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A Kaposvári egyházmegye új püspöke
Ferenc pápa 2017. március
25-én kinevezte kaposvári
megyés püspökké egyházmegyénk korábbi irodaigazgatóját, Varga László atyát. Hivatalba lépése püspökké szentelése napján, május 13-án
történt. A Kaposvári egyházmegyét II. János Pál pápa
1993-ban alapította. Első megyés püspöke, Balás Béla 24
éven át kormányozta az egyházmegyét, kiépíttette hivatalait, katolikus iskolarendszerét. Somogyban a jelenleg
aktívan dolgozó papok nagyobbik részét ő szentelte fel.
Többször hallhattuk elgondolkoztató prédikációit bérmálásokkor falvainkban, diakónus
és papszenteléskor Törökkoppányban. Mindig szívesen jött
hozzánk. Megjelentetett írásaival, kiadott könyveivel –
amelyekről a Magvetésben is
rendszeresen beszámoltunk –
ezután is sokakat tanít. Nagyon hálásak lehetünk azért a
sok munkáért, amit végzett, s
amibe az egészsége is belerokkant. Nehéz volt méltó
utódot kijelölni lemondása
után, nem volt véletlen, hogy
a szentatya több mint egy
évig halogatta döntését.
Ferenc pápa ideálja a „bárány
szagú pásztor”, azaz olyanokat igyekszik püspöki székbe
emelni, akik a közvetlen lelkipásztori munkában tűnnek
ki.
Varga László atya 1956.
augusztus 17-én született Tapolcán. A szocializmus egyházüldözését saját sorsán keresztül keményen megtapasztalta már papnövendék korában. Előbb Szegeden, majd a
budapesti Központi Szeminá-

riumban végzett filozófiai és
teológiai tanulmányokat.

1982. április 17-én szentelték pappá szülővárosában a
Veszprémi egyházmegye szolgálatára. 1982-től 1987-ig
Várpalotán volt káplán, majd
1987-től 1993-ig Somogysámsonban plébános. A nehéz
somogyi terepen kitűnt az
irgalmas szeretet gyakorlásával, a sérültek, a fogyatékkal
élők felkarolásával. Somogysámsonban magához vett és
haláláig gondozott egy ágyhoz kötött súlyos beteget és
egy sérült fiatalembert. Ma is
különleges figyelmet fordít a
szegényekre, a szenvedőkre, a
társadalom peremvidékein
élőkre.
A Kaposvári egyházmegye
megalapításakor Balás Béla
püspök a kaposvári Szent
Imre-plébánia vezetésével

bízta meg. Példaértékűen
összefogta „Laci atya” a rábízottakat, a fiatalokat.
Feladatokban nem
volt hiánya: a börtönés
kórházlelkészi
szolgálat, valamint a
kollégiumi igazgatóság mellett népszerű
előadóként járta az
országot, lelkigyakorlatokat tartott, a szabadidejét pedig a lelkivezetés és a gyóntatás töltötte ki.
Plébánosi munkája
mellett 2009-től a
püspöki hivatal irodaigazgatója,
majd
2013-tól az egyházmegye általános helynöke lett. Az elmúlt
évek alatt alapos rálátást kaphatott az egyházmegye gondjaira,
feladataira. Első püspöki beszédében kijelentette,
hogy folytatni szeretné mindazt, amit elődje, Balás Béla
épített az elmúlt 24 évben.
Krisztus-központú Egyházat,
papságot és kereszténységet
szeretnék – hangsúlyozta.

Püspöki címerében egy
megtört Szentostya és egy

megtört ember látható. Alatta
mindössze egy szavas püspöki
jelmondata: Irgalom.
Az ősegyházban sokkal
jobban összekapcsolódott,
egységben volt az Eucharisztia és a szegényekben jelen
levő Krisztus szolgálata. A
kettőt, az Oltáriszentséget és a
testvér szentségét az irgalom
kapcsolja össze. Tanuljunk
Isten irgalmából, s merjünk
mi is irgalmasak lenni.
Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az isteni irgalmasság egyre több helyre eljut
rajtunk keresztül, és eléri a
legszegényebbeket is. (…)
Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol egyre többen felfedezik a jobbik részt, a szentségimádásban vagy a dicsőítésben rejlő erőt, és bátran
használják a karizmákat. (…)
Olyan egyházmegyét szeretnék építeni, amely az evangelizációért van. Ebben különösen is számítok a fiatalokra és
az evangelizáló családokra –
hangsúlyozta ki László püspök.
Radikálisabb
Krisztuskövetésre hívok mindenkit, ha
kell, a vértanúságra is.
Imádkozzatok értem, hogy ne
hátráljak meg, ha ez bekövetkezik. Szükségem van rátok,
kérem az imáitokat, a bizalmatokat és a szereteteteket,
mert a rám bízott feladat meghaladja az erőmet. Szükségem
van a Szentlélekre! – Zárta
első püspöki beszédét Varga
László.
Sok kegyelmet, erőt kívánunk nehéz, felelősségteljes
küldetésének teljesítéséhez!
Szerk.

2

2017/2

Püspökszentelés
Igazán ritka és felemelő élményben lehetett része azoknak,
akik részt vettek Kaposváron május 13-án, a Nagyboldogasszony-székesegyházban tartott püspökszentelésen. Egy püspököt mindig 3 püspök szentel fel a pápa megbízásából, hogy
az apostoli utódlással kapcsolatban semmiféle kétség se merülhessen fel.
Az új megyés püspökünket, Varga Lászlót Erdő Péter bíboros prímás, Alberto Bottari de Castello hazánk apostoli nunciusa és Balás Béla emeritus kaposvári megyés püspök szentelte
fel. A szentmisén 20 hazai és külhoni püspök, több mint száz
pap és diakónus, a társegyházak lelkészei valamint a város
vezetői, köztük Szita Károly polgármester, illetve Soltész Miklós államtitkár, továbbá a hívek ezres tömege vett részt. Az egyházi és világi vezetők nagy száma miatt a hívek többsége a székesegyház melletti nagy téren, kivetítőkön követhette a szertartás menetét.
A szentmise elején a nuncius úr felmutatta Ferenc pápa kinevezési bulláját, majd a lényegi részét latinul felolvasta. A titkára az egész szöveget magyarul ismertette. A főszentelő, Erdő
Péter bíboros érsek a szentbeszédében arra is emlékeztetett,
hogy a püspökszentelést éppen a Szűzanya első fatimai jelenésének századik évfordulóján végzik.
A papszenteléshez hasonlóan a szentelendő püspök a teljes
kiüresítés jeleként a földre borult, miközben a litánia éneklésével valamennyien kértük a szentek közbenjáró segítségét és a
Szentlélek kiáradását. Két pap a nyitott díszes evangéliumos
könyvet a szentelendő feje fölé tartotta, miközben a püspökök
imádkoztak, hiszen az új püspök feladata is lesz az évezredes
krisztusi tanítás, a hitletétemény hűséges őrzése.
A liturgia végén, a székesegyházi Mária-oltár elé vonulva új
főpásztorunk a Szűzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyén-

Reflexiók
Egyházmegyénknek meghatározó tanintézménye a
kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium. Területünkről is többen járnak ill. jártak Kaposvárra
tanulni. Az ott eltöltött éveikre, egykori tanáraikra szívesen
emlékeznek vissza. A Magvetés szerkesztőségéhez új püspökünk személyével kapcsolatosan több emlékezés is érkezett.
Ezekből közlünk néhányat.
A Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium diákja
voltam 1992 és 1996 között. Nagyon szerettem az egykori alma
materem által nyújtott lelki és szellemi menedéket. Sok meghatározó tanár, hitoktató foglalkozott és
törődött velünk, köztük Laci atya is. Kissé
irigyen néztem a másik évfolyamot, mert
nekik megadatott, hogy ő volt egyben a
hittanáruk is. Azzal kárpótoltam magam,
hogy minden vasár- és ünnepnapon a
kaposvári Szent Imre-templomba, Laci
atya miséire jártam. Részt vettem vidám és
lélekkel teli lelkigyakorlatain.
Botladozó és bátortalan kamaszként
vidámsága, önfeledtsége és kedvessége
mindig megnyugtatott. S bár 18 esztendősen elkerültem szülővárosomból és a Szent
Imre közösségből, soha nem felejtem azokat az éveket, programokat, hitéleti közösséget, amelynek motorja, gyújtópontja

ket. Majd az ősi hálaadó himnuszt, a Te Deumot énekelve nemcsak a templomban levőket áldotta meg, hanem kiment a
Kossuth térre is a hívek közé.
Az egyházmegye papsága és hívei nevében Somos László
kaposfői esperesplébános – az új püspök hivatalba lépése óta a
Kaposvári egyházmegye általános helynöke – köszöntötte az új
főpásztort. Valamennyiünk képviseletében kérte Isten bőséges
áldását Varga László atya felelősségteljes püspöki szolgálatára.
Jenő József
prior atya
Laci atya volt. Amikor meghallottam hírét, hogy püspökké
nevezték ki, azonnal eszembe jutott vidám mosolya, töretlen
jókedve. Erre van szüksége az egyházmegyének, erre van szüksége mindannyiunknak. Köszönjük Laci atya, üdvözöljük püspök úr!
Dr. Kovács Emőke
történész
2004–2008 között jártam a Nagyboldogasszony Római
Katolikus Gimnáziumba. Akkori gondolataimat egy füzetbe
leírva őriztem, s örülök, hogy ezeket elmondhatom. Laci atya
volt az „őrangyalom”, „mindenki őrangyala”, aki valahogy
mindig ott termett, mikor segítségre volt szükség. Felnőtté válásom egyik meghatározó személyisége. Csodálatos ember! A jó
Isten tartsa meg nekünk Őt!
Knoblauh Diana
Az 1993–1997 közötti gimnáziumi évekből szívesen emlékszem vissza a kercseligeti lelkigyakorlatokra, az esti kollégiumi
hálaadásra, és Laci atyával történt beszélgetésekre. Arra az empátiára, hihetetlen
erőre, amely mindannyiunknak segítséget
nyújtott problémáink megoldásában.
Számíthattunk rá! Azt mondta egyszer
„Legyen úgy, ahogy az Úr akarja!” S az
Úr, őt akarta egyházmegyénk püspökének!
Hekeli Judit Anna
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lcsendesedni, elgondolkozni egyre gyorsabbá váló világunkban nem egyszerű feladat. Mégis érezzük, a megállásra, az Istenre figyelésre szükségünk van. Ez az, ami
erőt adhat életünk terheinek hordozásában, feladataink végzésében. Ehhez a lelki elcsendesedéshez pedig sokszor a zene útján
találunk el a legkönnyebben.
Nagyhét előtti péntek este egy lélekemelő nagyböjti zenei
áhítat részesei lehettek a törökkoppányi templomba ellátogatók.
A Budapestről érkezett Kruppa vonósnégyes – Kruppa Bálint
(hegedű), Osztrosics Éva (hegedű), Kurgyis András (brácsa),
Agárdi Eszter (cselló) – Haydn szép oratóriumát, a Megváltó
hét szava a keresztfán című művét adták elő. A négy fiatal
művész pontos összjátéka, átélt és érzékeny előadása sokunk
számára tette maradandóvá a zenei élményt, és mélyítette el a
zene mondanivalóját. Ehhez nagyban hozzájárultak az egyes
tételek között tartott rövid elmélkedések, melyeket Galbavy
Jenő József prior atya mondott
el Jézus egy-egy végső szavához kapcsolódóan. A mű ilyen
formájú előadása Haydn korára
vezethető vissza, amikor is
azzal a legfőbb céllal adták elő,
hogy a hallgatóságnak segítségül szolgáljon abban, hogy
Krisztus szenvedésének utolsó
óráit és szavait mélyebben átelmélkedhessék, és lelkiekben
megerősödhessenek személyes
Krisztus-követésük útján.
Mi is ezt szerettük volna a
ránk bízottakban erősíteni,
ezért különösen is örültünk a
falvainkból szép számmal eljött
híveknek. Örültünk, hogy nemcsak környezetünkből, hanem
távolabbról, így például Kaposvárról, sőt Budapestről is érkeztek vendégek e szép estére.
Az idősebbek utaztatásában
nagy segítséget nyújtottak azok
a polgármesterek, akik felaján-

E

Lélekemelés
lották, hogy falvaikból az érdeklődőket kisbusszal elhozzák.
Ezért külön köszönet illeti a miklósi, a somogyegresi és az értényi önkormányzatok vezetőit.
Rendhagyó módon a koncert végén – a zenészek külön kérésére – elmaradtak a tapsok, amit a mű mondanivalója, az Úr
Jézus utolsó szavainak átelmélkedése után mindannyian indokoltnak is éreztünk. Így maradt a csend, amelyben azonban
benne volt hálánk és köszönetünk is az ifjú művészek felé, hogy
nagyböjt végén ilyen mély és emlékezetes lelki élménnyel gazdagítottak minket. Bízunk benne, hogy egy kicsit mindannyiunkat megállítottak, és elgondolkoztattak.
Ákos testvér

Az Olvasókörre is emlékeztünk
2017. május 13-án került
sor az idei évi falunapra
Zicsen. Az önkormányzat
szervezésében megvalósuló
eseményen idén is változatos
programkínálat várta a falu
lakóit, az elszármazottakat és
valamennyi érdeklődőt.
A délelőtt fő eseménye az
50 évvel ezelőtt végzett tanulók találkozója volt az egykori zicsi iskola épületében. Az
összejövetelen Mester Gáborné osztályfőnök mellett az
egykori osztálytársak, Müller
Teréz, Pap Klára, Tamás
Mária és Veinper Béla üdvözölték egymást. A kellemes

hangulatú múltidézés alkalmával Nagy Jenőné polgármester emléklapot adott át a
találkozó résztvevőinek.
A falu közössége a 110 éve
alakult Zicsi Olvasókörről is
megemlékezett, tisztelegve a
hajdani közösségi élet fontos
színterének emléke előtt.
1907-ben 22 fő alapította meg
a Zicsi Olvasókört. Alapszabálya szerint „Az Olvasókörnek célja, hogy a műveltséget
terjessze, s körünkben a társas életet kifejlessze. Filléreinket rakjuk össze, hogy ezeket a lapokat járassuk, s így
módjában lesz mindenkinek,

hogy hasznos olvasmányok
által ismereteit szélesítse,
tudását mélyítse.”
A Körnek egykor otthont
adó épület (ma orvosi rendelő) falára kerülő emléktábla
átadására a helyszínen nem
kerülhetett sor a kedvezőtlen
időjárás miatt, de az ünnepség
a kultúrházban folytatódhatott.
A hagyományos falunapi
ebéden déltől vehettek részt
az ünneplők, majd a délután
folyamán a törökkoppányi és
a kisgyaláni amatőr vendég
előadók szórakoztatták a
közönséget. A zenei program-

kínálat részeként a Tabi
Takáts Gyula Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
diákjainak előadását, valamint Gerendás Péter zenész
színvonalas műsorát is élvezhette a közönség. A nap záróakkordja idén is az esti bál
volt, amelyen a zenét a
Meteor együttes szolgáltatta.
A település közösségi oldalán érkező pozitív visszajelzések arra ösztönzik a szervezőket, hogy jövőre is vonzó időtöltési lehetőséggel várják a
zicsi falunap iránt érdeklődő
helyi és a messzebbről ide
látogató érdeklődőket.
Nagyné
Zics
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Ökoiskola lettünk!
Az elmúlt tanévben a Törökkoppányi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
pályázatot nyújtott be ennek a
jól hangzó címnek az elnyerésére. Nagy örömünkre a pályázatunk nyert. A cím tehát a
miénk, de mit takar, mit jelent
és milyen kötelezettségeket,
feladatotokat ró ránk ennek
elnyerése?
Amikor arról döntöttünk,
hogy benyújtjuk a pályázatot,
úgy véltük, alapvetően rendelkezünk egy természettel összhangban működő iskola legtöbb tulajdonságával. Adott
volt a Koppány-völgy páratlan szépségű természeti, néprajzi és történelmi környezetével, amely készen nyújtotta a
múltban és nyújtja ma is kincseit hagyományos programjainkhoz és a mindennapi oktató-nevelő munkához. A
meglévő projektjeink, a teljesség igénye nélkül: húsvétváró
témanap, honismereti témahét, őszi és tavaszi túrák,
egészséghét, környezetvédelmi nap.
A vállalások megfogalmazása is könnyen ment. Kollégámmal, Réder-Minda Ág-

nessel egy sereg új ötlet megvalósítását terveztük a pályázat írásakor. Azt már akkor is
sejtettük, hogy a tervek megvalósítását óvatosan kell ütemeznünk, hiszen minden új
dolog bevezetését először
meg kell értetnünk a célközönséggel, azaz a tanulóinkkal. Az a környezetbarát
szemlélet, amit a gyerekek
sajátjává szeretnénk tenni,
bizony nem megy egyik napról a másikra.
Ebben a tanévben a szelektív hulladékgyűjtést próbáljuk
bevezetni iskolánkban. Ebben
sokat segít, hogy közben
Törökkoppányban is megjelentek ennek tárgyi feltételei.
A sárga kuka nálunk is rendszeresen megtelik pille palackokkal és papírhulladékkal,
bár vicces kedvű tanítványaink még gyakran keverik ezeket az almacsutkával. Immár
második alkalommal sikerült
erdei iskolai programot szerveznünk, április végén a hetedik osztály töltött egy hetet
Lengyel–Annafürdőn, hogy
eredeti helyszínen ismerkedjen az erdei életközösséggel,
és szerezzen új ismereteket a

fenntartható gazdálkodás témakörében.
Legutolsó projektünk a
digitális és fenntarthatósági
témahét ötvözése volt, melynek keretében kiegészítettük a
tavalyi „Egy osztály – egy
mini kert” projektünket egy
„Bemutatókert” megvalósításának első lépéseivel. Mindenképpen olyan falubeli zöld
felület felújítását, oktatási
célokra való kiegészítését szerettük volna elvégezni, amelyik az iskola közvetlen környezetében található, ezért
örültünk, hogy a templomkert
elöregedett részeinek felújítása megkezdődött. Ehhez adtuk hát mi is a munkaerőnket

és a lelkesedésünket. Bár a
munka még csak kezdeti szakaszban tart, már látszik, hogy
elérhetjük az első sikerünket a
vállalások megvalósításában.
Külön öröm számunkra, hogy
a kert megújulása különböző
korosztályok összefogásával,
önkormányzati, egyházi segítséggel valósul meg.
Sok feladat vár még ránk a
jövőben, amíg nemcsak címben, hanem a mindennapi
gyakorlatban is valóságos
ökoiskola leszünk, de az út,
amin elindultunk jó, s a folytatáshoz szívesen fogadunk
segítséget.
Gyenis Marianna
tanárnő

Atya, mit fizet ezért nekünk?
Ezzel a kérdéssel döbbentett meg egy felső tagozatos, szemlélődő iskolás lány, amikor osztálytársaival együtt újabb gödröt
ástunk a következő babérsom csemetének.
– Látod, ezen még nem is gondolkodtam, valójában további
egyeztetést érdemel. Tisztáznunk kéne, mennyit ér neked a tiszta levegő, az oxigén, amit a most ültetett növények fognak termelni, és amit te belélegzel. Hány forintot ér a virágzó orgona
illata, a labdarózsa szépsége, a templomkert fáin fészkelő rigó,
tengelic, csicsörke dala, vagy hogy az iskola bejárata fölött
fészkelő fecske vagy rozsdafarkú fióka etetését nézheted. Nem
tudom, hogyan lehet értékelni azt a belső örömet, amelyben
Istvánnak lesz része, aki azt a csörgőfát ültette. Amikor majd
hosszú évek után erre jár, büszkén mutathatja gyerekeinek az
aranyló virágú fát, amelynek ő ásta gödrét, ő locsolta. Meg
tudod mondani, hogy mennyit ér, ha szép környezetben élünk,
s nem tűrjük meg magunk körül a szemetet? Vagyis mit fizetsz
te, a tiszta levegőért, a madárdalért, a szép virágok látványáért?
– Na, mindegy, nagyvonalú leszek. Fölajánlom neked ásó
támasztásodért a dupláját annak, amit nekem vagy Marianna
néninek adnak, amiért széppé akarjuk tenni a templomkertet.
Az én részesedésem egy nagy nulla. A tied egyelőre legyen
kettő, a maga teljességében…
Mi másért dolgozunk. S örülünk, hogy igyekvésünkben nem
maradunk egyedül. Köszönjük, hogy a jobb érzésű tanulók mel-

lett több önzetlen segítséget is megtapasztalhattunk. Patkó
Ferenc nem hagyta, hogy egyedül fejezzem be a kiszáradt
fenyőfák tuskójának földfelszín alá vágását. Ákos fiával segítségemre sietett. Szili Zsolt és társa traktorral a korábban kivágott
elöregedett, beteg díszfák gyökerének és a bodzabokroknak
kihúzásában és elszállításában jeleskedtek. Nagyon örültünk
Simonics Ervin szorosadi polgármester ajándékának, amikor az
általa termesztett cukorsüveg fenyőkből és smaragdtujákból
nemcsak ingyen adott, hanem az ültetésükről is gondoskodott.
Köszönet Varga György törökkoppányi polgármesternek, aki
anyagi hozzájárulást biztosított néhány szép, faiskolai dísznövény megvásárlásához, hogy a monostorunk parkjából hozott
facsemeték és bokrok mellett azokkal is gazdagodhasson a kert.
Jól esett, amikor egyszer kivették a kezemből az öntözőkannát,
hogy segítsenek a vízhordásban, vagy leguggoltak, hogy gazoljanak a fejlődő kis növénykék körül.
Amikor látjuk, hogy a falubeli asszonyok is ültetnek évelőket a templom mellé, vagy Szent II. János Pál szobra köré, az
önkormányzati dolgozók füvet nyírnak, sövényt metszenek,
söpörnek, örülünk. Hiszen ha szép, gondozott Isten háza és környéke, akkor közelebb kerülünk ahhoz, hogy a szépség igazi
forrását is dicsőítsük, megérezzük a szükségét annak is, hogy a
templomba betérjünk.
Imre atya
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Az Oltáriszentségről
Az Oltáriszentség (Eucharisztia) kenyér és bor formájában
Krisztus teste és vére. Ezt az utolsó vacsorán alapította Jézus,
amikor vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik: „Vegyétek, ez az én testem.” Majd fogta a
kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik. Így szólt: „Ez az én
vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.” (Mk 14,22-24)
Az Eucharisztia – a legnagyobb csoda és a mi Urunk Jézus
Krisztus vére által szerzett megváltás leghatékonyabb emlékezete – mint áldozat s mint szentség maradéktalanul megvalósítja és a kegyelem erejével támogatja az Egyház egységét.
Kimondhatatlan örömmel árasztja el az Egyházat, ugyanakkor
táplálja a hívők lelki életét és serkenti őket a tökéletességre való
törekvésükben.

Elsőáldozás
Május elsején tartottuk Törökkoppányban a hittanos gyerekek elsőáldozását. A szerzetesközösségünkre bízott falvakon
kívül a törökkoppányi iskolába járó koppányszántói, értényi és
somogyacsai tanulók is itt vehették magukhoz először az
Oltáriszentséget. Az ünnepi szentmisén Bartha Zsolt atya, a
szomszédos Tolna megyei falvak plébánosa is részt vett. A felkészítésben is segítségünkre volt, húsvétkor 18 gyermeket
keresztelt meg falvaiban, akik közül több az első áldozásra
jelentkezett. A keresztség a „bevezető szentség”, nélküle a többit érvényesen nem veheti fel senki.
Már több évtizedes hagyomány szerint az áldozásra készülők
az ünnepi szentmisére egyforma egyházi ruhát vettek fel, hogy
a családok különböző anyagi háttere ne okozzon különbséget az
ünnepi ruházkodásban.
A felemelő ünnep végén a plébánián szendvicsekkel, kakaóval, teával és süteményekkel vendégeltük meg a lélekben megtisztult gyerekeket.
Első szentáldozáshoz járultak a
törökkoppányi templomban 2017.
május 1-jén: Törökkoppányból:
Balogh Imre Bence, Kiss Alexandra
Borbála, Schell Zsanett Anna,
Simonics Eszter, Szűcs Ádám;
Szorosadról: Horváth Boglárka
Erzsébet, Horváth Dániel; Somogydöröcskéről: Ember Gergő József;
Miklósiból: Erbár Viktor; Zicsről:
Giay Zsombor Márk, Hanó Szabolcs,
Lévai Levente Benedek; Somogymeggyesről: Horváth Hilda; Értényből: Horváth Richárd, Kollár Árpád,
Kollár Tímea, Maron Ferenc, Orsós
Anna, Orsós Cintia Nóra, Orsós Éva
Rozália, Orsós Károly, Orsós Péter,
Orsós Roland, Orsós Sándor István;
Koppányszántóról: Csonka Szvetlána Vanessza, Horváth Péter,
Keszthelyi Attila, Szarkali Anasztázia; Somogyacsáról: Pipó Iván, Ster
Fruzsina, Ster Stefánia.

Köszönjük azoknak a szülőknek segítségét, akik a plébániai takarításban, rendrakásban, az udvar kaszálásában részt
vettek.
Szerk.

Fotók: Zoltán Péter
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Tisztelgés a Szűzanya előtt
A csíksomlyói búcsú
A csíksomlyói búcsút hagyományosan pünkösdkor tartják, a
székelyek nagy ünnepe. Messzi földről érkeznek a zarándokok a
kegytemplomhoz, Máriát dicsőíteni. Története 1567-re nyúlik
vissza, amikor is a székelyek legyőzték János Zsigmond seregeit a Hargita Tolvaj-hágójánál. Ennek a győzelemnek az emlékére kezdtek el a hívek a kegyhelyre járni, hogy pünkösd napján
együtt várják a Szentlélek eljövetelét. Hívők százezrei jönnek el
ide a világ minden tájáról. A csángók, a székelyek, a magyarok
együtt imádkoznak a Szűzanyához, sokan nyírfaágat tartanak a
kezükben, amit Mária-szimbólumnak tartanak.
Barátaink meghívására 2016. pünkösdjének hetében Erdélyben jártam. Nagyon nagy várakozással, kíváncsisággal vágtam
neki az útnak.
Erdély gyönyörű látnivalóin kívül a csíksomlyói búcsúra
való zarándoklat vonzott a legjobban. Az úton odafelé a csoport
a búcsú, a hagyományok fontosságáról, tiszteletéről, ápolásáról
beszélgetett izgatottan várva a megérkezést.
Olvastam arról, hogy évente több százezren gyűlnek össze itt
a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben, a Hármas
halom oltáránál, pünkösd szombatjának nagymiséjére. Ám amit
ott, és akkor tapasztaltam, az felülmúlta minden elképzelésemet.
A hegyoldalra igyekvő zarándokok végeláthatatlan kígyózó
sora, a zászlók alatt vonuló emberek áradata, a domboldalon
helyet foglalók összefüggő tömege, mind egységben, egy cél
miatt jött. Az emberek – akik nem is ismerték egymást – mosolyogva fordultak egymás felé. Segítettek lépni, énekelni és örülni. Láttam, ahogy a zarándokok nem kímélve saját testüket,
fáradtságukat, nem törődve a közelgő viharos felhőkkel igyekeztek fel az oltárhoz, hogy a Szűzanya iránti szeretetüktől
vezérelve a nagymise helyszínére jussanak.
Amerre a szem ellátott mindenütt emberek és zászlók. A feliratok hirdették, hogy magyarok ezrei érkeztek Erdélyből,
Magyarországról, Felvidékről, Kárpátaljáról, Ausztriából, Kanadából és a Vajdaságból.
Itt az emberek boldogan, felszabadultan, vidáman énekelnek
és mosolyognak egymásra. Itt semmi sem a pénzről szól, mint
a hétköznapokban, hanem az összetartozásról. Itt mindenki hisz
valamiben – Istenben, önmagában, a családjában, a barátaiban,
– és sorolhatnám. Mindenkinek ez magánügye, de a legfontosabb az, amit ez az óriási embertömeg sugároz: mindenkit lelket melengető jó érzés kerít hatalmába. Emberi kapcsolatok,
barátságok szövődnek, amelyek a jövőben is folytatódnak.
Egy szív – egy lélek hozta ide a résztvevőket, hogy a Szűzanya előtt tisztelegjenek. Egy fiatal pár állt mellettem. Elmondták, hogy 6 éve Ausztráliában élnek, de a hölgy innen
Csíksomlyóról származik. Erre az ünnepre jöttek haza. Itt mindig átjárja az embereket az összetartozás, a remény, a magyar
néplélek ápolásának és a gondolatok tisztításának érzése.
Felemelő érzés volt a szentmise végén, amikor közel
500 000 ember együtt énekelte a Boldogasszony anyánkat, a
magyar és a székely Himnuszt.
Izgalmas, csodálatos élmény volt részt venni ezen az eseményen, találkozni a hazánkon kívüli magyar emberekkel, megismerni gondolataikat.
Átértékelődött sok minden, érzések, gondolatok: a feltétel
nélküli hit, az egymásra figyelés, a harag és sérelem elengedése, a kiengesztelődés, a megújulási szándék, az újrakezdés
képességének fenntartása, hiszen ezeken múlik a jövő!
Jönnünk kellett és hívni másokat, mert rengeteg felfedezni

való, titokzatos, lenyűgöző dolog van még, melyet helyére kell
illeszteni, helyére kell tenni, legfőképpen magunkban és a lelkünkben!
H. I-né
Pusztaszemes

MAGVACSKA
Hittansarok
Itt a szünidő. De reméljük, nem a felejtések ideje lesz.
Rejtvényünk megoldásában a hittanórákon tanultak segítenek.
Alsósoknak:
1. Ki a mi Mennyei Atyánk?
2. Mit teremtett meg számunkra?
3. Mely három isteni személy alkotja a Szentháromságot?
4. Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?
5. Hányadikán ünnepeltük ezt az idén?
6. Egészítsd ki a hiányos szöveget!
– Jézus Krisztus a második ………….. személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk ………….. lett.
– Jézus neve ………………, Üdvözítőt jelent.
– Az Úr Jézus tanítását evangéliumnak, vagyis
………………… nevezzük.
– Jézus életét és tanítását a négy evangélista: ……….,
……...., …..….., ……..… írta meg.
– Jézus mostani küldöttei az apostolok utódai: a püspökök és
a …………..
– A Kaposvári egyházmegye új püspöke 2017. május 13-tól
……………. ……………..
– Amikor áldozunk, az …………….. testét és vérét vesszük
magunkhoz.
– Az áldozhat, aki lelkileg és testileg felkészült …………….
fogadására.
Felsősöknek:
1. Isten azt szeretné, hogy az ember boldog legyen. Egészítsd
ki a 8 boldogság erkölcsi törvényét! (éhezik és szomjazzák
az igazságot, békességben élők, szomorúak, miattam
gyaláznak és üldöznek benneteket, irgalmasok, szelídek,
lélekben szegények, tiszta szívűek) (Segít: Mt 5,1-12)
1. Boldogok a …………, mert övék a mennyek országa.
2. Boldogok, akik ………, mert majd megvigasztalják őket.
3. Boldogok a ……….., mert övék lesz a föld.
4. Boldogok, akik ………., mert majd eltelnek vele.
5. Boldogok az …………, mert majd nekik is irgalmaznak.
6. Boldogok a ………, mert meglátják az Istent.
7. Boldogok a ……………, mert Isten fiainak hívják majd
őket.
8. Boldogok vagytok, ha ……………., mert nagy lesz a
mennyben a jutalmatok.
2. Mik a szentségek?
– Hány szentség van? Sorold fel őket!
– Mely szentségek törlik el a halálos bűnt, és adják meg a
megszentelő kegyelmet?
– Mely szentségekhez nem járulhat, aki tudja, hogy halálos
bűnben van?
– Mely szentségeket lehet érvényesen csak egyszer felvenni?
3. Mi történt pünkösdkor?
– Miért mondjuk, hogy pünkösd az Egyház születésnapja?
– Mit jelent az „evangélium” szó?
Hné
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Dűlőneveink nyomában, 25.:
Tekeres-puszta

MÚLTIDÉZŐ

omogymeggyes és Karád között, már a karádi határhoz
tartozott egykor Tekeres-puszta. Ősi, tán egészen a római
korig visszanyúló nyomvonalú földút északi oldalán létezett még harminc-negyven éve. Jelentős, térképeken jelzett
földút ősiségét igazolja, hogy közelében Karád mellett ugyanúgy ismeretesek római telepnyomok, mint Somogymeggyes és
Kapoly határában is. Ezt a földutat régen a karádiak kapolyi
országútnak nevezték, szélére szeder- és almafákat ültettek.
Egy kis, Balatonba futó patakocska, a Büdösgáti-vízfolyásnak,
vagy Berki-kanálisnak nevezett, itt még csak eléggé csekély
vízhozamú árok jobb oldalán létezett egykor ez a puszta, ami a
20. század közepe táján még egészen jelentős volt. Ezt a vízfolyást Pesty Frigyes által szerkesztett 1864-es összeírásban
Tekeres-pataknak nevezik, s a korabeli adatközlők szerint
Kötcse határában több malmot is hajtott. Bár már senki se tudta
megmondani, joggal feltételezhetjük, hogy az egykori puszta is
erről a Tekeres-patakról kapta a nevét, hiszen a kanális ilyen
említése ősibb, mint a puszta kiépítése. A tekeres nevet, görbe,
kanyargós jelentésből magyarázza az etimológiai szótár, s minden bizonnyal a lápos területen kanyargó, el-el terülő, a szabályozás előtt a konkrét partvonalát nehezen rögzíthető vízfolyás
láttán kapta a nevét a környező terület. A másik, nem túlságosan hízelgő Büdösgát elnevezés is a hajdanában ott elterülő posványról, büdös, mocsárszagú víztől nyerhette nevét.
Bár a kanális kiegyenesítésével és mélyítésével sok „tekeredés” megszűnt, a 19. század közepén kimért puszta azért a régi
nevet őrzi. A karádi határban 1853-tól 1865-ig történt az úrbéri
tagosítás, és 1858-ban a kimérés. Emlékezetbeli hagyomány
nem őrizte meg a pontos alapítást, de a legrégibb katonai térképek még csak vizenyős területet jeleznek a környéken, pusztát
nem. Herk Mihály tanár úr, néhai karádi helytörténész szerint is
az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy Tekeres-puszta kiépítése
rövidesen az 1858 utáni években történhetett.
Mivel mára az egykori házak helyén is mezőgazdasági terület van, fontosnak tartjuk, hogy felelevenítsünk néhány, még
ismert dolgot. A somogymeggyesi Csontos Istvánné 1952-ben
Király Annaként látta meg a napvilágot Tekeres-pusztán. Idős
édesanyja is ott született 1930-ban, sőt a nagyapja is egykor
Tekeres-pusztán volt kanász. Kérésünkre felvázolta a hajdani
puszta térképét, amelyet Zoltán Péter grafikusművész tett közlésre alkalmassá a Magvetés újságunk számára. A kétutcás
Tekeres-puszta házainak sorrendjére is jól emlékezett Csontos
Istvánné, ezért a II. világháború utáni családneveket is felsorolhatjuk a térkép számozása szerint. A kapolyi úttal párhuzamos
utcában lakott az Illés (1), Havel (2), Orsós (3), Sléz (4),
Baranyai (5), Vörös (6), Klapsz (7), Szűcs (8), Hosszú (9) és a
Fehér (10) család. Akadt olyan ház, ahol több család is együtt
élt. Baranyaiékkal például egy fedél alatt lakott Takács János
és Király Józsefné a családjával. Abban a házban kilencen laktak, sőt korábban még egy boltot is nyitottak az egyik szobában. Fehér Vendel kovácsmesterként dolgozott a pusztán,
cséplőgépe, masinája volt, amit a környéken aratáskor használtak.
Ebben az utcában épült fel az iskola. A pusztai gyerekek tanítását egy tanító végezte, aki ott is lakott. Felden Oszkárnak hívták, közös csoportban tanította a nebulókat. A pusztai iskola az
ötvenes évek közepén szűnt meg, onnantól a gyerekek
Meggyesre jártak be. A vasútvonal mellet, Somogymeggyes és
Tekeres-puszta között volt egy kis őrház, Garabon Feri bácsi
lakott ott, de mára ennek az őrháznak a helyén is csak elvadult

bozótos látható. A kis vonat a gyerekek miatt megállt az őrháznál, hogy ne kelljen annyit gyalogolniuk.
A kapolyi úttal hosszan párhuzamos utca nyugati, dél felé
kanyarodó végén többosztású cselédház (11) épült. Errefele a
legutolsó lakhely a gémeskút közelében, a marhalegelő szélén,
két nagy fűzfa árnyékában Nagy Miku cigányember kunyhója
volt (12).
A cselédház és az iskolával szembeni nagyobb istálló háború előtti birtokviszonyokra utalt. Csontosné úgy emlékezett,
hogy régen a Berencsei uraság birtoka volt Tekeres-puszta. Az
uraság ispánja, Bakonyi Péter, kinn lakott a pusztán, s irányította a gazdaság életét.
A háború után a „tekeresiek” külön termelőszövetkezetet
alakítottak, Kovacsik István lett az elnöke. Rövidesen ez a tsz
Nagycsepelyhez tartozott. A legtöbb család a háztáji gazdaságában tartott disznókat, teheneket. A tejet az órajárásnyira levő
Somogymeggyesre vitték be naponta a csarnokba.
A kapolyi országútra merőlegesen is kijelöltek egy utcát,
keleti oldalán házhelyekkel, kertekkel. Csontosné emlékezete
szerint itt lakott a Molnár (13), a Csillag (14), a László (15), a
Szabó (16), a Kocsis (17), a Koszics (18), a Kovacsik (19), a
Lakatos (20) és a Fekete (21) család.
A Veszprémi egyházmegye papságának 1963-ban kiadott
névtára szerint Tekeres-puszta 81 lakosából 70 római katolikus
hívének lelki gondozását – ahogyan akkortájt Somogymeggyesét is – a kötcsei lelkész látta el. Tekeres-puszta halottait a csepelyi katolikus temetőbe temették.
Rövidesen rohamosan csökkenni kezdett a kis település
lélekszáma. Alig kellett tíz év, és lakatlanná vált Tekeres-puszta. 1969-ben, Csontos István esküvőjekor már csak két család
lakott ott. Sokan a környező falvakba költöztek be. Hosszú
bácsi és Koszics József hagyta el utoljára Tekeres-pusztát, 1973
körül.
A téglaházakat elbontották. Az épületek zöme tömésház volt
– a térképen jelzett sárgaföldes gödör is erre utal. A kutakat feltöltötték, nagy gépekkel elegyengettek mindent. Ma már az arra
járó könnyen elmegy a gabonatábla mellett, nem is gondol rá,
hogy itt alig fél évszázada még a mindennapok kemény paraszti munkáját végezték oly sokan. Hol van már az egykori tisztavizű forrás, amiből a sok műtrágyázás, vegyszerezés miatt már
nem szabad inni? Csak a kevesek által ismert bodonkút elnevezés utal a Tekeres-pusztától északra levő ősi vízszerző helyre,
amelynek neve szerint odvas fából faragott kútgyűrűje volt…
Dr. Sipos Imre

S

KÖNYVAJÁNLÁS

z Életsorsok a XX.
században sorozatunk
újabb kötete jelenhetett meg nyár elején. A szürke
könyvborító is jelzés akar
lenni, hogy a sorozatunkban
egyszerű, sokaknak ismeretlen emberek vallanak nem
mindennapi életükről, mintegy korrajzot őrizve az utókor
számára. Akik olvasták az
előző köteteket, bepillantást
nyerhettek többek között a
nagypolitika helyi vetületeként a falvainkat érintő malenkij robotról, a kitelepítésekről és a Koppány-völgyi
kulákság üldözéséről is,
olyan dolgokról, amelyekről
évtizedeken át hallgatni kellett.
A sorozat 6. kötetére még
inkább vonatkozik a hosszú
évtizedes ismeretlenség. Átadottak a könyv címe, s olyan
életutakat ismerhetünk meg
belőle, amelyek fő jellemzője
az Istennek adottság. Szűz
Mária oltalmába ajánlva,
1945-ben éledt újjá Magyarországon három évszázados
szünet után a ciszterci rend
női ága. Dr. Naszályi Emil
alapító atya és az egyháztörténelemben páratlan idejű, több
mint 70 éves elöljáróságát
ünneplő M. Gemma apátnő
Gondviselésre hagyatkozó
szervező munkájának köszön-
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hető a Regina Mundi közösségének összefogása.
Az idén kilencven éves
Emília soror (nővér) életútja a
könyv vezérfonala. Meghatóan beszél fiatal korának
kereséséről, a hivatás felismerésének boldogságáról, a szerzetessé válás kegyelmeiről és
nehézségeiről egyaránt. Az
egyházüldözéséről elhíresült
1950-es évek elején találkozott az akkor már illegalitásba
kényszerült szerzetes nővérekkel, s lett ő is a titokban
tovább élő Regina Mundi
(Világ Királynője) közösségének tagja.
Olvasás során képet kapunk a csaknem 4 évtizedes
üldöztetés testet-lelket próbára tevő időszakáról, az állandó
megfigyelés alatt álló, szocializmus által nem kívánt szerzetesi továbbélésről, s a hit
erejéről. Arról a biztos felismerésről, hogy üldöztetés
idején is csak a hűséges
Istenbe kapaszkodás lehet a
kiút. Az ateizmust propagáló
társadalmi rendszer halálra
van ítélve.
A rendszerváltozás után a
lelki monostor csodálatos módon valóságos épületté válhatott. A ciszterci nővérek Regina Mundi Apátsága Érden
épült fel. „Béke szigete” a
nagyvárosi forgatagban, ahol
sokak találnak lelki békére.
Emília soror életútjának
ismertetésével és a Regina
Mundi monostora történetének bemutatásával nemcsak
több évtizedes tényeket szeretnénk a feledéstől megmenteni, de hő vágyunk, hogy a
21. század fiataljai közül is
többen merjék vállalni az
Istennek adottság sokszor
nem könnyű, de csodálatos
útját.
Imre atya

ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. I. negyedév
KERESZTELÉS
Törökkoppányi plébánia területén: Bogdán Antal és Ignác
Veronika leánya, Bella Szimonetta Mária (jan. 1.)
(Koppányszántóról) a törökkoppányi templomban részesült
a keresztség szentségében.
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: özv. Szomor Bálintné
sz. Bódi Ilona (82 é. – márc. 21.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Váradi János (67 é. – 2016. dec.
24.) (Zics); Albrecht János (82 é. – jan. 2.) (Miklósi);
Steinbacher Mihály (77 é. – jan. 10.) (Somogyegres); Johan
Ádám (83 é. – márc. 12.) (Miklósi); özv. Gáspár Józsefné sz.
Fekete Piroska (89 é. – márc. 14.) (Somogyegres); özv.
Steinbacher Gyuláné sz. Steinbacher Cecília (87 é. – márc.
16.) (Miklósi)
Kapolyi plébánia területén: Orsós András (21 é. – jan. 5.)
(Kapoly); özv. Bogdán Józsefné sz. Bogdán Ilona (86 é. –
jan. 15.) (Kapoly); özv. Jámbor Lajosné sz. Kovacsik
Katalin (78 é. – febr. 7.) (Kereki) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

REMÉNYIK SÁNDOR

Ne ítélj!
(részlet)
Istenem, add, hogy ne ítéljek –
Mit tudom én, honnan ered,
Micsoda mélységből a vétek,
Az enyém és a másoké,
Az egyesé, a népeké.
Istenem, add, hogy ne ítéljek.
Istenem, add, hogy ne bíráljak:
Erényt, hibát és tévedést
Egy óriási összhangban lássak –
A dolgok olyan bonyolultak
És végül mégis mindenek
Elhalkulnak és kisimulnak
És lábaidhoz együtt hullnak.
Mi olyan együgyűn ítélünk
S a dolgok olyan bonyolultak…
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