
Vass Gergely 

Barátság 
 

Illusztráció: Horváth Andrea 

Olyan fájó, hogy csak ennyit ér 

Egy emberi kapcsolat, 

Olyan rossz, hogy elfelejtjük 

Mindössze pár nap alatt. 

Ilyen rideg a lélek? 

Ilyen üres a szív? 

Hogy elhagyjuk azt, 

Kiből már semmi hasznunk sincs? 

Nem hiszem, hogy csak a vagyon lehet a cél. 

Tudom, hogy van olyan szeretet, 

Ami erősebb, mint az acél. 

Hiszem, hogy van, aki 

Tud még bízni a másikban, 

És tudom, hogy én már több ilyen barátra találtam. 

És te most, aki ezeket 

A sorokat olvasod, 

Biztos vagyok, hogy számodra ezek 

Nem idegen gondolatok. 

Nem szabad feladni, 

Nem szabad meghátrálni. 

Ilyen barátság létezik, 

Csak méltónak kell rá válni. 

IX. évfolyam 2015. 5. szám 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
 

Végzőseinknek sikeres érettségi vizsga-
eredményeket, kollégistáinknak, technikai 
dolgozóinknak és nevelőinknek pedig sok 
szép élményt és felüdülést hozó pihenést 
kívánunk a nyári szünidőre! 
 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
 

Tiszta szívvel élni: ez a legnagyobb böl-
csesség, amit bölcsek kigondoltak, a még 
bölcsebbek pedig meg is tettek. 

Hölderlin 

A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
 

Egyvalami pedig semmiképpen se kerülje 
el figyelmeteket, szeretteim: Egy nap az 
Úrnál annyi, mint ezer év; és ezer év, mint 
egy nap. Az Úr nem késik ígéretével, 
ahogy egyesek gondolják. Türelemmel 
kezel bennünket, mert nem akarja, hogy 
bárki is elvesszen, hanem hogy mindnyá-
jan megtérjenek a bűnbánatra. 

2Pét 3,8-10 

A HÓNAP SZENTJE: SZENT JUSZTIN 
 

Jusztin, a filozófus-vértanú a 2. század 
kereszténységében egy egészen új em-
bertípust testesített meg. Személyében 
sokkal inkább olyan emberrel találkozunk, 
aki becsületesen és kitartóan kereste az 
igazságot, és fáradozásai közben rátalált a 
hitre: ezáltal megtalálta önmagát is és 
egyéniséggé érett, de élete hitbeli ismere-
teinek továbbadása során teljesedett be. A 
görög filozófus gondolkodásmódjáról és 
életstílusáról keresztényként sem mondott 
le, hanem inkább fölhasználta azt a hit 
hirdetésében. Egy napon a tenger partján 
sétált, és beszélgetésbe kezdett egy tisz-

teletreméltó idős emberrel, aki rányitotta 
szemét az isteni bölcsességre. Jusztin 
készségesen fogadta az oktatást, mely 
rámutatott Izrael népének prófétáira, akik 
üzeneteikkel egyenesen az egyetlen való-
ságos Istenhez vezetnek, és előkészítik a 
hit útját Isten Fiához, Jézus Krisztushoz. 
Megkeresztelkedett és attól fogva életét az 
evangélium hirdetésének szentelte. Rómá-
ban saját iskolát alapított, amely nagy láto-
gatottságnak örvendett. 
Jusztin írásai maradandó értékűek. Bár 
józan stílusban vannak megírva, mégis 
kitűnnek csodálatos teológiai világossá-
gukkal. Egy olyan ember azonban, aki 
annyira őszintén állt szemben a többi val-
lással, nem maradhatott támadások nél-
kül. Római működése alatt heves ellenfelei 
támadtak. Feljelentették és tanítványaival 
együtt a prefektus elé állították. Fölszólí-
tották őket, hogy áldozzanak az istenek-
nek, erre Jusztin így válaszolt: ,Aki helye-
sen gondolkodik, nem eshet vissza az 
istenfélelemből az istentelenségbe. Mi 
vágyva vágyunk arra, hogy Urunkért, Jé-
zus Krisztusért szenvedjünk, és így mene-
küljünk meg.'' Jusztin tanítványai is egy-
hangúan kijelentették: ,,Tégy amit akarsz! 
Mi keresztények vagyunk és nem áldo-
zunk bálványszobroknak!'' -  így a bírói 
ítélet csak halál lehetett. 

Istenünk, ki Szent Jusztin vértanút a ke-

reszt oktalansága által csodálatosan meg-

tanítottad Jézus Krisztus fölséges ismere-

tére, kérünk, az ő közbenjárására engedd, 

hogy a bennünket megkörnyékező tévedé-

seket elűzve a hit szilárdságára töreked-

jünk! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 
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Mikor kezdtél el sportolni? 
Már elsős koromban ritmikus sportgimnasztikára jártam. Ezenkívül még nagyon 
sok sportot kipróbáltam például: lovagoltam, síeltem, atletizáltam, teniszeztem, 
kosaraztam, sakkoztam és vitorláztam 
Miért kezdtél el sportolni? 
Mindig is aktív kisgyerek voltam, így valahogyan le kellett kötni engem. 
Ad neked bármit is a sport? 
Lenyugszom, vagy éppen kidühönghetem magam. Sokszor tapasztalom meny-
nyire igaz az a közmondás „a sport megtanít tisztességgel győzni és emelt fővel 
veszíteni, tehát a sport mindenre megtanít.” Hiszen egy elúszott futam után nem 
rohanhatok el zokogva, mert éppen nem én nyertem. 
Melyik az a sport, ami a legközelebb áll hozzád? 
Vitorlázás. A bátyám is vitorlázott. Eljártam hétvégeken a versenyeire és láttam, 
hogy nem is olyan rossz dolog ez. Majd nyolc éve elmentem egy nyári táborba 
és azóta a vitorlázás lépett a fő helyre mint sport nálam. 
Miért? 
Szeretem nagyon a közösséget. Itt mindenki ismer mindenkit. Nagyon szeretek 
vízközelben lenni. Élvezem, amikor siklik a hajó. 
A kollégiumban is sportolsz? 
Esti sportra igyekszem lejárni. Szeretek lemenni, mert ide nem azért jönnek le 
az emberek, mert muszáj, itt nincsenek kényszerítve. Olyanok jönnek le, akik 
tényleg szeretnek sportolni. Így sokkal élvezetesebb a játék. 
Mit gondolsz a gimis évek után is fontos lesz a sport? 
Mindenképpen megmarad a sport az életemben, de nem versenyszerűen. Ma-
gasabb szinten nem szeretnék a sporttal foglalkozni. 
Mik a tervek a gimnázium után? 
Fogalmam sincs. Még korainak tartom, hogy ezen gondolkodjak. Biztos, hogy 
egyetemre fogok menni, de hogy milyen szakra azt még nem tudom. 
Van olyan ember, akinek a tehetségét irigyled, és ha igen akkor miért? 
Az edzőmre nézek fel, ő a példaképem. De mindig is irigyeltem a művészeket. 
Ilyen téren abszolút nem vagyok tehetséges. 
Mit csinálsz, amikor nem kell csinálnod semmit? 
Olvasok. A napokban kezdtem el Az útvesztőt és nemsokára befejezem a Halál 
ereklyéit. 
Érdekes infók rólad: Ranglista (női, párosban) III. helyezett (vitorlázás); Orszá-
gos Bajnokság: II. helyezett; 5 év egy ausztriai iskolában; egy felsőfokú német 
és egy angol nyelvvizsga  

Kollégiumi sportolóink: Varga Zsófia Zsuzsanna 

Horváth Zsófia interjú-sorozata 
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Das Mädchen von Brakel 

 

Es ging einmal ein Mädchen von Brakel nach der St.-Annen-Kapelle 
unterhalb der Hinnenburg, und weil es gerne einen Mann haben wollte und 
auch meinte, es wäre sonst niemand in der Kapelle, so sang es: 

"O heilige Sankt Anne, 
Verhilf mir doch zu einem Manne, 

Du kennst ihn ja wohl: 
Er wohnt vorm Suttmertore, 

Hat gelbe Haare: 
Du kennst ihn ja wohl!" 

Der Küster stand aber hinter dem Altar und hörte das, da rief er mit seiner 
krächzenden Stimme: "Du kriegst ihn nicht! Du kriegst ihn nicht!" Das 
Mädchen aber meinte, das Marienkindchen, das bei der Mutter Anne steht, 
hätt ihm das zugerufen. Da wurde es böse und rief: "Papperlapapp, 
dummes Kind! Halt den Schnabel und lass die Mutter reden!" 
 

* * * ENDE * * * 

 
The maid of Brakel 

 

A girl from Brakel once went to St. Anne's Chapel atthe foot of the 
Hinnenberg, and as she wanted to have a husband, and thought there was 
no one else in the chapel, she sang, 

"Oh, holy Saint Anne! 
Help me soon to a man. 

Thou know'st him right well, 
By Suttmer gate does he dwell, 

His hair it is golden, 
Thou know'st him right well." 

The clerk, however, was standing behind the altar and heard that, so he 
cried in a very gruff voice, "Thou shalt not have him! Thou shalt not have 
him!" The maiden thought that the child Mary who stood by her mother An-
ne had called out that to her, and was angry, and cried, "Fiddle de dee, 
conceited thing, hold your tongue, and let your mother speak!" 
 

* * * END * * *  

Mese németül és angolul 
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SUDOKU 

KITÖLTÉSE: 
 

A négyzetháló 
MINDEN  
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oszlopában/ 
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egységében 
szerepeljenek a 

számjegyek  
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Mikor kezdtél el sportolni? 
Soha nem erőltették a sportolást a szüleim. Pici koromban apukámtól kaptam 
egy labdát, láttam hogyan rúgja és én is próbáltam utánozni. 3-4 éves koromtól 
kezdve Csornán fociztam. De elsős koromban abbahagytam. Most pedig Vá-
gon játszom. 
 

Ad neked bármit is a sport a megfelelő izomtömegen kívül? 
Egy életérzésnek mondanám, amit a sporttól kapok. A társaság a lényeg az, 
hogy mindegy nyerünk vagy veszítünk az öltözőben jó hangulat lesz. A stresszt 
soha nem a sporton a focin keresztül vezetem le, hiszen így könnyen megsé-
rülhetnek a körülöttem lévők. 
 

Melyik az a sport, ami a legközelebb áll hozzád? 
Egyértelműen a foci. 
Régen pingpongoztam, de a csuklósérülésem miatt abba kellet hagynom. 
 

Miért a foci? 
Rengeteg jó élmény köt a focihoz. Emberek, érmek, kupák. Szeretek focizni, 
de az főleg Vágon jó. Itt nincs olyan nyomás a játékosokon, mint a felsőbb li-
gákban. 
 

Mit gondolsz a Págisz után is fontos lesz a sport? 
Biztosan része lesz az életemnek a sport, de csak mint hobbi. Hiszen muszáj 
mozogni, hogy ne hagyjam el magam sem testileg sem lelkileg. 
 

Mik a terveid a Págisz után? 
Technikusi képzést mindenképpen meg szeretném csinálni. Hiszen azzal köny-
nyebben el tudok helyezkedni. 
 

Kedvenc csapat? 
Arsenal. 
A magyar focit annyira nem szeretem. De ha mégis választanom kellene, akkor 
a Fradit mondanám. 
 

Van olyan ember, akinek a tehetségét irigyled, és ha igen akkor miért? 
Alexis Sanchez. 
Ő Chilében kezdett el focizni. Mint tudjuk Chile egy kis ország és a fociban 
messze nem olyan híres, mint például Brazília. Inkább munkás országnak ne-
vezném. Az itt élő emberek nagyon alacsonyak tehát a testfelépítésük nem 
alkalmas a focihoz. Mégis hatalmas klasszisaik vannak. A VB-n is nagyon jól 
szerepeltek. 
 

Mit csinálsz, amikor nem kell csinálnod semmit? 
Alszom vagy olvasok. 

Kollégiumi sportolóink: Riba Máté 

Horváth Zsófia interjú-sorozata 
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Mikor kezdtél el sportolni? 
Már általános iskola óta focizom. 
Illetve jelenleg otthon Szilben néptáncolok. 
 

Ha a tánc és a foci között kellene, választanod melyikre esne a döntés? 
Ezen még soha nem gondolkoztam. Igazából mindegyiket nagyon szeretem. A 
szívemhez nőttek. Nem tudnék választani. 
 

Miért kezdtél el sportolni?  
Egyszer megnéztem egy edzést és nagyon megtetszett a foci. Így ott maradtam, 
elkezdtem játszani és le is igazoltak. 
A táncot a szüleim hozták az életembe. Ők is nagyon sokáig táncoltak. Ki is pró-
báltam és azóta sem tudom abbahagyni. 
 

Mit ad neked a sport? 
Teljesen kikapcsolok, amikor sportolok. Félreteszek mindent: az örömömet, bá-
natomat és akkor csak a focira és a táncra koncentrálok. 
 

Van más sport is a táncon és a focin kívül, amit kipróbáltál? 
Soha nem vonzott más sport. 
Sajnos lehetőségem sem lenne mást kipróbálni, mert a környéken lévő falvak-
ban is csak a foci szerepel a kipróbálható sportok listáján. Így jelenleg Szilben 
szerződtetett játékos vagyok, és bal középpályásként játszom. 
 

A kollégiumban is sportolsz? 
Általában lemegyek esti sportra, de csak focizni. 
 

Mit gondolsz a Págisz után is fontos lesz a sport? 
Igen, szeretnék helyet szorítani az életemben a sportnak. 
 

Mik a terveid a Págisz után? 
Műszaki Egyetemen szeretnék továbbtanulni. 
 

Kedvenc csapat? 
Bayern München, Real Madrid. De inkább a Real. Ott az egész csapatért rajon-
gok. 
 

Mit csinálsz, amikor nem kell csinálnod semmit? 
Pihenek. Kicsit dolgozgatok otthon. 
 

Milyen típusú játékos vagy? 
Azt mondanám, én létrehozó vagyok, de gólokra is törekszem. 

Kollégiumi sportolóink: Bognár Balázs 

Horváth Zsófia interjú-sorozata 
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SZALAJKA VÖLGY 

A Bükk hegység és az ország egyik legszebb ma-
gashegységi jellegű völgye. Feltétlenül meg kell 
nézni a Szalajka-patakot, a Sziklaforrást, a Fátyol-
vízesést és a vidék ipari történetét megidéző Sza-
badtéri Erdészeti Múzeumot. Az itt folyó Fátyol-
vízesés hazánk egyik természeti ajándéka. A 
karsztforrásokból eredő patakok vizéből lerakódott 

mésztufa lépcsőszerű képződményt hozott létre, a rajta fátyolosan lezúduló tiszta 
víz csodálatos látványt nyújt. 
 

GAJA-SZURDOK ÉS A RÓMAI FÜRDŐ 

Bakonynána a Zirci kistérségben található. Leg-
híresebb része a csodálatos Gaja szurdokvölgy. 
A völgy váratlanul összeszűkül és a patak a két 
függőleges sziklafal alkotta szurdokba ömlik. A 
szurdokhoz kora tavasszal érdemes kirándulni, 
miután elolvad a hó. A Gaja-patak ilyenkor látvá-
nyosan, bővizűen zuhog bele a sziklákkal körbefogott tavacskába.  

 

RÁM-SZAKADÉK 

A Rám-szakadék Dobogókő és Dömös között, mintegy 1 km 
hosszan húzódik. Magyarország egyik legvadregényesebb turisz-
tikai célpontjában kapaszkodókorlátokkal biztosított útszakaszon 
túrázhatunk. A szakadék összeszűkülő sziklafalai néha merőlege-
sek, de befelé dőlő falakkal is találkozhatunk. A szakadék mély-
sége több helyen meghaladja a 35 m-t. Képe az eróziós és talaj-
képződési folyamatoknak köszönhetően napjainkban is folyama-
tosan változik. A mederben található vízfolyás - amely a szaka-

dék fölötti Három-forrás völgyből, illetve a szurdokvölgy oldalában eredő források-
ból származik - hóolvadáskor és nagyobb esők idején patakká duzzad. Falain a 
mintegy 15 millió évvel ezelőtti vulkanikus tevékenység nyomai láthatóak. A csapa-
dékvíz munkájának köszönhetően a puha tufában magas, függőleges falak, az elle-
nállóbb lávarétegeken vízesések, zúgók alakultak ki. 
 

EGERSZALÓK 

Az Egertől hat kilométerre elterülő egerszalóki hévforrás mintegy 
húszezer éves múltra tekint vissza, nála is különlegesebb azon-
ban a hozzá tartozó mészkőlerakódás, melyhez hasonló kevés 
helyen található a világban. A fantasztikus látványt nyújtó termé-
szeti csodát a környékbeliek csak só-dombként emlegetik. 

Magyarország legszebb természeti csodái 
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Erdély keleti részén, a Hargita hegylánca és a 
Csíki havasok által körülzárt Csíki medence 
felső felében fekszik, és a Felcsíknak neve-
zett kisebb néprajzi tájegységhez tartozik. 
Csík vármegye a mindenkori népzenegyűjtők 
egy meglehetősen kedvelt néprajzi területe 
volt. Bartóktól, Kodálytól és munkatársaiktól a 
mai gyűjtőkig igen sok kutató kereste fel ezt a 
hagyományokban gazdag vidéket. 

Csíkszentdomokost ma is a Csíki medence egyik legnépesebb, ugyanakkor a 
legszegényebbek közül való községeként tartják számon.  
A zenekar összetétele a hagyományostól a napjainkban közkedvelt elektromos 
és ütős hangszerekig (melyeket gyakran egészít ki egy hegedű vagy klarinét), 
sok fejlődési szakaszon ment keresztül.  
A falu életében való népviseleti kellékeknek 
hétköznapi és ünnepi, elsősorban vasárnapi, de 
az évi ünnepkörökben megvolt, hogy milyen na-
pokon milyen viseleti kellékeket használtak. A 
nyári napokon amikor a mezőn dolgoztak, egy-
szerűen pendelyben jártak, nem használtak szok-
nyát, a férfiak viszont mindig harisnyában jártak. 
A téli hónapokban a nők vastagabban öltöztek, 
de a hétköznapi viselet akkor is nagyon egyszerű volt. A viseletek, főleg a női 
ruhák szintjén mind színezésben, mind pedig mintázatban bizonyos életkorra 
vagy társadalmi helyzetre utaltak, tehát életének bizonyos időszakában a nő 
megszabott színváltozatokat használt. A fiatal lányok, inkább pirosas színezést 
használtak. A korosabb asszonyok már vegyítették, kékkel, zölddel, és ahogy 
haladunk a korral, barnával, és egyre több hangsúlyt fektettek a feketére. Még 
azt is meghatározták, hogy milyen ünnepkor, milyen kendőt tegyen fel egy asz-
szony. A női viselet ma is ugyanazokból a ruhadarabokból áll, pontosabban: az 
ingalj vagy pendely, alsó rokolya, gyócsing, rokolya, mellény, kötény, csizma 
vagy cipő. A felsorolt ruhadarabokat jellegzetes hajviselet és fejrevaló egészíti 
ki. A férfi viselet nem annyira változatos, mint a nőké. A  lányok befonták szép 
hosszú hajukat, az asszonyok pedig kontyba tették. A kislányok legelterjedtebb 
hajviselete az egy, vagy két ágba font copf volt. A fejkendőt ma is használják. 
Érdekes hiedelemvilága van a fejkendőnek. Idős asszonyokat ma sem látni fej-
kendő nélkül. Régebben éjszakára is fejkendőt kötöttek, mert a kendő hiánya oly 
vétséggel volt egyenrangú mint a paráznaság.  Vitáris Kitti 

Népművészet: Csíkszentdomonkos 
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Vass Gergely 

Ballagóknak 
 

Illusztráció: Horváth Andrea 

S íme, eljött ez a nap is, mikor csak 

reménykedve mondjuk: Viszlát! 

Egy nap, amitől mindig féltünk, 

ami túl hamar érte el városunk kapuját. 

Nem döngette, ostromolta, 

szimplán csak berúgta azt, 

nem hagyott időt semmire, 

csupán egy cseppnyi vigaszt: 

hogy ez a búcsú nem a végső, 

hiszen találkozunk mi még, 

a számuk lesz kevesebb, 

értékük viszont az egekbe lép. 

Ez jut eszembe, amikor rátok, 

végzősökre nézek, 

Emelem poharam, s kívánom, 

érjetek el mindet, amit szeretnétek! 
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Elvitte a szél 
 

A liget területén lévő pázsit közepén kinyílott egy pár pitypang. Az 
egyik szép sárga virágú, erős, fejlettebb volt, mint a többi. Derűs ké-
pet nyújtott, mint a májusi este. A virág hamarosan magba szökött. 
Hópehelyhez hasonló, könnyű kis ejtőernyők övezték a magjait. Ter-
veket szőttek és találgatták: - Hol tudnak majd gyökeret verni? - Ki 
tudja? - Csak a szél tudja. Egy szép napon elragadta őket a szél. A 
magocskák belekapaszkodtak az apró kis ejtőernyőkbe és tovarepül-
tek. - Sziasztok... Sziasztok. Többségük sikeres repülés után mező-
kön, kertekben kötött ki. Csak egy volt közülük, amelyik nemsokára 
egy járda szegélyében lévő kis hasadékba esett. Csak egy jelentékte-
len kis rögben kapaszkodott meg. - Ez mind az enyém - mondotta. 
Fontolgatás nélkül helyet foglalt. Csírát és gyökeret engedett a szűk 
kis repedésben. Pár méterre tőle egy düledező padocskán egy fiú ül-
dögélt. Tekintete zavart és felindult volt. Nagy gondja lehetett, mert 
kezét ökölbe szorítva, kétségbeesve hadonászott. Észrevett két gyen-
ge kis levelet a cement közötti repedésben. - Kár a gőzért, nem fogsz 
boldogulni, úgy jártál mint én - és eltaposta a fiatal hajtást. Másnap 
észrevette, hogy a megnyomorgatott hajtás kiegyenesedett és a két 
levélből négy lett. Hosszú ideig szemlélte a bátor kis hajtást. Sőt, na-
ponta visszatért hozzá. Föltűnt neki, hogy rövid időn belül kinyíltak a 
sárga virágok és virítottak mintha boldogságukat hirdetnék. Az idő 
múlásával a fiú úgy érezte, hogy a harag és a megalázás fájdalma 
enyhülni kezd benne. Kiegyenesedett és teleszívta tüdejét friss leve-
gővel. Érezte, hogy a gondjai tovaszállnak. Megvan! Nekem is lehet-
séges egy újrakezdés. Nevetni és sírni szeretett volna. Megsimogatta 
a virágokat. A növények is megérzik, ha szeretik őket. A pitypangnak 
is ez volt élete legszebb napja. 

 

Ne kérdezd a széltől, miért ragadott magával.  
Küzdj, dolgozz akkor is, ha a cement rideg keze fog tartva.  

Ezeket a kis történeteket a szél hozta magával.  
Csak a szél tudja, hol vernek gyökeret, és hol szöknek virágos díszbe. 

Bruno Ferrero tanulságos történetei 
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A szentgáloskéri templom az 1800-as évek közepén épült 
neogótikus stílusban. Építtetői a Svastics család, akiknek a 
XX. század eleje óta temetkezési helyéül szolgál a kúria 
szomszédságában lévő templom kriptája. Szentgáloskéren 
az 1300-as évek óta állt fenn plébánia, ami a török időkben 
elpusztult, a hiányt pedig az 1700-as évek elején szintén a 
Svasticsok jóvoltából épült, mára elhagyott, romos állapotba 

került kápolna pótolta. Ennek utóda a ma is használatban lévő plébániatemp-
lom, aminek altemplomát alagút köti össze a Svastics és Kladnigg udvarházak-
kal, s melynek védőszentje Szent Imre herceg. A búcsú hagyományosan októ-
ber 5-én kerül megrendezésre, Csertán Dániel mernyei plébános úr vezényle-
tével. Mivel a falu a mernyei egyházközséghez tartozik, szentmise minden má-
sodik vasárnap van 8.45 órás kezdéssel. 

 Pintér Bernadett 

A régen még Keszthelyhez tartozó gyenesi szőlőhegy lakói 
már 1807-ben elhatározták, hogy Isten tiszteletére kápolnát 
emelnek. Az építéshez azonban nem járult hozzá a község 
akkori földbirtokosa gróf Festetics György. A gróf halála után 
fiához Festetics Lászlóhoz fordultak, aki nemcsak megengedte 
a kápolna építését, hanem építési anyaggal is támogatta azt, 
ehhez területet is adott. Az egyházi tárgyakat és a templom összes felszerelé-
sét a gróf neje, és lánya Ilona grófnő készítették. A klasszicista stílusú templom 
másfél év alatt elkészült, 1826-ban Szent Ilona tiszteletére szentelték, ezzel 
állítva emléket László gróf Ilona lányának is. A félköríves szentélye a hajóval 
egyező szélességű. Kétoszlopos kapuzata fölött timpanon és kis torony látható. 
A kereszt a felszentelést követő évben került a toronyra. 

 Kovács Írisz Karolina 

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  4. rész 

Szentgáloskér 

katolikus temploma 

Gyenesdiás 

Szent Ilona templom 


