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Ne hozzatok nekem virágokat, 
Hervadtukon majd a szívem szakad. 
Szép szavakat se mondjatok nekem, 

Az igazságot jobban szeretem. 
Köszöntéssel ne kényeztessetek: 

Az ember fia tesz, amit tehet. 
De ha lelkem a papírra teszem, 

A kéz, amely ír, nem az én kezem. 
Mit adjatok hát, ha adni kívántok: 

Egy kézszorítást meg egy Miatyánkot. 

VIII. évfolyam 2013. 1. szám 

ÜDVÖZLET, KEDVES OLVASÓK! 
Üdvözlünk  kedves Olvasó, Kollégiumi 
Lapunk idei első számában. Ebben a 
tanévben is várjuk kreatív ötleteiteket 
és érdekes írásaitokat! 
 

A HÓNAP AFORIZMÁJA: 
A bánat és a fájdalom mélyén mindig 
világít valami fény. Biztosan tudom: az 
éj nem teljes soha, mindig nyitva a re-
mény világos ablaka. 

Paul Éluard 
A HÓNAP BIBLIAI IDÉZETE: 
„A hit által Krisztus lakjék a szívekben!” 

Ef 3,17 
A HÓNAP SZENTJE: BOSCO SZENT JÁNOS 

Egyszer, mikor épp misézéshez öltö-
zött, a sekrestyében feltűnt egy fiú, 
akiről kiderült, hogy vallásilag teljesen 
tudatlan. Ezzel a fiúval kezdődött 
az ,,oratorium'', Don Bosco műve. A 
fiú ugyanis egy hét múlva öt társát 
hozta magával akik mise után hallgat-
ták tanítását, s utána is vele marad-
tak. Öt évvel később már négyszázan 
voltak!  
1859-ben Don Bosco megalapította a 
Szalézi Szent Ferenc Társulatot, köz-
ben az oratóriumból iskola, majd isko-
larendszer fejlődött ki. Már nem csak 
hitoktatás folyt iskolájában, hanem 
egyik műhelyt a másik után állította 
föl, hogy a növendékek mesterséget is 
tanulhassanak. 1872-ben megalapítot-
ta a rend női ágát, amelyet a Segítő 

Szűzanyáról nevezett el. Egy év múl-
va már olyan híre volt a rendnek, hogy 
Dél- Amerikából kaptak meghívást, és 
Don Bosco el is indította az első misz-
sziós csoportot. 
Egyszer a torinói fiatalok börtönébe 
hívták húsvéti lelkigyakorlatra. A há-
romszáz fiú kivétel nélkül meggyónt 
és megáldozott. Don Boscot annyira 
meghatotta a hitük, hogy jutalmazni 
akarta őket, és egy napra el akarta 
vinni a fiúkat kirándulni, minden őrizet 
nélkül. A börtön parancsnoka hallani 
sem akart róla, de Don Bosco addig 
érvelt, míg megkapta a miniszteri en-
gedélyt a kiránduláshoz. Csodák cso-
dája: a fiúk közül egynek sem jutott 
eszébe, hogy éljen a szökési lehető-
séggel! 
Egy alkalommal, amikor éjszaka egye-
dül kellett hazatérnie az egyik sarkon 
két férfi támadta meg. A sötétből 
azonban hirtelen egy hatalmas szürke 
farkaskutya rohant rájuk, és majdnem 
széttépte őket. Ez a titokzatos kutya  
(Don Bosco csak Szürkének hívta) 
éveken át a legnehezebb pillanatok-
ban jelent meg életében. 
Istenünk, ki Bosco Szent Jánost arra 

választottad, hogy atyja és tanítómes-
tere legyen az ifjúságnak, kérünk, 
add, hogy a szeretet tüzétől lángra 
gyúlva mi is keressük a lelkeket, és 

csak Neked szolgáljunk! 

Kiadja az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Kollégiuma 

 Kis Annamária médiafelelős és mi, a Szerkesztőség 
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2013. augusztus 27-től 29-ig került megrendezésre az idei gólyatábor az 
Apor Vilmos Lelkigyakorlatos és Üdülőházban. 
27-én 10.00 órától lehetett elfoglalni a helyünket. Regisztrálás után lepa-
koltuk bőröndjeinket a szobáinkban, majd részt vettünk közösen a tábor-
nyitó szentmisén. Ezután következett a bemutatkozás: mindenki elmond-
ta honnét érkezett, mi a kedvenc időtöltése, melyek a kedvenc tantár-
gyai, majd végül röviden bemutatta települését. Ebéd után három csapat-
ra osztottak minket: kék, zöld és piros. Különböző játékokat játszottunk, 
melyek során jobban megismerhettük társainkat. Délután kézműves fog-
lalkozáson vehettünk részt: volt üvegfestés, gyöngyfűzés, origami, és a 
jobb agyféltekés rajzolást is ki lehetett próbálni. Este egy rövid túrára 
mentünk, ahol akadálypályáztunk, fogócskáztunk sőt átélhettük milyen 
érzés a Holdra vonyítani. A táborban meleg hangulat fogadott bennün-
ket: a délután készített mécseseink világították be az udvart. Mindenki 
nagyon elfáradt, így az első éjszakán hamar el is aludtunk. 
Másnap reggel a végzősök egy meglepetéssel fogadtak bennünket: mia-
latt aludtunk, ők összekötötték cipőinket. Sajnos esősre fordult az idő, így 
némileg megváltoztak a programok. Nem tudtunk túrázni, helyette egy 
kiadós reggeli tornára mentünk, amit a délelőtt folyamán táncház és egy 
csillagászati előadás követett. Délután a három csapat egymás ellen ver-
senyzett egy akadályversenyen. Ezután ismét szabad programok követ-
keztek: lehetett focizni, kosarazni valamint kenyeret sütni. Majd a csapa-
tok összeültek egy-egy órára, hogy megtervezzék a másnap előadandó 
rövid színdarabjaikat. A nap táborzáró szentmisével majd egy vidám tea-
házzal ért véget. 
A harmadik nap egy újabb reggeli tornával indult, majd a csapatok gya-
koroltak az előadásaikra, és 10.00 órai kezdéssel a teraszon előadták 
színdarabjaikat. A piros csapat „A tékozló fiút”, a zöldek „Noé bárkáját”, a 
kékek pedig „A béna meggyógyítását”. A tábor zárásakor mindenki ka-
pott egy-egy csokit valamint gólyatáboros pólót, amiben készítettek ró-
lunk egy utolsó csoportképet, ezután pedig elbúcsúztunk egymástól és 
hazafelé indultunk. 
Úgy érzem, hogy ezalatt a három nap alatt jól összekovácsolódtunk és 
izgatottan vártuk a kollégiumi beköltözést. 

� Kolonics Hella 

Gólyatábor 
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Az agresszív kismalac mászkál az erdőben és közben palacsintát eszik. Arra jön a 
nyuszika mire a kismalac hozzávág egy palacsintát. A nyuszika megkérdezi: Ez 
szándékos volt? Mire a kismalac: Nem, …. (folytatás a rejtvényben) 

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

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

Rejtvény és sudoku rovat 
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Die Schlickerlinge Märchen 
 

Es war einmal ein Mädchen, das war schön, aber faul und nachlässig. 
Wenn es spinnen sollte, so war es so verdriesslich, dass, wenn ein 
kleiner Knoten im Flachs war, es gleich einen ganzen Haufen mit 
herausriss und neben sich zur Erde schlickerte. Nun hatte es ein 
Dienstmädchen, das war arbeitsam, suchte den weggeworfenen Flachs 
zusammen, reinigte ihn, spann ihn fein und liess sich ein hübsches Kleid 
daraus weben. Ein junger Mann hatte um das faule Mädchen geworben, 
und die Hochzeit sollte gehalten werden. Auf dem Polterabend tanzte 
das fleissige in seinem schönen Kleide lustig herum, da sprach die Braut 
– „Ach, wat kann dat Mäken springen in minen Slickerlingen!” Das hörte 
der Bräutigam und fragte die Braut, was sie damit sagen wollte. Da 
erzählte sie ihm, dass das Mädchen ein Kleid von dem Flachs trüge, den 
sie weggeworfen hätte. Wie der Bräutigam das hörte und ihre Faulheit 
bemerkte und den Fleiss des armen Mädchens, so liess er sie stehen, 
ging zu jener und wählte sie zu seiner Frau. 
 

Odds and ends Fairytale 
 

There was once on a time a maiden who was pretty, but idle and 
negligent. When she had to spin she was so out of temper that if there 
was a little knot in the flax, she at once pulled out a whole heap of it, and 
strewed it about on the ground beside her. Now she had a servant who 
was industrious, and gathered together the bits of flax which were thrown 
away, cleaned them, span them fine, and had a beautiful gown made out 
of them for herself. A young man had wooed the lazy girl, and the 
wedding was to take place. On the eve of the wedding, the industrious 
one was dancing merrily about in her pretty dress, and the bride said,-
"Ah, how that girl does jump about, dressed in my odds and ends." The 
bridegroom heard that, and asked the bride what she meant by it? Then 
she told him that the girl was wearing a dress make of the flax which she 
had thrown away. When the bridegroom heard that, and saw how idle 
she was, and how industrious the poor girl was, he gave her up and went 
to the other, and chose her as his wife. 

Grimm mese németül és angolul 
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Egy szép reggelen október 25-én kezdődött a kollégiumi gólyaavatónk. 
A végzősök hajnali hat órakor kezdték keltegetni a szeptemberben ér-
kezett új kollégistákat. Elég rövid időt adtak az elkészülésre, csupán két 
perc alatt kellett kiugranunk az ágyból, felöltözni és lejutni a kollégiumi 
portához ahonnét indult a népes csapat a sportcsarnokba, hogy egy kis 
frissítő tornától feltöltődve útnak indulhassunk a reggeli misére, majd az 
iskolába. De előtte azért még hagyták a végzősök, hogy belekóstolhas-
sunk a takarító nénik életébe valamint a felszolgálás gyönyöreit is él-
vezhettük mialatt a tizenkettedikesek reggelijét feltálaltuk. 
A napközbeni nyugalom után, amit csak egy-egy felelés vagy dolgozat 
zavart meg, este hétkor folytatódott megpróbáltatásaink sorozata. Az 
igazi gólyaavatón az előzőleg már kék/sárga/piros és fekete ruhába öl-
tözött csapatokra osztva végeztünk vicces feladatokat. 
Először a négy csapat egyesével egy-egy közös produkcióban bemutat-
kozott a kollégistáknak valamint a nevelőknek. Majd felolvastuk az előre 
kiadott szavakból kerekített humoros verseinket. Ezután minden csapat 
önkéntes jelentkezője egy-egy zsinóron lógatott finom nutellás kenyeret 
ehetett, aminek az élvezetét a versenyzők számára elrontotta, hogy idő-
re, és kézi segítség nélkül kellett szó szerint falniuk. A további számok 
között is akadtak finomabbnál finomabb falatok a vállalkozó szellemű 
ínyencek számára. Például egy mézes arcpakolás után lisztből halász-
hatták ki a lányok csak a szájuk segítségével a gumicukrokat, a fiúk pe-
dig vöröshagymát rágcsálhattak, melynek átható illatától az egész kö-
zönségnek könnybe lábadt a szeme. Felsorolni is nehéz, hogy mennyi 
izgalmas próbatétel várt még ránk az este folyamán mire letehettük es-
künket és végre a kollégium hivatalos tagjaivá válhattunk. 
Az eskü után megnézhettük az előző héten a belvárosba készített vic-
ces csoportos videóinkat, majd kihirdették a nyertes csapatok sorrend-
jét, akik jutalmul egy ötös kimenőt vagy egy szobai tanulást kaptak. Az 
eseményt Csaba bácsi énekes produkciója követte, aki By Alex: Kedve-
sem című dalát adta elő, melyet Mendel Ákos kísért gitáron. 
Az este egy fergeteges táncos bulival ért véget, melyen szintén minden-
ki jól érezte magát és felejthetetlen, egyben életre szóló élményekkel 
gazdagon térhetett nyugovóra. 

� Csikós Petra 

Gólyabál 
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Az 1948/49-es szabadságharc után megkezdődött a Haynau vezette vé-
res megtorlás, melynek első lépése tizenhárom honvédtiszt aradi, vala-
mint Batthyány Lajos miniszterelnök pesti kivégzése volt. 
A szabadságharc kezdetén az aradi vértanúk mindegyike még az osztrák 
császári hadsereg tisztje volt, ám az összecsapások alatt a magyar hon-
véd hadsereg vezetőinek sorába léptek. A legtöbb tábornokot kötél általi 
halálra ítélték, de négy katonát, név szerint Lázár Vilmost, gróf Dessewfy 
Arisztidot, Kiss Ernőt és Schweidel Józsefet különleges kegyelemből go-
lyóval végeztek ki. Kötél általi halált halt Pöltenberg Ernő, Török Ignác, 
Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József, gróf Leiningen-
Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János és gróf Vécsey Kár-
oly. 
Hősként tisztelt vértanúinkról kollégiumunk lakói az október 6-i szentmi-
sén emlékeztek meg. 
 � Horváth Andrea 

Az iskola megkezdődött, Az iskola van előttünk, 
Tanulnak a diákok. De mi még a nyárra nézünk. 
A nyár befejeződött, A kapuján már bejöttünk, 
Barátokhoz sem járok. De a nyár érzései bennünk. 
 
Sok színben pompáznak Aztán lassan megszokjuk, 
A falevelek, ráhangolódunk az iskolára. 
Piros, sárga és A törit azt bemagoljuk, 
Ami csak lehet. És számolunk matematikára. 
 
Búcsút mondunk Így igaza van a költőnek, 
A napszemüvegnek. Vége van a nyárnak. 
És a party-sapkák is De a diákok örülnek, 
Dobozba kerülnek. Mert hűvös szelek nem nagyon járnak. 

Megemlékezés az aradi vértanúkról 

Hidász Glória 
Az iskola megkezdődött 

Illusztráció: Pisch Csenge 
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Kiskunsági 

Nemzeti Park 

 

A Duna-Tisza köze egykor változatos természeti értékeit ma nagyrészt a 
Kiskunsági Nemzeti Park őrzi. A Kiskunsági Nemzeti Parkot 1975-ben alapí-
tották. A nemzeti parkigazgatóság kilenc különálló nemzeti parki mozaik, két 
tájvédelmi körzet és tizenhét természetvédelmi terület felügyeletét és keze-
lését látja el. A védett területek kiterjedése több mint 76.000 hektár. Szintén 
a nemzeti park felügyeli az úgynevezett ex lege területeket: a szikes tava-
kat, lápokat, mocsarakat és kunhalmokat is. Az Európai Uniohoz való csat-
lakozás után kijelölt Natura 2000 területek vé-
delmével is a nemzeti park szakemberei foglal-
koznak. A nemzeti park kb. 56.000 hektár nagysá-
gú törzsterületeinek több- sége Kecskeméttől nyu-
gati-délnyugati irányban a Homokhátságon és a 
Duna mentén fekszik. A nemzeti park területének 
k é t h a r m a d  r é s z e        Bioszféra Rezervátum, a 
Felső-Kiskunsági szikes tavak és a Kolon tó pedig a Ramsari egyezmény 
alapján nemzetközi jelentőségű vadvizes élőhely. A szikes madárvilága 
gazdag. A puszták környékén jelentős fehér gólya állomány fészkel. A szi-
kes réteken költ a fokozottan védett túzok. A hazai állomány jó része a kis-
kunsági pusztákon fészkel. A nemzeti parkban folyó túzokvédelmi program 
biztosítja e ritka madár természetes táplálkozó– és fészkelőhelyének zavar-
talanságát. A 2005-ben indult Európai Unio Túzok Life Program központja is 
a Felső-Kiskunsági szikes puszta. A környék lakói nagyrészt a 13. század-

ban betelepített kunok leszármazot-
tai. Ma is őrzik őseik emlékét, menta-
litását. Kunszentmiklós kultúrtörténeti 
emléke a város közelében található 
Nyakvágó csárda, mely eredeti be-
rendezésével és kiállítási tárgyaival a  
19. századi pásztor-betyár világ han-
gulatának őrzője. 

Nemzeti parkjaink 
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Kalotaszeg: Nyugat-Románia kevés tömbmagyar területei-
nek egyike, régi erdélyi magyar népi hagyományok őrzője. 
Nevét a honfoglaló magyarok itt letelepedett Kalota nem-
zetségéről kapta. A kalotaszegi népművészet jelentős ele-
me a kalotaszegi népzene, tánc és népviselet. Érdemes 

említést tenni Kalotaszeg népi építészetéről, a parasztházakról, nemesi ud-
varházakról és érdekességként a kalotaszegi régi malmokról is. Hímzés: 
Írásos hímzéssel először a konfirmálásra készült női vállfűs ingeket díszítet-
ték. Az írások hagyományos színei – a funkciónak és használójának kora 
szerint - a piros, fekete, valamint sötétkék. Egy munkadarabot egy színnel 
varrtak ki. A második világháború után az írásos hímzés fokozatosan átke-
rült a párnákra, lepedőkre, terítőkre, kendőkre, de díszítettek írásossal falvé-
dőt, ágyterítőt és szinte mindent. Az elnevezés onnan ered, hogy az íróasz-
szonyok előrajzolták, írták a hímezni való mintát a vászonra. Viselet: A kalo-
taszegi népviselet különleges színgazdagságának, díszességének köszön-
hetően a magyarság egyik legismertebb hagyományos népviselete. Napja-
inkban egyházi ünnepek, családi események (esküvő, keresztelő, konfirmá-
ció, temetés) alkalmával van lehetőség megpillantani 
az eredeti viselet egy-egy régebbi darabját. Néptánc: 
Kalotaszegen is a táncal- kalmak részben az ember-
élet fordulóihoz, részben az év jeles napjaihoz kapcso-
lódtak. A magyarok férfitán- cai közül a legényes volt 
elterjedtebb míg a verbun- kot kevesebben ismerték, 
inkább zenéje terjedt el, amelyre ráhúzták a legényes figuráit. A kalotaszegi 
legényes az erdélyi régies gyors férfitáncok legfejlettebb, legvirtuózabb vál-
tozata. Régen ezzel kezdődött a táncrend, egyenként járták, gyakran ver-
sengésszerűen, közben a lányok a háttérben összefogózva forogtak és 
csujogattak. Ettől főleg zenében és tempóban tér el a jóval gyorsabb szapo-
ra. Templomaik: Kalotaszeg templomai többségében református templo-
mok, amelyek szinte kivétel nélkül középkori építésű, főleg gótikus stílusú 
műemléképületek. Kalotaszeg a templomépítészet szempontjá-
ból az egyik legegységesebb arculatú magyar tájegység. A 
templomokhoz jellemzően négy fiatornyos torony tartozik. A 
templomok belsejét igen gazdagon díszítették. Jellemző a fes-
tett fakazettás mennyezet. A templomokban gyakran találunk 
díszesen faragott festett szószéket. � Vitáris Kitti 

Népművészet: Kalotaszeg 
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A magyar történelem legmeghatározóbb eseményei közé tartozik az 
1956-os sztálinista diktatúra ellen irányuló forradalom és a szovjet meg-
szállással szembeni szabadságharc. 
A békés mozgalom diáktüntetéssel kezdődött, mely néhány óra alatt 
kiterjedt a munkásságra, majd a főváros egész népére. Az október 23-i 
budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés ellenséges reakció-
ja és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz következtében még 
aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. A kormány bukása a többpárt-
rendszer visszaállításához vezetett és megkezdődött Magyarország de-
mokratikus átalakítása. 
A Szovjetunióval folytatott sikertelen tárgyalások után, november 4-én 
hajnalban hadüzenet nélkül az orosz hadsereg nagy erejű támadást 
hajtott végre Budapest ellen, és néhány nap alatt felmorzsolta a hősie-
sen védekezők ellenállását. A Budapesten folyó utcai harcnak, amely-
ben a szovjet nehéztüzérség is részt vett, mindkét oldalon számos áldo-
zata volt. 
A forradalom és szabadságharc hőseiről kollégiumunk diákjai október 
21-én, egy rövid vetítés keretében emlékeztek meg. 
 � Radek Krisztina 

A 2013/14-es tanévre a kollégiumi teaházas szervezők lelkes csapata 
elhatározta, hogy minden hónapra kitűz egy napot amikor a tetőtéri in-
formatika termet szépen berendezi estére és egy kis finomsággal vala-
mint sok-sok teával várja az érdeklődőket a vicces műsorszámokban 
nem szűkölködő teaházaira. Természetesen amikor tehetjük, idén is 
ellátogatunk csoportosan kora délutánonként is a szomszédos Szent 
Anna Otthon régi valamint új lakóihoz, ahol szintén édességgel, teával 
valamint gitáros énekeinkkel szeretnénk egy kis vidámságot vinni az 
idősek életébe. Szeretnénk folytatni ott is a hagyományt, mely szerint 
az otthon lakói is mesélnek nekünk érdekes és igaz történeteket fiatal-
ságuk idejéből. Reméljük, hogy az idén is sok új kollégista érez majd 
kedvet arra, hogy csatlakozzon hozzánk! 
 � Palotás Anna 

Megemlékezés 1956 hőseiről 

Teaházak 
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Álmomban látogatóban jártam Istennél. Bekopogtam, hogy beszélgetni 
szeretnék vele, ha van rám ideje. Az Úr elmosolyodott és így válaszolt: 
Az én időm végtelen, mindenre jut belőle. Mire vagy kíváncsi? 

Az érdekelne, mit tartasz a legfurcsábbnak az emberekben? 

Azt, hogy nem szeretnek gyerekek lenni, siettetik a felnőtté válást, majd 
visszavágyódnak a gyermekkorba. Azt, hogy akár az egészségüket is 
feláldozzák, hogy sok pénzük legyen, majd rengeteg pénzt költenek rá, 
hogy visszanyerjék egészségüket. Azt, hogy izgatottan lesik a jövőt, 
hogy megfeledkezzenek a jelenről, így aztán nemhogy a jövőt, de a je-
lent sem élik meg. Azt, hogy úgy élnek, mintha sose halnának meg és 
úgy halnak meg, mintha sose éltek volna. 

Atyaként mint szeretnél, hogy gyerekeid mely tanulságokat 

jegyezzék meg? 

Tanulják meg, hogy senkiből nem lehet erővel kicsikarni a szeretetet és 
hagyni kell, hogy szerethessenek. Nem az a legértékesebb, hogy mit 
szeretnénk az életben, hanem az, hogy kik állnak mellettünk. Tanulják 
meg, hogy nem célszerű másokhoz mérni magukat, saját magunkhoz 
képest legyünk elbírálhatóak. Fogadják el, hogy nem az a gazdag, aki-
nek a legtöbbje van, hanem az, akinek a legkevesebbre van szüksége. 
Tanulják meg, hogy csak néhány másodperc kell ahhoz, hogy mély se-
beket ejtsünk azokon, akiket szeretünk, ám sok-sok év kell ahhoz, hogy 
ezek begyógyuljanak. A megbocsátást a megbocsátás gyakorlásának 
útján kell megtanulni. El kell fogadni, hogy vannak olyanok, akik mélyen 
éreznek, de nem tanulták meg kimutatni érzelmeiket. Meg kell tanulni, 
hogy bármit lehet pénzen venni, csak boldogságot nem. Két ember néz-
heti ugyanazt a dolgot és mégis két másféle dolgot látnak. Meg kell ta-
nulni, hogy az az igazi barát aki mindent tud rólunk, és mégis szeret. 
Nem mindig elég, ha mások megbocsátanak, meg kell bocsátanunk ma-
gunknak is. 
Búcsúzásnál megköszöntem szavait, ő pedig így válaszolt: 

Az emberek elfelejtik mit mondtál, mit csináltál. De arra mindig 
emlékezni fognak, hogy érzéseket ébresztettél bennük. 

Egy idős ember elmélkedése 
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Az ugodi fatemplom Szent Péter és Szent Pál 
apostolok tiszteletére (ők a jelenlegi templom vé-
dőszentjei is) épült. A szentély két freskója Ma-
donnát és Szent Istvánt ábrázolja. A hajóban van 
még két vászonfestmény is: Szent István fel-
ajánlja a koronát, valamint Nepomuki Szent Já-
nos képe. Festőjüket és a festés idejét nem is-
merjük. Értékes darab a templom Krisztus-

koporsója is. Ebből 1795-ben három darab készült Pápa, Pozsony és 
Ugod részére. A templom körüli kálváriát eredetileg 1888-ban építették. 
A templom alatti parkban 2001-ben Boa Endre Szent Istvánt ábrázoló 
faszobrát állították fel. 

� Bajner Borbála  

A barokk stílusú épület Zalaszentgrót legnagyobb 
temploma. Névadója Szent István királyunk fiata-
lon elhunyt fia, Szent Imre herceg. A sekrestyeaj-
tó feletti kartusban lévő építési dátum szerint 
1753-58 között építtette a Batthyány család. A 
Győztes Immaculata olajképet 1758-60 körül fes-
tették. A templomban megtalálható még Szent 
Ince vértanú üvegkoporsóban elhelyezett ereklyéje, Kanizsai Miklós tár-
nokmester XV. század eleji vörösmárvány sírköve és az 1490-es évek-
ből származó gótikus faszobor, a Szentgróti Madonna. 

 � Kulifai Kitti  

Új diákjaink bemutatják lakóhelyük 

templomait:  1. rész 

Zalaszentgrót 

Szent Imre Templom 

Ugod 

Katolikus Temploma 


