eltelt ez a délután, látogatásunkat egy kis süteményevészettel zártuk. A gyerekek nagyon örültek
nekünk, valamint ajándékainknak. Fáradtan, de élményekben és
szeretetben gazdagon tértünk vissza a kollégiumba és nagyon várjuk a következő találkozást.
 Édes Regina
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Új diákjaink bemutatják lakóhelyük
templomait: 2. rész
Héreg
Szent László Plébánia
1730-ban a templom romjait lebontják és a
régi alapokon 1737-ben újat építenek, amelyet
1825-ben Rudnay prímás kibővíttet. Az egyházi tulajdonban levő plébániaház műemlék jellegű. 1765-ből származik, de 1892-ben megnagyobbították. A műemlék templomot 1828ban, 1946-ban és 1987-ben renoválták. A legutóbbi felújítás alkalmával a templombelsőt és a plébániaházat festették újra. Ez utóbbit a Szent Erzsébet
Karitászközpont bérli szegény gyerekek táboroztatására.
 Kozák Kimberli

Mezőkövesd
Szent László templom
A XIV. századi gótikus alapokra épült XVIII. században
bővített templom előtt Szent László és Szent Imre herceg szobrát nézhetjük meg. A műemlék jellegű templom helyén a XIII. században már állt egy gótikus
templom. Ennek hajóját 1786-ban a meghagyott szentély kivételével lebontották és kereszt alakban meghosszabbították. A barokk stílusban megvalósított bővítés 1770-ben fejeződött be. Új tornyot 1898-ban,
majd az 1956-os forradalomban megsérült helyett 1960-ban kapott. A freskókat
a város szülötte, Takács István festőművész készítette. A Szent László templom Mária-kápolnájának freskói egyházművészeti jellegük mellett valóságos
kultúrtörténeti értéket képviselnek. Megörökítik a matyó nép minden korosztályának népviseletét. Hunyadi János és I. Ferenc József egykori látogatását is
emléktábla őrzi.
 Guba Sára
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