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Ezt hozta az ısz. 
Hős gyümölcsöket üvegtálon. 
Nehéz, sötét-smaragd szılıt, 
hatalmas, jáspisfényő körtét, 

megannyi dús, tündöklı ékszerét. 
Vízcsöpp iramlik egy kövér bo-

gyóról és elgurul, akár a briliáns. 
A pompa ez, részvéttelen, derült, 

magába-forduló tökéletesség. 
Jobb volna élni. Ámde túl a fák 
már aranykezükkel intenek ne-

kem. 
1929 

VII. évfolyam 2012. 1. szám 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Üdvözlünk  kedves Olvasó, Kollégiumi 
Lapunk idei elsı számában. Ebben a 
tanévben is várjuk kreatív ötleteiteket 
és érdekes írásaitokat! 
A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
„Bár minden ember az volna, aminek 
látszik; vagy pedig ne látszanék olyan-
nak, ami nem!” Shakespeare 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
Ne aggódjatok a holnap miatt, a hol-
nap majd gondoskodik magáról! A 
mának elég a maga baja. Mt 6,34 
A HÓNAP SZENTJE: ASSISI SZENT FERENC 
1990-ben, Assisi Szent Ferencet az 
ökológiával foglalkozók égi patrónusává 
nyilvánítottam. İ a teremtés sértetlen-
sége iránti mély és ıszinte tisztelet pél-
dáját kínálja a keresztények számára. 
Mint a szegények barátja, aki szeretet-
ben élt Isten minden teremtményével, 
Szent Ferenc az egész teremtést - álla-
tokat, növényeket, természeti erıket, 
sıt, Napfivérét és Holdnıvérét is - meg-
hívta, hogy együtt tiszteljék és dicsıít-
sék az Urat. Az assisi nincstelen tanúbi-
zonyságát adja annak, hogy ha békében 
élünk Istennel, nagyobb készséggel 
fogjuk építeni a békét az egész terem-
téssel is, ami elválaszthatatlan a népek 
közötti békétıl." II. JÁNOS PÁL PÁPA 
Ferencet megtérése után eleinte bo-
londnak nézték, de komoly vallásossága 
hamar eloszlatta ezt a véleményt, és 
rövidesen valóban utána ment a világ. 

Gazdag családjától egy napon minden 
búcsúzás nélkül, egy lóval és egy vég 
posztóval távozott. Mezítláb, kötéllel a 
derekán, szürkésbarna ,,ruhában'' ván-
dorolt a vidéken: prédikált, gyógyított, 
halottat támasztott fel, és ördögöket 
őzött. Saját elgondolása szerint nem 
mert életszabályt adni, így találomra 
felütötte az evangéliumos könyvet, és 
erre a helyre talált: ,,Ha tökéletes akarsz 
lenni, menj, add el amid van, és oszd 
szét a szegények között!'' (Mt 19,12). 
Akkor felkiáltott: ,,Testvérek! Ez a mi 
életünk! Ez a mi regulánk! Menjetek hát, 
és tegyétek meg, amit hallottatok!'' Ez 
1209. április 15-én történt. Ez a nap a 
ferences rend születésnapja. A testvé-
rek száma bámulatos gyorsasággal gya-
rapodott ezután. A ferences szellem a 
nıket is magával ragadta, miután Assisi 
Klára, Ferenc elsı leány-tanítványa 
megalapította a második rend anyako-
lostorát. Sıt, házasemberek is indítást 
kaptak arra, hogy a világban Ferenc 
irányítása mellett éljenek. Az ı számuk-
ra alapította Ferenc a Harmadik rendet, 
s megérte azt is, hogy rendjei terjedni 
kezdtek Itália határain túl. Az Egyház és 
a világ együtt térdelt a ravatala mellett. 
1228. július 16-án Hugó bíboros, aki 
közben IX. Gergely néven pápa lett, 
szentté avatta. 
Istenünk, ki Szent Ferencnek megadtad, hogy a 
szegénységben és az alázatosságban hasonló-
vá váljék Krisztushoz, engedd, kérünk, hogy az 
ı nyomdokain haladva követhessük Fiadat, és 
örvendezı szeretettel egyesülhessünk Veled! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelıs és mi, a Szerkesztıség 
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Minden izgatottan vártuk a kollégiumi gólyatábort, melynek helyszíne a 
gyırújbaráti, Apor Vilmos Lelkigyakorlatos és Üdülıház volt. A megérke-
zés után elfoglaltuk szálláshelyünket, ismerkedtünk egymással, és vártuk 
az elkövetkezendı programokat. Három különbözı szín közül választhat-
tunk magunknak névtáblát, amirıl utólag kiderült, hogy így osztottak be 
bennünket a versenyekhez három csoportba. 
Elıször egy kis játékkal indítottunk: Apor Vilmos életébıl kapott mindhá-
rom csapat 10-10 mondatot, melyek jól el voltak rejtve az udvar különbö-
zı pontjain. Hosszas keresgélés után nagyjából mindenki megtalálta a 
mondatait, melyek segítségével egy rövid vetélkedın vettünk részt. Majd 
az ismerkedési est következett, ahol elmondtuk, hogy honnan érkeztünk, 
melyik osztályba valamint melyik iskolába fogunk járni, mit csinálunk sza-
badidınkben. Ezután mindannyian címert készítettünk, melynek lényege 
az volt, hogy rajzoljunk bele valamit, ami jellemez bennünket és a lakó-
helyünket. A finom vacsora után egy nyugtató esti misén vettünk részt, 
majd utána következett az éjszakai túra, amit már nagyon vártunk: a vég-
zısök sok izgalmas feladatot találtak ki számunkra: másztunk bálákra, 
félhettünk, és futhattunk a sötétben, a csapatok itt is sok feladatban mér-
hették össze ügyességüket. Na és persze vizipisztolyokból, mőanyag 
flakonokból kaptunk egy életre elegendı vizet magunkra, ami a végén 
még azt is kihozta belılünk, hogy az éjszaka közepén kórusban énekel-
tük a Süss fel napot! Mire visszatértünk a táborba, már mindenki kelle-
mesen elfáradt. Estére kint kellett hagyni a cipıinket a bejárati ajtó elıtt. 
Senki nem gondolta, hogy másnap reggelre a cipıkötık segítségével 
összekötött kupacból kell majd válogatnunk saját lábbelijeinket! A reggeli 
torna után mindenki végleg felébredt, reggeliztünk, majd egy szép emlék-
túrára indultunk, melynek keretében egy kilátóhoz mentünk, ahol csodá-
latos panorámában gyönyörködhettünk, majd útközben egy szép kápol-
nát is láttunk. A napot tábortőz mellett eltöltött hangulatos estével fejez-
tük be. Az utolsó napon egy rövid túra után ebéd következett. A tábort 
szentmisével zártuk, melyen már a hozzátartozók is részt vehettek. 
Mindenki nagyon jól érezte magát ebben az emlékekben és események-
ben dús  pár napban. Köszönjük a végzısöknek valamint a nevelıknek a 
sok izgalmas programot! 

���� Vass Alvina (6. oszt.) 

Gólyatábor 
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SUDOKU KITÖLTÉSE:  
A NÉGYZETHÁLÓ MINDEN SORÁBAN/ OSZLOPÁBAN/ 3X3-AS  

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

FÜLLEN SIE DIESES ENGLISCHE KREUZWORTRÄTSEL AUS. IHRE NACHRICHT WIRD NACH 
DEM AUSFÜLLEN IM GRAU HERVORGEHOBENEN LÖSUNGSFELD SICHTBAR 
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Die Sterntaler 
Es war einmal ein kleines Mädchen, dem war Vater und Mutter gestorben, und es war so 
arm, dass es kein Kämmerchen mehr hatte, darin zu wohnen, und kein Bettchen mehr 
hatte, darin zu schlafen, und endlich gar nichts mehr als die Kleider auf dem Leib und ein 
Stückchen Brot in der Hand, das ihm ein mitleidiges Herz geschenkt hatte. Es war aber 
gut und fromm. Und weil es so von aller Welt verlassen war, ging es im Vertrauen auf 
den lieben Gott hinaus ins Feld. Da begegnete ihm ein armer Mann, der sprach: “Ach, gib 
mir etwas zu essen, ich bin so hungrig.” Es reichte ihm das ganze Stückchen Brot und 
sagte: “Gott segne dir’s,” und ging weiter. Da kam ein Kind, das jammerte und sprach: 
“Es friert mich so an meinem Kopfe, schenk mir etwas, womit ich ihn bedecken kann.” Da 
tat es seine Mütze ab und gab sie ihm. Und als es noch eine Weile gegangen war, kam 
wieder ein Kind und hatte kein Leibchen an und fror: da gab es ihm seins; und noch 
weiter, da bat eins um ein Röcklein, das gab es auch von sich hin. Endlich gelangte es in 
einen Wald, und es war schon dunkel geworden, da kam noch eins und bat um ein 
Hemdlein, und das fromme Mädchen dachte: “Es ist dunkle Nacht, da sieht dich 
niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben,” und zog das Hemd ab und gab es auch 
noch hin. 
Und wie es so stand und gar nichts mehr hatte, fielen auf einmal die Sterne vom Himmel, 
und waren lauter blanke Taler; und ob es gleich sein Hemdlein weggegeben, so hatte es 
ein neues an, und das war vom allerfeinsten Linnen. Da sammelte es sich die Taler 
hinein und war reich für sein Lebtag. 

The star-money 
There was once on a time a little girl whose father and mother were dead, and she was 
so poor that she no longer had any little room to live in, or bed to sleep in, and at last she 
had nothing else but the clothes she was wearing and a little bit of bread in her hand 
which some charitable soul had given her. She was, however, good and pious. And as 
she was thus forsaken by all the world, she went forth into the open country, trusting in 
the good God. Then a poor man met her, who said: “Ah, give me something to eat, I am 
so hungry!” She reached him the whole of her piece of bread, and said: “May God bless it 
to thy use,” and went onwards. Then came a child who moaned and said: 
“My head is so cold, give me something to cover it with.” So she took off her hood and 
gave it to him; and when she had walked a little farther, she met another child who had 
no jacket and was frozen with cold. Then she gave it her own; and a little farther on one 
begged for a frock, and she gave away that also. At length she got into a forest and it had 
already become dark, and there came yet another child, and asked for a little shirt, and 
the good little girl thought to herself: “It is a dark night and no one sees thee, thou canst 
very well give thy little shirt away,” and took it off, and gave away that also. 
And as she so stood, and had not one single thing left, suddenly some stars from heaven 
fell down, and they were nothing else but hard smooth pieces of money, and although 
she had just given her little shirt away, she had a new one which was of the very finest 
linen. Then she gathered together the money into this, and was rich all the days of her 
life. 

Grimm mese németül és angolul 
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Néhány héttel ezelıtt lezajlott, a diákok által talán legjobban várt kollégi-
umi rendezvény, a gólyabál. Az idısebb kollégisták nyugodtan hátradıl-
hettek székeikben, azzal a tudattal, hogy végzıseink feladatait csak él-
vezniük kell, a végrehajtásuk a fiatal gólyákra marad. 
Az idei 12-esek igazán kreatívak voltak. Már egy héttel a gólyaavató 
elıtt összehívták az újoncokat, csoportokba osztották és megbízták 
ıket különbözı, furcsábbnál furcsább tárgyak összegyőjtésével. A listán 
szerepelt például egy tyúk, kalapács, tégla, számla egy doboz gyufáról, 
pelenka sıt még tanáraink dolgai közül is be kellett szerezni néhányat. 
Sajnálatos módon ık nem szívesen váltak meg tılük, de erre számítani 
is lehetett, ezért elég volt egy igazoló papír, melyet a leggyorsabb csa-
pat tudott megszerezni. 
A gólyabál reggelén a hagyományokhoz híven már 6 órakor felkeltették 
és megtornáztatták gólyáinkat, a régebbi diákok „legnagyobb örömére”, 
mivel a végzısöknek ıket is sikerült felébreszteniük. 
Ezután együtt indultak reggelizni, ahol elıször felszolgálták a végzısök-
nek a reggelit, majd közösen részt vettek a reggeli szentmisén. 
Az esti gólyabálon, hogy új kollégistáink belépıje hatásos legyen, arcu-
kat rúzzsal, tejszínhabbal és még borotvahabbal is összekenték. Kiné-
zetükkel megadták az este alaphangulatát. 
Ezután következtek a feladatok. Nyugodtan kijelenthetem, hogy végzı-
seink talán az eddigi legjobb ötletekkel rukkoltak elı. Ifjú kollégistáink 
ezen az estén a síelés örömeit is megtapasztalhatták. Természetesen 
nem a megszokott módon. Szemüket letakarták a tizenkettedikesek az 
összekakaózott valamint temperázott kezeikkel. Hogy biztos legyen a 
siker még bukkanókat is kellett ugraniuk a közönség nagy örömére. Egy 
este alatt, lány gólyáinkból igazi háziasszonyt faragtak: hagymát kellett 
pucolniuk, amit aztán egy fiú csapattársukkal etettek meg. 
A végzısökbıl összeállt zsőri minden feladatot szorgalmasan pontozott, 
majd az esti teljesítményeket figyelembe véve kihirdette a gyıztes csa-
patot, akik nem kevesebb mint 15 perces kimenı-hosszabbítást kaptak 
jutalmul. 
Kimerült gólyáink, valamint az összes kollégista ezután egy koleszos 
buliban kapcsolódhatott ki, amely méltó lezárása volt a napnak. 

���� Sági Anna 

Gólyabál 
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Az aradi vértanúk azok a magyar honvédtisztek voltak, akiket a szabadság-
harc bukása után az 1848/49-es szabadságharcban játszott szerepük miatt 
Aradon végeztek ki. Mindegyikük a szabadságharc kezdetén aktív, vagy ki-
lépett császári tiszt volt, a szabadságharc végén a honvédseregben közülük 
egy altábornagyi, tizenegy vezérırnagyi és egy ezredesi rendfokozatot vi-
selt. Valamennyi tábornokot kötél általi halálra ítélték. Haynau négy halálra 
ítélt büntetését különleges kegyelembıl a katonához méltó golyó és lıpor 
általira változtatta. Eme hısként tisztelt vértanúkra a kollégium lakói is meg-
emlékeztek: Lıpor és golyó általi halállal halt (reggel fél hatkor): Lázár 
Vilmos fıtiszt (ezredes), Gróf Dessewffy Arisztid tábornok, Kiss Ernı tábor-
nok, Schweidel József, tábornok. Kötél általi halállal halt (reggel hat 
után): Lovag Pöltenberg Ernı tábornok, Török Ignác tábornok, Láhner 
György tábornok, Knezich Károly tábornok, Nagysándor József tábornok, 
Gróf Vécsey Károly tábornok, Gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok, 
Aulich Lajos tábornok, Damjanich János tábornok. 

���� Csiba Orsolya 

Elmúlt a nyár, az a meleg 
Már felhı takarja az eget. 
Siratja ı is elmúltát 
Hullajtja, jelezve bánatát. 
 
A fák szomorún hajladoznak 
Engednek a szél-haragnak. 
Többük sárga, mint a halál 
Vigasztalást már nem talál. 
 
Lehull levele a földre 
Társaival karon öltve. 
Mert elmúlt a nyár, az a meleg 
És felhı takarja a kék eget. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Vitáris Kitti  
Elmúlt a nyár 

Illusztráció: Pisch Csenge 
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Hortobágyi 

Nemzeti Park 
1973-ban 51.000 hek-
táron létrejött Magyar-

ország elsı nemzeti parkja, melynek területe napjainkra már elérte a 82.000 
hektárt, s ezzel ma az ország legnagyobb összefüggı védett területe. Teljes 
egészében UNESCO Bioszféra Rezervátum, egyharmada pedig nemzetkö-
zi jelentıségő vizes élıhely. A táj területének döntı hányadát ma természe-
tes élıhelyek, sziki legelık, löszpuszták, ártéri erdık és ligetek képezik, va-
lamint egy mocsarakból, tavakból és holtágakból álló „víziország” alkotja, a 
mozaikos talajviszonyoknak köszönhetıen változatos és gazdag növény– 
és állatvilággal. A területnek viszonylag kisebb hányadát borítják mestersé-
ges vizes élıhelyek (a halastavak összterülete 6.000 hektár), ezek mégis 
nagy jelentıségőek, mivel együttesen a világ egyik 
legnagyobb mesterséges halastórendszerét alkot-
ják. Ha a hortobágyi állat- világról esik szó, elıször 
talán mindenkinek a szilaj állattenyésztéssel megho-
nosodó szürke marha és rackajuh, valamint a man-
galica sertés és a nóniusz ló jut az eszébe. A Horto-
bágy azonban nemzetkö- zileg is kiemelt fontossá-
gát sajátos madárvilágá- nak köszönheti. A mocsa-
rak és halastavak a madarak fészkelésének és vonulásának európai jelen-
tıségő helyszínei: eddig 342 madárfaj elıfordulását regisztrálták itt, melyek 
közül ezidıtájt 152 fészkel is a Nemzeti Parkban. A Magyarországon átvo-
nuló darvak 95 %-a a Hortobágyon megpihenve repül tovább. Az eddig 
megfigyelt legnagyobb éjszakázó darutömeg 55.000 madarat számlált. A 
daru– és vadlúdvonulás az itteni madárvilág életének egyik legszebb, nem-
zetközi hírő látványossága. Ez az élettere Közép-Európa legnagyobb 

kanalasgém-állományának és 
számos más gémfajnak, a 
batlának és kárókatonáknak, va-
lamint igen fontos költı– és 
vonulóhelye számos énekesma-
dárfajnak. 

Nemzeti parkjaink 
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EGY IDİSEBB HÍVİ LEÁNYTÓL EGYSZER MEGKÉRDEZTÉK, HOGY TULAJDONKÉPPEN MI 
AZ İ ÉLETÉNEK A TITKA. 
Mindig vidám és jókedvő volt. Nem panaszkodott soha, nem volt békétlen, el-
hallgatta és hordozta, ha igazságtalanság történt vele és ami különösen felhívta 
rá a figyelmet, alázatos és szelíd volt. Így felelt: 
Nincs nekem semmi titkom, nem is értem tulajdonképpen, mit akartok. Amikor 
reggel felkelek és megmosakszom, így szólok: Amint most magam e vízzel 
megmosom, úgy tisztíts meg engem te is a véreddel! Fedezzen be engem a te 
szíved egész nap. Amikor ruhámat felveszem, azt mondom: Amint felöltözkö-
döm ruháimba, úgy öltöztess fel engem az üdvösség ruháiba és igazságod öltö-
nyébe. Így cselekszem mindig. Semmiféle titkom nincsen. 
Ezzel azonban mégis elárulta élete titkát, mely abban állott, HOGY KRISZTUSSAL 
KEZDTE A NAPOT. 
Ha azt akarjuk, hogy áldott legyen a napunk és életünk, Krisztussal kell marad-
nunk. Sokszor elıfordul, hogy vereséget kell szenvednünk egy- egy napon, mert 
azt nem Krisztussal kezdtük. Talán nem keltél fel mindjárt, amikor az ébresztı-
óra csörgött, azt gondolván, egy pár percig még fekve maradhatsz. Elaludtál: 
...Hirtelen felrettenve gyorsan ki az ágyból, öltözködni szaporán. Gyorsan regge-
lizni, aztán neki a napi munkának. Sajnos az egész nap semmivé lesz, kisiklik, 
mert nem Jézussal kezdted. 
IDİT KELL SZAKÍTANOD A NAP KEZDETÉN ARRA, HOGY EGYEDÜL LÉGY KRISZTUSSAL. 
NINCS SEMMI MENTSÉG. SEMMI KIFOGÁS. Nem szólhatsz így, hogy nincs idım, 
vagy fáradt vagyok. Kell, hogy legyen erre idıd, mert ettıl függ az egész nap, az 
egész élet pedig attól, hogy napjaidat hogyan kezded. 
Ezért hadd kérdezzem meg tıled: Krisztussal indul-e minden napod? Mert így 
kell. Ez a legelsı feltétele annak, hogy életed gyızelmes élet lehessen. 
Krisztus megígérte, hogy övéivel lesz minden napon a világ végezetéig. İ akar-
ja és minden nap veled akar lenni, veled akar menni. Lehet ennél nagyobb örö-
münk, minthogy vele járhatunk?  
UGYE MINDEN NAP REGGELIZEL ÉS ARRA VAN IDİD? A TEST MEGKÖVETELI A MAGA 
JOGAIT, AMIT MEG KELL ADNI ÉS A LÉLEK AZ ÉHEZHET? NEM, nem. SİT inkább, 
sokkal fontosabbak a lélek szükségei mint a testté. Kell idıdnek lenni lelked szá-
mára. Kell idıt nyerned Isten üzenetét meghallgatni, mielıtt munkába mégy. 
Idıt kell szentelned arra, hogy Krisztussal indulhass. Mindenféle állásban vagy 
hivatalban megteheted ezt. 
NE TEKINTSD ELVESZETT IDİNEK AZT A KEVESET, AMIT JÉZUSSAL TÖLTESZ. 
GAZDAGON MEGTÉRÜL az áldásokban, amit munkádra ad, a sikerekben, ame-
lyekkel kezed munkáját koronázza, ha vele indultál! 

Krisztussal reggel 
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A forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra elleni forradal-
ma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a ma-
gyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A budapesti diá-
koknak az egyetemekrıl kiinduló békés tüntetésével kezdıdött és a fegyve-
res felkelık ellenállásának felmorzsolásával fejezıdött be. A budapesti tö-
megtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakciója és a fegyver-
telen tömegre leadott véres sortőz következtében még aznap éjjel fegyve-
res felkeléssé nıtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavo-
nulásához vezetett. Novemberben a kormány megkezdte a tárgyalásokat a 
Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerzıdésbıl 
való kilépésrıl és az ország semlegességérıl. A szovjet politikai vezetés 
azonban meggondolta magát, és miután a nyugati nagyhatalmak biztosítot-
ták arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 
4-én a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország 
ellen. Az aránytalan túlerıvel szemben egyedül maradt ország több napon 
át folytatott hısi szabadságharca így végül elbukott. ���� Gyüszi Katalin 

İsz van már 
A fák levelei lehullanak 
Hallom már, ahogy a levelek 
A lábam alatt ropognak. 
 
A cserjék barnulnak 
Sündisznó megy alatta 
A madarak vándorolnak 
De azért itthon is maradnak. 
 
İszül az erdı 
Most pihenni megy a világ 
Megnagyobbodik a szellı 
És sokkal nagyobb szél vár ránk. 

Megemlékezés 1956 hıseirıl 

Hidász Glória 
İsz van már 

Illusztráció: Vass Alvina 
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Az elızı évekhez hasonlóan idén is megrendezésre került október 
16-án az elsı kollégiumi teaház. A szokásosnál több résztvevınek 
köszönhetıen sokkal élvezetesebbre sikerültek az elıre már jól 
megszervezett kreatív, érdekfeszítı és ismeretterjesztı játékok. 
Mivel sok új kollégistát köszönthettünk köreinkben ezért nem bán-
tuk, hogy az átlagosnál több idıt fordítottunk a bevezetı és a be-
mutatkozó beszélgetésekre. 
Az idısebb kollégisták nagy örömére szolgált, hogy jutott elegendı 
idı a már jól ismert és szeretett Beugró-ra, ami vicces feladataival 
az érettségi elıtt állók gondterhelt arcára is rengeteg mosolyt csalt. 
A jó hangulathoz hozzájárult természetesen a finom tea, sütemény 
és gyümölcs is. 

���� Palotás Anna 

2012. október 17-én délután Kerényi Lajos atya tartott elıadást az 
iskola kápolnájában, mely a Tiszta Szívek Mozgalom nyitásaként 
került megrendezésre. A várakozásokkal ellentétben nagyon sokan 
győltünk össze erre a nagyon színvonalas elıadásra. Az atya 
2009-ben az Egerszalóki Ifjúsági Találkozón szervezte meg elı-
ször Magyarországon ezt a mozgalmat, melynek a lényege és fı 
célja, hogy a fiatalok a házasság utánig megtartsák tisztaságukat. 
Ezt az atya különösen kihangsúlyozta és az erkölcsös életre hívta 
fel mindannyiunk figyelmét. Lajos atya nem egyedül érkezett, ha-
nem hozott magával egy fiatal párt Annát és Zolit, akikhez kicsit 
késıbb még egy fiatalember Csaba is csatlakozott. Elmesélték ne-
künk élettörténetüket, a mozgalomhoz vezetı útjukat, végül pedig 
tanúságot is tettek. A mozgalom vezetıi és tagjai a belépésre bíz-
tattak bennünket, és felhívták figyelmünket arra, hogy tiszta szívvel 
éljünk. 

���� Staudt Eszter 

Teaház 

Kerényi atya elıadásán jártunk 
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Batthyányi Fülöp gróf 1787-ben a hívek segítsé-
gével megépíttette a mányi templomot, melyet 
1790-ben Molnár Márton bicskei esperes plébá-
nos áldott meg. 1829-tıl önálló lelkészség lett, 
majd 1841-tıl végre parochia. Az 1810-es föld-
rengés jelentıs károkat tett a templomban, az 
1817-es orkán és villámcsapás után pedig jó 10 
esztendın át csonkán állott a torony. A II. vh. is 
kegyetlenül megtépázta és ki is fosztotta az 

egyház épületeit. 1947-tıl ismét javítják a templomot. Elsı, nagyobb 
stílő harangjait a XIX. sz elején öntötték. 

���� Török Janka  

A templom alapterülete 1170 m2. Fej-
ér megye legnagyobb, Magyarország 
9. legnagyobb temploma. A belsı 
hosszúsága 47,5m, a hajó szélessége 13m, a kupola magassága 
15m. A klasszicista stílusban megépített templomba oszlopos kapu-
zat vezet, timpanonja négy ión kıoszlopon nyugszik. A timpanon 
dombormővén Krisztus és Szent Péter alakja látható. A nagy mére-
tek sem teszik rideggé a belsı teret. A templom berendezése, képei, 
felszerelése nagy mővészi értéket képviselnek. 
 ���� Adamkó Diána  

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  1. rész 

Vál 

Katolikus Temploma 

Mány 

Katolikus Temploma 


