
Vass Gergely 

Múlt, jelen, jövő 
 

Illusztráció: Horváth Andrea 

Voltam boldog bolond, 

ki hitt az élet minden szavának. 

Voltam tudatlan gyermek, 

ki csak úgy nekivágott a nagy világnak. 

Voltam sokszor csalódott, 

voltam az, kit átvertek. 

De az idő megtanított:  

ne higgy minden embernek! 

Most már komorabb, 

s talán okosabb vagyok, 

megfontoltabban élek meg minden napot. 

Most, hogy az ég egyre tisztább, 

könnyebben látom az utam, a pályát. 

De leszek majd egyszer bölcs, 

ha tanultam a hibáimból, 

leszek végre boldog, 

ha célt ér ez a pár sor. 

Leszek majd akkor egy igazán boldog ember, 

sőt, ember leszek végre, 

kit nem tör meg semmilyen teher. 

Leszek példakép 

régi önmagamnak, 

leszek egy a kevésből, 

ki a szívére hallgat.  

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
 

Ezúton kívánnak a Szerkesztők minden 
kedves Olvasónak, valamint a kollégium 
dolgozóinak, diákjainak, családjaiknak 
áldott, békés húsvétot! 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
Add Uram, hogy szentségi lakomád ke-
nyere engem is átalakítson, hogy jobbá 
alakulásommal én is hozzájárulhassak a 
világ megváltoztatásához! G. Duffner 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Ne aggódjatok semmi miatt, hanem min-
den imádságotokban és könyörgésetek-
ben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, 
hálaadástokkal együtt! Akkor Isten békéje, 
amely minden értelmet meghalad, megőrzi 
szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézus-
ban. Fil 4,7-8 

A HÓNAP SZENTJE: 
 REMETE SZENT PÁL 
 

Hazája, Egyiptom is a római birodalom 
tartománya volt, s így a Decius császár 
által megindított keresztényüldözés őt is 
érintette. Láthatta, hallhatta a vértanúk 
hősi helytállását, tanúja lehetett nem egy 
keresztény hittagadásának. Az utóbbit 
megvetette, az előbbire nem érezte magát 
elég erősnek, ezért a harmadik utat vá-
lasztotta: elhatározta, hogy mindenét el-
hagyja, s a pusztába megy lakni a vadak 
közé. Abban az időben Szent Antal barát 
is a pusztában lakott, s miután megtalálta 
Pált, elmesélte neki, hogy ő miért jött a 
pusztába, és mennyi időt élt ott. Miközben 
így beszélgettek, eljött egy holló, leszállt a 
közeli fára, azután kedvesen hozzájuk 
repülve letett közéjük egy kenyeret, és 

elszállt. Tudnod kell – mondta Pál, hogy 
hatvan esztendeje már, hogy ez a holló 
nekem mindennap fél kenyeret hord, de 
most a te eljöveteledért az Úr megkettőzte 
az élelmet. Mikor eljött az éjszaka, annak 
nagyobbik részét imádságban töltötték. 
Másnap Pál elmondta Antalnak, hogy kö-
zeledik élete utolsó napja és megkérte, 
hogy hozza el az Atanáztól kapott palástját 
– mivel nem akarta, hogy Antal jelen le-
gyen és még fájóbban érintse a halála. 
Antal teljesítette a kérést majd visszafelé 
két napon át vándorolt, s már nem volt 
több hátra, mint három órányi út, mikor 
látta Pál lelkét olyan fehéren, mint a hó, 
amint a mennybe ment nagy fényességgel 
a próféták és apostolok társaságában, s 
az angyalok nagy sokaságától kísérve. 
Mikor odaérkezett, látta, hogy Pál térden 
áll, arcát és kezét az égre emeli, mintha 
még élne. Megölelte a szent testet, meg-
csókolta, és keservesen siratta. Elvégezve 
a zsolozsmát gondolkodni kezdett, hogy 
miként temesse el a szent ember testét. 
Egyszer csak két oroszlán jött a sűrű erdő-
ből és körmükkel kaparni kezdték a földet, 
s hamarosan akkora árkot ástak, amely-
ben elfért egy ember teste. Elvégezvén 
munkájukat Szent Antalhoz közeledtek, és 
fejüket szelíden ingatva nyaldosták a ke-
zét. Antal ezután fogta a holttestet beta-
karta a magával hozott palástba és a ve-
rembe tette. 
 

Istenünk, ki az első remetét, Szent Pált, aki e 
világ zűrzavarából visszavonult a pusztai 

magányba, a mai napon vetted föl az angya-
lok társaságába, kérünk, közbenjárására 
tisztíts meg a világ minden szennyétől, és 

mennyei ajándékoddal szentelj meg minket!  

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 

IX. évfolyam 2015. 3. szám 
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2015. január 28-án szerda délután a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Rendőr-főkapitányság előadója tartott egy érdekes előadást a kol-
légistáknak. Az előadást a bűncselekmények súlyosságával kezd-
te. Beszélt a pénzbírsággal valamint a börtönnel büntetendő bűn-
cselekményekről. A fő téma viszont a kábítószer használata volt. 
Megtudtuk, hogy az általunk nem is gondolt dolgok is drognak mi-
nősülnek, mint például a cigaretta, kávé, sör stb. rendszeres fo-
gyasztása, bár ezek legális drogok. Az illegális drogok viszont na-
gyon veszélyesek. Az előadó ellátott minket sok tanáccsal: hogy 
hogyan viselkedjünk a szórakozóhelyeken, valamint, hogy ne fo-
gadjunk el semmiféle italt idegenektől, mert bárki kábítószert ke-
verhet bele. Ismertette a drogos tüneteket. Elmondta hogy mi a te-
endő ha megtörténik velünk a baj és mit kell akkor csinálni ha ba-
rátunkkal vagy mit ha más embert találunk bedrogozott állapotban. 
Érdekes, valódi történeteket is mesélt. Az előadás végén pedig az 
internet veszélyeiről is mondott pár szót. Elmondta hogy milyen 
adatokat adjunk meg és milyeneket ne magunkról az interneten. 
Az előadás zárásaként vicces rendőrsztorikat is hallhattunk. 

 Bajner Borbála 

Február 10-én kedden a gyorsivászatról hallhattunk egy nagyon 
érdekes előadást, mely sok új és ismeretterjesztő témát tartalma-
zott. Láthattuk milyen hatással van az emberi szervezetre az alko-
hol vagy egyéb „pörgető” italok. Közben rengeteg kérdést is felte-
hettünk, melyekre természetesen kielégítő válaszokat is kaptunk. 
Az előadás végén egy különleges szemüveget is kipróbálhattak a 
bátrabb jelentkezők, melyben megtapasztalhattuk, hogy milyen ér-
zés az amikor nagy mennyiségű ital hatása alatt vagyunk és ilyen-
kor milyen nehéz is tájékozódni. Köszönjük az előadóknak és a 
szervezőnek ezt a délutánt, melyről mindenki sok új információval 
gazdagodva távozott.  Licskai Cintia 

Előadás a szenvedélybetegségekről 

Előadás a Binge Drinking-ről 
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Knoist und seine drei Söhne 

Ein Märchen der Brüder Grimm 

 

Zwischen Werrel und Soest, da wohnte ein Mann, und der hiess Knoist; 
der hatte drei Söhne: der eine war blind, der andere war lahm, der dritte 
war splitternackt. Da gingen sie einmal übers Feld, da sahen sie einen 
Hasen. Der Blinde schoss auf ihn, der Lahme fing ihn und der 
Splitternackte, der steckte ihn in die Tasche. Da kamen sie zu einem 
grossen, allmächtigen Wasser, da waren drei Schiffe darauf: das eine 
rann, das andere sank und das dritte hatte keinen Boden. Und worin 
kein Boden war, in dieses Schiff gingen sie alle drei hinein. Dann 
kamen sie an einen allmächtig grossen Wald; darin war ein grosser, 
allmächtiger Baum, in dem Baum war eine allmächtig grosse Kapelle, in 
der Kapelle war ein hagebuchener Küster und ein buchsbaumener 
Pastor, die teilten das Weihwasser mit Knüppeln aus. Selig ist der 
Mann, Der dem Weihwasser entlaufen kann. 
 

* * * ENDE * * * 

 
Knoist and his three sons 

A fairy-tale by the Brothers Grimm 

 

Between Werrel and Soist there lived a man whose name was Knoist, 
and he had three sons. One wasblind, the other lame, and the third 
stark-naked. Once on a time they went into a field, and there they saw 
a hare. The blind one shot it, the lame one caught it, the naked one put 
it in his pocket. Then they came to a mighty big lake, on which there 
were three boats, one sailed, one sank, the third had no bottom to it. 
They all three got into the one with no bottom to it. Then they came to a 
mighty big forest in which there was a mighty big tree; in the tree was a 
mighty big chapel in the chapel was a sexton made of beech-wood and 
a box-wood parson, who dealt out holy-water with cudgels. "How truly 
happy is that one Who can from holy water run!" 
 

* * * END * * * 

Grimm mese németül és angolulGrimm mese németül és angolul  



10 

A skót labdarúgó-válogatott pazar játékkal legyőzi az angolokat. A meccs után a 
szövetségi kapitány bemegy az öltözőbe és ragyogó arccal gratulál a játékosok-

nak: Remek volt fiúk, nagyszerűen játszottatok. Mindannyian megérdemeltek 
egy kis frissítőt! Mc Rough…  (folytatás a rejtvényben) 

 
 

SUDOKU KI-
TÖLTÉSE: 

A NÉGYZETHÁLÓ 
MINDEN  
SORÁBAN,  

OSZLOPÁBAN,  
3X3-AS  

EGYSÉGÉBEN  
SZEREPELJENEK A 

SZÁMJEGYEK 
1-9-IG   

ISMÉTLŐDÉS 
NÉLKÜL! 

5 6   1  3  9 

9   2 4  1 5  

     9  2  

     2 6   
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 3  4 8     

6   5     3 
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7  8  3   9  

   5      

 2    3  7  

6  3     4 2 

8   2 3   6 9 

 3 6 7 9     

7 9 2  5    8 

5  8  4  2 3  

  7  8 2 9   

 4 9  7 5 1 8  

Rejtvény, sudoku és nyelvi rovatunk: 
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A félév újabb prevenciós előadására került sor már harmadszor, 
ezúttal a téma az erőszak volt, ezen belül is annak a családon be-
lüli megnyilvánulása. Anonim példákon és elképzelt, felvázolt szi-
tuációkon keresztül megismerkedhettünk az alapvető büntetőjogi 
fogalmakkal, az eljárás menetével, a gyanúsítás, a feljelentés jogi 
alapjával, az erőszakos cselekedetek jellemző előjeleivel és mi-
benlétükkel. S ami a legfontosabb: a teendőkkel abban az eset-
ben ha ilyesmivel találkoznánk. Az előadó felhívta a figyelmünket 
a ránk leselkedő veszélyekre valamint az ezek elkerülésének, ki-
küszöbölésének lehetséges módjaira. Kifejtette nézőpontját a ve-
szély lehetőségét magában rejtő esetekben a hatóságok felé tör-
ténő segítségkérésről, ennek pozitívumairól, bíztatván minket, 
hogy merjünk ilyen irányban lépéseket tenni, ha a helyzet ezt in-
dokolja. Végül pedig ismertette azon szervezetek elérhetőségeit, 
amelyekhez fordulhatunk ha segítségre lenne szükségünk.  
Pintér Bernadett 

Az előadást két hölgy tartotta az egészséges táplálkozásról és a 
testalkatokról. Bevezetésként kis papírlapokra kellett magunkról jó 
belső tulajdonságokat írni. Majd ezeket beszedve elkezdtünk be-
szélgetni a személyiségjegyekről. Az előadók képes bemutatót is 
készítettek számunkra, melyen láthattuk, hogy milyen változóak is 
voltak az előző évtizedek testideáljai. Kiszámoltuk a normál test 
BMI-t, így megtudhattuk, hogy mi melyik kategóriába tartozunk. 
Az előadás második felében az egészséges táplálkozásról volt 
szó, valamint a tinik kötelező napi kalóriabeviteléről. Részletesen 
megmutatták, hogy az egyes ételek mennyi kalóriát tartalmaznak. 
Végül az előadók beszéltek a helyes táplálkozásról valamint a 
helytelen táplálkozás következményeiről. Az előadás nagyon ér-
dekes volt, sok új információval gazdagodtunk. 

 Tóth Anna 

Előadás a családon belüli erőszakról 

Előadás az egészséges testképről 
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Január 20-án este közös csoportfoglalkozás keretében a győri 
Széchenyi István Egyetem Távközlési Tanszékéről Mészáros Ist-
ván villamosmérnök és távközlési üzemmérnök tartott egy nagyon 
érdekes és vidám képes útibeszámolót kínai tanulmányútjáról. Ő 
egy nemzetközi oktatási program keretében vehetett részt ezen a 
két hetes úton, mely során ellátogatott Pekingbe és Shenzhenbe. 
Az előadás során elmesélte személyes élményeit, tapasztalatait, 
rengeteg képpel illusztrálva. Sok érdekes információt tudhattunk 
meg Kína kultúrájáról és történelméről valamint arról, hogy milyen 
túristaként ellátogatni ebbe a hatalmas és szép országba. 

 Kolonics Hella 

Azt hiszem mindenki számára tanulságos volt ez az előadás, Re-
nátó atya rávilágított a lényegre. Nagyon fontos, hogy tisztában le-
gyünk azzal, hogy Isten szeret minket. Bármit teszünk, Ő akkor is 
ott van amikor már mindenki elfordult tőlünk. Úgy fogad el minket, 
ahogy vagyunk, hiszen így teremtett. Sok ember elméjében egy 
téves Isten-képet találhatunk. Egy bűntető, haragtartó Isten képét. 
Sokszor ezeket a képeket nem mi kreáljuk, hanem a családunktól 
és a hittanórák alatt szerzett információkból készítettünk egy „téves 
Istent”. Nagyon sokan küzdenek saját maguk ellen is, nem szeretik 
önmagukat. Nem találják az arany középutat az önszeretet két 
véglete között. Vagy túlságosan szeretik vagy túlságosan utálják 
magukat. Először szeretnének változni, úgy gondolják, ha megvál-
toznak, akkor szeretni fogják önmagukat. Pedig nem így van. 
Előbb kell elfogadni önmagunkat, s az a fajta önszeretet majd von-
zani fogja magával a változást is. Legyen az egyik legfontosabb 
feladatunk a böjt utolsó két hetében, hogy találjuk meg a helyes 
Isten-képünket és szeressük önmagunkat! 

 Horváth Zsófia 

Kínai útibeszámoló 

Szeresd Istent, szeresd önmagad 

9 

MEGYER-HEGYI TENGERSZEM 

A Sárospatak fölötti Megyer-hegyen lévő tenger-
szemnél a sziklafalak helyenként 70 méterre maga-
sodnak a víztükör fölé. Régen az emberek itt bá-
nyászták ki a gabonaőrlők és az érczúzók malom-
köveit. Az egykori bánya fejtési gödrében mára je-
lentős mennyiségű csapadékvíz gyűlt fel. Így kelet-

kezett a napjainkban is megtalálható állandó vizű tó. A malomköveket a 15. 
századtól bányászták a környéken. A bányászmunkások kisebb fülkéket vájtak 
maguknak a bánya falába, és itt is laktak. A bányát 1907-ben zárták be a ter-
melés folyamatos csökkenése miatt. 
 

HEGYESTŰ 

A Hegyes-tű egy tanúhegy a Balaton-felvidéken, 
a Káli-medence keleti peremén. Egy vulkán egy-
kori kráterében jött létre ez az Európában is ritka-
ságszámba menő, csodás látvány. A magma 
megrekedt, és hűlése során öt- és hatszögletű, 
20–40 cm átmérőjű bazaltoszlopokká szilárdult, 
melyek orgonasípszerűen, szorosan egymás mellett állva a hegycsúcs irányá-
ban összehajlanak. 

 

BALATON-FELVIDÉKI TANÚHEGYEK 

Aki már járt valaha a Balaton-felvidéken, az so-
sem felejti el a Tapolcai-medence szépséges he-
gyeit. A Balatonnal a háttérben tökéletes ez a táj. 
A Badacsony, a Szent György-hegy, a Csobánc, a 
Gulács, a Tóti-hegy, a Haláp, valamint a Balaton-
tól messzebbre eső Somló-hegy, a Kis-Somló és a 
Ság-hegy alkotják a tanúhegyeket. Évmilliókkal 

ezelőtt, a Pannon-tenger mélyén heves vulkanikus tevékenység zajlott, ennek 
emlékét őrzik. 
 

IPOLYTARNÓC 

Ha kíváncsi vagy, milyen lehetett az ország az őskorban, 
őslények maradványait és nyomait csodálnád meg, vala-
mint egy megkövült erdőt is szívesen látnál, Ipolytarnóc 
tökéletes úticél. A természetvédelmi területet, mely 20 mil-
lió év élővilágának emlékeit őrzi, szervezett túra keretén 
belül járhatod be. 

Magyarország legszebb természeti csodái 
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Szászcsávás, Marosvásárhelytől 30 km-re délnyu-
gatra fekszik. A Kis-Küküllő völgyének bal partján, 
egy észak-déli fekvésű harántvölgy ölén terül el a 
magyar és cigány lakosságú kistelepülés. Mikefalva 
a községközpont, a keleti Bernád és Bonyha, a déli 
Dányán, a nyugati Désfalva. Legközelebbi városok 
Dicsőszentmárton és Marosvásárhely. Két utcája 
van: a Nagy utca, és a Kis utca, és három részre 

oszlik: Alszeg, Középszeg és Felszeg. A falun a Botos patak csordo-
gál végig. Szászcsávas református felekezetű falu. A Szászcsávás 
környéki hagyományos magyar táncrend sűrű verbunkból, csárdás-
ból, székely verbunkból, féloláhosból és szökőből áll. A Szászcsávás 
környéki cigányság táncai a még ma is általánosan ismert sűrű ver-
bunk, csárdás és szökő. Eltérések vannak ugyanakkor az előadás-
módban: cigányoknak játszva a csárdás gyorsabb és gazdagabban 
díszített; a hallgatók és asztali nóták esetében régie-
sebb, magyaroknak ma már nem játszott díszítésmódot 
alkalmaznak. Hagyományokban igen gazdag a falu. A 
csávási egyházban különösen a karácsonyi ünnepkör 
gazdag. Karácsony szombatján van a hagyományos 
karácsonyi kántálás, melyben a legények és házasem-
berek is részt vesznek. A legények a Kis utcán, a há-
zasemberek a Nagy utcán haladnak háztól-házig. Min-
den családot kivétel nélkül megtisztelnek énekükkel. Szilveszter este 
sötétedés után elbúcsúztatják az óesztendőt, majd a templom előtt a 
református énekeskönyvből a 103. énekkel köszöntik az új évet. A 
fiatal legények pedig eközben "tüzes kereket" engednek az ólom-
hegyről. Együtt fonják meg szalmából a kerekeket. Az új évet három 
tüzeskerék leengedésével köszöntik. A húsvéti locsolás szintén ha-
gyományként maradt fent a faluban. A húsvéti locsolást a legények, 
bandákba verődve végzik. A zenészekkel keresik fel a leányos háza-
kat, a beköszöntő után megtáncoltatják a leányt, a bérük a kosárba 
rakott piros tojás lesz. 

Népművészet: Szászcsávás 
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Vass Gergely 

Kiáltás a csend mögött 
 

Illusztráció: Horváth Andrea 

Csend van. 

A némaság uralkodik. 

Kiáltások halnak el, 

Erejük semmivé foszlik. 

Mindent elnyom 

Ez a kényszeres hallgatás. 

Mégis, hogy lenne boldog, 

Ha szavát nem hallja más? 

Viszont tud valamit, 

Amit nem lehet elnyomni. 

Tiszta szívvel szeretni, 

Boldogan mosolyogni. 

Ezzel feszíti le magáról 

A némaság súlyos láncait, 

Ezzel a mosollyal színezi ki 

Mások szürke napjait. 

Viszont ez egyedül nem sikerülhet, 

Segíts te is neki. 

Törjétek meg az átkot, 

Mi az emberek szívét fedi. 

Legyen megszokott 

Az, ha valaki segíteni akar. 

Ne lepődj meg, ha a földről 

Felsegít egy erős kar. 

Köszöntsön be most 

Az emberség kora. 

Felejtsük el a rosszat, 

Váljon valóra a csoda.  
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A jel 

 
Egy fiatalember egymagában ült az autóbuszon. Kitekintett az abla-
kon. Alig múlt húsz éves, csinos, finom arcvonású fiú volt. Egy nő ült 
le a mellette lévő ülésre. Miután kicsit kedvesen elbeszélgettek a me-
leg tavaszias időről, a fiú váratlanul így szólt: - Két évig börtönben vol-
tam. Ezen a héten szabadultam, éppen úton vagyok hazafelé. Áradt a 
szó belőle, miközben mesélte, hogy egy szegény, de becsületes csa-
ládban nőtt fel, és az a bűntett, amit elkövetett mekkora szégyent és 
fájdalmat okozott szeretteinek, akiktől a két év alatt semmi hírt nem 
kapott. Tudta, hogy szülei túl szegények ahhoz, hogy vállalják az utat 
és meglátogassák őt a börtönben, és azt is tudta, hogy túl tudattalan-
nak érzik magukat ahhoz, levelet írjanak neki. Mivel választ nem ka-
pott, ő a maga részéről nem írt nekik többet. Szabadulása előtt három 
héttel tett egy utolsó, reménytelen próbálkozást, hogy kapcsolatba 
lépjen velük. Bocsánatukért könyörgött, amiért csalódást okozott ne-
kik. Miután kiengedték, felszállt az első buszra, ami éppen a házuk 
előtt haladt el, ott ahol felnevelkedett, és ahol még most is élnek szü-
lei. Szüleinek megírta, hogy megbocsátásuk jeléül egy jelet kér tőlük. 
Olyan jelet, amit jól lát az autóbuszból: ha még visszafogadnák őt, 
kössenek egy fehér szalagot a kert almafájára. Ha ezt a jelet nem lát-
ja, nem száll le az autóbuszról, és örökre távozni fog életükből. Az úti 
célhoz közeledve a fiút egyre nagyobb nyugtalanság töltötte el. Nem 
mert az ablakon kinézni. Biztos volt benne, hogy az almafán nem fog-
ja meglátni a szalagot. Útitársa, végighallgatta történetét, majd udvari-
asan megkérte a fiút: - Cseréljünk helyet. Majd én figyelek az ablak-
ból. Éppen csak néhány ház előtt haladt el az autóbusz, amikor a nő 
meglátta az almafát. Könnyeivel küszködve kedvesen megérintette a 
fiatalember vállát: - Nézze! Nézze! Az egész fát szalagok borítják. 

 
Állatokhoz hasonlítunk, amikor ölünk. Emberekhez hasonlítunk, ami-

kor ítélünk. Istenhez hasonlítunk, amikor megbocsátunk.  

Bruno Ferrero tanulságos történetei 
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Zalka János megyéspüspök 1890. január 6-án 
megadott engedélye után a templom tervezésre és 
lebonyolításra felfogadott Uliein József soproni épí-
tész elkezdte a régi templom bontási munkálatait, 

majd soha nem látott munka vette kezdetét. Az építkezéshez szabaddá 
tett terepen olyan ütemben indult meg a munka, hogy egy augusztusi 
szerdai napon az új toronyra feltették a keresztet. Az összefogás, a 
mindenre kiterjedő szervezői figyelem eredményeként októberre készen 

állott a templom az ünnepélyes felszentelésre.  Czigány Orsolya 

A templom felszentelésére 1938. november 
13-án került sor. A templom nagysága eléri 
azt a felső határt, amely a lelkipásztorkodás 
számára még kihasználható. (Hossza 60m, legnagyobb szélessége 
30m, belső alapterülete 1500 négyzetméter, a tornyok magassága 37m-
37m). A déli oldalon található a helység második világháborúban el-
pusztult lakosainak emlékhelye. A 142 áldozat neve között olvashatjuk 
a köztiszteletnek örvendő, zsidó vallású orvos, dr. Neumann Józsefét, 
aki útban Auschwitz-Birkenau felé, még hazai területen hunyt el. A 
templom befogadóképessége meghaladja a legtöbb székesegyházun-
két (550 ülő-, 1500-1800 állóhely). A közel azonos hosszúsági és szé-
lességi méretekkel bíró 16m magas szentély impozáns látványt nyújt. A 
templom főhomlokzata elé 2001-ben helyezték át a helység egyik mű-
emlékét, az 1780-ban készült és 2001 tavaszán helyreállított Mária-

oszlopot.  Máyer Petra 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  3. rész 

Csorna: Jézus Szíve 

plébániatemplom 

Szil 

katolikus temploma 


