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II. negyedév

Hinni a magunk módján – kevés
Kopp Mária, a néhány éve elhunyt professzorasszony kutatásai alátámasztották, hogy a társadalom legveszélyeztetettebb
csoportja az egyéni boldogság szempontjából a „maguk módján
vallásos” emberek.
Az ember alaptermészetéhez tartozik a hit, a kapaszkodás a
természetfölöttibe. Esendő voltunk rádöbbent, hogy szükségünk
van az Abszolútumra, egy olyan személyes Alapra, akiben kapaszkodhatunk, akiben megbízhatunk. A statisztikai felmérések
az utóbbi időben már rákérdeznek az összeírtak vallási meggyőződésére is, s hangzatosan felajánlják a „maguk módján” gyakorolt hit megjelölését. S ez a tetszelgős – sokaknak szimpatikusnak tűnő – szlogen mégis a boldogtalanság receptje.
Európa tele van a maguk módján hívő vallásos emberekkel,
aminek az a következménye, „majd én megmondom, hogy mi az
igazság.” Ez a farizeusi öncsalás a legveszélyesebb saját boldogulásunk tekintetében.
Egy asszony elhagyta nagy gyerekeit, férjét, mert személyes
karrierjét, tudományos előmenetelét fontosabbnak gondolta a
családjánál. Az elhidegült házastársi kapcsolatát más emberrel
próbálta helyettesíteni. Nem törődve a másoknak okozott rengeteg fájdalommal, gyermekei megvetésével, csupán önmagát nézi.
Gyorsan hitet is vált, hiszen érzi, hogy a keresztény tanítással
nem fér össze az, ami éppen neki tetszik. A legkülönfélébb szekták, vallások tág lehetőséget kínálnak: a Hit Gyülekezete, a Jehova Tanúi, vagy akár az önmagunkon való felülemelkedést hirdető keleti vallások (buddhizmus) örömmel várják a keresztény
hitüket elhagyó embereket. Érzelmi igazolást várnak tőlük félresiklásukra, s nemegyszer úgy tűnik, mintha ideig-óráig meg is
kapnák. Természetesen rövidesen – önigazolásukként – kezdik
szidni az elhagyott katolikus egyházat, a papságot, a keresztényeket. A bűnösségüket, álszentségüket emlegetik, gondolják,
hogy szakításukkal ők járnak a helyes úton.
XVI. Benedek, még pápává választása előtt mondta: „jó, hogy
bűnös az Egyház, mert így én is tagja lehetek.” Ez a keserű realitás, ezt ismerjük az apostoli kor óta: az Egyház egyszerre szent és
bűnös. Igazi tagjai nem áltatják magukat, tudják, hogy a világot,
s mindannyiunkat megkísért a bűn. Az ellene való küzdelem nem
lehet eredményes a gyengeségeink letagadásával, magunk felmagasztalásával, farizeusi gőggel. Nem tudjuk magunkat megmenteni! Senki más nem lehet a kezdeményező, csak Krisztus!
2011-ben halt meg Bernhard Nathanson, aki az USA legnagyobb abortuszklinikáját vezette az 1970-es, 80-as években. Az
abortusz liberalizációjának élharcosaként tündökölt, több mint
százezer (!) abortusznak közvetett vagy közvetlen végrehajtója
volt az Amerikai Egyesült Államokban. Egyik nap az utcán egy
abortusz ellen tüntető csoporttal találkozott. Felfigyelt a viselkedésükre: nem ordítottak, nem ítéltek el senkit, nem kiáltottak
gyilkost, csak imádkoztak a magzatokért, az anyákért, apákért, és
az abortuszt végrehajtó orvosokért.
Elgondolkozott. Másnap a klinikáján utasításba adta, hogy
vegyék filmre ultrahanggal az egyik abortuszt. Megdöbbenve
látta a magzat menekülését a kaparókanál elől. Megszületett a
Néma sikoly című film.

A professzor megrendült a felvételek láttán. Megfordult az
élete. Tudományos munkájával az ellenkezőjét kezdte hirdetni,
mint amit eddig cselekedett. Az abortuszellenes felvilágosításnak
szentelte további életét. Azonban a lelkiismeretének súlya iszonyatos lelki teherrel nehezedett rá. Legalább százezer élet kioltásáért érezte személyes felelősségét. Az évtizedekig elaltatott lelkiismerete nem bírt nyugodni.
Vallását nem gyakorló zsidó ember lévén először öngyilkosságot akart elkövetni. Próbált visszafordulni vallásához, pszichiátriai kezelésekre járt, rettenetes lelkiismeret-furdalás gyötörte,
nem talált kiutat. Egészen addig, amíg oda nem térdelt Krisztus
keresztjéhez. Itt megtalálva Krisztusban az isteni Irgalmat, megrendült és mélységes bűnbánatot tartva új életre született! Katolizált, szentgyónást végzett, és békében halt meg!
Megtapasztalta keresztény hitünk legnagyobb ajándékát.
Megmentette a bűnbánata, a szentgyónása.
A letagadott bűnöktől tönkre lehet menni, az őszinte bűnbánattól soha. Mert arra ott az Isten válasza, a bűnbocsánat. A bűntudattól, az állandó önvádtól valóban tönkre lehet menni, lelkileg össze lehet omolni. Ha magunk akarunk Istent játszani, megmondani, hogy mi a helyes. Ha csak a „magunk módján” akarunk hinni. Az az út valóban a boldogtalanságba, a halálba visz.
Az ember mély bűnbánatát azonban Krisztus feloldja a bűnbocsánattal.
Isten végtelen szeretetáldozata Húsvétvasárnap este kiáradt az
apostolokra. „Vegyétek a Szentlelket, akinek megbocsátjátok
bűneit, az bocsánatot nyer” – mondta Krisztus feltámadása után.
Felfoghatatlan kegyelem. Isten Irgalmát gyarló szolgáin keresztül árasztja ki.
Hiszen a gyónásban két bűnös ember beszélget. De az egyik –
Krisztus papja – olyant hordoz, ami nem a sajátja. Közvetít.
Rajta keresztül az Úr ment meg minket.
Elgondolkoztató történet beszéli el, hogy a különböző vallások válasza mit ér az ember bajában. Egyszer beleesett egy mély
gödörbe valaki. Észrevette Konfúciusz, a keleti vallásalapító.
– Látod, nem néztél a lábad elé. Ha egyszer sikerül kiszabadulnod, legközelebb jobban vigyázz, nehogy megint így járj!
– Jön Buddha, s leszól: Ne törődj a bajoddal, győzd le az érzéseidet, emelkedj felül nyomorúságodon, akkor megszabadulsz a
szenvedéstől.
Mohamed is arra jár. – Látod, Allah így akarta. Ez a végzet. El
kell fogadnod.
A hinduizmus eljut a szánakozásig, de aktív, cselekvő szeretetre képtelen.
Jönnek az ateisták. – Ó barátom, ha Isten lenne, biztos megvédett volna. El kell fogadnod, hogy magadra vagy utalva. Nézd,
adok egy videofilmet, üsd valahogy agyon az időd, szórakozz
egy kicsit a gödörben.
Végén jön Jézus. Nem szövegel, lemászik a gödörbe, s csak
annyit kér: kapaszkodj! S megindul kifele…
Egyedül az ő szeretete menthet meg bennünket. Az Ő módján.
Imre atya
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TESTVÉREINK, A SZENTEK
Szent XXIII. János pápa (1881–1963)

„Mióta megszülettem,
mindig pap szerettem volna
lenni. Mint a nép egyszerű
fia, a papi hivatásban oly
csodálatos küldetést kaptam
ajándékba, mely a nép számára újra visszatérül. A pap
arra van hivatva, hogy a lelkeket megerősítse és felvilágosítsa, és ezt a hivatását teljesíteni is tudja, ha maga is
érzi emberi gyarlóságának
súlyos terhét.”
Angelo Giuseppe Roncalli
1881. november 25-én született Sotto il Montéban, Bergamo közelében, egy földművescsalád harmadik gyermekeként. A vidéki olasz családokhoz hasonlóan ők is szegénységben éltek, de a szülők
szorgos és kitartó munkával
gondoskodni tudtak gyermekeikről, amely már azért sem
volt kis feladat, mert a kis
Angelo születése után édesanyja még kilenc gyermeknek
adott életet.
„Szegények voltunk, de
nem elégedetlenkedtünk. Szüleim mindig hittek a Gondviselésben, ezért ha egy koldus kopogtatott is az ajtónkon, még ha húsz gyermek
várt is az ebédre, mindig szorítottunk neki helyet az asztalnál.” A gyerekek már fiatalon
kivették részüket a paraszti
élet adta fizikai munkából,
melyre a későbbi pápa gyakran visszaemlékezett, s amely
életének szívós munkabírását
adta. Korán kitűnt testvérei
közül értelmes, a jó iránt fogékony természetével. Gyakran
és szívesen olvasott, lenyűgözte a történelem lapjain feltáruló világ, de még annál is
jobban a kora reggeli szentmiséken hallott prédikációk.
Nagybátyja, Zaverio bácsi
fogta kézen minden reggel
templomba menet, és ő taní-

totta a kisfiút imádkozni is,
akinek ettől fogva életének
fontos erőforrásává vált a
rendszeres imádság.
1893-ban, alig 12 évesen
felvették a közeli celanai kisszemináriumba, majd 1900ban Rómában folytatta teológiai tanulmányait. Pappá
szentelése után a bergamói
püspöki szemináriumban kezdet tanítani. Az első világháború kitörése az ő életében is
változást hozott: behívót kapott katonai szolgálatra. A
katonai kórházakban átélte a
pusztítás szörnyű mélységeit,
de azt is megtapasztalta, hogy
az emberek éppen a legnehezebb pillanatokban gyakorolják a legnemesebb erényeket.
Ekkor tanulta meg, hogy
mindenki felé nyitottnak kell
lenni vallási meggyőződéstől
vagy politikai nézetektől
függetlenül. „Valaki kopogtat az ajtón? Hogyan lehetne
zárva tartani? Ki kell nyitni,
szélesre kell tárni. Krisztus
nem ezt tette? Aki ma nélkülözi a hit világosságát,
később Isten kegyelméből
eljut az igazságra.” E meggyőződéséhez egész életében
tartotta magát.
Ennek fényében megérthetjük egész papi szolgálatának legfőbb törekvését, amely
az emberek közötti testvéri
egység segítését és a másik
tiszteletében rejlő béke megteremtését jelentette. Ezen
dolgozott Bulgária apostoli
vizitátoraként, amikor a katolikusok és az ortodoxok közötti megbékélést mozdította
elő, majd Törökország és
Görögország szentszéki küldötteként a Vatikán és az államok feszült viszonyát rendezte derűs és az Úrban bízó
lélekkel. E megbízatása is –
miként Bulgáriában – tíz évig
tartott, mígnem 1944-ben kézhez kapta a párizsi nunciussá
történő kinevezését. Angelo
Roncalli a feszült politikai
légkör ellenére eredményes

kapcsolatokat épített ki fontos, vezető személyekkel,
amelynek köszönhetően álláspontjaik közeledését tudta
elősegíteni. Barátságos és
erős személyiségével őszinte
rokonszenvet váltott ki az
emberekből.
1952-ben a Szentatyától
elfogadta a velencei pátriárkai
kinevezést, s még ugyanebben
az évben bíborossá kreálták.
A Gondviselés jeleit újra és
újra felfedezve vállalta a neki
szánt feladatokat, amelyek
Istenben bízó, imádságos lelkületének és ebből fakadó
emberszeretetének köszönhetően mindig lelki hasznára és
üdvösségére váltak környezetének. Ennek ékes bizonyságát mutatta meg életének utolsó éveiben is.
XII. Piusz pápa halálát követően összeült a bíborosi
konklávé, ahol Roncalli bíborost választották Szent Péter
székébe. Átmeneti pápának
szánták az idős velencei főpapot, aki azonban a Szentlélek
hatékony eszközének bizonyult. A II. Vatikáni Zsinat
meghirdetésével a nyitás és a
kiengesztelődés rég vágyott

útjára állította az Egyházat,
amikor a Rómától elszakadt
egyházakat is meghívta a zsinatra. De ezen az úton akart
közeledni a kommunista
hatalmak felé is, mert tudta,
hogy egyedül az irgalmasság
gyakorlása képes begyógyítani a sebeket.
Sok nehézség, meg nem
értés ellenére engedelmes eszköze maradt a Szentléleknek.
Gyógyíthatatlan rákbetegsége
türelmes viselését, szenvedését felajánlotta a zsinat sikeréért. 1963. június 3-án, öt éves
pápasága után tért meg
Teremtőjéhez.
Szent XXIII. János pápa
jósága az isteni kegyelem
gyümölcse volt, amely az
egyház iránti engedelmességben megélt papi élet során
növekedett és érlelődött
benne. Rendíthetetlenül hitt
Isten jóságában és irgalmában. Vallotta, hogy Isten
nagyon közel áll minden
emberhez, aki keresi őt. Életének példája által a szeretet
Istene szólt a világhoz, és a
világon sokan megértették ezt
az üzenetet.
Ákos testvér

Mi is megemlékeztünk
Rómában 2014. április 27én, az Irgalmasság vasárnapján emelte hivatalosan a szentek sorába Ferenc pápa szentéletű elődeit, XXIII. János,
valamint II. János Pál pápákat. Bár a sokszázezres
ünneplő tömegben nem
vehettünk részt, a televízión
keresztül sokak követhették
az eseményeket. Lélekben mi
is együtt ünnepeltünk a Szent
Péter téren összesereglettekkel, amikor a törökkoppányi
szentmise után kijöttünk a
templomkertben felállított II.
János Pál pápa szoborhoz, és
megkoszorúztuk azt.
Jenő atya
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Új stációk Kárában
Régi vágyuk teljesedett a
káraiaknak 2014. március 24én: művészi stációképek
kerültek fel a templom falára.
Krisztus keresztútját 1898ban rajzolta Martin Feuerstein. (Verlagsanstalt Ben-

ziger & CO. A. G. Einsiedeln
kiadásában jelentették meg
egykoron.) Szerzetesrendünk
ajándékozta a képsorozatot a
kárai templomnak.
Még a télen sikerült
Veszprémben bekereteztetni a
14 stációképet. Az aranyozott
olasz képkeretek elkészíttetéséhez Sós Gábor családja
jelentékenyen hozzájárult. A
munka befejezésében, a stációk falra tételében is bizton
számíthattunk a családfőre.
Miután megbeszéltük, kimértük a képek helyét, Sós Gábor
Imre atyával és Pohner
Róberttel együtt fúrt, csavarozott, rögzített, majd elsőként

örült a munka sikerének.
Aznap végre helyére került a
szentélyben a nagy Mária-kép
is, ráadásul a kórus falát

díszítheti a régi misszióskereszt.
Jenő József
prior atya

Országgyűlési választások eredménye
2014. április 6.
Sokéves hagyományunkhoz híven nyomon követhetik most is a Magvetés oldalain a közéleti szempontból meghatározó
választások eredményét falvainkban. Összehasonlítva az országgyűlési választáson a 11 települést, a lakosság létszámához
viszonyítva a legtöbben Szorosadon (74,4 %) jelentek meg, a legkevesebben (42,18 %) Kapolyon. Tíz falunkban a keresztény értékrendet propagáló FIDESZ–KDNP került ki győztesen a szavazásból, Zicsen, Kárában, Somogymeggyesen,
Kapolyon jelentős fölénnyel. A JOBBIK szimpatizánsai számottevőknek mondhatók Kerekiben, Kapolyon, Miklósiban és
Törökkoppányban.
Település

Névjegyzékben
Szavazáson
szereplők száma megjelentek száma

Miklósi
Kapoly
Kára
Kereki
Pusztaszemes
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogymeggyes
Szorosad
Törökkoppány
Zics
Összesen:

186
550
48
465
315
132
172
415
87
348
293
3011

FIDESZ–KDNP

120 (64,52 %)
232 (42,18 %)
34 (70,83 %)
272 (58,49 %)
195 (61,90 %)
71 (53,79 %)
74 (43,02 %)
202 (48,67 %)
65 (74,71 %)
185 (53,16 %)
150 (51,19 %)
1600 (53,14 %)

60
125
22
114
78
29
38
103
20
70
95
754

JOBBIK

37
56
2
95
35
16
8
44
19
45
22
379

MSZP–
EGYÜTT–DK–
PM–MLP
8
40
8
49
68
21
17
40
23
55
19
348

04. számú országgyűlési egyéni választókerületi eredmények
Siófok
OGY. képviselő jelölt neve
Witzmann Mihály
Harangozó Gábor István
Berkes Gábor

Párt megnevezése
FIDESZ–KDNP
MSZP–EGYÜTT–DK–PM–MLP
Jobbik

Elért szavazatok száma
18591 (46,76 %)
9926 (24,96 %)
7838 (19,71 %)
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BÉRMÁLÁSRÓL
Keresztelkedésünkkor Jézus
csodálatos kegyelmi közösségébe hívtak és fogadtak be bennünket. Régen volt. Szüleink,
keresztszüleink tettek akkor
ígéretet keresztény nevelésünkre, példaadásukra.
A bérmálás nem csak elfogadást, passzivitást jelent. Itt már
küldetésről van szó. Krisztus
szavának felnőtt figyeléséről,
tenni akarásról. Személyes
döntésről, hogy a megismert
keresztény tanítást életté akarjuk váltani. Úgy befogadni a Szentlélek kegyelmét, hogy az
tényleg életté válhasson bennünk. Változást akar az Úr az
éltünkben, javulást, jobbítást. Felajánlja hathatós segítségét,
belső lelki erejét, amely, mint a tűz képes lenne lángra lobbantani a körülöttünk élő kényelemszeretetében eltespedt világot.
Ki érti ezt meg?
A Pünkösdöt az Egyház születésnapjának is mondjuk. A
Szentlélek eljövetele átalakította az együtt imádkozó apostolok
belső világát. Felmérhetetlen bátorságot és képességeket adott
azoknak az egyszerű galileai embereknek, hogy tanúi legyenek
az Evangéliumnak, Jézus Örömhírének: Isten szereti az embert,

Krisztusban életét adta értünk, a bűn, a szenvedés és a halál
kilátástalan homályából és vergődéséből kiszabadított, boldog
életre, együttműködésre, üdvösségre hív.
A „fellelkesült” apostolok indultak… hirtelen nem tanult
nyelveken kezdtek beszélni… az emberek rajongva követték
őket… Aznap mintegy háromezer lélek megtért (ApCsel 2,41).
Az apostolokat hallgatókban azonnal megfogalmazódott a kérdés: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?” … Lángolt a
hitük…

Amikor a zarándokok viszszaindultak
Jeruzsálemből
hazájukba, elindult velük a
kereszténység terjedése is. Aki
figyel Jézusra, tanítása szerint
él, megtapasztalja segítségét.

Bérmálkozók, zárójelben a választott bérmanevükkel Törökkoppányból: Bacsi
Richárd (Márk), Berta Szimonetta (Viktória), Kovács Dávid (Tamás), Márkus Mónika
(Natália), Ondó Gergő (Bálint), Polyóka Bernadett (Katalin), Simonics Tamás (Gergely),
Szili Kinga (Izabella), Szorosadról: Steinbacher Stefánia (Cecília), Varga Balázs (József),
Somogydöröcskéről: Tóth Veronika (Viktória), Miklósiból: Balha Cintia (Brigitta), Erbár
Martin (Richárd), Katalin Petra (Kinga), Zicsről: Hargitai Tímea (Natália), Hargitai
Zsuzsanna (Rozália), Knapp Vivien (Fruzsina), Koppányszántóról: Erdélyi Orsolya
(Mónika), Horváth László (Márk), Horváth Szilveszter (Péter), Juhász Edina (Zita),
Értényből: Horváth Rita (Veronika), Orsós József (Márk), Orsós László (Kornél),
Somogyegresről: Lakatos Benjámin (Máté), Márkus Evelin (Fruzsina), Virányi Patrícia
(Zsófia), Kapolyról: Specker Szilveszter (Péter), Pusztaszemesről: Herczeg Péter (István),
Kiss Martin (Kornél), Budapestről: Boldizsár Lili Katalin (Rita)
(Fotók: Zoltán Péter)

Az idén Pünkösdhétfőn,
június 9-én tartottuk körzetünkben a bérmálást a törökkoppányi templomban. 31 fiatal kérte
megyés püspök atyánktól a
keresztény nagykorúság szentségének kiszolgáltatását. Megvallották a hitüket. Hallottuk,
akik ott voltunk a szép ünnepen
a zsúfolásig megtelt templomban. Tetteiket ezentúl bizakodva figyeljük: mennyire komoly
a szavuk, az ígéretük. Számíthat-e rájuk az Egyház?
A szentmisén egy bátor,
elköteleződő fiatal papság felé
lépésének állomását is láthattuk. Molnár Ákos, szerzetes
közösségünk tavaly fogadalmat
tett tagját a püspök atya lektorrá avatta. Átadva neki az evangéliumos könyvet, megbízást is
kapott a templomi liturgiákban
való aktív részvételre. Kísérjük
imádságunkkal az ő lelki fejlődését is!
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Emlékoszlop avatás
2014. június 7-én a törökkoppányi Cseszmei-erdőben emlékoszlopot avatott az 55 éve alapított Íjász Vadásztársaság.
A szépen kitisztított erdőrészben, hatalmas kőrisfák alatt áll
a törökkoppányi Vincze György által faragott mementó. Ezzel
szeretnénk emléket állítani a vadásztársaság több, mint fél
évszázad alatt elhunyt tagjainak.
Ha a környék vadgazdálkodásának múltjába tekintünk megemlíthetjük, hogy a 2. világháború előtt a földbirtok jogán
vadásztak a területen. Így például a marosdi és a döröcskei
erdőben gróf Hunyadi Ferenc. Ő bérelte a törökkoppányi határban levő erdő vadászati jogát is, amely a Veszprémi Püspökség
tulajdona volt. Ezekben az erdőkben már némi vadgazdálkodásról is lehetett beszélni. Több sózót, etetőt, dagonyát létesítettek,
vadföldet is műveltek. Hunyadi gróf úr az erdészek mellett
vadőröket is alkalmazott. E régmúlt idők emlékeit őrzi a
„Hunyadi-ház” és a „Richter-nyiladék”.
Az Íjász Vadásztársaság tíz taggal, 1959. júliusában alakult.
Az alapító tagok közül jelenleg csak Váry József él.
Az akkori vadászterület négy somogyi község, Somogyszil,
Somogydöröcske, Szorosad, Törökkoppány, valamint négy
Tolna megyei község, Koppányszántó, Szakcs, Lápafő és
Várong határában helyezkedett el, 6400 hektár területen.
A vadászati eredményeket
gímszarvasnál 1959 óta ismerjük. 1968-től már évente 6-8,
néha 9 bikát is lőttek, köztük
akadt aranyérmes is. A dámszarvas és őzbak terítékadatokat is nyomon követhetjük a
régi vadgazdálkodási üzemterv
trófea
nyilvántartásából.
Köztük is akadnak arany- ill.
ezüstérmesek a területről.
Vadásztársaságunkban régi
hagyomány, hogy a tagsági jog
apáról fiúra, nagyszülőről unokára száll. A múlt arra kötelez
bennünket, hogy őrizzük meg a
ránk hagyott örökséget, és azt
egykor majd továbbadhassuk a
jövő generációjának. A vadásztársaság létszáma a megalakulás utáni években lassan emelkedett. Ma 42-en vagyunk.
Vadászterületünk – kissé megváltozott határvonallal – de a
régivel azonos helyen, 5943
hektár területen helyezkedik el.
Kiállta az elmúlt 55 év viharát.
Éppen a felállított emlékhely – a Cseszmei-völgy
Birkás-híd közeli része – jelentős természetvédelmi értékkel is bír. A kora tavasszal nyíló, apró kék virágú védett
hagymás növény, a ligeti csillagvirág (Scilla vindobonensis) tömegesen virít a nagy fák alatt, ezért az újonnan
létesített emlékhely megérdemelné a hivatalosabb természetvédelem odafigyelését is.
Szerk.

Az ünnepségen közel 150-en vettek részt. Kemenszky Péter,
a Somogy megyei Vadászkamara titkára üdvözölte a szövetség
elődök iránti tiszteletének „nemes cselekedetét”. Az emlékoszlopot dr. Ádámfi Tamás és Matesz Pál, az Íjász Vadásztársaság
rangidős tagjai leplezték le, majd Galbavy Jenő József prior
atya szentelte fel.
Jenő atya a korunkban kiveszőben levő „szent” értékéről
beszélt. Olyan elkülönített helyekről és jelekről, amelyek túlmutatnak a látható világon, elgondolkoztatnak, s a leglényegesebb dolgok felé irányítanak bennünket.
Jó lenne, ha a vadásztársak és a kirándulók ha erre járnak,
egy kicsit megállnának, emlékeznének az elődökre, s ahogy az
ünnepségen a 35 felolvasott elhunyt neve hallatán odatettek
egy-egy tölgyfatöretet az oszlop lábazatára, úgy ez idővel szokássá válna.
Varga György
az Íjász Vadásztársaság elnöke
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NAGYPÉNTEK

MAGVACSKA

Az idei húsvét sokáig emlékezetes marad. Amikor a miklósi
templomban a szertartás közben nagypénteken elsötétült előttem a világ, s összeestem az oltárnál, hirtelen nagyon nem értettem a dolgokat.
Néhány perc múlva eszmélődni kezdtem, addigra a miseruhát már lefejtették rólam, aggódva emelgettek, szólongattak, kikísértek a sekrestyébe, orvosért szaladtak. Ilyen még nem volt.
Az először komolyan ministráló Milán odaszaladt az édesanyjához a padba, hisz álmában sem gondolta, hogy ilyen veszélyes dolog az oltárszolgálat. Döbbent csend jelezte a templomban a hétköznapok szokásrendjét megtörő váratlan eseményt.
A doktor úr néhány percen belül kiért, vizsgált, kérdezgetett.
Nem infarktus, nem agyvérzés. Kicsit jobban lettem, s vissza
akartam menni, de az orvos fekve marasztalt. Szerencsére Ákos
testvér a próbákon ott volt, rábízhattam a szertartás folytatását.
Csak napokkal később, a hányás, a szűnni nem akaró magas
láz, a növekvő koordinációs zavarok során a kórházban jöttek
rá az igazi súlyos betegségemre. Agyvelőgyulladás, talán kullancscsípéstől.
Próbálva keresztény módon,
a keserű tényeken túllátva a
miértekre keresni
a választ, csak
lassan oszlott az
érthetetlenség.
Betegségen,
szenvedésen
keresztül sokunkat nevel az Úr.
Sokak aggódó szeretete és együttérzése hamar feltűnt ápolóimnak. – Kicsoda maga, hogy ennyien látogatják? – kérdezték
már másnap.
Naponta nem egyszer tízen is álltak betegágyamnál, számtalanszor telefonon érdeklődtek. Megtudtam, hogy több falunkban szervezetten, sokan imádkoznak a gyógyulásomért. Jenő
atya a következő
látogatásakor
nagy
dossziét
adott át: – A gyerekek rajzolták
neked,
hogy
minél előbb gyógyulj
meg.
Amikor elment,
lassan újra végignéztem a rajzokat, olvastam a
küldött leveleket. Még a „legnehezebb” osztály tagjai közül is
néhány könnyfacsaróan írt: – Atya, ne haragudjon ránk…, ígérem jó leszek, csak gyógyuljon meg, és jöjjön vissza hittant
tanítani!
Nocsak, a szigorúságom ellenére, ha baj van, megszólal a
szív és a lelkiismeret hangja? Kórházba kell kerülnöm, hogy ezt
megtapasztaljam? Még ha a helyesírással bajok is vannak, a
szív hangja helyesen szól, s ez utóbbinak nagyon örültem.

Hittansarok

Imre atya

Ne felejtsétek el a nyári szünetben Jézus nem megy szabadságra! Vár benneteket vasárnaponként a templomban. S,
hogy a tanult hittanismeretek se felejtődjenek el, ezt a
néhány rejtvényt oldjátok meg!
Alsósoknak: A jelenlegi pápa, Ferenc, a 266. pápa az egyház
történetében. Ha kiegészíted a szavakat és a beírt betűket
összeolvasod, megtudod, hogy ki volt az első.
P
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Egyszer Péter apostol megkérdezte Jézustól, hogy „Uram,
hányszor kell megbocsátanom annak, aki megbántott? Talán
hétszer?” Jézus válaszát megtudod, ha az alábbi rejtvény
minden harmadik betűjét összeolvasod.

Megfejtés: ______________________________________
_______________________________________________
Felsősöknek: 1. Rakd sorba az egyházi év ünnepeit!
Szeplőtelen fogantatás Vízkereszt
Pünkösd
Virágvasárnap
Húsvét
Nagypéntek
Mennybemenetel

Nagycsütörtök
Karácsony
Urunk megkeresztelése

2. Keresd meg az elrejtett szavakat – vízszintes irányban
jobbról balra és balról jobbra olvasva! A maradék betűkből
újabb megfejtést kapsz. Beküldendő a 7 megtalált szó és a
fő megfejtés. (Bérmálkozók előnyben!)

(Hitvallás nyomán)
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Marokszedők, masinálók
Az idén a korai tavasznak, meleg időjárásnak köszönhetően
már csaknem két héttel Péter-Pál ünnepe előtt elkezdték az aratást. Legtöbben csak csodáljuk az aranyló gabonatáblákat, óvatosan kerülgetjük az országúton a kombájnokat, s a hírközlő
eszközökből értesülünk, hogy áll az aratás, milyen lett a termés.
Szinte csak ennyi kapcsolatunk maradt azzal az évenként viszszatérő feladattal, amely a falusi ember számára a múlt század
elején a legnehezebb paraszti munka volt. Részt vett benne a
család apraja-nagyja. S bizony tényleg talpon kellett lenni
akkor látástól vakulásig – hajnaltól késő estig –, hogy az éves
gabona minél előbb biztonságos helyre kerülhessen.
Ma már csak elsárgult fényképeket nézegetve képzelhetjük
el, vagy a legidősebbeket beszéltetve hallhatjuk, milyen is volt
a „marokszedés” a kánikulában, a „masina-etetés”, „polyvahordás” az óriási porban. S amikor a klímaberendezések nélkül
sokszor hebegő, a napsugárzástól féltett nemzedékünk, munkától óvott ifjúságunk beleképzeli magát őseink helyébe, legalább
az álmélkodó tiszteletig jusson el, amikor a régi aratásokra gondol.
Néhány fotót mi is őrzünk levéltárunkban a nyári munkákról. A miklósi „marokszedő lányok” ha élnek, ma már dédmama korúak, pedig az ő fényképük még csak a téeszvilág elején,
1953-ban készült. Évekkel ezelőtt még sikerült azonosítani,
hogy kik is hajlongtak akkor a kaszások után. A pusztaszemesi
masinálók közül már csak keveset ismerünk; őket még 1944ben örökítették meg.
De milyen feladatokat adott a kézi aratás? A Zics története
könyvünkben részletesen leírtuk Havasi István 1980-as évek
elején papírra vetett visszaemlékezései alapján a „paraszti sors”
mindennapjait.
Ha nem készítettek aratás előtt zsup kötelet, akkor hajnalban
álltak neki a kötélcsinálásnak, amíg a harmattól még gyöngébbek voltak a gabonaszárak. Főként árpánál használtak – hosszú
szárú rozsból font – zsup köteleket, a búzát saját anyagába
kötötték. A feleség otthon elkészítette az egész napra való élelmet és mire a harmat elszállt, már ő is kiért a mezőre. A férfiak
kaszával vágták a rendet, az asszonyok marokba szedték a learatott gabonát, ha gyerek is segített, ő a kötelet terítette. Ha nem
volt külön kötélterítő, akkor az asszony a derekára kötötte a
köteleket, és maga terítette esetenként. Ha idősebb nagyszülő
bírta még a munkát, akkor ő kötözte össze a kévéket, ha nem,
akkor a férj és a feleség végezte ezt is visszafelé menet. A nagy
melegben a hűsítő italként cserépkorsóban kihozott vizet ittak,
amely kepelikba (kepék árnyékába) téve sokáig friss maradt.
Délben, ha az otthonhoz közel arattak, az asszony hazafutott az
ebédért, a férje addig kepézett, vagy kaszát kalapált. A jó ebéd-

Pusztaszemesi masinálás 1944-ben

MÚLTIDÉZŐ

Miklósi marokszedő lányok 1953-ban. Balról: Baumann
Etel, Baumann Magdaléna, Geiger Vera, Darázs Mária,
Steinbacher Margit, Keszi Irén, Steinbacher Magdaléna,
Darázs Ilona, Steinbacher Márta
hez már egy pint bor is járt. Ebéd után folytatódott a munka
tovább.
A részes aratók minden tizedik kepét (keresztet) kapták,
leginkább azon a parcellán, ahol a legjobb gabona termett. A
kepesort a parcella közepén rakták össze, azért hogy lóhúzógereblyével, vagy ennek híján tarlógereblyével a végén össze
lehessen takarítani mindent.
Az aratást követte a takarodás, a kepék behordása a cséplés
helyére. Ez is több emberes munka volt. Az aratórészt csak a
kepék teljes behordása után lehetett hazavinni. A szűrűbe beérve nagy gyakorlattal magasra rakták az asztagot.
A 20. század elején a korábbi – állati erőt kihasználó – lóhúzó járgány helyett gőzgépekkel és benzinmotoros garnitúrák
segítségével csépeltek. Ezek már tökéletesen, tárolásra vagy
eladásra kész állapotba tisztították a gabonát. A masináláshoz
kellett egy gépész – akit hozzáértő, felelős emberként ismert
mindenki –, két etető, négy zsákos, három kévedobáló, a cséplőgépen két lány vagy idősebb asszony, két szalma elszedő, akik
a petrencét rakták, három pár szalmahordó és két szalmakazal
rakó. A szalmahordóknak, amikor a kazal már magasodott,
deszkapadlón, trepnin kellett felvinni a petrencéket és oda tenni
a szalmát, ahova a kazalrakók rendelték.
A masinálást kalákában végezték: általában az egész utca
összeállt és közösen csépelték ki a gabonát, segítettek egymásnak, szolgáltatás nélkül. A gazda ilyenkor 6% részt fizetett a terményféleségek szerint a gépért. Többen az egész szezonra
leszerződtek a cséplőgép mellé, és ha az egyik helyen végeztek
a munkával, mentek a következőre. Ilyenkor a gazdának a terményből tíz százalékot kellett adni, de más dolga nem volt.
Ebből a géptulajdonosé lett 6%, a munkásoké pedig 4%. A masinálás hangos, poros, a gépen állók számára különösen veszélyes munkája eltartott szeptemberig.
A végső befejezés után szétmérték a munkások között a
fizetségként elkülönített gabonát. A polyvahordók és a kéveadogatók fél részesek, a többiek egész részesek voltak. Az etetők
még külön díjazást kaptak. A gép karbantartásáért, olajozásért,
zsírozásért, tisztításért még két mázsa búzát mértek nekik a többiekén felül.
Az összkereset szétosztásakor rendszerint a géptulajdonos
áldomást adott/fizetett a munkásoknak. Felszabadult tánccal,
mulatsággal ünnepelték a cséplés befejezését.
Dr. Sipos Imre

itünket mindig erősíti
a komoly, tanult
emberek hitvallása.
Dr. Csókay András: Agysebészet rózsafüzérrel című könyvecskéje is erőt adó olvasmány. A Szent István Társulat
kiadásában megjelent írás
alcíme: Vallomások útközben.
Életének őszinte Isten keresését osztja meg a szerző az olvasókkal. Nem fél attól, hogy
élete negatív irányú szakaszáról is beszéljen, elbizonytalanodásáról, személyes hitének
átélt kríziséről.
Amit megtapasztalt: Krisztus jelzett életében, megmentette családját, s az őszinte ráhagyatkozásban tényleg új
módon teljesedett ki keresztény sorsa. A komolyan vett
imádságos életében megtapasztalta Isten feltárulkozó
segítségét, a legnagyobb műtéti kihívások esetén is. Ezekben a helyzetekben elengedhetetlennek tartja a személyes, mély imádság során
Istentől kapott útmutatásokat.
Egy agysebész munkája
során elkerülhetetlenül találkozik a halállal is. Teljes meggyőződéssel vallja, hogy a
tudását csak mélységes alázattal művelheti. Tudja, hogy
a kókler nem az, aki keveset
tud, hanem az, aki magáról
többet hisz, mint aki valójában.

H

KÖNYVAJÁNLÁS

ANYAKÖNYVI HÍREK

Jézust követve nekünk is
ingyenesen, teljesen át kell
adni, meg kell osztani tudásunkat
embertársainkkal,
egyébként csak ostoba, görcsös ragaszkodás lesz minden
értelmi képességünk.
Segíti a hitünket, ha végig
gondoljuk, hogy hiteles
emberektől halljuk a hit igazságait. Az emberi nagyképűséget szükségszerűen a felejtés süllyesztője várja. Hol
vannak a nagy világhódítók,
hírességek? Hol van Ramszesz, Nagy Sándor, Augusztusz császár? Vagy hol lesz
éppen Rolling Stones száz év
múlva? Pedig csak Rióban
egy millióan látták őket szuperkoncertjükön. John Lennon mondta: „Már híresebbek
vagyunk, mint Krisztus”. Hol
van már John Lennon?...
Tény, hogy vasárnaponként hazánk népéből többen
mennek szupermarketekbe,
mint templomokba. Feltehetően egy politikai nagygyűlésen, vagy egy jeles focimecscsen többen vannak, mint
ahány emberrel Jézus földi
működése során találkozott.
És mégis: Jézus szelídségével a világmindenség értelmét adja meg idők fölött.
Mert meghalt bűn nélkül, és
ígéretét megtartva feltámadt,
legyőzte a halált. Csendesen
nyújtja felénk a kezét, hogy
belé kapaszkodva életünk
értelmet nyerjen.
Szerk.

2014. I. negyedév
Keresztelés és esküvő 2014. év első negyedévében
a 11 falunk területén sajnos nem volt.
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: özv. Szabó Györgyné
sz. Dezső Margit (82 é. – febr. 20.) (Törökkoppány); özv.
Forró Gyuláné sz. Takács Mária (66 é. – márc. 5.)
(Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Horváth Tamás (28 é. – márc.
19.) (Somogyegres),
Kapolyi plébánia területén: Szende László (76 é. – jan. 2.)
(Kapoly); Dobos Istvánné sz. Lukács Edit (76 é. – jan. 12.)
(Somogymeggyes); özv. Geiger Ferencné sz. Tóth Teréz (79
é. – márc. 23.) (Kereki); Domoszlai István (59 é. – márc. 24.)
(Kapoly) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

Túrmezei Erzsébet:

Mindig csak adni
Az öreg kút csendesen adja
Vizét… így telik minden napja.
Áldott élet ez! – fontolgatom.
Csak adni, adni minden napon!
Ilyen kúttá kell lennem!
Csak adni teljes életemben!
Csak adni? terhet is jelenthet.
Jó kút, nem érzed ezt a terhet?
Belenézek… tükre rám ragyog:
„Hiszen a forrás nem én vagyok,
Árad belém! Csak továbbadom
Tisztán, vidáman és szabadon.”
Hadd éljek ilyen kút életet!
Osszak áldást és szeretetet!

Simon András grafikája

Nem az enyém. Krisztustól kapom
Egyszerűen továbbadom.
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