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I. negyedév

HÚSZÉVES AZ ÚJSÁGUNK!
z előző számunkkal
betelt a MAGVETÉS
20. évfolyama. Ötévente
egy-egy egységet lezárunk,
hiszen mi ilyen időközökben
kötjük egybe oldalait. Most már
elkészíthetjük a negyedik kötetet. S ha valaki olvasóink közül
megőrzi kis újságunk régebbi
számait, vissza-visszalapozgatja az elmúlt nyolcvan lapmegjelenés bármelyikét, van mire
emlékeznie.
Büszkék lehetünk rá, hogy a
kaposvári egyházmegyében a
legelőször indított egyházi újság a mienk. Két évtized, bizony már egy kis történelem! A
régebbi képeken szereplő elsőáldozók közül jó páran már családos emberek, gyermekeiket
tanítjuk. Öröm, ha látjuk valakikben évek során a hit kibontakozását, továbbadását, de fájdalom, ha a mag csak az útszélre,
vagy kövek közé esett…
Néhány éve az egyik pusztaszemesi ifjú újságterjesztőnk
mondta, hogy azért még nem
teljes az ismertség. Az egyik
házba becsöngetett a Magvetés
újabb számával, és kiszólt a
tudatlan gazda: – Nem kertészkedek, nem kell az újságjuk.
Kár. Nem tudja, hogy van
szellemi magvetés is. Vagy – s
talán ez még szomorúbb, de
ilyen is előfordul – azok közé
tartozik, akik sajnálják az idejüket, illetve kb. 1 liter ásványvíz árát a faluközösségeket
összefogni akaró kezdeményezésünk megismeréséhez. A kultúra, a keresztény hit és a helyi
múlt megismerését nem tartják
fontosnak; elég nekik a „szappanoperák” és a pletykalapok
világa.
1993-ban nagy reményekkel
900 példánnyal kezdtük a kiadást. Mostanában 700 sem fogy
el. Bár sajnálatos tény a népességfogyás. A lelkipásztori kö-
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zösségünkre bízott 11 falu területén összesítve évente eltemetünk kb. 40 embert, s ez két
évtizedes távlatban többet tesz
ki, mint a legnagyobb falunk lélekszáma… A Magvetés utolsó
oldalain pedig nyomon követhetjük, hogy mi a kereszteltek
és az eltemetettek aránya. Nem
is beszélve a keresztény jövőt
hordozó házasságkötések számáról…
Ahogy egykor az Úr a prófétákat állította őrállókká Izraelben (vö. Ez 33,7), úgy környezetünkben, településünkön

nekünk ugyanígy őrállóknak
kell lennünk, hogy értékeket
mentsünk és őrizzünk, figyelmeztessünk, akár hallgatnak
ránk, akár nem. Ennek tudatában, amíg tudjuk, folytatjuk a
Magvetés kiadását.
Köszönjük azoknak, akik
bármi módon támogatják megjelenését. Különösen azoknak,
akik vállalják, hogy önzetlenül
– hiszen a cikkírásokért honoráriumot nem tudunk fizetni –
beszámoljanak a környezetükben történt dolgokról. Nyilván
akkor lesz sokszínű, változatos

„Kiment a magvető, hogy
elvesse a magot. Vetés közben néhány szem az út szélére esett. Eltaposták, és az
ég madarai felcsipegették.
Más szemek köves talajra
hullottak. Kikeltek, de aztán
elszáradtak, mert nem kaptak elég nedvességet. Ismét
más szemek szúrós bogáncs
közé hullottak. A szúrós
bogáncsok velük együtt nőttek, és elfojtották őket. A
többi mag jó földbe hullott,
kikelt és százszoros termést
hozott.” Amikor befejezte,
fölemelte
a
hangját:
„Akinek van füle a hallásra,
az hallja meg!” (Lk 8,5-8)
egy kiadvány, ha többen részt
vesznek a készítésében. No és
az is fontos, hogy újságunk
eljusson az olvasókhoz. Köszönjük a terjesztők igyekezetét, és várjuk a további aktivitást is, hogy minél több családhoz eljusson a Magvetés.
Sok háttérmunkának kell
megelőznie egy-egy szám megjelenését. Ezt az tudja igazán,
aki vállalkozott már cikkírásra.
Szurmay László, a Magvetés
legelső számától a tördelő szerkesztőnk; illendő hogy húsz év
elteltével a nagy nyilvánosság
előtt is megköszönjük precíz
munkáját. Ugyanígy nagy hálával tartozunk Kész Ferencnek, a
veszprémi Nyomdakész nyomda vezetőjének és munkatársainak, akik respektálják a szerkesztő kéréseit a nyomtatási
munkák napi beosztását illetően, no és anyagi helyzetünket
is.
Kezdjük az újabb ötéves ciklust! Segítsenek, hogy 2018ban is legyen mit megköszönnünk a Magvetés olvasói előtt!

A legelső szám címlapja 1993-ban

Szerk.
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LEMONDOTT XVI. BENEDEK PÁPA
A szentatya február 11-én délelőtt 11 órakor egy szentté avatási ügyekben összehívott konzisztórium során, latin nyelven
bejelentette, hogy február 28-i hatállyal lemond péteri szolgálatáról. Megdöbbent a világ, hiszen ilyenre csak hosszú évszázadokkal ezelőtt volt példa az egyháztörténelemben. Elődeivel
ellentétben, akik a régmúltban drámai és zaklatott körülmények
között váltak meg a pápai tróntól, XVI. Benedek „teljes szabadsággal” hozta meg és jelentette be döntését a bíborosoknak,
nyilvánosan, úgy, ahogy a kánonjog megköveteli. Ez a cselekedete tökéletes összhangban volt nyolcéves pápaságával és egész
életével.
Joseph Ratzinger bíboros hetvennyolc éves volt, és már huszonnégy éve dolgozott II. János Pál legfontosabb munkatársaként, amikor 2005. április 19-én pápává választották. Előtte
egész papi életében teológiatanár volt. 1981-ben került a vatikáni Hittani Kongregáció élére. 482 év után ő volt az első német
(bajor) nemzetiségű pápa, a 265. az egyházfők sorában. A Benedek nevet vette fel, XV. Benedek, az első világháború idején
a békéért szót emelő pápa és az európai kultúrát megalapozó
Nursiai Szent Benedek apát iránti tiszteletből.
Az új pápát a Szentlélek által vezetett bíborosok választják
meg, miután közösen megvizsgálták az idők jeleit az
Egyházban és a világban.
Imádsággal kell kísérnünk mindig Krisztus földi helytartójának életét, megválasztásától a haláláig. Minden szentmisén a
hívek könyörgésébe belefoglaljuk a szentatyáért szóló kérésünket is. A február végi szentmiséken – püspök atyánk szándékának megfelelően – közösen külön is imádkoztunk XVI.
Benedek pápáért és az Egyház jövőjéért.
A politikai találgatások helyett az Egyház mindig figyelmezteti híveit, hogy az egyházi cselekvés leghitelesebb és legmélyebb dimenziója az imádság által, lelki emelkedettségben, a
Szentlélek jelenlétében és hatásával nyilvánul meg.
XVI. Benedek pápa, aki miután a történelem hullámverésében Péter hajóját kormányozta, 86 éves korában úgy döntött:
elsősorban az imádságnak, Isten szemlélésének és az elmélkedésnek kívánja szentelni idős napjait.
A lemondó pápa nyilatkozatát a hivatalos dokumentumok
szerint az alábbiakban közöljük:
Kedves Testvérek!
Nemcsak a három szentté avatás miatt hívtalak össze benneteket erre a konzisztóriumra, hanem azért is, hogy közöljem
veletek döntésemet, amely nagy jelentőségű az egyház élete szá-

Búcsúzik a szentatya

mára. Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten
előtt, eljutottam arra a bizonyosságra, hogy erőnlétem előrehaladott korom miatt már nem alkalmas arra, hogy megfelelő
módon gyakoroljam a péteri szolgálatot.
Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege
miatt, nem pusztán tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel
és imával is teljesíteni kell. Azonban a mai világban, amely
gyors változásoknak van kitéve, és a hitélet szempontjából nagy
jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az evangélium hirdetéséhez szükség van mind
a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az utóbbi hónapokban
olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak.
Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal
kinyilatkoztatom, hogy Róma püspökeként és Szent Péter utódaként lemondok szolgálatomról, amelyre 2005. április 19-én a
bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este
8 órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó.
Az illetékeseknek konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására.
Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek
azért a szeretetért és munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát, és bocsánatot kérek minden hibámért.
Most ajánljuk az anyaszentegyházat a legfőbb pásztora, a mi
Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk szent anyjához, Máriához, hogy anyai jóságával segítse a bíboros atyákat
az új pápa megválasztásában. Ami engem illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten szent egyházát imának szentelt életemmel.

Imádkozzunk érte és az új pápáért!

3

2013/1

TESTVÉREINK, A SZENTEK
Márton Áron
(1896–1980)

A történelmi Magyarország mély katolikus gyökereit őrző Csík megye az
erdélyi székely-magyar öntudat egyik legerősebb vidéke. Itt látta meg a napvilágot
Márton Áron püspök, akinek egyszerű, hajlíthatatlan
jellemét, apostoli lelkiismeretét nevelte ez az ősi magyar föld, amely nemcsak
bölcsője, de egész hitvalló
életének harctere is volt.
Márton Áron 1896. augusztus 28-án született a székelyföldi Csíkszentdomokoson.
Elemi iskoláit itt végezte, ahol
korán felfigyeltek szorgalmára és okos észjárására.
Felvételt nyert a Csíksomlyói
Katolikus Gimnáziumba, ahol
utolsó évesként érte az első
világháború kitörése. 1915ben, néhány nappal az érettségi vizsgájának letétele után
kézhez kapta katonai behívóját a frontra. Tisztiiskolát
végezve harcolta végig a
háborút, védte szülőföldjét,
magyarságát.
Az olasz frontról hazatérve
döntő elhatározás született
meg benne: életét Istennek és
nemzetének ajánlja fel.
Jelentkezett a Gyulafehérvári
Papneveldébe,
amelynek
elvégzése
után
Majláth
Gusztáv erdélyi püspök szentelte pappá 1925-ben. A trianoni békediktátum miatt
reményvesztett
Erdélyben
kezdte meg munkáját. A lelkek felrázása, az életet adó
remény visszaadása volt sürgős feladata. „Küldd üdvözlő
szavadat az ég felé és ígérd
meg, hogy ki akarsz tartani
mindaddig, amíg az Úrnak

tetszik, s higgyed, hogy az
Isten kegyelme veled lesz és
erősíteni fog.”
1932-ben püspöke a kolozsvári egyetemi ifjúság lelkipásztorává nevezte ki a fiatal
székely papot. Előadásai, írásai a fiatalok nagy tömegére
tudtak hatni, növekvő népszerűsége folytán mind többen

félünk egymástól és kölcsönösen segítjük egymást életfeladataink teljesítésében” –
vallotta.
Nevelői munkáját és egész
hitvalló életét a mind tökéletesebbre való törekvés jellemezte. A katolikus ifjúság kiművelése volt fő célja. „A katolikus pedagógia feladata, hogy

hatalmas tömegek várták,
itták a szavait. A hatóságok
ezért 1956-ban házi őrizetbe
vették, mozgáskörét a püspöki
hivatal és a mellette lévő székesegyház területére korlátozták, és csak 1967-ben engedték véglegesen szabadon.
A hetvenes évek második
felében egészsége tovább
romlott, ezért 1980. április 2án súlyos betegsége miatt –
immár harmadszori kérésére –
II. János Pál pápa felmentette
püspöki szolgálata alól. 1980.

„Ne fogyatkozzék meg a ti hitetek!”
figyeltek oda rá. A Szentatya
1938-ban
gyulafehérvári
megyés püspökké nevezte ki.
Püspöki jelmondatául választotta: „Nem futamodom meg a
munkától.” Minden erejét
népnevelői munkájának szentelte.
A következő év őszén tartott beszédében prófétai éleslátással mérte fel Lengyelország lerohanásában Németország nagyhatalmi terveit.
Rövidesen az egyre jobban
szétterjedő második világháború igazolta szavait. „Ne
fogyatkozzék meg a ti hitetek,
testvéreim” – buzdította híveit már 1939 őszén.
A háborút követő erkölcsi
és szellemi talajvesztésben
elsődleges törekvése a nemzeti öntudat erősítése volt. Népi
alapokra épülő gondolatvilága
jól tudta, hogy csak a saját
értékeit ismerő és azokat gyarapítani törekvő nép tud életképes maradni a pusztításban
kedvét találó, gyökereit elszáradni hagyó nemzetállamok
között. Csak az ilyen nép fog
tudni lámpásként világítani,
mutatva az embertelenség
káoszából kivezető utat a testvéri megbékélés keresztény
parancsa alapján. Hirdette,
hogy egyedül a kölcsönös
felebaráti szeretet talaján képzelhető el a jövő. „Csak úgy
fogjuk elkerülni a háborús
veszedelmeket, ha őszinték
vagyunk egymáshoz, nem

felébressze a gyermekben az
összes képességeket és fejleszsze azokat”– hangoztatta.
A jövő zálogát a keresztény
családok megőrzésében és
támogatásában
látta. A gyermekszám
rohamos
csökkenése, a családok erkölcsi és
anyagi
válsága
hűen
mutatták
Európának
a
keresztény gyökereitől való elszakadását. „A népek
fennmaradásának
záloga a család” –
jelentette ki ezt a
ma is oly fontos és
megszívlelendő
megállapítást.
Szigorú, mindig
a jobb felé törekvő
elszántságát a börtönévek sem tudták
megtörni. 1949ben minden jogot nélkülözve
tartoztatták le a román hatóságok, akik koholt vádak alapján 10 év szigorított börtönbüntetésre és életfogytiglan
tartó kényszermunkára ítélték.
A Sztálin halála utáni enyhülés eredményeként – s mert
bebörtönzésével sem sikerült
híveit és a papságot engedelmességre bírniuk – 1955-ben
kiengedték a püspököt, aki
azonnal megkezdte a rend
helyreállítását egyházmegyéjében. Ahol csak megjelent

szeptember 29-én egyházmegyéje védőszentjének, Szt.
Mihály főangyalnak az ünnepén halt meg, életének 85.
évében.

Püspökségének 42 éve alatt
áldozatvállaló bátorsággal
szolgálta a reá bízottakat, és
vallási-nemzeti hovatartozástól függetlenül hirdette a
Krisztusban megvalósult testvéri egységet egy olyan korban, amelyben az ellenségeskedés és önzés uralkodott.
Tanuljunk magatartásából,
merítsünk Isten-szeretetéből.
Jelenleg folyamatban van a
boldoggá avatása.
Ákos testvér
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MEGÉLNI A BÖJTÖT
Soha nem dobott ki semmit.
Ami elromlott vagy tönkrement, azt levitte a pincébe
vagy fel a padlásra, a szemétbe nem került semmi. Még a
kiégett villanykörtét is megőrizte. Ha a munkahelyén, a
szomszédban, a rokonok
körében leselejteztek valamit,
ő hazavitte. A kérdésre, hogy
mihez kezd vele csak annyit
válaszolt: „jó lehet még valamire.” A felesége halála után,
ahogy egyedül maradt, már
nem csak a pincében és a padláson gyűltek a különböző
limlomok, kacatok, hanem a
lakásban is. Lassan lépni sem
lehetett már tőlük. Órákig tartott, mire a rengeteg holmi
között megtalált valamit,
amire éppen szüksége volt.
Már a vendégeket sem tudta
hová leültetni, egy idő után
nem jött hozzá senki, pedig
régen rendszeresen jöttek át a
szomszédok, ismerősök és
órákig elüldögéltek egy tea
vagy kávé mellett. Az utóbbi
években már csak a gyerekei

látogatták, ők is egyre ritkábban és akkor sem maradtak
hosszú ideig. Érezte, hogy
látogatásuk kötelességszerű,
kényszeredett. Pedig a legnagyobb, mondhatni egyetlen
öröme az unokák jelenléte
volt.
„Jöhetnétek gyakrabban” –
mondta egyszer a fiának, egy
rövid látogatás után a búcsúzásnál az ajtóban. „Ne haragudj apu – válaszolta a fia – a
gyerekek nem tudnak hol játszani. Nincs elég hely. És
veszélyes is ez a rengeteg
törött, rozsdás holmi.” Aznap
este csak ült az ágya szélén és
nézte maga körül mindazt,
amit évek, évtizedek alatt felhalmozott.
Másnap korán reggel nekilátott. Elkezdett kihordani
mindent az udvarra, rendelt
egy
teherautót.
Eleinte
nagyon lassan, nehezen ment
a munka, minden egyes darab
elengedéséért meg kellett küzdenie saját magával. Aztán
egyre lendületesebben ment a

Önzetlenül
Jó érzés beszámolni arról, hogy vannak még önzetlen emberek, akik szívesen segítenek másokon, vesznek részt adomány
és egyéb gyűjtésekben, segítik az egyházközség és a település
munkáját.
Közéjük tartozik Manfred Brand is, aki évente több alkalommal egy német településről a deggendorfi Maria Ward nevét
viselő óvoda kisóvodásai által gyűjtött pénzzel, játékokkal és
ruhákkal indul útnak Zics felé.
2012-ben rendhagyó módon a Maria Ward
Óvoda kisgyermekei még mikulás csomagot
is küldtek a zicsi gyermekeknek. A csomagok
szétosztására a kultúrházban, Mikulás délután
keretén belül került sor, nagy örömöt szerezve ezzel a településen élő többnyire hátrányos
helyzetű gyermekeknek. A rendezvény lebonyolításában a Vöröskereszt helyi aktivistái,
támogatásában az önkormányzat, a Zics
Faluért Alapítvány, a helyi és vidéki vállalkozók, továbbá helyi és külföldi magánszemélyek vettek részt.
Zicsi és elszármazott zicsi asszonyok egy
kiscsoportja évek óta – Gyertyaszentelő
Boldogasszony napjára – 36 darab (4 váltás)
gyertyát vásárolnak.
A 80-as éveik környékén járó két tiszteletben álló idős asszony, Kadlicskó Jánosné és
Nyúl Józsefné az idei évben 25. alkalommal

lomtalanítás, a pincénél és a
padlásnál – pedig azt eredetileg nem is tervezte – már
kimondott örömmel végezte.
Az unokáira gondolt közben,
meg a tea és a kávé illatát
érezte, a feleségét látta mosolyogva belépni a nappaliba,
ahogy a süteményt hozza a
vendégeknek. Hetekig is
eltartott a munka. Talán egy
hónapig is. Nem beszélt róla
senkinek. A változásról nem
értesítette a szomszédokat,
ismerősöket. A gyerekei
mégis egyre gyakrabban jöttek az unokákkal és egyre
hosszabb ideig maradtak. A
nappali sarkában babaház
épült, a szőnyegen kisvasút
kanyargott. Kekszet, süteményt tartott otthon, legyen
mit kínálni a kávé mellé a
betérő vendégeknek. Nem történt más. Csak ennyi, semmi
rendkívüli, semmi különleges.
Böjt nem valami ellen van,
hanem valamiért. Hogy helye
és ideje legyen az életünkben
a Nélkülözhetetlennek. Hogy

az Igazán Fontos megkaphassa a neki megfelelő helyet és
teret. Emberi természetünk
sajátossága, hogy mindenfélét
gyűjtögetünk. Megfoghatót és
megfoghatatlant. Anyagit és
szellemit.
Sokszor
már
magunk sem tudjuk, hogy mi
az, ami valóban és igazán fontos az életünkben. Érdemes
újra és újra lomtalanítani a
szívünkben, a lelkünkben is.
Böjtölni. A fenti kis történet
fényében inkább így fogalmaznám: megélni a böjtöt.
Végigjárni a saját utunkat a
babaházas, mozdonyfüttyös,
kávé illatú Feltámadásig.
Németh Zoltán

kezdte meg az egyházi hozzájárulás gyűjtését, annak ellenére,
hogy az elmúlt évek során nem egy alkalommal a fáradozásukat köszönet helyett durva megjegyzésekkel „jutalmazták”
egyesek.
Nevük említése nélkül köszönetet mondunk mindazoknak,
akik részt vettek/vesznek az egyházi hozzájárulás szedésében, a
karácsonyi vagy húsvéti adománygyűjtésben.
Néhány család évek óta cserepes- és vágott virágok vásárlásával járulnak hozzá az oltár díszítéséhez. Mások saját készítésű horgolt karácsonyi díszek ajándékozásával segítik az ünnep
szebbé tételét. Egy egyéni vállalkozó és az
önkormányzat dolgozói a templom környékének és a plébániához tartozó zöld területek
rendbetételében vettek/vesznek részt.
Néhány asszony egy-egy ebéd megfőzésével, mások az ebéd elkészítéséhez szükséges
alapanyagok megvásárlásával, pénzadományaikkal, vagy a munkálatokban való részvételükkel járultak hozzá a templomunk megújításához.
Isten áldását kérve mondunk köszönetet
mindazoknak, akik önzetlenül akarnak és
tudnak tenni egy-egy nemes ügyért, szűkebb
és tágabb környezetükért, egymásért.
Elnézést kérünk azoktól, akik kimaradtak a
felsorolásból. (Úgy gondolom, hogy nem az a
fontos, hogy név szerint ki tette, hanem az,
hogy mit tett a közösség érdekében.)
G. Jné
Zics
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Mit, hol intézhetünk?
(Helyi és területi közigazgatás átalakítása)
A Kormány az elmúlt húsz
év legátfogóbb közigazgatási
reformját
hajtotta/hajtja
végre. A 2011 januárjában
kezdődött újjászervezés egyik
legjelentősebb területe a területi közigazgatás átszervezése
volt, amelynek igen fontos
állomása a megyei és fővárosi
kormányhivatalok megalakulása és a kormányablakok
megnyitása.
A reform következő – 2012
januárjában kezdődött – része
a járási államigazgatási rendszer kialakítása, amelynek
keretén belül az egyes államigazgatási feladatokat a települési önkormányzatoktól a
járási hivatalokhoz telepítették, továbbá elősegítették/segítik az államigazgatás
járási szintű szerveinek kialakítását. Ez természetesen érintette a falvainkat is.
A közigazgatás reformjának
következtében 2013. január
elsejétől a jegyzőségeket, körjegyzőségeket, polgármesteri
hivatalokat a közös önkormányzati hivatalok váltották
fel, illetve megalakultak a
járási hivatalok.
Az új önkormányzati törvény értelmében a társult települések lélekszámának meg
kellett haladnia a 2000 főt,
vagy ha nem érte el a kétezret,
akkor legalább hét település
hozhatott létre közös hivatalt.
A Kapoly – Somogymegygyes, illetve a Kánya –
Tengőd – Somogyegres
Községek Körjegyzőségét a
Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal váltotta fel. A
január elsejével megalakuló
hivatalhoz tartoznak még
Bedegkér, Kánya, Somogyegres, Somogymeggyes és
Tengőd települések.
A Bedegkér – Miklósi –
Zics Községek Körjegyzősége
2012. december 31. napjával
megszűnt, a körjegyzőséget
alkotó három település három
különböző – Bedegkér a
kapolyi, Miklósi a törökkopányi, Zics a tabi székhelyű –
közös önkormányzati hivatalhoz csatlakozott.
A Kára – Somogyacsa –

Somogydöröcske – Szorosad
– Törökkoppány Községek
Körjegyzőségét a Törökkoppányi Közös Önkormányzati
Hivatal váltotta fel. A közös
hivatalhoz tartoznak Törökkoppányon kívül Bonnya,
Kára, Miklósi, Somogyacsa,
Somogydöröcske, Szorosad
községek.

Az eddig említett települések a január 1-jén létrehozott
Tabi Járási Hivatalhoz tartoznak. A járási és közös önkormányzati hivatalok kialakításának következtében megváltoztak a feladat- és hatáskörök.
Ellátási területünkhöz tartozó Kereki és Pusztaszemes
községek a Siófoki Járási
Hivatalhoz, illetve a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartoznak.
A járási hivataloknál a személyi adat- és lakcím-nyilvántartási, útlevéllel, gépjárművekkel kapcsolatos, továbbá alanyi- és normatív közgyógyellátásra való jogosult-

sági, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsági, gyámügyi, ápolási díj megállapítására irányuló (18 év alatti tartós beteg vagy fogyatékos,
illetve 18 év feletti fogyatékos
személyek ápolására vonatkozóan) ügyeinket, valamint az
időskorúak járadéka megállapítására irányuló kéréseinket
intézhetjük.
A járási hivatalok szakigazgatási szervei az alábbiak:
– a járási gyámhivatal – a
gyermekvédelmi
és
gyámügyi,
– a járási építésügyi hivatal – az építésfelügyeleti
hatósági és egyes jogszabályokban meghatározott
építésügyi hatósági,
– a járási hivatal állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szakigazgatási szerve – az élelmiszer-biztonsági, élelmiszerminőség-ellenőrzési,
takarmányellenőrzési
élelmiszerlánc-felügyeleti, és állategészségügyi,
illetve a falugazdászhálózat útján ellátott
egyes földművelésügyi,
– a járási földhivatal – az
ingatlanügyi és telekalakítási,
– a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége a foglalkoztatási, munkaerőpiaci,
– a járási népegészségügyi
intézet a népegészségügyi feladatokat látja el.

Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal

Az egyes önkormányzati
hivatalokhoz tartozó településeken élő embereket ügyeik
intézésében a járási hivatal
alkalmazásában álló települési
ügysegédek segítik. A települési ügysegédek a körzetükbe
tartozó községekben meghatározott napokon és időpontokban tartanak ügyfélfogadást.
A közös önkormányzati
hivataloknál a rendszeres
gyermekvédelmi
kedvezmény, óvodáztatási támogatás, térítési díjkedvezmény,
átmeneti segély, rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás,
lakásfenntartási támogatás,
foglalkoztatást helyettesítő
támogatás, rendszeres szociális segély, temetési segély,
ápolási díj kérelmeinek elbírálása történik, továbbá ugyancsak itt van mód a helyi rendelet szerinti és a méltányos
közgyógyellátás megállapítására. Hatósági bizonyítvány
kiadását, valamint a birtokvédelmi, anyakönyvi igazgatási,
honosítási, hagyatéki, növényvédelmi, oktatási, kisebbségi
önkormányzati
ügyekkel kapcsolatos kérelmeinket ugyancsak ezekben a
hivatalokban intézik. Az
önkormányzatok hatáskörébe
tartozik a kommunális feladatok ellátása, a választás, népszavazás, a közfoglalkoztatás
(pályázatok, munkaerőigény),
üzletek működési engedélye,
bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységek, közmunka
lebonyolítása, kapcsolattartás
a
pártfogóval,
Bursa
Hungarica ösztöndíj pályázat
és a közérdekű adatszolgáltatás.
A sokunkat érintő átszervezések, változások végrehajtásával a jogalkotók célja az
ügyfélbarát
közigazgatás
kialakítása.
G. Jné
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Házasság nélkül együtt élni?
Először tisztázzuk, mi az, hogy szeretem a másikat. Mert sok
mindent szeretünk: a túrós csuszát, a kiscicát, a fagylaltot, a
tánczenét… Hogyan szeretjük őket? Mindegyiket a neki való
módon: a csuszát nyeljük, a cicát simogatjuk, a fagylaltot nyaljuk, a zenét hallgatjuk. S mi történik, ha mindezt összekeverem? Ha a macskát nyalom, a fagylaltot simogatom, a táskarádiót pedig lenyelem, akkor bizony baj van.
De lépjünk tovább. Hogyan lehet az embert szeretni? Nyilván attól függ, hogy mi vagy ki az ember. Ha az ember macska, csak nagyobbacska, akkor nyugodtan simogathatom, sőt
nyalhatom-falhatom. Ha az ember csak élvezeti cikk, akkor
használni kell. Ám ezzel körülbelül ott vagyunk az auschwitzi
pályaudvar SS-tisztjeinek szintjén, akik a bejövő szállítmányt
aszerint mustrálgatták, mennyi szappant lehet kifőzni az emberek csontjából, mennyi matracot lehet megtömni a hajukból.
De ha egy menyasszony azt veszi észre, hogy a vőlegénye
SS-tisztként méri végig, mit lehet vele kezdeni – mert egy
„dögös” példány, ahogyan mondani szokták –, ha észnél van,
hatalmas pofont ad a vőlegényének. Kikéri magának, hogy őt
használandó tárgynak nézze, mert ő ember!
S akkor elérkeztünk ahhoz a kérdéshez: mi az, hogy ember?
Nem egyenlő egy négyzetméter hámszövettel, bizonyos menynyiségű foszforral, mangánnal, nitrogénnel, ezzel-azzal. Nevünk van, méltóságunk, személyiségünk, sorsunk, lelkünk. A
kannibálpiacon lehet, hogy kilóra mérik, de nem az embert,
hanem csak a testét.
Amikor Isten azt parancsolja, ne paráználkodjunk, akkor nem
arról van szó, hogy irigyli tőlünk az örömöt, hanem azt kéri, ne
a felét szeressük a másiknak, ne takaréklángon, hanem teljesen,
százszázalékosan szeressünk. Ne csak társunk testét, hanem őt
magát, az egész személyiségét. S abban a pillanatban nem úgy
hangzik a szerelem szótára, hogy „jól kifogtam”, meg „ez jó
parti lesz”, hanem megpróbáljuk a szót lefordítani emberire.
Nyilván másként kell az embert szeretni, mint a fagylaltot vagy
egy állatot. Például úgy, hogy nem kevesebbel ajándékozom,
mint az életemmel. Erre az ajándékozásra azonban föl kell
készülni. Mert ha üres vagyok, s üres a másik is, ezzel két nulla
áll össze, s az egészen mást szokott jelenteni, mint szerelmet.
Az ajándékozásra fordított felkészülési időt nevezzük mi szüzességnek. Célja az, hogy annyi érték halmozódjon föl, hogy
abból jusson egy életen át a másiknak. Előre látható, ez alig
sikerül, de a keresztények nem is bíznak pusztán önmagukban,
hanem mintegy harmadikként, vándorlásuk társaként befogadják kapcsolatukba a Végtelen Szeretetet, Istent. Ettől különbözik a templomi esküvő a polgári szertartástól.
(Részlet megyés püspök atyánk Kalandra hív Krisztus című
könyvéből)
Balás Béla
püspök

MAGVACSKA
Hittansarok
Közeledik keresztény hitünk legnagyobb ünnepe, húsvét.
A nagyböjti felkészülés után a feltámadás öröme ragyog ránk.
„Én vagyok, ne féljetek!” – mondja Jézus. Ragyogja be életünket a Feltámadott! Legyen mindig velünk.
Alsósoknak: Szókeresés
Az alábbi táblázatban a következő szavakat rejtettük el:
barka, böjt, bűnbánat, fény, kereszt, nagyhét.
A maradék betűket összeolvasva egy mondatot kapsz megfejtésül!
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Felsősöknek: Egy helyszín – egy mondat a Bibliából.
1. Hol hangozhattak el az alábbi mondatok? Párosítsd
össze a megfelelő helyszínnel!
Emmausz
Tábor hegye
Kafarnaum
Betánia
Jeruzsálem

Ez Jézus, a zsidók királya (Mt 27,37)
„Lázár, jöjj ki!” (Jn 11,43)
„Maradj velünk, mert esteledik és már
lemenőben a nap.” (Lk 24,29)
„Uram, ne fáradj. Nem vagyok méltó, hogy a
hajlékomba jöjj.” (Lk 7,6-7)
„Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik,
őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

2. Az előbbi mondatok közül melyik hangozhatott el Jézus
megkeresztelésekor is?
B. Z.

Kobozzal, gitárral
Február 7-én meglepetésben volt részük a törökkoppányi
iskola 5. és 7. osztályos hittanosainak. Dr. Kercsmár Zsolt geológus látogatott meg bennünket, aki azon kívül, hogy tudományterületének szakavatott tudósa, a hangszerek nyelvén is
remekül ért.
Megszólaltatta nekünk a régi középkori énekmondók pengetős hangszerét, a kobozt. Tinódi Lantos Sebestyén és Balassi
Bálint korában érezhettük egy kicsit magunkat, amikor a végvári énekekből kaptunk ízelítőt. Egy ősi Mária-imádság eléneklése után hangszerváltás következett. A gitár hangját, ha lehet,
még nagyobb örömmel fogadták a tanulók. Kiderült, hogy egészen más dalokat is lehet játszani vele, mint amit a koncertek
világából ismertek. A franciaországi Taizé a keresztény fiatalok
nagy zarándokhelye. Lélekemelő, imádságra hangoló dalaik
könnyen megtanulhatók. A csupán néhány soros szöveg dallamos ismétlése kiszakítja az embert a nyüzsgő élet forgatagából
és segít az Istenre figyelésben is.
Csak, túl hamar kicsengettek…
Imre atya
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A KÉT KAPOLY

MÚLTIDÉZŐ

apoly első középkori okleveles említése több mint 930
éves; 1082-ben Copul alakban utaltak a településre. Bár
néhányan a név eredetét a kapu főnévvel hozzák kap- területen sok vassalak található. Bognár Zoltán helytörténeti
csolatba, valószínűbbnek tarthatjuk a személynévből származ- gyűjteményében innen előkerült középkori szerszámok, és vastatást, hasonlóan Kapolcs (Copulch) falunévhez, amelynek gyö- eszközök láthatók: szekercék, tűzcsiholó, sarlók, nyílhegyek.
kereit egy kun férfinévben látják.
Az egyik nyélcsöves szekercén megőrződött a néhai kovács
Ez a legősibb Kapoly nem a falu mostani helyén volt, hanem mesterjegye is.
a jelenlegi Kapolypuszta közvetlen szomszédságában, attól
Olyannyira jelentős falu volt Kapoly, hogy a lakosságszám
északra, a kis vízfolyás jobb oldalán. Jelenleg szántóföldi növekedésével hamarosan megkettőződött. A 14. századtól már
művelés alatt áll ez a terület, de szántás után, különösen, ha jól Keeth Kapulról, azaz két Kapolyról történik említés. 1488-ban
átázik a föld, a magasabb humusztartalmú szürke foltok alapján az ősibb Egyházaskapol mellett megemlítik Kápolnáskapolt is.
könnyen azonosítható. Régészeti terepbejárások azt is regiszt- A jelenlegi Kapolypuszta mellett létesült tehát az ősibb Egyrálták, hogy két sorban rajzolódnak ki a házhelyek. Az egykori házas-, vagy Nagykapoly, a mai falu területén pedig a Kisbesározott oldalú, minden bizonnyal szalmatetős házaktól kissé kapoly, amelynek a 15. századra szintén felépült a kisebb tempelkülönülve a domboldalon egy módosabb épületre is következ- loma, amiről Kápolnás-Kapolynak kezdték nevezni. Kiskapoly
tettek. Feltehetően a földesúr lakhatott itt, esetleg a plébánia a mai Kossuth utca 14. számú ház környékén lehetett, azokban
épülete lehetett, mert ez volt a falu házai közül a legközelebb az a kertekben kerülnek elő 14-16. századi kerámiatöredékek. A
egykori templomhoz. Nem egyedi szokás az Árpád-kori telepü- két Kapolyt a pincesori út és folytatása kötötte össze. A kimélésrend kialakításánál, hogy a templomot – részben a rendsze- lyülő löszút ősi nyomvonalra utal.
res tűzesetek miatt – távolabb építették fel a lakóházaktól, istálKiskapoly templomának helyéről csak feltételezések vannak.
lóktól. Így tapasztaltuk ezt a Miklósi melletti középkori Pernesz Hegedűs István kapolyi plébános elődünk úgy vélte, hogy a mai
falu, vagy Zics és Gyalod esetében is. Az elkülönítést az is református lelkészi lak telkén, vagy annak közelében kell keresindokolta, hogy Szent László király törvényei szerint temetőt ni, ugyanis a helybeliek azon a területen föld alatti épületmaradcsak templom körül létesíthettek.
ványokra bukkantak. A török nagyon üldözte a katolikus egyháKapoly középkori (már a 11. századi oklevélben említett) zat, hiszen a pápa a törökellenes felszabadító hadjáratokat
temploma a falutól nyugatra, a dombhát tetejéhez közel, egy kis nagyban támogatta. Mivel a katolikus papokat megölték, vagy
erdő fölött azonosítható. Nemcsak a sok téglatörmelék jelzi a elmenekültek, a hódoltsági terület lakossága nagyrészt proteshelyét a szántásban, hanem domborzati viszonyok is. A templo- tánssá vált. Régi templomukban tarthatták új hitük szerint az
mot, és a körülötte létesített temetőt sáncárok vette körül, amely istentiszteletüket, majd logikusan feltételezhető, hogy új,
a szétszántás ellenére hosszabb szakaszon még látható. A nagyobb református templomukat is a közelében építették fel.
középkori templomok gyakran védelmi funkciót is elláttak,
A török hódoltság előtti évtizedekben Egyházas-Kapolyon
ellenséges támadások idején ide menekült be az egész falu 28, Kápolnás-Kapolyon 20 család élhetett, a két, egymástól 2-3
lakossága. A kerítőfal mögül nagyobb eredményességgel meg- kilométerre elkülönült településen összesen kb. 250-300 ember.
próbálhattak védekezni is.
Az évszázadok alatt Dél-Balaton vidékének egyik leggazdaBognár Zoltán kapolyi helytörténész néhány éve egy vas lán- gabb, legjelentősebb kettős településévé fejlődött Kapoly.
dzsahegyet is talált a középkori templom mellett. A környéken Birtokosai az Osztopáni Pernesziek, majd részben az Ugron
előkerült nyílhegyek is bizonyítják, hogy nem volt a középkor- család nemesei, illetve rövid ideig Bálványosi Györgynek is
ban mindig békés hely a környék. Talán az 1348-ban két okle- voltak érdekeltségei a faluban. 1557. évi adólajstrom szerint
vélben is említett János mester „kapuli várnagy”, ennek a meg- királyi adomány folytán a Perneszi család a kizárólagos birtoerődített templomnak a védelmét irányíthatta, hiszen a szorgos kos mindkét Kapolyon.
helytörténeti kutatás sem talált ez idáig más várnyomot Kapoly
A török hódítás 1543-ban érte el a környéket. Rövidesen a
környékén. (A Magvetés 1994/3. számában már részletesebben koppányi bég szedte a sarcot a falvakban, de a 16. század végén
írtunk ezekről az okleveles utalásokról.)
a bíróknak arról is gondoskodniuk kellett, hogy a tihanyi végA templomot a török pusztította el,
várba szintén odaérjen az éves adó:
de a romjai annyira jelentősek maradbúzában, készpénzben, valamint
tak, hogy a források szerint a tihanyi
nyest- és rókabőrökben. A hódoltsági
apátság 1748-ban majorságának lakói
falvak borzalmas élete miatt a lakosszámára kijavíttatta. Kopácsy József
ság száma rohamosan apadt, s a 17.
veszprémi püspök megrendelésére
század második felében Nagykapoly
1841-ben készült egyházmegyei térteljesen elnéptelenedett.
képen még feltűntették a romokat
Helyén – e valóságos pusztán –
Puszta-Kapoly mellett. Ma már a felcsak a török kiűzése után, a 18. század
menő falakból semmi sincs, de régéelső évtizedeiben indult meg újra az
szeti kutatás az alapjait minden
élet. A tihanyi apátság majorságot
bizonnyal eredményesen feltárhatná.
létesített a korábbi faluhely szomVisszatérve a középkori faluhoz,
szédságában, attól délre. Kapoly az
még egy helyileg jól azonosítható
apátság régi birtoka; a jelenlegi kapoépületről kell említést tennünk. Az
lyi katolikus templomot és a plébániegykori Nagykapoly északi végében –
át is bencés szerzetesek építtették, s
a tűzveszélyessége miatt érthetően
1964-ig a falu lelkipásztori ellátását is
elkülönítve – kovácsműhely műköa bencés atyák végezték.
dött. A kb. 20x20 méteres faszenes Kapolyi mesterjeles szekerce
Dr. Sipos Imre
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z ember kétféleképpen mentesülhet egyéniségétől: vagy alásüllyed, vagy
föléje emelkedik” – írja a
halálról Weöres Sándor.
Elgondolkodtató idézet az
Élet, Hit, Lélek könyv előszavában, amelynek szerzői:
Polcz Alaine pszichológus,
az elmúlás tudományának
nemzetközi hírű tudósa, Beer
Miklós váci megyés püspök
és Sajgó Szabolcs jezsuita
szerzetes. Őszintén és közérthetően beszélgetnek mindannyiunkat érintő kérdésekről.
A könyv írásakor 84 éves
Alaine Kolozsváron született,
sokféle vallást felölelő családban, kisebbségi sorsban.
Szerinte a mai kor becsapja
az embereket azzal, hogy
csak a szépség, csak a fiatalság létezhet – ez ellentétes a
valósággal. Ő gyermekkorában falun még látta, hogy otthon születnek az emberek és
otthon halnak meg. „Engem
még elvittek falun, ha valaki
meghalt, búcsúzni.” Elmeséli, hogy szülőföldjén milyen szépen, méltósággal készülődtek az emberek a halálra. „Búcsúzkodik, rendelkezik, papot hivatnak, megnyugszik, amikor mindenkitől elköszönt, legtöbb helyen
lefektetik a földre, a mestergerenda alá. A mestergerenda
rendszerint meg van áldva,
ott tartják a Bibliát.” S ami
engem meglepett, előre be-

„A

KÖNYVAJÁNLÁS

ANYAKÖNYVI HÍREK

szerzik a halotti ruhát, amit
minden évben kimosnak.
Tartják a rítust. Alaine számtalan tapasztalatból táplálkozó meggyőződése, hogy a
rítus nélküli élet elszegényedik. „Ezek a rítusok segítették a haldoklót, segítették a
közösséget, és szocializálták
a gyermeket a halálra. Ha
úgy élünk, hogy tudjuk, hogy
meghalunk, egészen másképp alakul a fontossági sorrend,
akkor
nem
a
Mercédesszel és más hiábavalóságokkal törődünk.”
Mindhárman egyetértenek
abban, hogy a meghalás
átmenet egy más létmódba.
Ez furcsa lehet annak, aki teljesen a testével azonosítja
önmagát.
Elmondják a túlvilági elképzeléseiket, hogyan lehet
értelmezni a poklot, a tisztítótüzet. Sajgó atya szerint,
„Ha egyszer Isten szeretet és
irgalom (…), a pokol nem az,
hogy Isten elzárja a csapot
bizonyos emberek elől, hanem az, hogy „én nem iszom
a te forrásodból”. Vagyis van
személyes felelősség és szabadság. Lehet igent mondani
a szeretetre és folyamatosan
ellenállni. A szimbólumok
önmagukon túlmutatnak, tehát a tűz nem konkrét tüzet
jelent. A népdalaink is tele
vannak csodálatos szimbólumokkal, a „szerelem tüzében
égni” sem szó szerint értendő.
Érdekes, amit a klinikai
halálból visszahozottak mondanak, amit többen kutattak
már. Az élményeik nagyon
hasonlóak. A klinikai halál
állapotában – ekkor sem az
agy, sem az érzékszervek
nem működnek –, az ember
mégis lát, hall, sőt még a
gondolatokat is érzékeli. Sok
ilyen eset van, igazolt tények.
„A lélek a testtől független,
szuverén létező.”
Zichy Éva

2012. IV. negyedév
KERESZTELÉS
Miklósi plébánia területén: Schadl Zoltán és Foglszinger
Ildikó fia, Balázs (Budapestről) nov. 25-én a zicsi templomban részesült a keresztség szentségében.
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: Szabó Terézia (80 é. –
nov. 29.) (Törökkoppány); Somogyi László (64 é. – dec. 9.)
(Somogydöröcske); özv. Varga Rudolfné sz. Visnyei Irén (84
é. – dec. 23.) (Törökkoppány); özv. Varga Jánosné sz.
Szinger Piroska (83 é. – dec. 25.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: özv. Steinbacher Jánosné sz.
Mercz Anna (93 é. – okt. 31.) (Somogyegres); Balha Vilmos
(29 é. – nov. 11.) (Miklósi); Johan Mátyás (74 é. – dec. 2.)
(Miklósi); Varga Józsefné sz. Nagy Margit (72 é. – dec. 15.)
(Zics); özv. Brücher Istvánné sz. Speri Teréz (90 é. – dec.
16.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: Johann Menyhért (86 é. – okt.
4.) (Pusztaszemes); Zombori István (67 é. – nov. 10.)
(Kereki); Kluk Zoltán (49 é. – dec. 17.) (Kapoly) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

Falu Tamás:

Út vége
Istenem!
Mikor az utunk véget ér,
fáradt bennünk a vér, az ér.
Már nem érdekel a jelen,
csak az örök, a végtelen.
Lelkünk a múltba menekül,
folyton beljebb, szüntelenül.
És egyszer oly messzire jár,
hogy nem tud visszajönni már.
Nyugalmat kérek magamnak,
hogy elviseljem azt, ami megváltoztathatatlan,
bátorságot, hogy harcolni tudjak azért, ami megváltoztatható,
és bölcsességet ahhoz, hogy meg tudjam különböztetni az
egyiket a másiktól.
A. Rajkin
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