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Boldog Apor Vilmos
püspök

1892-1945



Előszó

Báró Apor Vilmos 1892. február 29-én született székely főnemesi családból. 
Középiskolai tanulmányait jezsuita kollégiumban végezte, majd az innsbrucki 
egyetemen tanult teológiát, ott is doktorált.

1915-ben szentelték pappá. Gyulán káplán, katonalelkész egy kórházvonaton, 
majd 1918-tól plébános. Foglalkoztatták a szociális problémák, mindenkor fölka
rolta a szegényeket, de különösen az ifjúságot.

1941. március 2-án foglalta el a győri püspöki széket. Bátran szembeszállt az 
erőszakos törekvésekkel, mindent elkövetett az üldözöttek védelmében. Vértanú- 
halálát is az okozta 1945. április 2-án, hogy a város elfoglalása után életét kockáztatta 
a Püspökvárba menekült asszonyokért, lányokért.

Hamvai a győri karmelita templom sírboltjában nyugodtak 1986. május 23-ig. 
Azóta a mártír püspök sírja a győri bazilika Szent László-kápolnájában található.

Röviden ennyi egy halandó életrajza. Róla viszont már életében tudták kortársai, 
halálától kezdve pedig tudjuk mi is, hogy szent volt. Minden cselekedetét mély hitétől 
megvilágítva, bátor tanúságtétellel végezte. Felismerte az értékeket.

Unokaöccse révén kapcsolatba került a budapesti marista iskolával. Kifejezte a 
rend még ma is élő tagja felé azt az óhaját, hogy mennyire örülne, ha székvárosában 
letelepednének.

A gyilkos golyó kioltotta az 
övéit védő főpásztor életét, az 
önkényuralom elsöpörte a ma
risták rendjét hazánkban. így 
a testvérek méginkább tanú
je lét adták karizm áiknak a 
világm isszióban olyannyira, 
hogy a hazánkban bekövet
kezett politikai fordulat után 
Charles H ow ard rendfőnök 
lelkiism eretében  kötelezve 
érezte magát a köszönetre és 
az újrakezdésre. Ezért küldte 
el hozzánk Rémi Vericel test
vért, hogy tájékozódjon a lehe- 

A vértanú püspök szarkofágja a győri bazilikában tőségekről.

„Ha a búzaszem nem esik a földbe, és el nem hal,
egyedül marad, de ha elhal, sok termést hoz." (Jn 12,24)
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Az egyházi iskolák javarésze ötven évig hallgatásra kényszerült. A rend választása 
a magyar egyház újraéledésekor városunkra esett. Ebben az időben már tárgyalások 
folytak a Szentlélek egyházközség által létrehozott Apor Alapítvány és a városvezetés 
között egy egyházi iskola felépítésének tervéről. Mi a gondviselő Isten ujját ismertük 
fel a rend döntésében, amikor felépítendő iskolánkat választották.

Ezután m indannyiunk közös összefogásával elkezdődött az építkezés 
előkészítése. 1992. április 4-én, Apor püspök úr temetése napján ünnepelhettük 
az alapkőletételt, s a „búzaszem-élet" csodálatos tevékenységét hamarosan meg is 
tapasztalhattuk az építkezés során.

Külföldi jótevők, marista tartományok testvérei siettek támogatni a zsenge 
növekedést; önkéntes segítők százai vették ki részüket szombatról szombatra a 
hangulatos, de nem egyszer embert próbáló téglaszállításokból. Minden jószándékú 
segítő kéz és fillér megtalálta helyét az építkezés során. így épült fel Apor püspök 
úr iskolája, majd 1993. szeptember 1-jén elérkezett az első, boldog tanévnyitó. Azóta 
- mint éltető kovász - boldog vértanú püspökünk lelke formálja a Mária Iskolatest
vérek vezetésével a testben, szellemben és lélekben felnövekvő diákságot.

Bízom benne, hogy a jubileumi ünnepség s a most megjelent emlékkönyv 
sokakban felébreszti azt az igaz lelkiiletet, amely iskolánk névadóját is éltette. 
O úgy szolgált mindvégig, élete feláldozásáig, mint isteni Mestere. Jézus áldozatát,



a szentmisét naponta bemutatta. Amikor azon az 1945-ös nagypéntek erre - az 
egyház előírása szerint - nem volt módja, akkor lett másokért felajánlott élete az 
Úr előtt „elfogadott áldozat".

M i, akik vértanú püspökünk iskolájának falai között készülünk az életre, 
munkánkkal egy szép jövőt szeretnénk mutatni diákjainknak, próbáljuk ugyanazt 
a „búzaszem-életet" élni, hogy ha majd egyszer a mi testünk is érett kalászként a 
földbe hull, lelkünk vele találkozzék az atyai Otthonban.

Győr, 1998. október 16-án

Benkovich Ferenc
pápai prelátus



A rézhenger többek között taralmazza az alapítólevelet, 
egy csodás érmet, és egy a Tábor hegyéről származó szikladarabot



filapítóbél

A győri Szentlélek egyházközség Isten nevében és báró altorjai 
Apor Vilmos vértanú püspök emlékére, szellemi és leüti örökségének 

folytatására 1992. április 4-én elhelyezi az Apor Vilmos 
Iskola alapkövét. Az iskola hű lován lenni a püspök szent életéhez, 

aki felkarolta a szegényeket és szenvedőket, védte az üldözötteket. Támogatta 
a keresztény nevelés és oktatás ügyét. Az alapítandó iskolában folyó nevelést 

óhaja szerint a Mária Iskolatestvérek rendje vezeti. Apor Vilmos püspök utolsó 
szavai iránymutatóul szolgálnak az e falak közt élő, 

tanuló és imádkozó nemzedékeknek.
Ezek a szavak a szellemi végrendeletet adják nekünk:

„M ég egyszer üdvözlöm papságomat.
Köszönöm szerető ragaszkodásukat, s kérem, tartsanak meg emlékezetükben. 

Legyenek hűek az Egyházhoz, hirdessék bátran az evangéliumot! 
Segítsék romjaiból felépíteni szerencsétlen magyar hazánkat, és vezessék 

vissza az igaz útra szegény félrevezetett népünket!
Istenem, Atyám - a Te kezeidbe ajánlom testemet, lelkemet.

Jézus, M ária, Szent József, legyetek énvelem most és halálom óráján.
Jézus Szentséges Szíve, bízom Benned!

Fölajánlom összes szenvedésemet engesztelésül a  saját bűneimért, de 
fölajánlom papjaimért is, híveimért, az ország vezető embereiért és

ellenségeimért.
Kérem Istent, ne tulajdonítsa nekik bűnül azt, amit elvakultságukban az

Egyház ellen tesznek.
Fölajánlom szenvedéseimet az édes magyar hazáért és az egész világért. 

Szent István, könyörögj a szegény magyarokért!"





Beköszöntő

Attól kezdve, hogy az Úr Jézus a világba küldte tanítványait 
e szavakkal:

"Menjetek el az egész világra és hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtménynek" (Mk 16,15), Egyház és tanítás, Egyház 
és iskola elválaszthatatlan.

Már az első három század üldözései közepette is nagyhírű iskoláit 
alakultak: Alexandriában, Antiochiában, Cezáreában, stb. Mi lehet 
ennek az oka? Első' pillanatban arra gondolhatunk, hogy a 
keresztény vallás gyakorlásához könyv kell. Szentírás, miseszöveg, 
tehát az írás-olvasás is elválaszthatatlan a vallásgyakorlástól.

De van egy mélyebb oka is. A Római Birodalomban terjedő' 
kereszténység a pogány világban, a sokistenhit, mítoszok 
világában válaszút előtt áll: hogyan hirdeti Jézus Krisztust, az Isten Fiát. És a kereszténység 
nem a mítoszt, hanem a logoszt, az értelmet választotta.

A pogány filozófusok kutatásaiban, Isten utáni "tapogatódzásaiban", irodalmi alkotásaiban 
felismerte az "igazság magvait", amit hite szerint attól kaptak, akiről ezt írja az Újszövetség: 
"Az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít, a világba jött." (Jn 1,9) Ahogy az 
őskeresztény író, Tertullianus fogalmazott: "Krisztus magát Igazságnak és nem Szokásnak 
nevezte." így a kereszténység sem szokásra, hanem az Igazságra, Jézus Krisztusra épül.

Ezt az Igazságot hirdetik a katolikus iskolák, s ezért művelik a tudomány minden ágát, 
humán és természettudományos műveltséget adva, mert meg vannak győződve arról, 
hogy egyetlen valódi igazság sem állhat szemben az Igazsággal, Jézus Krisztussal, akiben 
Isten "mindent teremtett a mennyben és a földön". (Kol 1,16)

Éppen ezért, ahogy az Egyház, az egyházi iskolák sem akarnak mást, mint szolgálni. 
Nem kérnek előjogokat, csak lehetőséget és szabadságot, hogy tanító-nevelő munkájukat 
folytathassák az Egyház és az egész magyar társadalom javára.

Ezt a nemes feladatot végzi immár öt éve az Apor Vilmos Római Katolikus Általános 
Iskola, Gimnázium, Informatikai Szakoktakás és Kollégium is. Külön öröm számomra, 
hogy a Mária Iskolatestvérek rendje vállalta az intézet vezetését. Jelenlétük a győri 
egyházmegyében a katolikus iskolahálózat és a szerzetesintézmények gazdagodását jelenti.

Minden kezdet nehéz, mégis az új iskola első öt éve alatt már bizonyított. Áldozatos 
munkájáért köszönetét mondok az iskola minden nevelőjének és dolgozójának, a 
szülőknek és támogatóknak. Diákjainknak pedig töretlen hitet és a jövőbe vetett bizalmat 
kívánok. Végül kifejezem azt a reményemet, hogy az iskola melegágya lesz új papi hivatá
soknak és a Mária Iskolatestvérek rendje is gazdagodik utánpótlásban.

Dr. Pápai Lajos győri püspök
a M KPK Iskolabizottságának elnöke
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^indent Jézusnak Mária által, 
Mindent Máriának Jézusért”



Az Apor Vilm os Iskolaközpont ötéves fennál
lásának alkalmából gratulálok, és köszönetemet feje
zem ki mindazoknak, akik létrehozták ezt az intéz
ményt, amely e rövid idő alatt csodálatos nevelési 
központtá fejlődött.

1992-ben részt vettem az alapkő letételén, s mikor 
ismét ellátogathattam az épületbe, rácsodálkoztam a 
nagyszámú önkéntes segítőre, iskolaépítőre. Hála 
legyen a közös együttműködésért, Ferenc atya állhatatos munkájáért és a nevelésre 
nyitott marista közösségért!

Ami kezdetben csupán álomnak tűnt, az ma már valóság - a győri és a Győr 
környéki fiatalok keresztény nevelésére és szolgálatára.

Köszönetemet fejezem lei a testvérek megbecsüléséért, támogatásáért a püspök 
úrnak, a városi önkormányzatnak és különösen az iskola nevelőközösségének! 
így közösen vállalják azt a feladatot, hogy a fiatalokból jó keresztényeket, erényes 
állampolgárokat neveljenek Champagnat atya pedagógiája szerint, akinek szentté 
avatása 1999 áprilisában - májusában várható.

Az ötödik évforduló jubileuma alkalmából mindenkit arra buzdítok, hogy 
közösen munkálkodjanak egy nyitott, magas színvonalú iskola megteremtésén, 
együttérezve a szenvedő világgal, a szegényekkel.

Adjunk ismét reményt a fiataloknak az életre, Jézus Krisztus követésére és a 
Szűzanya szeretetére!

A M arista Kongregáció nevében ismételten köszönetét m ondok őszinte 
jókívánságaimat kifejezve:

Benito Arbués
generális főnök



14

ccA mi jó Anyánk”



1993 szeptemberében a Mária Iskolatestvérek kö
zössége elfogadta az Apor Vilmos Katolikus Iskola- 
központ vezetését. Ignác testvér után én lettem az 
iskola igazgatója.

Champagnat atyánk, az alapító számára egy közösség, 
egy iskola olyan mint egy család, ahol mindenkinek meg
van a saját helye és felelőssége, ahol mindenki érzi a 
szeretetet és ahol jól érzi magát. Ezt az ideális társadal
mat próbáljuk építeni nap mint nap.

Egy marista iskola egy neveló'közösség is Mária körül.
Számunkra, a felnőttek (nevelők, az iskola alkalmazottai, szülők) számára Mária 

példakép. A teljes önátadás példaképe, azzal a szerény és határozott szeretettel, 
amit csak egy igaz neveléssel törődő Édesanya tud megélni teljes anyai és női 
mivoltában.

Ez a jubileum számomra mindenekelőtt azt a lehetőséget is jelenti, hogy köszönetét 
mondjak az Úrnak Máriárért, akik velünk van, Pápai Lajos megyéspüspök úrért, 
Benkovich Ferenc atyáért, egyházközségünk plébánosáért, aki bizalommal van 
irántam, a magyar Egyházért, a megújulás reményének hordozójáért, minden 
gyermekért és fiatalért, aki napról napra igaz keresztényként igyekszik tanulni, 
Önökért, szülőkért, akikkel jó együttműködni a bizalom jegyében, végül mind
nyájatokért, közvetlen munkatársaimért az iskolában (igazgatóhelyettesekért, ne
velőkért, tanárokért és alkalm azottakért), akiknek hozzáértése és szakmai 
lelkiismerete azon értékes tulajdonságok, amelyekkel az igazi marista nevelő- 
közösséget építhetjük.

Rémi testvér
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„Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus 
Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás 

Istene! O megvigasztal minket minden 
szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk 

azokat, akik szomorúak; azt a  vigasztalást nyújtva 
nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut 

nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz 
részünk Krisztus révén a  vigasztalásban is.”

(2Kor 1,3-5)

Az Apor-iskola tervezésétől kezdve, felépítése folyamán és ötéves működése 
alatt sehol sem találtam tömörebben és találóbban megfogalmazva azokat az 
érzéseket és gondolatokat, amelyek a fenti Szent Pál-i idézet nyomán élnek berniem. 
Ezek a sorok a Szűzanya Magnificatjával együtt meghatározzák mindannyiunk 
magatartását, akik most e könyvet a kezükbe vesszük. Kell, hogy őszinte hála és 
Istent áldó ima szálljon szívünkből a minket meghívó Atya felé!

Boldogok lehetünk, akik értékelni tudjuk Isten személyes kegyelmét, hogy 
tevékenykedhettünk ennek az iskolának a felépítésében, amelynek célja az ifjúság 
nevelése és lelki táplálása. Megtapasztalhattuk Isten végtelen irgalmát, hogy 
művének megvalósításába bevont minket is.

Vigasztalni igazán csak az tud, aki már egyszer meglátta saját életében az Istentől 
kapott vigaszt. Ez természetesen mindig az embert próbáló keresztviselés után 
adatik meg. Áldozat nélkül nincs igazi, tiszta öröm. Visszatekintve az építkezésre 
és az elmúlt öt év alatt kijutott szenvedésre, azt kell megállapítanunk, hogy 
mindezek mellett kijutott a krisztusi vigasztalásból is.

A Vigasztalás Anyja, iskolánk vezetőinek, a marista testvéreknek Védasszonya, 
Mária tanítson meg minket nyomdokában járni!

Tudjuk mindig nagylelkűen adni a Vigasztalás Istenét és a reménységet mind
azoknak, akihez a Gondviselő küld!

Ezért imádkozom, és igaz atyai szeretettel kérem diákjainkat: PRÓBÁLJATOK 
M IN D E N T  Ö N Z E T LE N Ü L, BÁ TO R, Á LD O ZA TK ÉSZ L E L K Ü L E T T E L  
VÁLLALN I M ÁSOKÉRT, AHOGY ÉR TETEK , ISK O LÁ TO K  FE LÉ P ÍT É 
SÉÉRT EZT SOKAN TETTÉK!

B O L D O G  A PO R  V IL M O S S E G ÍT S É G É V E L  A D JA T O K  V IG A SZT, 
ÉLETET EN N EK  A M EGFÁRADT VILÁGNAK!

Ferenc atya



Az építésről

Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont építését -a Gondviselés csodálatos 
ajándékaként- hármas szándék segítette elő.

A Mária Iskolatestvérek rendjének elhatározása, hogy M agyarországon, a 
győri egyházmegyében szerzetesi közösséget hoz létre, és így negyven évi tá
voliét után újból megveti lábát ebben az országban. Első csoportjuk 1990 őszén 
érkezett meg városunkba.

A győri Szentlélek-templomot 1987 júniusában szentelték fel a marcalvárosi 
lakótelep területén. Már ekkor sokan, bel- és külföldiek egyaránt felkeresték Ben- 
kovich Ferencet, a templom plébánosát iskolaépítési javaslatukkal. A Szentlélek 
egyházközség képviselő-testülete is támogatta ezt a tervet, melynek eredményeként 
létrejött az Apor Vilmos Iskola Alapítvány 1990-ben.

A lakótelep szélén iskola építését tervezte Győr város. Benkovich Ferenc egy leendő 
katolikus iskola terveiről kezdett tárgyalni a városi tanáccsal arról, hogy az új iskola 
alapításában az egyházközség is szeretne részt venni. Közben változtak az idők, a

lakótelep bővítése abbamaradt, a város pedig úgy határozott, hogy a telket átadja 
az Apor Vilmos Iskola Alapítványnak - épüljön rajta katolikus iskola. 1990 júni
usában létrejött a megállapodás, amely tartalmazza: az építkezéshez - melynek 
tervezett építési költsége 700 millió forint - Győr városa rendelkezésre bocsátja 
a telket, a közműveket és vállalja tizenhat tanterem építési költségét mintegy 
160 millió forint értékben.
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A meghirdetett tervpályázaton a Dimenzió Tervező Iroda munkáját fogadták 
el Czigány Tamás terveivel. Cél: belülről építkező, differenciált, az eltérő életkori 
sajátosságokat is figyelembe vevő térrendszer létrehozása, amely a szükséges 
funkcionális kapcsolatokon túlmenően sokoldalú keretet biztosít a 6-18 éves 
gyermekeket nevelő, oktató iskola számára.

A kiviteli tervek elkészülte után, 1991 szeptemberében kezdődött meg a 
huszonnégy tantermes iskolaépület alapozási munkája. Az iskolakomplexum három 
ütemben készült: az elsőben a huszonnégy tantermes általános iskola és 
gimnázium, a másodikban az aula és a tornaterem, majd a harmadikban a 
kollégium. Az alapozási munkálatokkal párhuzamosan folyamatos volt az építő

anyagok helyszínre szállítása is. A téglaszállítások szombati napokon történtek. 
Minden alkalommal a Szentlélek-templomban hirdették lei és kérték a segítséget 
a tégla fel- és lerakásához.

Alkalmanként 80-100 ezer téglát szállítottak a helyszínre a pannonhalmi 
téglagyárból. Volt olyan szombat, hogy közel kétszázan voltak jelen és 135.000 téglát 
szállítottak. Jó hangulatban teltek ezek a szombati napok. Idősek, fiatalok, gyermekek, 
szinte minden korosztály képviseltette magát. Az emberek a szeretet találékonyságával 
segítettek: az önkéntes munkások számára felajánlottak ételt, italt, védőkesztyűt.

Az iskolai rész házilagos kivitelezésben készült: fővállalkozó nélkül, 
az építőanyagok biztosításával az építést megbízásos alapon végezték. Az 1991. 
őszi munkálatokat a korai esőzések és a hideg megállították.

A hosszú, hűvös tavaszkezdet után került sor 1992. április 4-én az alapkőletételre. 
Győrben a Marcalváros lakótelep szélén már állnak a tornacsarnok oszlopai és a
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falak egy része is. Délután 3 órára sokan össze
gyűltek az építkezés helyszínén.

A meghívottak között foglalt helyet Dr. Pápai 
L ajo s győri, Takács N ándor székesfehérvári 
püspök, Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát, 
Benito Arbués, a Mária Iskolatestvérek rendfő
nökének általános helyettese, Pierre Brochand fran
cia nagykövet, Andrásfalvy Bertalan művelődési- 
és közoktatási miniszter, Keresztes K. Sándor 
környezetvédelmi miniszter, Bolza Ilona, az Apor 
Emlékbizottság elnöke, Kolozsvári Ernő győri 
polgármester, a papság a város képviselői.

Az ünnepélyes szentmise közben a leendő 
tanítványok és Remi testvér téglából építették 
fel az oltárt, jelképezve, hogy összefogással 
nagyszerűt lehet teremteni. Andrásfalvy Ber
talan az alapkőre utalva mondta: „Erre a kőre

épül az iskola és az iskola az 
a kő, melyre épül az ország. 
Aki építkezik, az hisz ere
jében, barátaiban. H isz és 
nincs egyedül. Itt, ezen a 
helyen jövőt építenek - tehát 
hisznek.”

Az alapkőletételt követően 
hamarosan nagy lendületet 
vettek az események. Elkez
dődtek a tárgyalások nem 
csupán az iskolai rész építésével 
kapcsolatban, hanem a garzon
lakások, a tornacsarnok, továb
bá az aula, a konyhai rész és az 
igazgatási blokk építéséről. 

Ezen munkálatok kivitelezőit pályázat útján választották lei. 1992. május 13-án dőlt 
el, hogy a Vertikál-Mischek kapja a megbízást. A szerződésben vállalták az épületek 
1992. év végéig történő tető alá hozatalát és 1993. június 30-ra az átadást.

Az elkövetkező hónapok a fo lyam atos építkezés jegyében zajlottak . 
Biztosítani kellett az építőanyagokat, hiszen ez egyik feltétele volt a zavartalan 
munkának. Segítség jelentkezett mind itthonról, mind külföldről: cégek, 
magánszemélyek fizettek be az Apor Vilmos Iskola Alapítvány számlájára, 
így az építkezés folyamatos volt.
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Az anyagi tám ogatás mellett két kezük munkájával is sokan segítettek. 
Magánszemélyek, csoportok itthonról és külföldről is keményen dolgoztait. Többek 
között külön színfoltot jelentett egy francia cserkészcsapat, akik -száznegyvenen- 
az építkezés falai között verték fel sátraikat, és tábori körülmények között, iskolánk 
építésével töltötték vakációjukat. 1992. augusztus 8-án este - a már fedett 
sportcsarnokban - a Szentlélek egyházközség fiataljai jótékonysági színielőadást 
tartottak az Apor-iskola javára. Michael Ende: Momo című darabját mutatták be, 
amelyet ifj. Szűcs István és Marék Tibor írt és tanított be.

Az egyházközség igyekezett minden felesleges forintot megtakarítani úgy, hogy 
az építőanyag nagy hányadát beszerezte, a gyártás helyéről „kézhez igazítva” 
bocsátotta a kivitelező' rendelkezésére. Mindebben a legnagyobb segítséget a hívek 
önzetlen segítő munkája adta. A helybéli társadalmi összefogás, az önkormányzat 
és az egyházközség közös munkájának eredményeképpen 1993. szeptember 1- 
jén kezdődhetett meg a tanítás az új iskolában.
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A kollégium építéséről

Iskolánk kezdettől 
fogva nyitott - elsősorban 
a város és a megye, de az 
észak-dunántúli régió 
gyermekeinek nevelésére 
és oktatására is.

Már az építkezéskor 
és a beiskolázáskor fel
merült az igény egy kol
lég iu m  létesítésére . 
A felmerült igényt és az 
iskola távlati elképzelé

seit is figyelembe véve az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont vezetése és 
tantestülete, a Mária Iskolatestvérek-rend magyarországi közössége, a Szent
lélek egyházközség képviselő-testülete valamint az Apor Iskola Alapítvány 
kuratóriuma és a győri püspökség erkölcsileg és anyagilag egyaránt támogatta 
a kollégium megépítését.

Az építéssel, melyet az Apor Vilmos Római Katolikus Iskola Alapítvány 
bonyolított Benkovich Ferenc vezetésével, a Horváth és Társa Építőipari Kft.-t 
bízták meg.

Az építkezést az építtető alapítvány a bel-és külföldi adományozók, a hívek, 
valamint Győr város lakosságának önzetlen támogatására támaszkodva valósította 
meg. Az épület tíz hónap alatt készült el. Alapozása 1993 októberében, a teljesen 
berendezett épület átadása és a szentelés 1994. július 14-én történt.



23

A tetőtér beépítése

Iskolánk gyermeklétszámának növekedése, a színvonalas oktatás tárgyi feltétele
inek megteremtése valamint az informatikai fejlesztés miatt döntött úgy az isko
lavezetés és az alapítvány, hogy az épület tetőterét, amely addig padlás volt, beépíti.

A beépítést - amelyet teljes mértékben magára vállalt a helyi közösség - saját erőből, 
sok-sok önzetlen kétkezi és szervezőmunkával, takarékossággal tudtuk megvalósítani. 
Célunk az volt, hogy olyan teret alakítsunk ki, amely nemcsak az alapoktatást, hanem 
annál több funkciót is el tud látni.

A tetőtér beépítése 1995 áprilisában 
kezdődött és augusztus végére fejező
dött be. Többféle nagyságú osztály-és 
csoporttermek, kistermek, kettéosztha
tó konferenciaterem, szertárak, raktá
rak, előtér-társalgó, mosdó-WC csopor
tok kerültek kialakításra, mintegy 1200 
négyzetméter alapterületen. Ide telepí
tettük a rajztermet, az informatika szak
termeket, a nyelvi csoporttermeket, a 
meditációs termet, valamint a nagyter
met, ahol konferenciákat, lelkigyakorla
tokat és egyéb foglalkozásokat tartunk.
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Az épület bővítése

A kezdetektől fogva sokan fordultak 
hozzánk azzal a kéréssel, hogy az álta
lános iskola nyolcadik osztályának 
elvégzése után is legyen lehetősége a 
gyermekeknek a középiskolai tanulmá
nyok folytatására iskolaközpontunkban.

Lépést tartva az oktatáspolitikai vál
tozásokkal valamint a szülők igényeivel 
határoztunk úgy, hogy az épület bőví
tésével terem tjük  m eg a n égyév
folyamos gimnáziumi képzés tárgyi fel
tételeit.

A gyermeklétszám-növekedés miatt szükségessé vált a testnevelés területén is 
egy újabb foglalkoztató helyiségre, főképpen a gimnáziumi korosztály számára, 
így merült fel egy kondicionálóterem létrehozásának gondolata.

Közel egy évig tartó előkészítés és szervezőmunka után kezdtük meg 1997 
tavaszán a bővítési munkálatokat, amelyet teljes egészében az Apor Iskola Ala
pítvány finanszírozott és bonyolított le a szülők, a hívők, a pedagógusok és a diá
kok segítő munkájával.

A szerkezetkész épületrész megépítése az év végén, a teljes átadás 1998 
augusztusában volt. Az új szárnnyal közel 500 négyzetméterrel növekedett az 
alapterület. Négy új tanterem, tanári szoba, kondicionálóterem és egy nagyobb, 
többfunkciós terem került kialakításra.
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A győrújbaráti lelkigyakorlatos és üdülőház

A Szent Anna Otthon tervezgetése 
közben kereste meg Ferenc atyát egyik 
győrújbaráti kedves híve, hogy szeretné 
az ifjúság nevelését elősegíteni.

Varga Ilona az Apor Iskola Alapítvány
nak adományozta telkét, hogy építsünk 
rajta egy olyan házat, ahová a gyermekek 
lelkigyakorlatra vagy kirándulni kimehet
nek a városból.

A tervezés és az építkezés előkészítése 
is arra irányult, hogy minél sokrétűbben 
lehessen kihasználni a győrújbaráti he
gyen, szép környezetben létesítendő épületet. Úgy döntöttünk, hogy lelki
gyakorlatos és üdülőházat építünk, amelyben az említetteken kívül nyári táborokat, 
konferenciákat, erdei iskolát és egyéb rendezvényeket is tarthatunk.

Törekedtünk arra, hogy 
egész évben kihasználjuk az 
épületet, ezért szorgalmi idő
szakban kollégiumként is mű
ködtetjük.

Az ötlet megtetszett egy 
ném et jó tékonysági szer
vezetnek. Ok tették lehetővé 
az építkezés megvalósítását, 
amelyet az Apor Iskola Ala
pítvány bonyolított le itthoni 
támogatók, önkéntes munká
sok és kétszer 2.000.000 forint 
pályázaton nyert támogatás 
segítségével. A szerkezetkész 

épület 1997 tavaszára készült el. Az 1200 négyzetméter alapterületű épületben 
konyha, ebédlő, kápolna, összenyitható nagyterem, hálótermek, foglalkoztató 
helyiségek, mosdó-WC helyiségek találhatók. Pótágyakkal százhatvan személy 
befogadására alkalmas.

Az épülethez tartozik egy bitumenes kézilabdapálya és óriási telek a játékhoz és a 
szabadtéri programokhoz. A lelkigyakorlatos ház 1998. június 28-án szentmise 
keretében került átadásra és felszentelésre. A nyár folyamán már két csoportunk is ott 
töltötte a napközis tábort, amelyet a jövőben egész nyárra szeretnénk megszervezni.
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Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont, Győr • Térstruktúra

KOLLÉGIUM BE]ARATA

ÖLTÖZŐK

TORNACSARNOK

KONDICIONÁLÓ TÉREM

ÉTTEREM

UDVARI HÁTSÓ BEIÁRAT  

i, KOLLÉGIUM

SPORTUDVAR

PAVILONOS TANTERMEK

TANTERMEK

SZÜNETUDVAR

SZAKTANTERMEK

GAZDASÁGI UDVAR
KÖNYVTÁR 

KÁPOLNA 

UDVARI BEJÁRAT 

FŐBEJÁRAT 

SZAKTANTERMEK

KERTUDVAR

SZERZETES^
GARZONOK

SZÜNETUDVAR BEJÁRATA

MŰHELYEK

KONYHA

AULA
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Az épület

"Az építészet a feltalálás tiszta művészete, 
mert fom áihoz nincsen a  természetben kész minta, hanem 

ezek az emberi képzelet és az értelem szabad alkotásai."
(Gottfried Semper)

Amikor az iskolaközpont építkezése megindult, a lakótelep még kizárólag 
panelházakból állt; a telek túloldalán a mai napig sík szántóföld illetőleg fás-bokros 
liget terül el. Nem volt tehát sem építészet, sem természeti környezet, amihez az 
épület szervesen kapcsolódhatott volna.

Az iskolaközpont differenciált funkcióiból következően is, a tervezés elsősorban 
az oktatási központ összetett funkcióinak legcélszerűbb és legkedvezőbb 
megvalósulását tekintette elsőrendű feladatának.

Nagy terület állt rendelkezésre, nem volt tehát szükséges, hogy az építkezés felfelé 
terjeszkedjen és a magas épülemél elengedheteden műszaki megoldásokkal terhelje a 
költségeket. Az épület szerkezete és építőanyaga hagyományos, burkolata nyerstégla. 
A szélesen elterülő épületkomplexum külső tömegének a földszintes és egyemeletes 
épületszárnyak, a nyereg-és sátortetők váltakozása, a lépcsőterek felmagasodó idomai, 
a bejárati rész üvegfelületei nyújtanak szolid mozgalmasságot, a nyerstégla burkolat 
komoly és tartózkodó megjelenést kölcsönöz az iskolaközpont épületegyüttesének.

Az iskolacentrum legreprezentatívabb tere a bejáratból nyíló, kétszintes bel
magasságú, íves téglafallal övezett, kétezer személy befogadására alkalmas aula, 
melyhez félköríves záródást! kápolna csatlakozik. Az aula a vallási szertartások és 
az iskolai rendezvények mellett kiállítások, hangversenyek, konferenciák tartására 
is felhasználható, alkalmas arra, hogy a körzet kulturális centrumát alkossa.

Az aulához egyik oldalon könyvtár és olvasóterem, a másik oldalon étterem és 
több szaktanterem csatlakozik. Az épületegyüttest hosszanti közlekedő folyosó - 
iskolautca - szeli át, ennek mentén helyezkednek el a tantermek. A sportudvarba 
benyúló, földszintes pavilonokban vannak a 6-10 éves gyermekek tantermei. Minden 
pavilonban két tanterem van, közöttük a gyermekeket tanító pedagógusok szobája, 
biztosítva ezzel a gyermekek és tanítóik közvetlen kapcsolatát. Minden pavilonhoz 
zsibongó és terasz is tartozik, a pavilonok által közrefogott kertrészek a kisgyer
mekek játszóhelyéül szolgálnak.

Ez az elrendezés összefogja a kisebb gyermekeket és tanítóikat, de egyben el is 
különíti őket a nagyobbaktól.

Az iskolutca túlsó oldalán emeletes, tetőtérbeépítéses épületszárnyban helyez
kednek el a 11-18 éves tanulók tantermei. Ebben a traktusban találhatók a szak- 
tantermek, a laborok, ehhez kapcsolódik a szerzetes tanárok garzonlakásait ma
gában foglaló épületrész.
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Az épületszárnyak szünetudvart és kerengőt fognak közre.
A bejárati szárnnyal átellenes oldalon van a tornacsarnok, ez után következik 

némiképpen elkülönülve- kifejezve az oktatási feladattól eltérő' rendeltetését- az 
összetett tömegű három szárnyból álló kollégiumi épület. A tornacsarnok és a 
kollégiumi épület előtt terül el a sportudvar.

Az épületkomplexum belül változatos térélményt nyújt, amit az eltérő jellegű 
épületszárnyak, az udvarba benyúló pavüonok, a nagyvonalúan kialakított belső 
terek és közlekedők, az épületszárnyak által közrefogott kertek, udvarok, kerengők, 
az udvart övező árkádsorok együttese hoz létre.

A funkcióra koncentráló tervezés és megvalósítás nemcsak a rendeltetésszerű 
használatra összpontosította a figyelmet, hanem a tanulók és a pedagógusok 
közvetlen kapcsolatának térbeli megoldását is biztosította.

Telekterület: 34877 négyzetméter
Az iskola alapterülete: 13700 négyzetméter
A kollégium alapterülete: 2200 négyzetméter

Funkcionális tartalom:
törzstantermek 12 évfolyam (6-18 évesek) részére
csoporttermek, szaktantermek, laborok
2000 főt befogadó aula a vele összenyitható kápolnával
könyvtár, galéria és folyóiratolvasó
étterem és főzőkonyha
18x36 m-es kettéosztható tornacsarnok
200 négyzetméteres kondicionálóterem
kézilabdapályák, futópálya, játékudvar
szerzetesi garzonszárny
156 fős kollégium



29





31



32

Az elmúlt öt év főbb eseményeiből:

1993
Jan. 3.

10.
20.
23.

30.

Feb. 13.
28.

Márc. 7.
Máj. 22.

13
Jún. - aug.:

Aug. 23.:
25.:

31.:

Szept. 21.:
Okt. 8.:

15.:

Nov. 13.:
14.:
27.:

Dec. 1.:

5.:
16.:

fórum a Szentlélek-templomban az iskola építéséről, oktatási
nevelési céljairól, a beiskolázásról (Az iskola megnyitásáig a szer
vezés helyszíne a Szentlélek -plébánia volt.) 
a tanulók jelentkezési határideje 
a pedagógusok jelentkezési határideje
személyes találkozás a felvételre jelentkezett tanulókkal és 
szüleikkel
személyes találkozás a felvételre jelentkezett tanulókkal és 
szüleikkel (A meghirdetett 1-6. évf. -ra 782 jelentkezés érkezett. 
Felvételt nyert 680 fő.)
felvételi elbeszélgetés a pályázó pedagógusokkal 
a tantestület első megbeszélése, tájékoztatása, felkészítése 
első szülői értekezlet és “iskolabejárás” az épülő iskolában 
a M ária Iskolatestvérek rendfőnökének C harles H ow ard- 
nak személyes találkozása a tantestülettel 
a pasztorális csoport megalakulása
az építkezés befejezésének és a működés megszervezésének 
időszaka
lelkigyakorlat a pedagógusoknak
megérkezik a bútorszállítmány a Svéd- Magyar Segélyszervezettől
Wennesz László szervezésében
első ünnepélyes tanévnyitó szentmise (Veni Sancte)
Igazgató : Ignáció Perez testvér
nyílt órák és bemutatók sorozatának kezdete
a kollégium alapozása
"Lelki program tanároknak" - első előadása a pasztorális csoport
szervezésében
az iskola felszentelése
nyílt nap; az iskolaújság -"Fénysugár"- első számának kiadása
Szivárvány csoport megalakulása
bemutató hittanóráit a megyében tanító hitoktatóknak
bemutató órák a megye pedagógusainak
első advent- karácsonyi vásár, Mikulás-ünnep
karácsonyi örömünnep





1994

Jan.-júl.:
Feb. 12.:

18.:
Márc. 27.:

31.:

Ápr. 23.:

30.:
Máj. 10.:

15.:
Jún. 6.:

6 - 10.:

12.: 
19-25.: 

Júl. 14.:
Aug. 18.:

22.:
Szept. 1.:

8.:
28.:
30.:

Okt. 26-30.
Nov. 4.

16.

Dec. 20.

a kollégium építése 
a szülők és nevelők első farsangi bálja
tanítóképzős főiskolai hallgatók tanítási gyakorlatának kezdete 
virágvasárnapi mise és passiójáték előadása Apor püspök életéről 
nagyheti lelkigyakorlat egyetemisták, főiskolások, fiatalok részére 
a pasztorális csoport és a Mária Iskolatestvérek szervezésében 
Colmar városának és a de 1 Assomption iskola vezetőinek látogatása 
nálunk
vendégünk Göncz Árpád köztársasági elnök anyák napja alkalmából 
a diplomatanítások megkezdődnek 
elsőáldozás legelőször az intézmény életében 
BM. Duna Művészegyüttes nagysikerű néptáncgálája tanulóinknak 
Champagnat-hét első alkalommal, lelki, kulturális, sportprogra
mokkal
első ünnepélyes tanévzáró szentmise (Te Deum)
a Szivárvány csoport első nyári tábora Esztergomban
a kollégium felszentelése
kémia-biológia-fízika szaktantermek átadása
elkészül a könyvtár teljes bútorzata, megkezdődik a könyvtárfejlesztés
hatosztályos gimnáziumi képzés és a kollégium indulása
igazgató: Remi Vericel testvér
az igazgatótanács megkezdi működését
Győr Barátainak Köre meglátogatta iskolánkat
a Győri Filharmonikus Zenekar koncertjeinek kezdete az Ungár
Tamás vezette stuttgarti Zeneművészeti Főiskola nemzetközi
karmesterképzőseivel
a colmari francia gyermek- és pedagóguscsoport fogadása 
a Holenda Barnabás Matematika Alapítvány létrehozása 
döntés az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályainak meg
tartásáról
"Jövőbe tekintő program" megvitatása 
a gyermekek lelkigyakorlatainak kezdeté a kicsikkel
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1995
Jan. 21-27.
Feb. 1 .

11.
15.

Márc. 2.
Ápr. 1 .

3.
7-10.
7-12.

21.:
21.:

Máj. 15.:
26.:

Jún.

Júl.

11.:
12-19.:

5-9.:
30.:

Aug. 21.:

31.:

Szept. 1.:

Okt. 11.:

Dec.
13.:

1.:

a sítábor, először az iskola életében 
a tetőtér ablakbeépítésének kezdete 
informatika szakképzés hatósági engedélyezése 
a 6. évfolyamosok új gimnáziumi felvételi rendszerének bejelentése 
nagyböjti segítő-gyűjtőakciók megkezdése
Angelo Acerbi pápai nuncius megemlékező szentmiséje Apor 
Vilmos püspök halálának 50. évfordulóján
Apor-dombormű leleplezése, megáldása Takács Nándor székes- 
fehérvári megyéspüspök által
a kápolna színes üvegablakit Angelo Acerbi szentelte fel 
diákok előadják Apor Vilmos szenvedéstörténetét a csíksomlyói 
passió párhuzamaival 
a tetőtér beépítési munkálata elkezdődik
diákjaink első csoportos külföldi útja Franciaországba, Colmárba 
lelkigyakorlatok gyermekekkel, szülőiekéi, pedagógusokkal, egyéb 
alkalmazottakkal és egyetemistákkal 
országos orvoskongresszus iskolaközpontunkban 
Spanyolországba, Katalóniába utazik iskolánk 67 fős gyermek- és 
tanárcsoportja; részvétel a "Montserrat 95" nemzetközi sportfesz
tiválon
a 6. évfolyamosok első felvételi vizsgája az új pontrendszer alapján 
iskolánk küldöttsége részt vesz Németországban a Maristen-Gym- 
nasium Furth átadásán, kapcsolatfelvétel a német diákcseréről 
tanévzáró ünnepély - bevezetésre kerül az iskola egyennyakkendője 
Szivárvány nagytábor Szilvásváradon 
katalán csoport fogadása (66 fő) Lleidából és Badalonából 
a Szentlélek egyházközség, tanáraink és a szülők közös utazása 
Rómába
a következő tanév programjának első kiértesítése a diákok felé levél 
útján
a tetőtéri 1200 négyzetméteres fejlesztés átadása bebútorozással 
az iskolaközpont teljes belső falburkolatának befejezése 
az iskolai könyvtár helyben használata megkezdődik 
a számítógéppark bővítése 46 új géppel, zárt videolánc átadása 
megalakul a "Szülők a Győri Apor Vilmos Iskolaközpontért 
Egyesület "
Szent László Társulat országos találkozója a kollégiumban 
nyílt szakmai nap az alsó tagozatban: iskolánk képzési programjának 
bemutatása a megye és a város pedagógusainak
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(14 osztályban tartott bemutató órák és továbbképzés 310 érdek- 
lódőnek)

2.: elsó' H olenda Barnabás M atem atika M egyei Verseny a 2-4. 
évfolyamnak

30.: az iskolaközpont fenntartását átveszi a Mária Iskolatestvérek rendje
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Jan. 8.:
29 . :

Feb.
9-10., 17.: 

14.:

Márc. 1.:
30. :

Apr. 14.:
29-máj. 5.: 

Máj. 25.:
26.:

Jún. 4-7.:
5-6.: 

17-30.:

22-29.: 
Júl. 1-10.:

5.:
Aug. 10-15.:

Szept. 1.:

6.:

7.:

Okt. 13.: 

18.:

1996
az iskolai könyvtár teljeskörű szolgáltatása elkezdődik 
a szülők egyesületének első közgyűlése

külön kerül megrendezésre a farsang kicsiknek, nagyoknak, felnőt
teknek
a fenntartói gazdasági bizottság megalakulása; a tervezett fejlesz
tések koncepciójának megvitatása
az iskolaközpontról szóló prospektus kiadása négy nyelven 
"1000 éves a katolikus iskola" c. kiállításra elkészül iskolánk anyaga 
a Máltai Lovagrend lelkigyakorlata intézményünkben 
a németországi Furth-ból megérkezik az első diákcsere csoport 
bérmálás először az intézmény életében
első pünkösdi búcsú az iskolában a szülők egyesületének szerve
zésében
Mataróból katalán csoport (72 fő) fogadása 
nemzetközi Champagnat-ünnep spanyol-katalán vendégekkel 
a Szivárvány csoport táborai Kaszópusztán a 3-8. évf. és gimnázium 
tanulóinak
gimnazistáink első csoportja utazik a németországi Furth-ba 
pedagógusok zarándoklata Franciaországba Champagnat atya nyo
mában
M KE Könyvtáros Tanárok Szervezetének VII. Nyári Akadémiája 
Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola nyári tábora ifj. Sapszon  
Ferenc vezetésével 
tanulóink marista tábora a Tátrában
spanyol, olasz csoportok, tanáraink és a testvérek részvétele a 
debreceni menekülttábor gyermekeinek nyári programjában 
az informatikai bázis bővítése 25 újabb géppel és az igazgatási háló
zattal
a hatosztályos gimnáziumban elkezdődik a második idegen nyelv 
oktatása
a pápai szentmisére érkező zarándokok elszállásolása intézmé
nyünkben
Szentatyánk, II. János Pál pápa győri szentmiséjén iskolánk több, 
mint 300 fős csoporttal és rendezőgárdával vett részt 
társastánc tanfolyamok indulnak a gimnazistáinknak a Pannonhalmi 
Bencés Gimnáziummal
az ausztriai Eisenstadt (Kismarton) katolikus gimnáziumával fel
vesszük a hivatalos kapcsolatot
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Nov. 21.: a kismartoni katolikus gimnázium delegációját fogadtuk
22.: "Nyitott kapuk napja" - először - a külsős gimnazistáknak és kiselső- 

söknek
29.: döntés a négyosztályos gimnázium indításáról és az épület fejlesz

tésről
Dec. 18.: kollégistáink karácsonyi műsora a marcalvárosi idősek otthonában 

27.: a leendő kondicionálóterem berendezéséhez 23 gép beszerzése



1997
Jan. 6.: megkezdődnek az iskola bővítési és a lelkigyakorlatos ház építési

munkái
10.: új, nagyteljesítményű fénymásológép beszerzése 

Feb. 11.: a négyévfolyamos gimnáziumi osztály indításának nyilvános beje
lentése
lehetőség nyílik a személyi jövedelemadó 1 % -áriak felajánlására 

23-28.: katalán gimnazisták 75 fős csoportja érkezik Lleidából angolkur
zusra

28.: könyvtár-galéria kiállítóterem kialakítása megkezdődik 
Már. 25.: iskolánk zarándoklata a Szűzanya győri kegyképéhez

26.: rendhagyó irodalomóráit és kulturáhs-művelődési előadások kezdete 
az iskola valamennyi dolgozójának lelkigyakorlata 

3 0 -ápr. 4.: iskolánk diákcsoportja Colmárba, Elzász-Lotharingiába látogatott 
Apr. 1-4.: Óvodapedagógusok Országos Konferenciája iskolánkban

11-14.: Franciaországból, Colmárból 45 fős diákcsoportot fogadtunk 
17.: az Apor Vilmos Iskolai Sportkör megalakulása 

27- máj. 5.: iskola központún kbó 1 90 diáit és 22 kísérő szülő és pedagógus utazott 
M ALÉV repülőgéppel Barcelonába és Katalóniába marista iskolákba 

Ápr. 30.: a bécsi egyetemi kórus fogadása
táncház és májusfaállítás a kollégiumban 

Máj. 17-18.: bérmálás és pünkösdi búcsú a Szentlélek-templom felszentelésének 
10. évfordulóján

20.: a finn nagykövet látogatása és országáról fotókiállítás megnyitása 
Jún. 4-8.: a németországi Furth-ból az iskola diákcsoportját fogadjuk

5. : nemzetközi Champagnat-nap: furth-i és eisenstadti vendégekkel
6 . : a nagykilencedet záró, közös szenünise a Szentlélek-templom fel

szentelésének 10. évfordulóján
10.: az Apor-galéria megnyitása tanulóink képzőművészeti alkotásaiból 

2 2 - júl. 6.: Szivárvány táborok Kaszópusztán 
28-júl. 5.: természetvédelmi-erdővédelmi tábor Visegrádon 

Szept. 1.: a helyi tanterv és a pedagógiai program munkáinak konkretizálása 
12.: a római zarándokút előkészítésének megkezdése 
28.: Apor megemlékezések, misék és előadássorozat kezdete a Szent- 

lélek-templomban, a vértanú püspök boldoggá avatásához kapcso
lódóan

Okt. 16-18.: tanulóink és tanáraink csoportja az ausztriai Kismartonba látogat 
19.: az iskola bővítési munkálatai folytatódnak 

Nov. 9.: iskolánk és egyházközségünk küldöttségének zarándoklata Rómába 
részvétel Apor Vilmos püspök boldoggá avatásán a Vatikánban
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16.: diákjaink, pedagógusaink és a szüló'k közös szentmiséje Apor 
püspök boldoggá avatása alkalmából, melyet Karl-Josef Rauber 
apostoli nuncius mutatott be iskolánkban
Paul Claudel: Az angyali üdvözlet c. művét mutatták be a budapesti 
Merlin Színház művészei iskolánk aulájában 
az "Aporos Diáitokért Kulturális Alapítvány" megalapítása 

Dec. 19.: karácsonyi örömünnep - a tanári kar ének- és zenekarával
30.: a györújbaráti lelkigyakorlatos ház szerkezetkész megépítése



1998
Jan. 13.
Febr. 14.

15.
26.

Márc. 13.

Ápr. 6-9.
20.

24.
Jún. 8.

12.
Jún. 16-22.

21.
22.

23-26.:
28.:

29-júl. 4.:
Júl. 3-13.:

6-12.:
18.:

19- 25.:
Aug. 26-28.:

31.:
Szept. 1.:

24.
Okt. 1.

12.:

14.:
27.:

a nagygimnazisták fakultáció-előkészítésének megkezdése
a Szent Anna Idősek Otthona felszentelése
első felvételi a négyévfolyamos gimnáziumba
diákképviselők és az iskolavezetés első megbeszélése
közös műsor, szentmise és kiállítás az 1848-as forradalom 150.
évfordulóján
nemzetközi kézilabdatorna mérkőzések a sportcsarnokban 
Eperjes Károly színművész előadása és "hitvallása" a nagygimnazis
táknak
az iskola pedagógiai programjának elfogadása 
informatikai szakképesítő vizsga - először az intézményben 
kollégisták első tábora Győrúj baráton 
a honfoglaló szakkör 45 diákja Erdélyben 
Szivárvány táborok kezdődnek Kaszópusztán és Ráróspusztán 
megkezdődnek a nyári napközis táborok a lelkigyakorlatos és üdü
lőházban
Fizikatanárok Országos Konferenciája 
a győrúj baráti lelkigyakorlatos és üdülőház felszentelése 
ornitológiái és természetvédő tábor Dombóváron 
vándortábor a Blikkben
kézilabdásaink részvétele az olaszországi ifjúsági tornán 
nagygimnazisták kerékpártúrája Olaszországba 
tantestületi kirándulás Erdélybe
III. Országos Főépítész Konferencia iskolaközpontunkban 
az iskola bővítésének átadása teljes berendezéssel 
indul a négyévfolyamos gimnáziumi képzés
megkezdődik az oktatás az új szárnyban és a kondicionáló teremben 
beindul a nagygimnazisták fakultációs képzése 
a lelkigyakorlatos ház fogadja az első kollégistákat 
iskolaközpontuk létszáma 1040 főre emelkedik 
Szent Gellért-díjak átadása
tanulóink segítésére elkezdi tevékenységét a szellemi-lelki animá
ciós-segítő csoport
megkezdődnek a kulturális-nevelési-oktatást segítő előadások:
Dr. Békés Gellert bencés atya: Emberré érés a lélek erőterében 
címmel a szülők egyesületének szervezésében 
rendhagyó irodalomórai beszélgetés Lázár Ervin íróval 
Dr. K ubassek  János földrajztudós előadása K örösi Csorna 
Sándorról a diáitoknak.
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Nov. 13.: iskolánk felszentelésének ötéves jubileumi, valamint névadónk - 
Apor Vilmos püspök - boldoggá avatásának első évfordulója 
alakalmából a tanulók, a szülők és a tanárok ünnepségei keretében: 
szentmisét celebrál és az új épületszárnyat felszenteli:
Dr. Paskai László bíboros, prímás esztergomi-budapesti érsek

14. : szentmise keretében iskolánk zászlaját felszenteli:
Dr. Ladocsi Gáspár dandártábornok, katolikus tábori püspök

15. : az egyházközségnek és az iskolának szentmisét mutat be:
Karl-Josef Rauber érsek Magyarország apostoli nunciusa 
Kiadásra kerül az iskolaközpont jubileumi emlékkönyve
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Osztályok 
Tanulói létszám 
Kollégium 
Pedagógusok száma 
Egyéb alkalmazottak 
Tanítási helyiségek 
Alapítványok

1993 1998

23 38
682 1040

- 156
50 95
20 41
34 61
1 3

A tanári kar
1993
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Az iskola arculata

Az iskola mint nevelési-oktatási intézmény a kultúra, a műveltség átadásának 
fontos helye. A tudományok eredményeinek megismerése, elsajátítása, a világ szép
ségeinek, benne az ember által létrehozott értékeknek megbecsülése a tanulók 
életben való eligazodását szolgálják.

Iskolaközpontunkban átfogó és minőségi oktatást kívánunk biztosítani növen
dékeink számára, megkülönböztetett figyelmet fordítva a kisgyermekek és a serdülők 
emberi, erkölcsi és vallási nevelésére. Nevelőmunkánk során példának tekintjük a 
névadó Boldog Apor Vilmos püspököt, alti egész életének jelentős részét az ifjúság 
nevelésének szentelte; valamint a Mária Iskolatestvérek szerzetesrend alapítóját, Boldog 
Marcellin Champagnat atyát, alti hivatásul az iskolai nevelést és oktatást választotta.

Iskolánk nevelési célkitűzései megegyeznek azokkal, amelyet a marista rend 
alapítója hagyott ránk:

„Jó  keresztényeket és erényes polgárokat nevelni.
Megismertetni és megszerettetni Jézus Krisztust.
Megismertetni és megszerettetni M áriát, mint a Jézushoz vezető utat. 
Különös figyelmet szentelni a legszegényebbekre, a leghátrányosabbakra 
és a legelhagyatottabbakra 
Nyitottság a világra, különösen Európára.”

A fenti célok megvalósítása során kiemelt fontosságú a nevelők személyes 
példája és állandó jelenléte a gyermekek között. A növendékeket sohasem szabad 
magukra hagyni, mert ez rendetlenség forrása lehet, általános fegyelmezetlen
séghez és a munka elhanyagolásához vezethet.

Szükség van arra, hogy a tanulók a nevelés védőszárnyai alatt nőjenek fel, világos 
érthető irányelvek kellenek, csak az nem mindegy, hogy ezen korlátok kiépítéséhez 
milyen eszközöket alkalmazunk. Nevelőmunkánk fontos elemei a pontosság, a 
rend, a jó értelemben vett fegyelem, a felelősség megosztása a csoporton belül, 
valamint a kölcsönös segítségnyújtás.

Elvárjuk minden tanulónktól, hogy elfogadják és befogadják az iskola üdvösségre 
és felelős tudásra irányuló tevékenységét, és ezt mdatosan ne akadályozzák. Tudják 
elfogadni egymás személyiségét, becsüljék meg az emberi értékeket. Lássák be, 
hogy mindenki tehetséges valamiben. Tiszteljék nevelőiket és a felnőtteket!

A római katolikus vallásnak megfelelő egyházi programokon vegyenek részt; 
valamint a házirendet mindenkor felelősen tartsák be!

Iskolánk létét, szükségességét a mögötte álló szülők társadalma igazolja. 
Csak a szülőkkel együttműködve tudjuk megvalósítani, hogy a gyermekeinket ne 
sodorja az iskola után se el az élet sokszínű áramlata.



Iskolaközpontunk egy komplex nevelési-oktatási intézmény. Magában foglal 
egy általános iskolát nyolcévfolyamos szerkezeti formában, egy hatévfolyamos 
gimnáziumot, egy négyévfolyamos gimnáziumot és egy többfunkciós diákotthont.

1. évf.
I

6. évf.'

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont

kollégium

f
általános külső 

iskola iskolából

‘7. évf.
hatévfolyamos gimnázium

9 f  négvévfolvamos gimnázium

V
külső

iskolából

Az alapfokú oktatás az első évolyamon kezdődik és a hatodik illetve a nyolcadik 
évfolyamon fejeződik be.

Az alsó tagozatban az olvasás és írás tanítása kétféle módszerrel történik: Szó
tagolással (hangoztató, elemző, összetevő módszer) és a Tolnainé-féle heurisztikus 
programmal. Az iskolába lépéssel egy időben kezdik meg az első idegen nyelv 
(angol, német) tanulását a diákok.

A hatodik illetve nyolcadik osztályban tanulók felvételi vizsgát tesznek, mely 
alapján a jó eredménynek iskolánk négy- ill. hatévfolyamos gimnáziumi tagozatán, 
a többiek pedig az általános iskola hetedik osztályában vagy nyolcadikasok esetében 
a régió más középfokú intézményeiben folytathatják tovább tanulmányaikat.

Gimnáziumi képzésünk elsődleges célja az általános műveltség kialakítása tanu
lóinknál, valamint felsőfokú tanulmányokra való felkészítés. Második idegen 
nyelvként választható: angol, német, francia, spanyol, orosz, amelyet a kilencedik 
évfolyamtól tanítunk.

Az idegen nyelv mellett iskolánk másik fontos képzési célja az informatika 
oktatása. Az informatika oktatását a harmadik évfolyamon kezdjük. Növen
dékeinknek lehetősége van 16. életévük betöltése után számítógép-kezelő 
(használó), az érettségi vizsga letételével a számítástechnikai szoftver-üzemeltető 
szakképesítések megszerzésére.

Kollégiumunk feladata elsősorban az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontot 
választó, a régióból felvételt nyert gyermekek elhelyezése, tanulmányi, kulturális 
és pasztorális programok szervezése és a diákotthon folyamatos és eredményes 
működési feltételeinek személyi, tárgyi biztosítása. Továbbá harmonikusan együtt
működő diákközösség kialakítása, melynek alapja a keresztény szeretet, a türelem, 
a segítőkészség, a tiszta beszéd, a lelkiismeretesség és a hit.
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A kollégium továbbá korlátozott számban biztosítja a város más iskoláiból az 
intézmény értékrendjét elfogadó diákok elhelyezését.

Funkciói közé tartozik iskolánk egyéni szállóvendégeinek, átutazó vagy diák
cserében résztvevő' csoportoknak az ellátása, tudományos konferenciák és más 
szakmai tanácskozások teljes körű kiszolgálása.

Milyen egy marista iskola?

Egy olyan iskola, amelynek legalapvetőbb feladata az evangelizáció: ahol a nevelő 
közösség átadja a hitet, elvezet az imaéletre és a szentségekhez,

- ahol testvérek és világi munkatársak testvéri közösségben élnek a fiatalokkal, 
és tanúbizonyságot tesznek az evangéliumi értékekről,

- ahol teljes értékű nevelést biztosítanak, ahol a nevelés az igazságra, az igaz
ságosságra és a szolidaritásra irányul, és

- ahol a fiatalokat konkrét tevékenységekbe vonják be, ahol olyan embereket ne
velnek, akiknek meggyőződéses hite van Jézus Krisztusban, és akik elkötelezettek 
az evangéliumi értékek és küldetés iránt, amely összhangot teremt a hit, a kultúra 
és az élet között Marcellin Champagnat szellemében, aid a felnőtteknek a fiatalok 
körében való állandó jelenlétet a nevelés egyik lényeges elemévé teszi.
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Mária Iskolatestvérek
A rendet Boldog Marcellin Champagnat atya alapította 1817-ben Lyonban. 

Magukat, közösségüket és tanítványaikat a Szent Szűz anyai pártfogásába ajánlják.
Marcellin gyermekként élte meg a francia forradalom és a napóleoni kor súlyos 

megpróbáltatásait. A zűrzavaros idó'szakban a vallásos élet hanyatlott, a tömegek 
elidegenedtek az egyháztól és kiszorultak az oktatásból, amely közvetlenül érintette 
a keresztény szellemű családokat.

A szemináriumban társaival egy új rend megalapítását tervezték, melynek hármas 
célja: missziók, az oktatás és a katekizmus tanítása. A szerzeteseket pedig Mária- 
testvéreknek, vagyis maristáknak nevezzék.

Miután az évfolyam tizenkettő növendékét pappá szentelték, Champagnat 
tartotta magát a fogadalomhoz. Egy szegény falu, La Valla káplánjaként kezdte 
pályafutását, ahol az ifjú lelkipásztort egy tizenhét éves fiú halála döbbentette rá 
arra, hogy sok fiatal még életében nem hallott Istenről. Ekkor alapította meg a 
Mária Iskolatestvérek első közösségét, melyet a falubeliek örömmel fogadtak.

Hamarosan megépült a közösség új háza, mely a Miasszonyunk Hermitage 
nevet kapta. 1827-ben szilárdult meg a szerzetesi közösség, majd egy évvel később 
írásba foglaltait rendi szabályaikat. Jelképül három szál ibolyát választottak, mely 
az egyszerűségre, az alázatosságra és a szerénységre figyelmeztet.

Napjainkban a világ 75 országában tanítanak marista szerzetesek. Az ame
rikai kontinensen 21 országban 2800, Afrikában 19 országban 500, Európában 
12 országban 2600, Ázsiában 15 országban 300, Óceániában 8 országban 950 
marista testvér tevékenykedik.

Magyarországon az első marista iskola 1909-ben Orsován (ma Románia) jött 
létre, melyet Tria
non után Románi
ához csatoltak, de az 
akkori román kor
mány egyházelle- 
nessége miatt rövi
desen be kellett zár
ni az iskolát.

A Szent Alajos 
Fiúotthon és Juvená- 
tus 1923-44-ig mű
ködött Budapesten, a 
Wekerle-telepen.

A budapesti Cham
pagnat Iskola 1930- 
1950-ig létezett a



Hőgyes Endre utcában. Az iskola 1934-ben hivatalos állami elismerést kapott és 
jogot francia diploma kiállítására. 1942-ben az iskola a német táborokból szökött 
francia hadifoglyoknak nyújtott menedéket, majd a német megszállás után, a náci 
kormány idején a marista testvérek számtalan elhurcolásra ítélt zsidó életét 
mentették meg. 1944-ben a testvéreket bebörtönzik, halálra ítélik, melynek 
végrehajtását az orosz csapatok bevonulása akadályozta meg.

Iskolájukat 1950-ben államosították. A magyar testvéreket Franciaország 
fogadta be. 84 magyar testvér tett fogadalmat a marista rendben, közülük kilencen 
élnek ma is. Egy testvér Svájcban, hét Franciaországban és egy Magyarországon.

1990-ben tértek vissza ismét hazánkba és kaptáit meg a hivatalos működési enge
délyt. A maristák rendfőnöke Magyarországra küldte a testvérek első csoportját (Marth 
József, Belány Ferenc magyar származású testvéreket és Remi Vericel testvért), akik 
Győrt választották és javasolták az újrakezdés helyszínéül, miközben Hamis Fászló 
Győrben élő szerzetes, aid a Mária Iskolatestvérek magyarországi feloszlatásáig a 
rend tagja volt, felkereste Benkovich Ferencet, tolmácsolva azt a szándékot, hogy a 
Mária Iskolatestvérek szívesen kezdenének újra Magyarországon tanítani.

A helyi ordinárius befogadta ezt a közösséget, és így 40 évi távoliét után a Mária 
Iskolatestvérek a győri egyházmegyében kezdték újra működésüket.

Részt vettek az Apor-iskola létrehozásában, és az ő szellemi-pedagógiai vezetésükkel 
nyílt meg az iskolaközpont 1993 szeptemberében, melyet azóta is igyekeznek Marcellin 
Champagnat atya szellemében működtetni. Az iskolai mellett megalakult újabb közös
séggel szeremének minél több magyar fiatalban is lúvatást ébresztem országszerte.



Az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont eddigi munkájában az alábbi marista 
testvérek vettek részt:

Anthony Roy Caddy 
Belány Ferenc 
Ignació Perez 

Mateo Gonzalez Cerdán 
Remi Vericel 

David Lopez Muyo 
Bruno Jósé Cortez 

Ramon Espasa Sancho 
Jósé Miguel Mont Bascunana

Ausztráliából
Franciaországból
Spanyolországból
Spanyolországból
Franciaországból
Spanyolországból
Mexikóból
Spanyolországból
Spanyolországból
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Az iskola nevelőtestülete és alkalmazottai 1998/99.

Igazgató:
Ignació Perez ( 1993/94. )
Remi Vericel ( 1994-tól )
Igazgatóhelyettesek:
Kiss Zoltán 
Koppány László 
Szentlélek templom plébánosa, 
püspöki biztos:
Benkovich Ferenc

Pedagógusok:

Anthony Roy Caddy 
Ásványi Balázs 
Ásványiné Kiss Anikó 
Baloghné Kalmár Zsuzsanna 
Barczáné Sárvári Csilla 
Benkó Tamás 
Bodor Lászlóné 
Bogiári Pálné 
Bognárné Kalmár Ildikó 
Bonczné Lengyel Éva 
Borbélyné Györkös Márta 
Borsó Bernadett 
Bottlik Erzsébet 
Bukits Ernő 
Cortez Ramirez Bruno 
Czigány Beáta 
Czepekné Tóth Rózsa 
Csanaki Szabolcs 
Csapóné Szabó Mária 
Csákiné Kiss Zsuzsanna 
Csendes Laura 
Csizmadia Gertrúd 
Csomainé Németh Katalin 
Csonka Orsolya 
Csorba Ferencné 
Doros Zsuzsanna 
Faller Zsuzsanna

Feczkó Péter 
Finta Ilona
Dr. Fiilöpné Vízhányó Zita 
Gaál Barnabás 
Dr. Gacs Zoltánná 
Haller László 
Haris Csilla 
Horváth-Dori Cecília 
Horváth Edit 
Horváth Márta 
Horváthné Ács Andrea 
Horváthné Ikker Ildikó 
Horváth Zsuzsanna 
Iván Gabriella 
Jócsik Csilla
Dr. Kamillné Újvári Ágota 
Kámenczhelyi Jenő 
Kissné Kostelec Éva 
Dr. Klausz Péterné 
Kokas Márta 
Koppányné Újházi Márta 
Kovács Krisztián 
Kovács Márta 
Kovácsné Sárváry Blanka 
Küllemé Ender Nicolette 
László Klára 
Lukácsiné Kávási Lívia 
Marék László 
Mukicsné No vált Erika 
Nagy Vincéné 
Nagyné Szammer Éva 
Németh Ferenc 
Némethné Gábor Krisztina 
Némethné Varga Ildikó 
Némethné Virág Eszter 
Pálur Endréné 
Plegányné Molnár Mónika 
Princzinger Mária 
Ritzinger Lajosné
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Ritzingerné Szommer Éva 
Rózsavölgyi László 
Rózsavölgyiné Nagy Orsolya 
Sárvári Beáta 
Sindlerné Nagy Kinga 
Stolmár Katalin 
Szabó György 
Szabóné Telekesi Éva 
Szabóné Dittrich Mónika 
Szalainé Csapó Báta 
Szalontay Lukácsné 
Szűcs István 
Szűcs Mihály 
Takács Linda 
Tóth Attiláné 
Tóth Judit 
Tóthné Kiss Rita 
Váginé Kónya Szilvia 
Vida Gábor 
Vidáné Papp Csilla 
Virág Lászlóné 
Vörösházi Györgyné

Iskolaorvos:
Dr. Velkey Magdolna

Titkárság:
Horváth Kinga 
Mészárosné Templa 

Zsuzsanna
Tóthné Z. Szabó Adél

Gazdasági vezető':
Ábrahám Csaba

Gazdasági iroda:
Bagó Lászlóné 
Bognár Imréné 
Nagyné Steczina Tünde 
Salamon Lajosné

Gondnok:
Szűcs István

Karbantartók:
Pápai Sándor 
Steczina János

Portaszolgálat:
Döbrösiné Horváth Anikó 
Horváthné Rosta Judit 
Ihász Miklós 
Simon Istvánná 
Steczina Jánosné 
Sujtner Ferencné 
Tóth Terézia

Élelmezés vezető: 
Scheibelhoffer Irma

Konyhai dolgozók:
Árkosi Zoltánná 
Bolyai Jánosné

Hajnik Gyuláné 
Hard Miklósné 
Jankó Jánosné 
Kapcsándi Jánosné 
Korcz Leventéné 
K. Oroszlán Józsefné 
Pálfi Zoltánná 
Pataki Józsefné 
Porsche Ferencné

Takarító:
Futó Ernó'né 
Kesztyűs Etel 
Koczka Istvánná 
Lukácsi Edéné 
Mohácsi Jenőné 
Sepsi Albertné 
Szabó Imréné 
Szabó Józsefné 
Tibola Lászlóné 
Tichy Ferencné 
Zsenák Tiborné

Büfé:
Dákai Istvánná

Győrújbarát:
Bedéné Jursics Szilvia 
Sipó'cz Gizella
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“A  lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. 
... mindenki azért kapja, hogy használjon vele.

A z egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, 
a másik a  tudás adományát ugyanattól a Lélektől, 

a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben... 
Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, 

tetszése szerint osztva kinek-kinek.”
(lK orl2 ,4 -ll)

A tanári kar 
1998



Gimnázium

7. A
Osztályfőnök: Bodor Lászlóné

Bertalan Dóra 
Cseh Melinda 
Fazekas Laura 
György Adám 
Holovko Tamás Milán 
Horváth László 
Horváth Melinda 
Jánosfalvi Zoltán 
Jelencsik Barnabás 
Kalmár Zsófia 
Keresztury Mária

Kincses Barbara 
Kozma Zsanett 
Kristóf Károly 
Laid Katalin 
Nagy Péter 
Néher Márton 
Nyitrai Levente 
Perlaki Róza 
Péntek Adám 
Rácz Dávid 
Réti Sandra

Rigó Krisztina 
Simon Borbála 
Szalai Viktória 
Szebellédi Lajos Róbert 
Takács Marcell Géza 
Török Bálint 
Vaderna Katalin 
Vaszari Eszter Katalin 
Virág Viktória 
Zalka Csenge Virág



7.B
O sztályfőnök: Szabó  G yörgy

Budavári Dóra 
Farkas Adám 
Fazekas Nóra Éva 
Fehér Virág 
Gőcze Krisztina 
Hancz Dániel 
Florváth János 
Horváth Kitti 
Jámbor Katalin 
Kozma Eszter 
Mattyasovszky János

Máté Júlia 
Novits Nándor 
Pálfi Katalin 
Pitsch Linda 
Poleczki Ágnes 
Ritzinger Péter 
Sándor András 
Simon Lívia
Sinkó Tímea Annamária 
Sokorai Zsófia 
Sulyok Anett

Szabó Lilla 
Szalay Regina 
Szombati Máté 
Takács Dávid 
Tamás Judit Mária 
Tátrai Adám Gábor 
Tóbiás Adrienn 
Turóczi Attila 
Vajk Veronika 
Vass Máté 
Végh Nikolett



Osztályfőnök: Horváthné Ács Andrea
8.A

Baranyai Anita 
Bogár Eszter 
Butsy Kinga Mária 
Csapó Mónika 
Csornai Gábor 
Fekete Melinda 
Fömötör Zita 
Freier Katalin 
Gelencsér András 
Grósz Nándor 
Hegedűs András

Horváth Gábor 
Horváth Katalin 
Kiss Gergő 
Kocsis Mihály 
Koppány Márta 
Kovács Ágnes 
Marton Gábor 
Márton Alexandra 
Mészáros Gabriella 
Nagy Bernadett 
Nemes Brigitta

Papp István 
Papp Zsófia 
Pusztai László 
Rujp Mónika 
Szakonyi Katalin 
Szalay Balázs 
Szalóky Petra 
Szalóky Réka 
Turóczi Zita 
Veszély Viktória 
Vesztergom Barnabás



8 .B
O sztályfőnök: Jócsik  Csilla

Astite Riadh 
Bene Zsuzsanna 
Cséfalvay Tamás 
Dávid Róbert 
Enzsöly Anna 
Gál Bence 
Gede Szilvia 
Gobi Réka 
Gyöngyössy Réka 
Józsa Bernadett 
Kálmán Marcell

Kocsis Gáspár 
Kovács Edina 
Kovács Kinga 
Maloviczki Ágnes 
Molnár Bálint 
Nagy Ágnes 
Oross Eszter 
Orschel Anna 
Prém Ildikó 
Pusztai Levente 
Rónaszéki Enikő

Süveges Tímea 
Szabó András 
Szabó Martin 
Szűcs Petra 
Taizs Gergő 
Tarró Klaudia 
Turján Dóra
Vadász Andrea

/
Valastyán Agnes 
Varga Attila 
Vági Viktória
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9.A
Osztályfőnök: Némethné Varga Ildikó

Bartal Katalin 
Csorba Orsolya 
Farkas Réka 
Fódi Anita 
Füredi Orsolya 
Hódsági Mária 
Horváth Ábel 
Hulman Péter 
Jámbor Ferenc 
Kiss Gellért 
Kovács Dávid

Laki Balázs 
Marchwinski Izabella 
Modolc Valéria Mária 
Nágel Viktória 
Németh Ramóna 
Németh Regina 
Olty Gábor 
Oross Adrienn 
Pethő Beáta 
Radics Lilla 
Raffai Júlia

Reider Ágnes Júlia 
Rigó Cecília 
Róhrer Eszter 
Rónaszéki Réka 
Sári Eszter 
Sári Melinda 
Sirkó Szilvia 
Szabó Gergely 
Varga Veronika



9 .B
O sztályfőnök: Szűcs M ihály

Benkó Ágnes 
Bogiári Zoltán 
Csernyi Henriett 
Fal Máté Péter 
Farkas Melinda 
Horváth Gergely 
Ifjú Eszter 
Kiss Viktória 
Knauz Annamária

Kocsis Renáta 
Kom ka Ágnes 
Kovács József 
Maros Zita 
Máté Zsófia 
Neuberger Erna 
Orosz Anna 
Pálfalvi Linda Vanessa 
Paukovics Hedvig Ilona

Rokob Krisztina 
Szabó Lilla 
Székely Anna 
Takács Gábor I. 
Takács Gábor II. 
Tóth Attila 
Török Tünde 
Túlit Éva
Vesztergom Levente
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9.C
Osztályfőnök: Horváth Márta

Ackermann Lilla 
Antalics János 
Bakos Káról)'
Balogh Zsófia 
Benkovich Edina 
Buzási Szilvia 
Csendes Ramóna 
Csillag Bernadett 
Czvitkovics Zsuzsanna 
Décsi Kinga 
Dékány Dávid

Finck Mónika 
Fréh Klaudia 
Hérics Katalin 
Jelencsics Rita Anna 
Józsa Eszter 
Kisbakonyi Evelin 
Koppány Judit 
Kovács Barbara 
Mészáros Balázs 
Molnár Zsuzsanna 
Pataki Boglárka

Perjés Ágnes 
Pinczési Judit 
Schuszter András 
Szabó Viktória 
Szécsi Judit 
Sziics László 
Szűcs Vendel 
Töltősi Zsófia 
Török Amaa Klára 
Tripolszky Judit
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9.D
Osztályfőnök: Gaál Barnabás

Asbóth Rozália 
Ádám Zsuzsanna 
Bánki Lóránd 
Engl Tamás 
Erdélyi Laura 
Fekete András 
Hard Szabolcs 
Hegedűs Annamária 
Hoffmann Nándor 
Horváth Katalin 
Jakab Eszter 
Jámbor Erzsébet

Jelencsics Ágnes 
Kapcsándi Jenő 
Kántor Erika 
Komáromy Sára 
Kovács Katalin 
Meidli Balázs 
Menczigár Réka 
Mitykó András 
Molnár Dóra 
Molnár Tamás 
Németh Péter 
Őri József

Pellek Attila 
Pletka Éva 
Pozsonyi Andrea 
Rozbach Levente 
Slánicz Katalin 
Sólyom András 
Szabadi Gabriella 
Szedenics Anita 
Tajkov Tamás 
Temesi Melinda 
Trosztmir Márton 
Wágner Melinda
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10.A
Osztályfőnök: Kokas Márta

Bécsi Balázs 
Bertalan Borbála 
Borbély Krisztina 
Borsfái Eszter 
Bucsi Mónika 
Budai Bartók Éva 
Bujtás Viktória 
Cséfalvay Katalin 
Csornai László 
Czuczor Péter

Domonkos László 
Fritz Zsuzsanna 
Gasztonyi Nóra 
Hódsági Júlia 
Keresztury Ágnes 
Kincses Bernadett 
Kiss Katalin 
Macher Alexandra 
Nagy Richárd 
Németh Zsófia

Nyitrai Péter 
Pongrácz Ákos 
Pusztai Mária 
Salamon Márta 
Szombati Janka 
Tamási Bálint 
Tőke Márta 
Zakariás Viktória
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10.B
Osztályfőnök: Ásványi Balázs

Bognár Ildikó 
Borbély Judit 
Csehi Dániel 
Csendes Richárd 
Fömötör Zsuzsanna 
Geistlinger Petra 
Gosztola Zsófia 
Harcsa Ákos 
Horváth Anett 
Horváth Balázs

Horváth Katalin 
Illemszky Balázs 
Kiss Béla László 
Kiss Gergely 
Kollár Barna Gergely 
Kolozsvári Gábor 
Kovács Dénes 
Kungli Krisztina 
Lakatos Viktória 
Molnár Szilvia

Nagy Attila 
Nagy Péter 
Németh Péter 
Odor András 
Sánta Krisztián 
Szabó Csaba 
Szabó Tímea 
Szabó Zsófia 
Tóth Eszter Virág 
Világi Hajnalka
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10.C
Osztályfőnök: Rózsavölgyiné Nagy Orsolya

Ambrus Balázs/
Beszprémy Áron 
Boros Bernadett 
Burján Veronika 
Butsy Imre 
Búza Veronika 
Csatai Gábor 
Erdős Agnes 
Fíilep Gábor 
G róf Eszter

Elorváth Noémi
Horváth Valentin/
Kiss Adám 
Kuti Gábor 
Molnár Bálint 
Molnár Dániel 
Novák Eszter 
Oláh Zita Eleonóra 
Pataki Gergely 
Peilóber Gábor

Peilóber Zsolt 
Rézmán Barbara 
Sándor Anna 
Sarkadi Ildikó 
Szabó Dániel 
Tomena Illés 
Tompa Bernadett 
Török Ágnes 
Venesz Eszmeralda 
Vikman Klára
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l l .A
Osztályfőnök: Baloghné Kalmár Zsuzsanna

Domschitz Gergely 
Géber Anna 
Hollós Csilla 
Jörg Lilla 
Károly Janina 
Kincs Petra 
Kiss Gergely

Kovács Viktória 
Kund Laura 
Lőrincz Kitti 
Markovszky Szabolcs
Maródi Krisztina

/
Nagy Agnes Lilián 
Németh Attila Balázs

Pardavi Péter 
Perjés Alexandra 
Rácz Viktória 
Sámson Gábor 
Stefanits Alexandra 
Szabó Zsófia



11.B
Osztályfőnök: Vida Gábor

Bakos Krisztina 
Baksa Krisztián 
Bella Hajnalka 
Csanda Eszter
Duschanek Zsófia

/
Égi Dániel 
Gál Adrienn 
Gyarmathy Dorottya 
Halmosi Gellért 
Horváth Adrienn

Ihász Mercédesz 
Józsa Balázs 
Király Krisztina 
Kollár Mátyás László 
Kolonics Péter Norbert 
Komka Éva 
Kovács Gábor 
Kovács Róbert 
Paholik Gábor 
Pingitzer László

Rendi Attila 
Salakta Viktor 
Szűcs Adám 
Takács Éva 
Velkei Judit 
Venesz Tamás 
Visztricz Petra 
Völner Márta 
Vönöczki Barbara
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11. C
Osztályfőnök: Stolmár Katalin

Boros Zoltán 
Budai Tamás 
Farkas Krisztina 
Fehér Cecília 
Filip Adrienn 
Gangl Orsolya 
Kovács Krisztina 
Kozma Eszter 
Kurcsics Zoltán 
Magyar Petra

Magyarosi Csaba 
Németh Dávid 
Németh Petra Ágnes 
Németh Rita 
Novák Rita 
Panajoth-Fehér László 
Papp Eszter 
Pödör Viktória 
Regényi Zoltán 
Sipőcz Gabriella

Scherer Andrea 
Szabó Balázs 
Szabó Zsófia 
Szalay Gábor 
Szűcs Júlia 
Tarró Zsuzsanna 
Tibold Eszter 
Vámos Mór 
Végh Hajnalka
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Általános iskola

l .a
Osztályfőnök: Váginé Kónya Szilvia
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Balogh Barna 
Barcza Virág 
Barna Zsolt 
Bogiári Csaba 
Búza Máté 
Erdélyi Dániel 
Erdélyi József Attila 
Kassai Tímea 
Kántor Lilla

Kelemen Zsófia 
IClauz Barbara 
Lendvai Gyula 
Lukácsi Dániel 
Maár Klaudia 
Németh Bálint 
Németh Ferenc 
Németh Kitty 
Nimsz Annamária

Oláh József 
Pomogács Dóra 
Póczik Adám 
Szabó Áron József 
Szabó Viktória 
Varga Kitti 
Vulcz Lilla 
Weller Szandra
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l .c
osztályfőnök: Nagy Vincéné

Béli Norbert 
Enyingi Vera Atala 
Erdélyi Réka 
Hajós Titusz 
Horvátit Rebeka Erzsébet 
Illés Gergely Ferenc 
Károly Gertrúd 
Mester István 
Nagy Anita

Nagy Dávid 
Németh Diána 
Polgár Alexandra 
Puzsár Klaudia 
Rácz Máté 
Reidinger Erna 
Schneider Viktória 
Sinlcó Szilvia 
Sinkó Tamás

Szalai Patrícia 
Székely Balázs 
Szollinger Zsolt 
Tófalvi Csongor 
Tóth Orsolya 
Török Judit 
Turner Tibor 
Vizler Balázs 
Vörös Valentina



l .b
Osztályfőnök: Barczáné Sárvári Csilla

Bán Barbara 
Bakodi Balázs 
Eső Dóra 
Hanicz Róbert 
Hérics Gábor 
Horváth Fruzsina 
Horváth Kitti 
Horváth Szilvia 
Huber Anna 
Hunyady Márton

Kárpáti Zsófia 
Kiss Csilla Eszter 
Kiss Márton Gábor 
Kretzer Réka 
Liziczai Krisztina 
Luterán Péter 
Márkus Zoltán Péter 
Nádudvari István 
Nagy Adám 
Nagy Katalin

Novák Péter 
Plenter Nóra Viktória 
Pozsgai Márk 
Steixner Zsófia 
Szabó Adám 
Szűcs Tamás 
Tripolszki Anna



2 .a
Osztályfőnök: Csomainé Németh Katalin

Bodor Petra 
Bokodi Júlia 
Czellér Balázs 
Csiti Dániel 
Farkas Krisztina Szilvia 
Fréh Patrícia Magdolna 
Hegedűs Balázs 
Horváth Judit 
Horváth Katalin Mária

József Júlia 
Karácsony Zsolt 
Király Zsanett 
Lendvai Mária 
Maár Péter 
Máté Anna 
Molnár Ábel Benedek 
Papp Szabolcs 
Pápai Petra

Petrovicz Anna 
Pintér Krisztina 
Takács Ádám 
Tóvári Dániel 
Tullner Dániel 
Tüske Tamás 
Tüske Tibor 
Vági Zsófia 
Végh András József



2.b
Osztályfőnök: Mukicsné Novált Erilta

Ács Bence 
Baranyai Barbara 
Baranyai Tamás 
Bodrogi Réka 
Bujdosó Dániel 
Csala Péter 
Esztergomi Dániel 
Fűzfa Bence 
Gacs Réka Borbála 
Gede Gyula

Gilicze Zsanett 
Hartmann Réka 
Hoffmann Helga 
Horváth Anita 
Horváth Bálint 
Kapcsándi Gábor 
Krokker Eszter 
Mikó B. Viktória 
Nagy Markó Dávid 
Németh Alexandra

Ollári Evehn 
Perjési Anita 
Sülé Orsolya Boglárka 
Szabó Zoltán 
Szemed Ádám 
Takács Angéla 
Takács Norbert 
Tóth Marcell 
Ungerhofer Dániel
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2.c
Osztályfőnök: Horváth Edit

Akaró Viktória 
Bárdos Anett 
Bedőcs Marietta 
Csapó Balázs 
Domán Dániel 
Elek Dorottya Viktória 
Gróf Gergő 
Hegyi Georgina 
Horváth Adél

Horváth Bernadett 
Horváth Máté László 
Kovács Linda

f

Marék Agnes 
Mattyasovszky András 
Molnár Béla 
Nagy Zsuzsanna Natália 
Németh Anita 
Németh Eszter

Ribb Bernadett 
Ribb Péter 
Roncz Brigitta 
Simon Kata 
Sokorai Márton 
Takács Klaudia 
Tóth Edina 
Vitéz Annamária 
Wagenhoffer Adám
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3.a
Osztályfőnök: Kovács Márta

Balogh Adrienn 
Bognár Ákos 
Eördögh Tamás 
Horváth Eszter 
Horváth Tamás 
Judák Attila 
Kelemen Gábor 
Kertész Adrienn 
Kertész Katalin

Kocsis Cecília 
Kovács Viktória 
Lócsi Marcell 
Marék László 
Nagy Ákos 
Németh Rita 
Pőcze Szilárd 
Prohászka Eszter 
Rácz Dolina

Ritzinger Balázs 
Sárközi Nóra 
Simon Barbara 
Szabó András 
Szabó Vivien 
Szikrai Tamás 
Téringer Dóra 
Tóth Bálint 
Verdes Nóra
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3.b
Osztályfőnök: Szalainé Csapó Rita

Bakodi Péter 
Barna Izabella 
Bán Balázs 
Csehi Eszter 
Csida Roland 
Dobis Bence 
Feller Zsófia 
Hegedűs Bálint 
Horváth Anna 
Horváth Adám 
Jankó Dóra

Kiss Anna Noémi 
Kovács Ágnes 
Kovács György 
Kovács Kinga 
Likár Tímea 
Luty Veronika 
Máthé Zoltán István 
Nagy Gábor 
Nagy Lea 
Néher Mónika 
Németh Zsófia

Nyitrai Emese 
Simon Zsófia 
Spanraft Szilvia 
Szalai Tamás 
Tóth Máté 
Tóth Bence 
Venesz Gábor 
Világhy Dániel 
Virág Bálint



3.c
Osztályfőnök: Tóth Attiláné

Béli Ernő Ádám 
Bognár Ádám 
Csonka Kármen 
Erdős Lilla Emőke 
Hegedűs Balázs 
Hérics Vera 
Horváth Adrienn 
Huszár Ádám 
Kiss Barbara Ilona 
Kiss Bence

Kocsis Csaba 
Kovácsovics Rita 
Lünk Beatrix 
Nagy Tamás 
Nemes Balázs 
Németh Andrea 
Paveszka Zita 
Puzsár Ádám 
Ribb Nóra 
Szabó Barbara

Székely Zsófia 
Szoláry Adrienn 
Tolnai Zsolt 
Tóth Péter 
Török Ilona 
Vági Zsolt 
Venesz László 
Zalka Balázs



4.a
Osztályfőnök: Tóthné Kiss Rita

Benkó János 
Bodor Adrienn 
Bojtor Adrienn 
Borbély Dávid 
Gombás Melinda 
Hegedűs Tamás 
Horváth Edina 
Korcz Gábor 
Kupi Alexandra

Matzkó Angelika 
Mukics Adám 
Nagy Zoltán András 
Paár Franciska 
Petrovicz Máté 
Péter Alexandra 
Póczik Eszter 
Radnai Rita 
Stolcz Adám Zsolt

Stolcz Péter Csaba 
Szabó Éva 
Szalai Csaba Ferenc 
Szalai Natália 
Tullner Zsófia 
Varga József 
Varga Zsófia 
Virág Gábor
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5.a
Osztályfőnök: Szalontay Lukácsné

Bognár Ádám 
Csorba János 
Élő Szabina 
Frank Veronika 
Freier Tamás 
Gasztonyi Nikolett 
Gulyás Eszter 
Hadarics Judit 
Hegedűs Tamás 
Horváth Veronika

Horváth Zoltán 
Kornfeld Altos 
Marék Eszter 
Márkus Virág 
Mednyánszky Kitti 
Mészáros Zsuzsanna 
Nátz Erika 
Oross Márton 
Olveczky Ildikó Anita 
Pápai Petra

Paréj Szilvia 
Pusztai Erzsébet 
Stolcz Tamás János 
Sulyok Máté 
Szabó Dávid 
Szabó Péter 
Tamás Ákos József 
Vida Krisztina 
Vörös Ádám 
Wagner Zsófia



5.b
Osztályfőnök: Koppányné Újházy Márta

Ábrahám György 
Bognár Barbara 
Diligens Dóra 
Egyed Tamás 
Ecsi Júlia 
Felpéczi Ferenc 
Heitler Petra 
Horváth Dóra 
Hutyán Gergely 
Jáger Dávid

Kincses János 
Kocsis Noémi 
Koritsánszky Nelli 
Kótai Norbert 
Krekó Imre Máté
Lakner Katalin

/
Lengyel Altos 
Néher András 
Németh Orsolya 
Petrovicz Virág

Rácz Júlia 
Rigó József
Saródi Szilvia/
Somogyi Agnes 
Süveges Péter 
Szalay Dorina 
Takács Noémi 
Turján Réka Lilla



5.c
Osztályfőnök: Csonka Orsolya

Árpási Katalin 
Bedő Gábor 
Borbás Georgina 
Czakó Zsófia 
Csonka Evelin 
Erdélyi Ákos 
Erdélyi Katalin 
Fazekas Dávid Péter 
Hegedűs Péter

Hérák Mihály 
Horváth Dávid 
Hiilbert Dávid 
Kása Péter 
Kovács Tímea 
Nánási BJta 
Péter Dávid Péter 
Pingitzer Edina 
Steczina Anita

Szabó Gergő 
Szarvas Melinda 
Székely Ágnes 
Takács Bálint 
Teravágimov Márton 
Tóth Mónika 
Török Gergely 
Tripolszki Gábor



85

6.a
Osztályfőnök: Horváthné Ikker Ildikó

Balogh Melinda 
Benkó Veronika 
Burkus Máté 
Butsy Ágnes Melinda 
Csongor Zita 
Drozgyik András 
Erdélyi Ádám 
Erdős Judit 
Gangl Éva 
Gál András

Gombás Nóra 
Gősi György 
Gyurics János 
Hajnal Zita Barbara 
Klauz Diána 
Kovács Petra 
Lendvai Barbara 
Makkos Julianna
Molnár András

/
Nagy Ákos

Németh Renáta 
Oláh Dániel 
Orschel Krisztina 
Panajoth-Fehér Dávid 
Pálfalvi Tina Pamela 
Sánta Alexandra 
Szalay Krisztina 
Tömböl Gábor
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6.b
Osztályfőnök: Czepekné Tóth Rózsa

Balogh Zsófia 
Bojnár Katinka 
Diligens Anita Mária 
Eldin Adél 
Erdei István 
Forgács Ramóna 
Horváth Bence 
Hulman Adám 
Hutyán Péter

Jankó Dániel 
Kodila Tamás 
Koritsánszky Márk 
Kovács Petra 
Máriási Dóra 
Meller Anna 
Nagy Borbála 
Nagy Gábor 
Németh Renátó

Ölty Zita Mária 
Ottó Daniella 
Pusztai Luca Veronika 
Szatmári Ferenc 
Székely Bence 
Tóth Magor 
Töreki Richard 
Venesz Kitti 
Világhy Zita



6.c
Osztályfőnök: Borbélyné Györkös Márta

Balogh István 
Buzási Renáta 
Czakó Krisztina 
Cseh Dávid 
Eördögh András 
Eördögh Dániel 
Földing Réka 
Gelencsér Zsolt 
Hegedűs Attila

Horváth Enikő 
Király Márta 
Kiss Zsófia 
Kocsis Eszter 
Mészáros Gyöngyi 
Nagy Dóra 
Odor Tamás 
Papp Gergely 
Pákozdi Adám

Rohrer Anita
Saródi Zoltán

/
Szarvas Éva 
Takács Nóra 
Tamási Réka 
Thoman Tamás 
Tőreid Zalán 
Zsoldos Tamás



6.d
Osztályfőnök: Némethné Virág Eszter

Baldauf Barbara 
Bogár Péter 
Domonkos Gergő 
Gosztola Júlia 
Járeb Andrea 
Hartmann Gergely 
Horváth Ágnes 
Huj bér Árpád 
Kocsis Attila

Kocsis Zoltán Olivér 
Kornfeld Eszter 
Kovácsovics Kinga 
Kővári Eszter 
Molnár Kristóf 
Nagy Ágnes 
Orbán Gábor 
Sári József 
Schneider Éva

Sirkó Dóra 
Szabados Gábor 
Szépe Szilvia Csilla 
Tolnai Gábor 
Tóth Balázs 
Tóth Eszter 
Tóth István 
Vörös Attila



ó.e
Osztályfőnök: Csanaki Szabolcs

Borsodi Nikolett 
Csorba Veronika 
Darnai Judit 
Füredi Péter 
Gál Dóra 
Horváth Ákos 
Inhauser Péter

Kemény Rafael 
Kertész Zsófia 
Kirmer Éva 
Korcz Balázs 
Koteczki Ádám 
Lacza Zsolt 
Lakatos Edina

Matyasovszki Zsófia 
Mester Antal 
Reider Tamás Gábor 
Resch Andrásf
Venesz Adám 
Verdes Ramóna 
Vörös András
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7.c
Osztályfőnök: Rózsavölgyi László

Ács István Barnabás
Badics Anita
Balogh Péter
Beledi Noémi
Bolla György
Csernyi Tímea Viktória

Gergye Barnabás 
Karácsonyi Attila 
Kántor Ramóna 
Kovácsovics László 
Kulcsár Balázs 
Nagy Csongor

Nagy Máté István 
Orosz Gábor 
Szabó Ágnes 
Székely Bálint 
Vizler Zsuzsanna



7.d
Osztályfőnök: Feczkó Péter

Baldauf Attila 
Filip András 
Hangyái István 
Hard Márta 
Janicsek Roland 
Kiss Péter Roland

Knauz Edina 
Nagy Alexandra 
Nagy Bernadett 
Pápai Péter 
Petes Zoltán 
Polgár László

Szabó Béla 
Szaló Katalin 
Szűcs Gábor 
Timár Szabolcs 
Tripoeszki András



8.c
Osztályfőnök: Ritzingerné Szommer Éva

Bagoly Krisztina 
Birinyi Mónika 
Borbély Éva 
Boros Hedvig 
Csenkey Mónika 
Csordás Anna 
Décsi András

Horváth Viktória 
Juhász Bence 
Koczkás Máriusz 
Kollár Mónika 
Molnár Orsolya 
Németh Péter 
Páldi Marianna

Radics Ramóna 
Schaub Zsuzsa 
Sólyom Alpár 
Szalay Mátyás 
Takács Gábor 
Tóth Enikő
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8.d
Osztályfőnök: Bognárné Kalmár Ildikó

Akaró András 
Astite Kenza 
Csapó Eszter 
Fürnstall Balázs Ferenc 
Gerencsér Dóra 
Gintli Gergely 
Jenei András

Kiss Kata 
Kovács Regina 
Mednyánszky Adám 
Németh Adám 
Olveczky Zsolt Adám 
Pataki Beatrix 
Péczy Altos

Pingitzer Ákos 
Pingitzer Nikolett 
Steczina Dóra 
Stefanits Tamás 
Székely Viktória 
Vadász Áron 
Zakariás Péter
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Hitélet - Pasztorális tevékenység

A csoport 1993 májusában alakult az iskola hitoktatóiból.
Egymás megismerése céljából, és a feladatok egyeztetése érdekében már a tanév 

kezdete előtt több alkalommal találkozóra került sor. A csoport tagjai kéthetente 
rendszeresen találkoznak, amikor az aktuális feladatokat megtárgyalják és 
foglalkoznak kívülről jövő javaslatokkal is a hitoktatás és a hitélet terén.

A pasztorális csoport feladatának tekinti, hogy segítséget nyújtson az iskola 
katolikus szellemiségének kialakításában, nemcsak a diákoknak, hanem a taná
roknak, a dolgozóknak és a szülőknek is egyaránt. A tanévre előirányzott célkitű
zéseket minden tanár napi munkája során igyekszik megvalósítani.

Ehhez a következő tevékenységekkel nyújt segítséget a csoport:
- minden osztályban heti két alkalommal van hitoktatás
- az iskola keresztény szellemű dekorálása
- az iskola lelki programjának összeállítása, megszervezése:

- mindennapi , reggeli szentmise
- minden osztály havonta legalább egyszer egy naptárba való föliradtozás 

szerint az osztályfőnök vezetésével vállalja a szentmise előkészítését és 
azon tevékenyen részt vesz

- napi imádság reggel és tanítás után, melyhez havonta a pasztorális 
csoport összeállít egy imalapot a tanárok és a tanulók számára

- lelki program tanároknak (A Bibliáról,Szűz Máriáról,Champagnat atyáról, 
a marista rend alapítójáról, Apor Vilmosról, közös imádságok, szentmise ... stb.)

- bekapcsolódás az egyház liturgikus életébe:
- Mikulás-ünnep
- karácsony és lelkigyakorlat a kicsikkel
- Apor Vilmos ünnepe
- nagyhét, gyónás, lelkigyakorlat a nagyokkal, fiatalokkal és tanárokkal 

dolgozókkal
- Champagnat-ünnep
- elsőáldozás
- bérmálás
- pünkösd
- tanévnyitó és tanévzáró szentmisék
- együttműködés a szülőkkel a lellci élet terén is

A pasztorális csoport nem egy elkülönült közösség a tantestületen belül, hanem a 
kollégák bevonásával igyekszik megvalósítani a kitűzött feladatokat. A csoport mun
kájának eredményességét a közösség által jónak tartott és a megfelelően körvonalazott 
célok, valamint a közös munka garantálja. A pasztorális csoport alapküldetésének 
érzi, hogy tevékenységét a szülők és a gyermekek szolgálatára, és a közös öröm 
megteremtésének reményében végezze.
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Kollégium

Az 1998-99-es tanévben az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont kollégiuma 
már ötödik esztendeje fogadja az ország minden tájáról ide érkező diákokat.

A legszebb ajándékot kapjuk és adhatjuk át azzal, hogy gyermekeink soki
rányú elkötelezettsége és a korosztályok vátozatossága mellett, mindenki szá
mára békés, szellemiekben és lelkiekben egyaránt gyarapodni vágyó közösséget, 
otthont teremthetünk.

Legfontosabb faladatunk
nak ezt tekintjük a kollégium 
1994. évi felszentelését kö
vetően a kezdetek óta.

A kollégium igazi gazdag
ságát tanítványaink keresz
tény életre való felkészítése 
jelenti, amely fiataljaink 
egészséges fejlődésébe ve
tett hitünk magja.

A kollégium palettáján 
megjelenő egy-egy színfolt 
ezt a célt igyekszik tartalommal m egtölteni: színházlátogatások, m űsoros 
kollégium i estek, a hagyom ányteremtés céljával évről évre m egrendezett 
karácsonyi pásztorjátékok, húsvéti keresztút, kollégiumi diákmisék, irodalmi 
megemlékezések, táncház, egyes ünnepkörökhöz fűződő népszokások, kézműves

foglalkozások, az ország más 
tájairól érkező iskolai csopor
tokkal szervezett közös sport és 
lelki program ok, részvétel a 
külföldi diákcsere kapcsolatokban, 
évzáró kirándulások és táborok, 
városismereti vetélkedők, isme
retterjesztő előadássorozatok az 
Apor-estek keretében, filmklub, 
önismereti klub, vetítéses elő
adások világjáró utazásokról, 
sportestek.

Mi adja a jó közösség titkát > 
A tenni akarás, a bizalom, a szeretet és céljaink elérésébe vetett következetes 

hit, remény, derű. Ez adja meg az élet ízét nap, mint nap. A kollégium rendtartása, 
a benne foglalt napirend, a csendre, munkára szólító szilencium - a tanulmányokban
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való elmélyedés vagy a pihenés ideje - a közösségben szervezett szabadidős vagy 
esti lelki programok mind egészséges hátteret kívánnak adni a távolról iskolánkba 
érkező tanulóknak a mindennapi szellemi és lelki erőpróbákhoz, hogy a tanulás 
ne csak kötelességük legyen, hanem küldetésükké is váljon az önmagukért és 
másokért vállalt életben egyaránt.

f
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Sport

Az egyházi iskolák hagyományai, létesítményeink, lehetőségeink és a testnevelő' 
tanárok sportmúltja határozta meg iskolánk sportjáték-beállítottságát. Kosárlabda, 
kézilabda és labdarúgó csapataink mind általános, mind középiskolai szinten jelen 
vannak a városi és megyei sportversenyeken.

A megye katolikus iskoláinak adétikai bajnokságán az aporos diákok évről évre 
kimagaslóan szerepelnek.

Sportkapcsolatok

A marista testvérek és az iskolavezetés 
szervezésében két alkalommal jártunk Spa
nyolországban, ahol a marista iskolák nemzetközi sportversenyén az aporos diákok 
kosárlabda és labdarúgás sportágakban szép eredményeket értek el. Az ausztriai 
Eisenstadt városának katolikus gimnáziumával fennálló kapcsolatunk a sport terén 
is sokrétűnek mondható: Champagnat-napi sportversenyeket, Alpok-beli és dunai 
vízitúrákat szerveztünk közösen.
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Téli sportok

Amennyiben az időjárás m egengedi, télen az egyik kézilabdapályát 
korcsolyapályaként üzemeltetjük, ezt reggeltől késő estig használják diákjaink, szü
leik és az iskola dolgozói.

Az első tanítási évtől kez
dődően minden évben sítá
borokat szervezünk Szlová
kiába és Ausztriába.

Az idei évben több mint 
száz tanulónk sajátította el a 
síelés alapjait Szlovákiában az 
Alacsony-Tátrában, és mintegy 
hatvanan utaztak az ausztriai 
Semmering síközpontba.

Kondicionáló terem

Ez év szeptemberétől birtokba vettük a minden igényt kielégítő 200 m2-es kondi
cionáló termet, ahol mind többen választják az aktív kikapcsolódásnak eme módját.
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Szivárvány csoport

Iskolánk keretein belül működik egy 
szabadidős csoport, a Szivárvány, melyet az 
iskolánkban dolgozó iskolatestvérek fiatal 
szerzetesei hoztak létre. A heti kétórás 
foglalkozásokon a gyerekek a közös játékok, 
sportversenyek, lelki töltődések, imák során 
megtapasztalhatják az egyíittlét örömét.

A Szivárvány elnevezés a csoport sokszí
nűségére, vidám hangulatára utal. (Szeret
nénk mi is hasonló szép érzéseket kelteni az 
emberekben, mint a szivárvány látványa.)

1993-ban negyvenöt gyermekkel és né
hány vezetővel indult útjára a csoport. 
Jelenleg kb. százötven gyermek három 
csoportban vesz részt a foglalkozásokon. 
A vezetők között testvérek, tanárok és lelkes 
fiatalok egyaránt találhatók.

A legkisebb szivárványosok iskolánk 4. 5. 
osztályosai, a második csoportot a 6. 7. 
évfolyam tanulói alkotják, míg a harmadik 
csoportba a 8. 9. osztályosok járnak. Külön 

öröm, hogy a csoport alapító tagjai közül többeket már a vezetők között találunk. 
A vezetőképzés a Szivárvány csoport egyik fontos feladata.

A szabadidős csoport lényege, hogy tanulóinknak az iskola ne csak a kötelező 
tanulást jelentse, hanem azt a helyet is, ahol barátokra lelhet, szórakozhat, játszhat, 
megtapasztalhatja a másokkal való egyíittlét örömét.

A gyerekek itt más oldalukról is megismerhetik a 
testvéreket, tanáraikat. A vidám egyíittlét közelebb hozza 
egymáshoz a diákot és a tanárt.

A programok között sport, játék, ima, technikai fog
lalkozás egyaránt előfordul. Gyakran szervezünk kirándulá
sokat, túrákat, zenés délutánokat, közös mozilátogatásokat.

Fontos számunkra, hogy a szülők is bepillandiassanak a 
csoport életébe. Erre lehetőségük nyílik a családi napokon, 
amikor gyermek, szülő és vezető együtt szórakozhat.

Az egész éves egyíittlét „koronája” a nyári táborozás.
A változatos programok mindig felejthetetlen élményé két 
jelentenek a csoport tagjai számára.



A Szivárvány-csoport nyitott mindenki felé. Szívesen várjuk a jelentkezőket a 
gyermekek és a vezetők közé egyaránt.
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Informatika

Az informatika oktatása egyidős iskolánkkal. 1993-ban 20 db 386-os típusú 
számítógéppel és Novell Netware 3.11 50 felhasználós hálózattal kezdtük az 
oktatást. 1995 szeptemberében 46 darab 486 típusú számítógéppel bővült a szá
mítógéppark. 1996 szeptemberére újabb 25 Pentium géppel bővítve kialakultak a 
tetőtéri termek, ahol már 4 tanteremben több mint 75 számítógép, több lézer, ill. 
tintasugaras nyomtató, fekete-fehér és színes szkennerek, Novell Netware 4.11 
75 felhasználós hálózat biztosítja a diákok mindent kielégítő informatikai éhségét.

Tanulóink számítástechnikát általános iskola harmadik osztályától tanulnak heti 
egy órában. A harmadikasok a DOS operációs rendszerrel, a negyedikesek a nehezebb 
DOS parancsokkal és Norton Commanderrel ismerkednek meg. Ötödik osztályban 
a Windows 3.1-et, hatodikban a programozási alapokat sajátíthatják el. A gimnázium 
első osztályától az óraszám heti két órára növekszik. A megemelt óraszámban szö
vegszerkesztést, míg a gimnázium második osztályában táblázatkezelést tanulnak 
tanulóink. A harmadik osztályban az adatbáziskezelést és prezentációt, míg negyedik 
osztályban az alapfokú számítógép-kezelői vizsgára készülnek fel. Iskolánk min
denkinek biztosítja a felkészülést a számítógép-kezelői vizsgára, melyen szép számmal 
és eredménnyel szerepeltek tanulóink az elmúlt évben. Minden évben részt vesznek 
diákjaink a Nemes Tihamér-versenyen, ahol többen országos helyezést is elértek.

Iskolánkban a tanárok által megírt tankönyvekből tanulnak a gyermekek, 
amelyek figyelembe veszik a gyermekek életkori sajátosságait és a NAT köve
telményrendszerén túlmutatnak. A tankönyvsorozat első tagja a számítógép fő 
részeit, alapvető kezelését és a DOS operációs rendszert ismerteti. A második 
kötetben a DOS mélyebb ismerete és a Norton Commander 5.0 segédprogram 
található. A harmadik kötet a Windows 3.1 kezelését és használatát mutatja be. 
A negyedik kötet a Turbo Basic program nyelv segítségével az alapvető 
programozási ismereteket tanítja meg. A szövegszerkesztés és táblázatkezelés 
tankönyv egy kötetben jelent meg a Word 6.0 és az Excel 5.0 verziókra ala
pozva. Je len leg  fe jle sztés 
alatt áll több tankönyv, ame
lyeket a közeljövőben terve
zünk megjelentetni.

Iskolánk minden diákjának 
biztosítja a számítástechnikai 
alapképzést, felkészülést a 
szám ítástechnikai alapvizs
gára, amellyel már az E C D L 
vizsgakövetelm ényeknek is 
megfelelnek.

Iskolánk könyvtárában az 
Internetet is elérik diákjaink.
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Külföldi kapcsolatok

EAssomtion - Colmar - Franciaország 
(Egyházi Általános és Középiskola)
Maristes Valldemia Mataró - Katalónia - Spanyolország 
(Marista Általános Iskola és Gimnázium)
Maristes “Montserrat” - Lleida - Katalónia - Spanyolország 
(Marista Általános Iskola és Gimnázium)
Maristem Gymnasium - Furth bei Landshut - Németország 
(Marista Gimnázium)
Gymnasium dér Diözese - Eisenstadt - Ausztria 
(Egyházmegyei Gimnázium és Általános Iskola)

Csoportunk Colm árban
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A szülők egyesülete

A "Szülők a Győri Apor Vilmos Iskolaközpontért Egyesület" tizenegy alapító 
taggal 1995. október 11-én alakult meg.

Alapszabályában megfogalmazott céljai szerint az iskolaközpontban tanulók szü
leinek összefogására és mozgósítására hivatott szervezet, amely együttműködik az 
iskolaközpont vezetőivel, nevelőtestületével és az osztályok mellett működő szülői 
munkaközösségekkel.

Elősegíti a nevelők és 
a szülők közötti párbe
szédet, szervezi a szülők 
önképzését, közremű
ködik az iskolaközpont 
kulturális, sport és 
egyéb szabadidős ren
dezvényein, saját anyagi 
lehetőségeihez képest 
támogatást nyújt az arra 
rászorulóknak.

Az alapítás óta eltelt 
három évben számos
összejövetel, előadás és 
iskolai rendezvény zajlott a szülők egyesületének részvételével. Ezek közül 
kiemelkedő az a többszöri segítségnyújtás, amelyet az egyesület tagjai az 
iskolaközpont épületén belül és közveden környékén nyújtottak annak szebbé tétele 
érdekében, és a rászorultak megsegítését célzó ruhagyűjtési akció.

Részt vesznek az iskolai rendezvényeken, mint például az adventi vásárokon, a 
szilveszteri ill. farsangi bálok előkészítésén, a pünkösdi, lakótelepi búcsú szervező 
munkájában. A nagylelkű felajánlások, közös munkák, továbbá a jólsikerült kirán
dulások valamint a gyermeknevelésről tartott előadások és lelki programok itt is

közösséget formálnak.
Az egyesület elnöksége és téma

felelősei fo lym atosan  azon fá ra 
doznak, hogy a jelenleg közel száz
harminc főnyi tagságot folyamato
san bővítsék úgy, hogy minél több 
aktív szülőt nyerjenek meg az isko
laközpont támogatására.

Dr. Freier József 
a szülők egyesületének elnöke
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Szent Gellért-díj

A fenntartó először azoknak az embereknek adományozta a  díj arany fokozatát, 
akiknek nagy szerepe volt az iskola alapításában.

Benkovich Ferenc

Bakos Vince 

Koppány László 

Bagó Lászlóné 

Szűcs István

- a győri Szentlélek-templom plébánosa 
az Apor Iskola Alapítvány elnöke
az építkezés kezdeményezője

- a Szentlélek egyházközség képviselő' testületének elnöke 
a szülők és a hívek fő szervezője

- igazgatóhelyettes
az iskola pedagógiai alapjainak elkészítője

- nyugdíjas
első gazdasági vezető

- gondnok
az építkezés helyi vezetője
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Támogatóink

H álás szívvel mondunk köszönetét 
azoknak a  nagylelkű támogatóknak, 

akik lehetővé tették emlékkönyvünk megjelenését:

ABLAKCEN TRUM  KFT.

ABN AMRO BANK RT 

BÁDOGOS KFT.

ÉSZAK-DUN ÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. 

ÉSZAK-DUN ÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ RT. 

GRA BO FLO O R

GYŐRI ÉPFU RT. BELFÖ LD I FUVAROZÓ ÜZLETÁG 

GYŐRI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

GYŐRI KOMM UNÁLIS SZOLGÁLTATÓ KFT. 

H UNGÁRIA BIZTOSÍTÓ RT.

IN TEGRÁL - HEXA MAGASÉPÍTŐIPARI ÉS FŐVÁLLALKOZÓI RT.

KLASTROM  SZÁLLO DA 

KOMPLEX ÉPÍTŐIPARI TERVEZŐ IRODA 

LE IER  KFT.

NAGY ÉPÍTŐANYAGTELEP

NYÚL ÉS V IDÉKE TAKARÉKSZÖ V ETKEZET II. KIREN D ELTSÉGE

TYRO LIT H U N GÁRIA
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INTEGRAL - HEXA
MAGASÉPÍTŐIPARI ÉS 

LO V A T  J A  J K O Z O T  
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Tel.: 96/315-998, 311-013, 310-250, 316-868 
Fax: 96/327-946, E-mail: INTEGRAL@Syneco.hu

Az INTEGRAL-HEXA Magasépítőipari és FőváUalkozói Részvénytársaság 1993-ban alakult 
100%-os magyar magántulajdonban lévő építőipari vállalkozás.

Fő tevékenysége a különböző funkciójú magasépítési létesítmények, ipari csarnokok, 
raktárak, irodaépületek, lakóházak, középületek kulcsrakész megvalósítása.

A részvénytársaság holding rendszerben működik, amelyhez szervesen kapcsolódnak a 
különböző építőipari tevékenységet végző önálló szervezeti egységek. A cég saját üzemeiben 
gyárt beton- és vasbeton elemeket modern berendezések és a legújabb gyártástechnológiai eljárások

alkalmazásával. A holdinghoz tarozó Kft.-k 
segítségével a cég a teljes generálkivitelezést 
saját forrásokkal tudja megvalósítani az 
alapozástól a betonozási, lakatos-, falazási, 
tetőfedési munkákon át egészen az épület- 
gépészeti tevékenységekig.

Az ipari célú létesítményeken túl a részvény- 
társaság megalakulása óta folyamatosan készít 
épületfelúj ításokat, templomrekonstrukciókat, 
közösségi célú létesítm ényeket is. Ez 
utóbbihoz tartozik a “Szentlélek Templom és 
Othonfenntartó Alapítvány” megbízásából 
1997-ben készített Szent Anna Szeretetotthon 
első 90 lokóegysége. A 7230 m2-es épületet 1 1  
hónap alatt építette a cég egy másik 
társvállalkozóval.

Az épület folytatásaként még 1997-ben kezdődött a II. ütem kivitelezése az INTEGRÁL
ÉI Rt. fővállalkozásában, a Győr megyei jogú Város Önkormányzatának megbízásából. A 
nyugdíjas garzonház 2. része 39 lakóegységből áll, egy-egy lakásrész 32 m2.

Mindkét épületegység hagyományos monolit vasbeton és falazott technológiával épült. A 
lakóegységek belső kialakítása -  burkolatok, minikonyha, zuhanykabin -  igényes kivitelben 
készült.

A lakók kényelmét szolgálja az épületből lépcsőn ill. rámpán keresztül is megközelíthető 
belső udvar, amely részben térkőburkolattal, részben füvesített felülettel kialakított. A  cég a tel
jes létesítményt a nemzetközi igényeknek is megfelelő gondossággal, precizitással és minő
séggel kivitelezte.

mailto:INTEGRAL@Syneco.hu


Ill

A kommériingl

* i i 4 r
0

L ju j í 3

h Ü H U  :
■k r - I I I I
i  - i ’ d l l l  v

PVC ablakok, erkély-, bejárati-, 
toló-, tolóbukó-, harmonika ajtók 
télikertek gyártása és elhelyezése. 
GEZE ajtócsukók, távirányítók, 
automata ajtók, tűz- és füstriasztó 
rendszerek forgalmazása.

Minőség kedvező áron!

T M A K öm m erling  
2^21 ab lakrendszer

AttAffiMMl KFT.
9025 Győr, Kossuth Lajos u. 121.

Tel.: 96/313-956, 313-976, Fax: 96/319-784
Az ISO 9002 szabvány 
szerint minősített gyártó

Győr, kossuth u. 121. Telefon: 96/313-956, 313-976 Fax:96/319-784 
Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 1. Telefon:96/216-023, 216-366 Fax:96/21 6-021

NAGY
ÉPÍTŐANYAGTELEP

DEPÓ l.Gyó'r, Pápai u. 48. Tel./Fax: 96/428-286
96/439-102
96/440-113

DEPÓ 2.Győr, Mészáros L.u. lO.Tel.: 96/318-097 
DEPÓ 3.Győr, Bácsai u. 27. Tel.: 96/329-777

Ne keresgéljen tovább, mert a végén úgyis nálunk köt ki! A Nagy Épító'anyagtelep Kft.-nél gondos 
szaktanácsadással és gyors kiszolgálással pillanatok alatt felépítheti házát! Á hatalmas áruválasz
tékból folyamatos akciókkal próbáljuk meglepni vásárlóinkat, s ezzel megkönnyíteni döntésüket.

Telepünkön kapható minden, amire szüksége lehet:
cement, mész, tégláit, kémények, víz- és 
hőszigetelések, gerendáit, acéláruit, fa
anyagok, tetőfedőanyagok, ajtók, ablakok, 
ereszrendszerek, vízelvezető rendszerek, 
vakolatok, külső- és belsőburkolatok, 
mosdók, WC-k, kádak, csaptelepek, 
tömítőanyagok, ragasztók, fugázók

C s e m p e  é s  p a d l ó l a p

vA i^zrtK iW E G raoou ^ .'
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BALESETMENTES TANÉVET KÍVÁN A
BglH U N G Á RIA  
F S  BIZTOSÍTÓ RT
az Allianz Csoport tagja



Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. 
Bemutatóterem és tanácsadó iroda

9027 Győr, Kandó IC.u. 13. Tel: 96/521-373

Tisztelettel várjuk 
iskolák,

osztályok jelenlcezését 
üzemlátogatással 

egybekötött rendhagyó 
fizika, technika órák 

megtartására.

GYŐRI
KOMMUNÁLIS 
SZOLGÁLTATÓ

K FT

9024 Győr, Kálvária u. 4-10. 
levélcím: 9002 Győr, Pf. 78. 

Tel.: 96/428-255



ÉSZAK-DUNÁNTÚLI GÁZSZOLGÁLTATÓ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

9027 Győr, Puskás T. u. 37. Tel: (96) 311-266

Társaságunk azt a lehetőséget kínálja Önnek, hogy egy tiszta, 
környezetbarát, jó hatásfokkal felhasználható, biztonságos, gazdaságos 

energiahordozó, A FÖ LD G Á Z segítségével kényelmesebbé tegye háztartását.

A KOMFORTOT V ISSZÜ K  OTTHONÁBA!

Győri Üzemigazgatóság Szombathelyi Üzemigazgatóság
9027 Győr, Puskás T. u. 39. Tel: (96) 311-266 9700 Szombathely,Rákóczi F. u. 23-25.
Soproni Üzemigazgatóság Tel.: (94) 311-399
9400 Sopron, Táncsics M. u. 12. Tatai Üzemigazgatóság
Tel.: (99) 312-110 2890 Tata, Révai u. 2/b. Tel.:(34)487-000

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet II. Kirendeltsége
9024 Győr,Borsos Miklós u. 9.

Tel.: 431 - 033

Tisztelettel várjuk ügyfeleinket az alábbi szolgáltatásokkal:
- Számlavezetés: lakossági és vállalkozói folyószámlák; 

hozzá kapcsolódó hitel
- Állandó hitellehetőségek é hitelakciók vállalkozóknak 

és magánszemélyeknek.
- Fundamenta lakástakarék pénztár
- Befektetési lehetőségek:
- Rövid és hosszú távú megtakarítási formák

- ÚJ LEHETŐSÉG, FŐKÉNT ISKOLÁS KORÚ GYERMEKEK SZÜLEINEK i
Tanulmányi cló'takarékossáni betét:

Havi rendszeres összegű befizetés a gyermekek jövőbeni tanítási költségeinek mérséklésére, I 
kedvező kamat mellett. 4 éves futamidő, ez alatt a gyermekek számára rendszeres j 
megtakarítással eg)' bizonyos összeg összegyűjthető, mely a futamidő végén felvehető vág)' I 
visszaforgadtató.

Részletesebbfilmlágodtásntliájükfiidiiljoii bizalommal kirendeltségünk dolgozóihoz.



Győri ÉPFU Rt. 
Belföldi Fuvarozó Üzletág

Cím: 9028 Győr, Fehérvári u. 80.
Tel.: 96/417-185,417-722/182,115 
Fax: 96/416-615

Fontosabb szolgáltatásaink:
- kavics-, éleshomok-, feltöltőföld-értékesítés ( megrendelés telefonon is )
- transzportbeton-értékesítés
- szóródó, ömlesztett áruk rakodása, fuvarozása billenős gépkocsikkal
- nyersbeton fuvarozás mixer gépkocsikkal
- daruzási tevékenység 8 tonnás autódaruval
- folyadékfuvarozás, egyes élelmiszeripari folyadékok fuvarozása tartályos gépkocsikkal
- nehézgépszállítás, túlméretes árak fuvarozása
- raklapos, egységrakományos és darabos áruk fuvarozása fel- és lerakással KCR fedélzeti darus 

gépkocsikkal
- fuvarozással kapcsolatos szakmai tanácsadás
- szállíunányozás

Győr történelmi belvárosában - a Rába partján - 
a csaknem 300 éves rendházból kialakított 

KLASTROM SZÁLLODA egyedi hangulata 
kellemes tartózkodást biztosit vendégeinek. 
Éttermünkhöz 60 személyes terasz tartozik 

a belső udvarban, ahol a magyar és a nemzetközi 
konyha ételeinek széles skáláját ajánljuk. 

Pincesörözőnkben rendezvények, esküvők 
és társas étkezések lebonyolítását vállaljuk.

A rendház könyvtára ma protokolláris 
események színhelye.

Állófogadások és díszétkezések magasszintű 
megrendezését vállaljuk.

Fimi szauna és szolárium áll a regenerálódásra vágyó 
vendégek rendelkezésére.

9021. Győr, Zechmeister u. 1.
Tel.: 36-96-315-611 Fax:96/327-030



ABN AMRO Bank Rt.
Győri Fiók
9022  Győr, Rákóczi u. 2-4.
T e l: (96) 327-222
T e l :(9 6 )3 2 8 - 7 7 1

Az ABN AM RO név mögött egy világszerte elismert és modern szolgáltatásokat 
nyújtó pénzintézet áll. Az ABN AMRO Bankcsoport tőkéje meghaladja a 23 milliárd 
dollárt. A legmegbízhatóbb bankok egyike. A bankcsoport 72 országra kiterjedő, több, 
mint 1700 fiókból álló hálózata lehetőséget nyújt arra, hogy Ön vállalkozása igényeihez 
mérten a nemzetközi elvárásoknak megfelelő színvonalú banki szolgáltatásokban részesüljön 
belföldön és külföldön egyaránt. A hagyományos kereskedelmi banki tevékenységen túl 
leányvállalatai révén biztosítási, nyugdíj pénztár, faktoring értékpapír forgalmazási, lízing 
és befektetési banki szolgáltatásokkal egyaránt partnerei rendelkezésére áll.

AZ ABN AMRO BANK NAPRÓL NAPRA TÖBBET NYÚJT

GYŐRHŐ

H
Győri Hőszolgáltató Kft.

TÁVHŐELLÁTÁS KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT
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Egészséges, m egbízható otthon.
Ezt kínálják Önnek a Leier építőanyag-üzemek 

az évtizedek tapasztalatával.
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BÁDOGOS KFT.
Győr, Mészáros L. u. 13/B
- bádogosipari termékek 

- színesfémek
- félkésztermékek forgalmazása 

- tetőfedő anyagok és nyílászárók

Tel./Fax: 96-440-100 
Tel.: 96-416-834 

Mobil: 06-20-215-811
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BIZAKODÁS A GONDVISELÉSBEN

Ha az Úr nem építi a házat, 
az építők hiába fáradnak.
Hogyha az Úr nem őrzi a várost, 
az őr hiába őrködik fölötte.
Hiába keltek hajnalban 
és fáradoztok késő éjjelig: 
a kemény fáradság kenyerét eszitek.
Ám akiket szeret, ő azokat elhalmozza, 

jóllehet alszanak.
Lám, a gyermekek az Úr ajándékai, 
a test gyümölcse jutalom.
Ahogy a nyíl a harcos kezéből, 
úgy sorakoznak a gyermekek az ifjú

évekből.
Boldog ember, aki velük tölti meg

tegzét:
nem vall szégyent,
ha az ellenséggel vitába száll

a kapunál.

(127. zsoltár)


