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Harang csendül,  A templomba  
Ének zendül,  Hosszú sorba  
Messze zsong a hálaének,  Indulnak el ifjak, vének,  
Az én kedves kis falumban  Az én kedves kis falumban  
Karácsonykor  Hálát adnak  
Magába száll minden lélek. A magasság Istenének. 

 
 
Minden ember  Mintha itt lenn  
Szeretettel  A nagy Isten  
Borul földre imádkozni,  Szent kegyelme súgna, szállna,  
Az én kedves kis falumba  Az én kedves, kis falumban  
A Messiás  Minden szívben  
Boldogságot szokott hozni. Csak szeretet lakik máma. 

VIII. évfolyam 2013. 2. szám 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
 

Ezúton kívánunk minden kollégistának, 
nevelőnek és kollégiumi dolgozónak vala-
mint a hozzátartozóknak kegyelmekben 
gazdag békés karácsonyi ünnepeket és 
sikerekkel teli boldog új esztendőt valamint 
kollégistáinknak sikeres félévzárást! 
 
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
 

A szabadság nem abban áll, hogy választ-
hatunk jó és rossz között, hanem abban, 
hogy egyre inkább a jó felé haladunk. 
A megbocsátás abban áll, hogy a másikat 
mindig újnak látjuk. 
 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
 

Boldogok a tiszta szívűek, ők meglátják az 
Istent. Mt 5,8 
 
A HÓNAP SZENTJE: 

ISTENES SZENT JÁNOS 
 

Egyszerű, portugál vallásos család fia. 
Nyolc éves korában szülei szállást adtak 
egy papnak, aki Madridba igyekezett és 
lelkesedéssel beszélt a spanyolok vallásos 
életéről. Amikor a pap eltávozott, János 
megszökött otthonról: Madridba akart 
menni. Három hét eredménytelen kutatás 
után, édesanyja belehalt bánatába, édes-
apja pedig felesége halála után belépett 
testvérnek a ferencesekhez. 
Jánost egy kis spanyol város pásztorainak 
vezetője fogadta házába. Juhai őrzését 
bízta rá, cserében nevelésben részesítet-

te: megtanult írni, olvasni, számolni, és a 
gazdálkodásban is kiképezték. Végül már 
az egész birtokot ő vezette egyedül. A 
gazda végleg a családjához akarta kötni 
úgy, hogy lányát feleségül adja hozzá. 
János úgy gondolta, hogy a házasság 
nem neki való, így elszökött a birtokról. 
Negyvenkét évesen már birtokában volt a 
nagy hivatáshoz szükséges belső érett-
ségnek, és egy zarándoklat alkalmával 
világos lett előtte Isten hívása: a rászoruló 
szegény betegeken kell segítenie. 
Éjszaka fát gyűjtött az erdőben, s nappal 
eladta. Árából élelmet és orvosságot vásá-
rolt a vagyontalan betegeknek. Szentségé-
nek híre elterjedt, és nemsokára már nem 
kellett kéregetnie; az emberek odahozták 
neki a szükséges dolgokat, és a granadai 
érsek is erőteljesen támogatta úgy, hogy 
egy nagyobb házat tudott bérelni a bete-
gek számára. 
A betegek szolgálatában, megfeszített 
munkában eltöltött 13 év meglehetősen 
felőrölte erejét. Miután az érsek föladta 
neki a betegek szentségét, Istenes János 
(mely nevet az emberek adtak neki)
meghalt ötvenötödik születésnapján. 
Műve egyre jobban elterjedt, végül har-
minchat évvel a szent halála után V. 
Sixtus pápa kánonilag is megerősítette a 
közösséget Irgalmas testvérek néven. A 
rend az egész világon elterjedt, 1980-ban 
már 189 rendházban 1755 szerzetes tevé-
kenykedett. 

Istenünk, ki az irgalmasság lelkét Szent 
Jánosba árasztottad, kérünk, add, hogy a 
szeretet cselekedeteit gyakorolva válasz-

tottaid közé kerüljünk országodban! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 
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Iskolánk és kollégiumunk épületegyüttese 
idén ünnepelte felszentelésének 20. évfor-
dulóját. Ezt a jeles napot hosszú előkészü-
letek előzték meg. Szinte év eleje óta kö-
vethettük figyelemmel az iskola előtti tér 
szépülését valamint az Apor emlékmű gya-
rapodását. Ásványi Balázs tanár úr vezette 

gimnazista csapat fáradtságos munkával készült az ünnephez mél-
tó drámajátékkal. A művészeti oktatásban részt vevő diákok pedig 
óriási plakátokkal jelenítették meg intézményünk jellegzetességeit. 
Mindenki nagy izgalommal várta az Apor szobor felállítását, ami 
november 7-én meg is érkezett az iskola előtti térre. 
A három napos jubileumi ünnepségsorozat első napján november 
8-án pénteken az iskola tanulói valamint vendégei megtekinthették 
Ásványi Balázs tanár úr felkészítésében a gimnazistáink által előa-
dott Becket Tamás életútjáról szóló drámajátékot. Ezután 
Benkovich Ferenc atya Boldog Apor Vilmos vértanú püspök életé-
hez kapcsolódóan tett tanúságot. Szombaton Dr. Pápai Lajos me-
gyéspüspökünk mutatott be szentmisét, melynek keretében került 
sor az Apor Vilmos emlékmű felavatására. A diákok, tanárok, hoz-
zátartozók valamint a meghívott vendégek hálaéneke zengett a 
falak között. Rengeteg köszönettel tartozunk Ferenc atyának fá-
radtságos munkájáért és ezúton is sok erőt és kitartást kívánunk 
további teendőihez.  
Kollégiumunkban a következő héten is folytatódott a megemléke-
zés. Rajzpályázatot hirdettek nekünk nevelőink, melyen Apor Vil-
mos püspökünk életének különböző állomásairól készítettünk cso-
portonként plakátokat, melyekből kiállítás is készült. A díjkiosztó 
esten a csapatok nagy izgalommal gyűltek össze a díszteremben. 
A zsűri döntése alapján a „C.” csoport került a dobogó legfelső fo-
kára, akiket az „F.” illetve „B.” csoport követett a 2. és a 3. helyen. 

� Müller Fanni 

Iskolánk húsz éves jubileuma 
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Das Dietmarsische Lügenmärchen Märchen 
 

Ich will euch etwas erzählen. Ich sah zwei gebratene Hühner fliegen, flogen 
schnell und hatten die Bäuche gen Himmel gekehrt, die Rücken nach der 
Hölle, und ein Amboss und ein Mühlstein schwammen über den Rhein, fein 
langsam und leise, und ein Frosch sass und frass eine Pflugschar zu 
Pfingsten auf dem Eis. Da waren drei Kerle, wollten einen Hasen fangen, 
gingen auf Krücken und Stelzen, der eine war taub, der zweite blind, der 
dritte stumm und der vierte konnte keinen Fuss rühren. Wollt ihr wissen, 
wie das geschah? Der Blinde, der sah zuerst den Hasen über Feld traben, 
der Stumme rief dem Lahmen zu, und der Lahme fasste ihn beim Kragen. 
Etliche, die wollten zu Land segeln und spannten die Segel im Wind und 
schifften über grosse Äcker hin: da segelten sie über einen hohen Berg, da 
mussten sie elendig ersaufen. Ein Krebs jagte einen Hasen in die Flucht, 
und hoch auf dem Dach lag eine Kuh, die war hinaufgestiegen. In dem 
Lande sind die Fliegen so gross als hier die Ziegen. Mache das Fenster 
auf, damit die Lügen hinausfliegen. 
 
 

The Ditmarsch tale of wonders Fairytale 
 

I will tell you something. I saw two roasted fowls flying; they flew quickly 
and had their breasts turned to heaven and their backs to hell, and an anvil 
and a mill-stone swam across the Rhine prettily, slowly, and gently, and a 
frog sat on the ice at Whitsuntide and ate a ploughshare. Three fellows who 
wanted to catch a hare, went on crutches and stilts; one of them was deaf, 
the second blind, the third dumb, and the fourth could not stir a step. Do 
you want to know how it was done? First, the blind man saw the hare 
running across the field, the dumb one called to the lame one, and the lame 
one seized it by the neck. There were certain men who wished to sail on 
dry land, and they set their sails in the wind, and sailed away over great 
fields. Then they sailed over a high mountain, and there they were 
miserably drowned. A crab was chasing a hare which was running away at 
full speed, and high up on the roof lay a cow which had climbed up there. In 
that country the flies are as big as the goats are here. Open the window, 
that the lies may fly out. 

Grimm mese németül és angolul 
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SUDOKU KITÖLTÉSE:  
A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS  

EGYSÉGÉBEN SZEREPELJENEK A SZÁMJEGYEK 1-9-IG ISMÉTLŐDÉS NÉLKÜL! 

FÜLLEN SIE DIESES ENGLISCHE KREUZWORTRÄTSEL AUS. IHRE NACHRICHT WIRD NACH 
DEM AUSFÜLLEN IM GRAU HERVORGEHOBENEN LÖSUNGSFELD SICHTBAR 
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November 13-án csütörtökön ismét meglátogattuk az Anya– Cse-
csemő– és Gyermekotthon lakóit, akik már régi ismerősként kö-
szöntöttek minket nagy-nagy szeretettel. Ezen a délutánon nem-
csak mi zökkentettük ki az ott élő gyerekek életét a megszokott 
kerékvágásból. Megérkezésünkkor két csapatra váltunk. Az egyik 
csoport az 5-7 éves korosztály tagjaival énekelgetett karácsonyi 
dalokat, a másik csapat pedig az emeleten játszadozó kisebb 
gyerekekhez csatlakozott. Majd az otthon lakóival közösen meg-
nézhettünk egy interaktív előadást Harisnyás Pippi történeteiből, 
melyekbe közülünk is kerültek szereplők. Az előadás befejeztével 
elbúcsúztunk kis kedvenceinktől, majd a viszontlátás reményében 
visszatértünk kollégiumunkban. 
 � Staudt Eszter 

December 11-én kollégisták lelkes csapata készülődött a Márta 
néni által szervezett Bárczi Gusztáv Gyermekotthon lakóinak láto-
gatására. Az Otthon számára a kollégisták adományokat gyűjtöt-
tek: tisztálkodó szereket valamint édességet ajándékoztunk szá-
mukra, amiknek nagyon örültek a gyerekek. Márta néni legna-
gyobb örömére az idén is sokan jelentkeztek közülünk erre a ked-
ves délutáni programra. Megérkezésünk után különféle játékokat 
játszottunk a gyerekekkel, melyeket az előző napok során gondo-
san megterveztünk, valamint sokat énekeltünk, melyet társaink 
gitáros kísérete még szebbé tett. Épp az egyik kisfiú születésnap-
ja is látogatásunk időpontjára esett, így őt is vidám gitáros ének-
kel köszönthettük fel. A látogatás végén fájó szívvel mondtunk 
búcsút az otthon kedves kis lakóinak, majd csapatunk indult visz-
sza a kollégiumba. Köszönjük ezt a kellemes délutánt! 

� Molnár Anita 

Látogatás az Anya- Csecsemő– és Gyermekotthonban 

Látogatás a Bárczi Gusztáv Kollégium és  

Különleges Gyermekotthonban 
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Novemberben a kollégisták két érdekes előadáson is részt vehet-
tek. Az első egy pályaválasztási előadás volt a 11-12. évfolyam 
számára, melyet a győri Munkaügyi Központ két előadója tartott, a 
munkaerő-piaci elvárásokról, többek között felsorolták a túltelített 
és a hiányszakmákat a nyugat-dunántúli régióban, valamint taná-
csokkal láttak el bennünket, melyeket mi szívesen fogadtunk. 
A második egy interaktív előadás volt a szenvedélybetegségekről a 
7-9. évfolyamosok részére. Itt tanulságos filmbejátszásokat néz-
tünk, majd hallhattunk többek között az internetes játékszenvedély-
ről, az alkohol, cigaretta valamint a kábítószerek iránti érdeklődés 
kivédéséről, kialakulásáról, veszélyeiről, következményeiről, a rá-
szokás fokozatairól, a függőség kialakulásáról, valamint a leszoká-
si gyógymódokról. � Gyüszi Katalin & Dákai Szabina 

Csend honol a szobába, 
Hó borul a világra. 
Régen áll a karácsonyfa, 
Az ajándék kész karácsonyra. 
 
Megszólal egy csengettyű, 
A szobába sok gyerek jő. 
Sorba ülnek a fa köré, 
Baba ül a Mama ölén. 
 
Kibontják az ajándékot, 
Itt labda, kismackó meg ott. 
Ez mind bejárja a világot, 
Boldog karácsonyt kívánok! 

Novemberi előadásaink 

Hidász Glória 
Családi karácsony 

Illusztráció: Pisch Csenge 
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Őrségi 

Nemzeti Park 
 

Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt 
gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őr-
állókat telepítettek. Innen a táj neve Őrség. Az Őrségi Nemzeti Park magá-
ba foglalja az Őrséget, a Vendvidéket, a Rába folyó szabályozatlan völgyét, 
Szentgyörgyvölgy környékét. Az itteni táj 111 védett növényfajnak ad ott-
hont. Az Őrség májusban a legszebb, üde zöld erdők, mesebeli tarka rétek 
fogadják az idelátogatót. A száraz domboldalak kaszáló rétjein a legkülön-
bözőbb színek keverednek tarka virágszőnyeget alkotva. Áprilisban kockás-
liliomra bukkanhatunk, má- jusban a zergeboglár tojássárga 
színű virágai tűnnek elénk, vagy a szibériai nőszirom alkot 
lila tengert. A terület legjel- lemzőbb erdőtársulásai az 
erdeifenyvesek, melyek miatt "gyántásországnak" is neve-
zik e vidéket. A cserjeszint jellegzetes növényei a boróka, a 
szőrösnyír, a kutyabenge.  A nemzeti park jellemző élőhelyei 
változatos állatvilágnak adnak otthont. A tiszta vizű pata-
kok jellemző faja a folyami kagyló és a folyami rák. A gerinctelenek közül 
említést érdemel a sokak által ismert szarvasbogár. A kétéltűek közül 12 
békafaj és mind a négy hazai farkos kétéltű egyedei előfordulnak. A madár-
világot főként az erdőkhöz kötődő fajok képviselik. Európa legkisebb mada-
rainak a sárga- és a tüzesfejű királykának országos jelentőségű állományai 
élnek a nemzeti park fenyveseiben. Évente változó számban költ itt a fenyő-
magot fogyasztó keresztcsőrű és a finom füttyéről könnyen felismerhető 
süvöltő. A nedves rétek globálisan veszélyeztetett fészkelője a haris tavasz-
szal és kora nyáron hallatja "reszelő" hangját. Az emlősök közül faunisztikai 
érdekesség három denevérfaj, a horgasszőrű-, a nagyfülű- és a fehérszélű 
denevér előfordulása. A kisebb termetű ragadozó emlősök közül a nyest és 

a nyuszt fordul elő nagyobb szám-
ban, valamint a fokozottan védett 
vidra jellegzetes nyomait is felfedez-
hetjük a Rába és tavaink környékén. 

Nemzeti parkjaink 
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A Kisalföld egyik jellegzetes kistája a Rábaköz. Délen és kele-
ten a Rába határolja, nyugaton a Répce, északon a két folyó 
hordalékkúpja választja el a Hanságtól. Ha a Szigetköz a Duna 
ajándéka, akkor a Rábaközt a Rábának köszönhetjük. Messze 
földön híres népművészete, szép viselete (Dör és Szany). Tán-
caik közül a kónyi, kapuvári, szanyi verbung országosan is-
mert, de legalább ilyen híres a gyertyás legénytánc és a szár-
földi dús. A Rábaköz világszerte ismert hímzései szorosan 
összefüggenek a népviselettel, hiszen ezek teszik őket olyan 
díszessé, gyönyörűvé. Az egyszínű piros mellett a kék, ritkábban fekete 
színt használtak. A sokszínű párnák, terítők ma is a rábaközi lakások díszei. 
Kedvelték a kazettás szerkezetet, az életfa motívumot, a virágokat, a növé-
nyi indákat és a madarakat. A szálán-varrott, a keresztszemes és a vagdalá-
sos technikák mellett a fehérhímzés egyik fajtáját, a pókozást főként 
Hövejen művelik. 
A Rábaköz népviseletéből a kapuvári, a csornai és a szanyi viselet igényes-
ségét, művészi értékét kell kiemelni. A női viselet anyaga (bársony, selyem, 
brokát…), színvarázsa méltán nyerte el mindenki tetszését. A pillangós ko-
bak jellegzetes fejdísz volt, a kendők (Kapuváron a tilámli, Csornán az 
aranyfonalas és aranypecsétes) valóságos remekművek. Az alsóruhák házi 
vászonból készültek. A vitnyédi, a szili hagyományos viselet a fentiekkel ha-
sonlóságot mutat. A kivetkőzést követően a 40’-50’-es évektől a néptánccso-
portok szereplésein gyönyörködhetünk a XIX. századtól elterjedt ünnepi 
népviseletekben. A hétköznapi viselet egyszerűbb, kékfestő, vagy karton 
anyagból készült. 
A népi fafaragás kiemelkedő művészeti ág. Az egyszerű faeszközöket saját 
szükségletre maguk készítették. A népművészeten belül a pásztorművészet 
remekei legeltetés, vagy delelés közben születtek. A juhászok ismerték a 
spanyolozás, a karcolás, az ékrovás és az ólmozás technikáját. A fa mellett 
csont- és szarufaragásban a győri alkotók jeleskednek. 
A néphagyományt kérlelhetetlenül irtja az élet. Ezzel szembeszállni remény-
telennek tűnő vállalkozás. De magyarságunk, szülőföldünk értékeinek őrzé-
se kötelességünk, ha nem akarunk gyökérvesztettek lenni. 
A Rábaköz ontja értékeit a mai ember számára. Táji szépségeit, történelmi 
emlékeit, hagyományait, művészetét csak meg kell ismernünk, meg kell láto-
gatnunk, hogy megszerethessük. 
 � Vitáris Kitti 

Népművészet: Rábaköz 
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December 5-én csütörtökön este kollégiu-
munk dísztermébe látogatott a Mikulás, 
akit vidám énekekkel fogadtunk, melyek 
alá Csaba bácsi adta a gitárkíséretet. Ezt 
követően egy szívet melengető színdara-
bot nézhettünk meg közösen, melyet Mar-

ton Johanna és Honvéd Veronika végzős tanulók tanítottak be a 
szereplőknek. Majd egy rövid kisfilmből tanulhattunk arról, hogy 
milyen jócselekedeteket végezhetünk embertársainkkal magunk 
is a szeretet ünnepéhez közeledvén.  
Ezután közösen átvonultunk a tornacsarnokba, 
ahol kezdetét vette a már hagyományossá váló 
Mikulás-kupa, Péter bácsi szervezésében. Vidám 
váltóversenyekben mérhette össze ügyességét a 
kollégium hét tanulócsoportjának nyolc-nyolc fős 
csapata. Futottunk ugrálókötelezés közben, majd 
szemeteszsákokban, négykézlábon mászva terel-
gettünk fújva ping-pong labdát. Végül, de nem 
utolsó sorban egy izgalmas kidobó részesei is lehettünk, melyet 
Szabó Anna 11. osztályos tanuló a „B.” csoport lelkes tagja nyert 
meg. Ezzel természetesen még nem ért véget a móka, mivel ta-
karodó előtt mindenkinek ki kellett tennie a szobájának ajtaja elé 
egy pár kitisztított cipőjét, amibe másnap reggelre minden kollé-
gistát az egész féléves jó magaviseletéért, valamint szép tanul-
mányi eredményéért a Mikulás és segítői egy kis aprósággal jutal-
maztak. Köszönjük az egész kollégium diákseregének a nevében 
a szép kollégiumi estét megszervezőknek a fáradozást, a Miku-
lásnak valamint a segítőinek pedig az éjszaka folyamán a cipőink-
ben elrejtett finomságokat. A szurkolók nevében pedig köszönjük 
a versenyzőknek a vidám perceket, melyeket a sorversenyek alatt 
nyújtottak számunkra!   ☺ 

� Édes Regina 

Mikulás napja kollégiumunkban 
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November 5-én kedden rendhagyó csoportfoglalkozáson vehettek 
részt a kollégisták, melynek keretében megemlékeztünk a fiatalok 
védőszentjéről: Szent Imre hercegről. 
Két nagy csoportra osztottak bennünket életkor szerint. A tíz, tizen-
egy valamint a tizenkettedik évfolyamosok az iskola kápolnájában 
a Tiszta Szívek Mozgalom tagjaival közösen emlékeztek meg 
Szent Imréről. Egyetemista tanúságtevőket hallgattunk meg a tisz-
taság megtartásáról. A megható élettörténetek mellett énekeltünk 
az Úr dicséretére, köszönjük Marek Laci bácsi gitárkíséretét! 
A tanúságtevők Kriszti néni révén jutattak el hozzánk, aki a Tiszta 
Szívek győri mozgalmának egyik vezetője. A fiatalok elmondták, 
hogy egyre többen csatlakoznak a mozgalomhoz és remélik, hogy 
közülünk is jó páran kedvet kapnak hozzá. Az egyetemisták közül 
ketten már a tisztasági gyűrűt is felhúzták. Az ő életükben nagyon 
fontos szerepet tölt be ez a kis jelkép. Őszintén, gátlások nélkül 
meséltek nekünk tapasztalataikról. Próbáltak minket, jelenlévőket 
is a jóra inteni. 
Köszönjük, hogy eljöttek és megosztották velünk érzéseiket, bizto-
san az idén is, mint más években is több kollégista csatlakozik 
majd hozzájuk! Az imaest a tisztaság litániájával zárult. 
A kollégisták másik része a hét, nyolc valamint a kilencedik évfo-
lyamosok a díszteremben egy vetélkedőn mérhették össze tudásu-
kat az árpádházi szentek életéről. 
Nyolc csapatot alkottunk, a csapatokba való besorolás sorsolás 
útján zajlott. Öt érdekes feladatot kaptunk, melyek között szerepelt 
például: képfelismerés, puzzle, évszámokkal, eseményeket kellett 
összekötni, valamint sok-sok felsorolt névből kellett kiválasztani, 
hogy ki melyik szent életében játszott szerepet. A feladatokat a 
zsűri pontozta, majd a vidám vetélkedő végén kihirdették az első 
három helyezettet. Minden csapat szépen teljesített, nagyon szo-
ros verseny volt! Köszönjük az élménydús estet a szervezőknek! 

� Müller Fanni & Dákai Szabina 

Szent Imre nap 
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Szabadon álló, egyhajós templom, déli homlok-
zati toronnyal. A szentélyhez kétoldalt négyzet 
alaprajzú sekrestye, illetve grófi kápolna csatla-
kozik. Berendezése: főoltár, festmények, szó-
szék, padok, 1770 körüli időkből való, orgonája: 
1830-ból. Építtette gróf Esterházy Imre és Klára 
1760 körül. 1913-ban gróf Esterházy Béla felújít-
tatta.A templom mellett áll egy Nepomuki Szent 
János szobor, a templomkertben feszület, fém 
alakokkal és Lourdes-i barlang található. 

� Kolonics Hella 

Az apátságot 1182-ben III. Béla alapította, s a 
magyarországi ciszterci apátságok között rend-
kívül jelentős szerepet töltött be. A török ura-
lom során elmenekültek a szerzetesek, s maga 
Zirc is hamarosan lakatlanná vált. Az 1700-as 
évek elején a sziléziai ciszterci apátság élesz-
tette újra a zirci apátságot és telepítette be a 
falut. 1748-ra épült fel a templom. Gazdag be-
rendezése 1770-re készült el. 
Legértékesebb látnivalói a Boldogságos Szűz 
Mária mennybevitelét ábrázoló Maulbertsch-oltárkép, a Wagmaister-
freskók és a koncertorgona. 1982-ben, alapításának 800 éves évfordulójára 
a templom basilica minor rangot kapott a pápától. 

� Takács Vivien 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  2. rész 

Zirc 

barokk apátsági temploma 

Bakonyszombathely 

Szent Imre templom 


