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Titeket is üldözni fognak…
Jézus jövendölte így a követőinek kétezer évvel ezelőtt.
Napjainkban a hírközlő eszközök vezető helyen közlik az iszlám országokban történő véres eseményeket. Úgy véltük, a vallásháborúk kora lejárt, de sajnos tévedtünk. A világon leginkább
üldözöttek a keresztények, különösen azokban az országokban
ahol a társadalom életét az iszlám törvényei határozzák meg.
Mintegy kétszázmillió keresztény életét vagy szabadságát
fenyegeti veszély, kényszerül menekülésre. „Észak-Korea kommunista diktatúrájában dúl minden vallás legkeményebb üldözése. Szaúd-Arábia a ‘ranglista’ második
helyezettje. Afganisztán, Szomália, Irán és a
Maldív-szigetek területén egyáltalán nem
beszélhetünk vallásszabadságról. Pakisztánban és más muzulmán országokban nemcsak a kormány, de sokszor a szélsőséges
vallási irányzatok is lehetetlenné teszik azok
életét, akik meg akarják vallani keresztény
hitüket.” (Új Ember, 2014/34. sz.)
Ha egy muzulmán keresztény hitre tér,
megölik. Az iraki keresztények tízezrével
próbálnak menekülni. Az Iszlám Állam
nevű szélsőséges iszlamista szervezet
Irakban felgyújtotta a templomokat, a városokat „keresztényteleníti”.
Messze vannak. Mi közünk ehhez? Elég
ha szörnyülködünk egy kicsit a hírek hallatán? Miért bolondult meg így a világ?
Segíthetünk egyáltalán?
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia – osztozva Ferenc pápa aggodalmában –
tízmillió forint gyorssegélyt küldött Irakba, hogy a karitászon
keresztül segítsék a különböző helyszíneken a már több mint
egymillió üldözöttet.
De most egy kicsit nézzünk a jelenség mélyére! Sajnálatosan
megállapíthatjuk – s ne kerteljünk, a környezetünkben is látjuk
–, hogy az igazi keresztények kisebbségbe kerültek. Nagyon
kevesen vannak, akik komolyan veszik Krisztus tanítását, képesek áldozatvállaló hűségben élni családjukban, rendszeresen
templomba járni, keresztény hitüket élni. A korábban oly
mesésnek tűnt Nyugat már a keresztény gyökereit is letagadja.
El is veszti identitását.
Az eredmény számokban: Európa népességének növekedése
1990-től napjainkig a muzulmán bevándorlás következménye.
A francia családokban átlagosan 1,8 gyermek esik egy családra.
Ugyanez az érték a Franciaországban élő muzulmánok esetében
8,1 gyermek családonként! Franciaország déli részén, ahol
hagyományosan a legnagyobb a keresztény templomok száma,
ma több a mecset, mint a templom. Franciaországban jelenleg a
20 év alatti fiatalok 30%-a muzulmán. Jóslások szerint, ha ez a
tendencia folytatódik, Franciaország 40 éven belül muzulmán
köztársaság (ha egyáltalán megmarad köztársaságnak?) lesz.

Ami a középkorban nem sikerült az oszmán haderőnek – legfőképpen hazánk fiainak hős ellenállása miatt – karddal, az a 21.
században fegyverek nélkül, csupán a gyermekeik vállalásával
sikerülhet. Krisztusát vesztett, élvezethajhászó nemzetek, a
„meleg” és „szingli” életforma propagálásával a saját sírjukat
ássák.
Az utóbbi 30 évben Nagy-Britannia muzulmán népessége 82
ezerről 2,1 millióra szaporodott. Abban az országban jelenleg
több mint ezer mecset van, sok közülük átalakított régi (katolikus) templom. Hollandiában az újszülöttek
50%-a muzulmán. Oroszországban néhány év
múlva a hadsereg 40%-a lesz muzulmán.
A német kormány azt nyilatkozta, hogy a
német etnikumú lakosság számbeli csökkenését
nem lehet megállítani. 2050 körül Németország
iszlám állammá válik.
Kadhafi, líbiai vezér mondta állítólag: A
jelek arra utalnak, hogy Allah hatalmas győzelmet tartogat az iszlámnak Európában.
Jelenleg Európa területén hozzávetőlegesen
20 millió muzulmán élhet. Magyarországon a
legtúlzóbb becslések szerint sem éri el számuk
a 30 ezret, aminek több mint 90%-a bevándorló. Az összlakosság arányához mérten nálunk él
a legkevesebb muzulmán.
Az iszlám missziói karakterű vallás.
Hitvallása egyoldalú, ezért nem természete a
dialógus. Amikor Mohamed a 7. században
megalapította, kapcsolatban volt a két nagy vallással – a kereszténységgel és a zsidósággal –,
bár azoknak nem teljes tanítását élő egyszerű emberektől szerezte információit. Így bekerültek a Koránba evangéliumi utalások, felbukkan benne József, Mária és Jézus, de még a
Keresztelő is – csak nagyon másképpen, mint ahogy azt mi,
igazhitű keresztények valljuk.
Békében kell élnünk a világban akkor is, amikor nem könynyű a párbeszéd. Vannak azért közös pontok az iszlám viszonylatában is. Ilyen az egyistenhit, Isten akaratának követése (mint
legfőbb feladat), Jézus és Szűz Mária elismerése, hit a végső
ítéletben.
Azt mondják sokan, az iszlám korunkban azt éli át, mint amit
a kereszténység a reformáció évszázadában. Irányokra, felekezetekre, szektákra szakad. Számos esetben fanatikus, terrorcselekedetektől sem riad vissza némely vallási közössége. S a mást
semmibe vevő fanatizmus nagyon veszélyes a világra.
Mi hisszük, valljuk és tudjuk, hogy az emberiséget csak az
mentheti meg, ha komolyan veszi Krisztus szavát, ha képes
életében a legnagyobbnak a szeretet parancsát tekinteni. Ezt
sajnos Mohamed nem értette meg, közülünk pedig sokan elfelejtették…
Imre atya
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TESTVÉREINK, A SZENTEK
Boldog VI. Pál pápa (1897–1978)
Ferenc pápa tavasszal jelentette be, hogy ez év október
19-én tiszteletreméltó VI. Pál pápát a boldogok közé emeli.
A Szent XXIII. János pápa által elkezdett zsinatot folytató
egyházfő rendkívül sokat tett a világban a népek között
tapasztalt feszültségek enyhítése érdekében, és az elszakadt
keresztény testvérekkel való kiengesztelődés elősegítéséért.
Péteri szolgálatát az Anyaszentegyház hitének bátor megvallása és hirdetése jellemezte minden ember felé.
Püspöke Rómába
Giovanni Battista Montini
az észak-itáliai Bresciától küldte tanulmányai
néhány kilométerre fekvő folytatására, ahol
Concesióban született 1897. jogi és bölcsészeti
szeptember 26-án. Apja ügy- irányokban képezte
magát.
védként a helyi katolikus szer- tovább
vezetek élén állt. Elkötelezett 1924-ben visszatérharcosa volt a keresztény érté- ve Rómába megkek képviseletének a politikai kezdte a mintegy 30
élet területén, és ezért a bres- éves szolgálatát a
ciai katolikus napilap igazga- szentszéki diplomátójaként is sokat tett. Hithű- cia területén, egyre
sége életreszóló hatással volt fontosabb pozíciókfia gondolkodására. „Apám- ban szellemi képesnak köszönhetem a bátorság ségei és nagy munpéldáját, hogy ne fogadjuk el kabírása érdemeszolgaian a rosszat, és hogy ként. 1944-től már
soha ne helyezzük az életet az helyettes államtitsegítette
élet értelme elé.” Édesanyja kárként
méltó társa volt férje tanúság- XII. Pius pápa muntevő életének, megteremtve a káját, akivel együttcsaládi lét hitet sugárzó mele- működve csendes
gét. „Apám és anyám szerete- de annál hatékotének, az ő egységüknek nyabb karitatív teköszönhetem az Isten és az vékenységet végzett
emberek iránti szeretetemet.” a hadifoglyok, a zsiA fiatal Giovanni középfo- dók, a hontalanok és
kú tanulmányait a bresciai sebesültek mentése érdekéjezsuita kollégiumban kezdte, ben.
de gyenge egészsége miatt
1954-ben Milánó püspöki
magántanulóként folytatta. A székét bízta rá a pápa, s ezzel
gimnázium után a helyi sze- a katolikus egyház legnaminárium kispapjai közé gyobb lélekszámú egyházmejelentkezett. Tartósnak bizo- gyéjének irányítását adta felnyuló gyenge alkata miatt adatául. Ő pedig példás
tanulmányait a szemináriu- főpásztorként azon volt, hogy
mon kívül végezte, de tanárai közel legyen az egyszerű
megelégedésére komoly hiva- emberek valóságos helyzetétástudattal. Már a felkészülés hez, problémáihoz. Mindenéveiben is kitűnt alapos kivel kapcsolatba lépett:
műveltségével, olvasottságá- papokkal, világiakkal és minval. Felszentelésekor apostoli denekelőtt a munkásokkal.
buzgóságtól hajtva fogalmaz- Prédikációs útjain a társadata meg életének célját: lom szinte valamennyi rétegét
„Szeretném megtalálni Krisz- felkereste, üzemekben és kultust fiatalos és szenvedélyes turális szervezeteknél, művészeretettel, és azzal az ígéret- szek és vállalkozók előtt valótel, hogy testvéreim képében di missziós feladatot végzett.
Egész életével az evangélium
keresem őt.”

hirdetésének sürgősségére
figyelmeztetett a világban.
Szent XXIII. János pápaságával az Egyház a kiengesztelődés, a világgal való őszinte
párbeszéd útjára lépett. A II.
Vatikáni Zsinatot e cél jegyében hívta össze János pápa,
melyet befejezni azonban már

nem tudott. Utódául 1963-ban
Montini bíborost választották,
akinek bátorsága és bölcsessége – amivel a zsinati munkát
folytatta és azt az ökumenizmus útján tartotta – áthidalta a
XXIII. János halálát követő
bizonytalanságot. Sőt, azt
lehet mondani, hogy VI. Pál
pápa – aki nem véletlenül a
népek apostolának nevét vette
fel – egész pápaságát az egyedül Krisztusban megvalósítható egység különböző útjainak keresése jellemezte.
Ennek érdekében egyszerű és
őszinte gesztusaival igyekezett Jézus szeretetét közel
vinni az emberekhez. Ő vezette be azt a szokást, hogy idegen országba érkezve a pápa
megcsókolta az illető ország

földjét. Tiaráját – díszes koronáját – eladva a szegényeket
támogatta, a hordszéken történő pápai bevonulást eltörölte.
Végakaratának megfelelően
halála után testét egyszerű
fakoporsóba tették, ráhelyezve az evangéliumos könyvet.
Személyesen akarta az
evangélium örömhírével megajándékozni a világegyház
legtávolabbi pontján élőket is,
ezért – a pápák közül elsőként
– kereste fel mind az öt földrészt. Szentföldi zarándokútján végigjárta Jézus életének
szent helyeit, ahol a vágyott
béke és a vallások közti szeretetegység megszületéséért
imádkozott. Zarándoklatának
fontos üzeneteként találkozott
– pontosan 50 éve – Athenagorasz ortodox pátriárkával.
Egymás megölelése kezdeti
gesztusa lett a másikban testvért látó szeretetnek. A keleti
és nyugati egyház szétválása
után több mint 900 évvel
átlépték az emberi meg nem
értés állította akadályokat.
A kiengesztelődésre való
törekvésének megnyilvánulásaként VI. Pál pápa azon volt,
hogy tárgyalásokat folytasson
a kommunista országok kormányaival. Emiatt gyakran
kényszerült nehéz döntések
meghozatalára, hiszen tárgyaló felei sokszor nem voltak
őszinték, és kijátszották a
pápa jó szándékát. Ennek ellenére egyes országokban, így
hazánkban is – bár nagyfokú
állami ellenőrzés alatt – elérte, hogy a helyi egyház végezni tudja elsődleges feladatát, a
szentségek kiszolgáltatását a
lelkek üdvére.
1978. augusztus 6-án VI.
Pál pápa élete utolsó pillanatáig, amíg beszélni tudott és
értelme működött, az Úr
imádságának kezdő sorát
ismételte: „Mi Atyánk, aki a
mennyekben vagy”. Urunk
Színeváltozásának ünnepnapja volt.
Boldoggá avatására október 19-én a Szent Péter téren
kerül sor, és ezzel a XX. század hitvalló egyházának ismét
egy bátor Péter-utódját tisztelhetjük a boldogok között.
Ákos testvér
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TESTVÉRFALVAK
Kereki és Kiskereki megállapodása
Néhány esztendővel ezelőtt Kereki elöljárói átutazóban voltak Nagyvárad irányából Szatmárnémeti felé, amikor a műút
mentén, a bekötőútnál megpillantották Kiskereki település névtábláját. Úgy döntöttek, tesznek egy kitérőt, és megnézik azt a
falut, amely szinte azonos nevet visel a lakhelyükkel. Így kezdődött a testvértelepülések közötti megállapodás története.
Az előzetes egyeztetések eredményeképpen 2014. augusztus
16-án délelőtt együttműködési megállapodást írt alá Nyíri
Sándor, a partiumi, Bihar megyei Kiskereki (román neve:
Cherechiu) és Csicsai László Viktor, a Somogy megyei Kereki
község polgármestere. A dokumentum lefed minden kiaknázható együttműködési lehetőséget mind gazdasági, mind kulturális,
illetve pályázati szinten is. Ez alkalomból jelen voltak
Kiskereki más testvértelepüléseinek delegációi is: a HajdúBihar megyei Kokad, a felvidéki Gömörhosszúszó, valamint a
Győr-Moson-Sopron megyei Veszprémvarsány tűzoltó egyleteinek egy-egy küldöttsége is, akikkel nemrégiben kötöttek a
kiskerekiek testvéregyleti megállapodást.
5 fős delegációnkat nagy tisztelettel fogadták, s meghívtak

A testvérfalvak polgármesterei
bennünket a Kiskerekihez tartozó Asszonyvására falunapi
ünnepségére is. Így tiszteletünket tehettük a községközpont
háborús emlékművénél, valamint a Kuthy Sándor esperes emlékére állított kopjafánál Asszonyvásárán.
Csicsai László Viktor
Kereki polgármestere

Megnyílt a Kereki IKSZT
mozaikszó rövidítése:
Integrált Közösségi
Szolgáltató
Tér.
Magyar kifejezés szerint a
valós tartalma olyan művelődési ház, amelyben a közösségi funkciók ellátása egy helyben történik. Ennek köszönhetően Kerekiben is egy épületbe került áprilistól az eddig
külön működő Internetkuckó
és a községi könyvtár is. A
faluközpontban felépült új
házat a Balatonföldvári
Kistérségért Vidékfejlesztő
Alapítvány
pályázatának
köszönhetően a Géri Kft. építette. Az átadásig azonban
hosszú, rögös út vezetett.
A Kereki Óvoda sajnálatos
megszűnését követően az
addigi képviselő-testület az
óvoda üresen álló épületét
szemelte ki az IKSZT számá-

A

ra. Azonban kiderült, hogy a
zsebkendőnyi telken fekvő
épület mérete nem bővíthető,
a templom miatti műemléki
környezet pedig a funkcionális átalakítást teszi megoldhatatlanná. Az útkeresés kapcsán jutottunk el egy, a faluközpontban lévő régi házhoz,
amely helyén épült meg végül
a modern szolgáltató központ.
A falak felépülése azonban
nem minden, azokat tartalommal kell megtölteni.
Az első lépések egyikeként
áttelepítettük a községi
könyvtár állományát. Ezután,
amolyan nyitórendezvényként, húsvéti készülődés keretében vidám tojásfestéssel és
kézműveskedéssel egybekötve vették birtokba az intézményt a kereki gyerekek. A
feladatmegosztás szerint, míg

a lányok előkészültek a tojásfestéshez, a fiúkkal átvonultunk az önkormányzathoz.
Mialatt a tojások a lábasban
főttek, a legények locsolóverset tanulgattak, valamint
összeírták a falu leányait,
hogy a hétfői locsolkodásból
senki se maradjon ki.
Vasárnap reggel a focipályán
elrejtett száz darab tojás megkeresése következett, amelybe
az ifjúság nagy vehemenciával vetette bele magát.
Az első, nagysikerű rendezvényt több játékos kézművesfoglalkozás, irodalmi est
és gyermeknapi mulatság
követte. A gyerekek készítettek ajándékot anyák napjára,
tartottak születésnapi ünnepséget. A próbaüzemet bezáró
ünnepélyes avatóra május 24-

én, a gyermeknappal egybekötve került sor. A gyerekeket
rendőrautó bemutató, játékos
ügyességi versenyek, a Kiskondás együttes, a „Bohóc az
egész család” produkció szórakoztatta. Az IKSZT és személyzete tevékenyen vett
részt falunapunk lebonyolításában, szerveztek rajzversenyt, pingpongversenyt, kirándulásra készülnek a nezdei
szoborparkba és az Allmantetőre, Somogy legmagasabb
pontjára. Elkövetkező feladataink közt szerepel a közép- és
az idősebb korosztály bevonása az intézmény munkájába,
hogy a település teljes lakossága magáénak érezhesse a
Kereki új létesítményét.
Csicsai László Viktor
Kereki polgármestere
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Táborozni jó!
Húsvéti súlyos betegségem hallatán a kapolyi ministránsokban felmerülő legnagyobb kérdés ez volt: – Jaj, akkor elmarad
a nyári tábor?
Istennek hála – bár a teljes gyógyulást hosszú folyamat eredményeként remélhettem –, július végére éreztem, hogy mégiscsak megszervezzük az idén is, nem kell aggódniuk a legjobb
ministránsoknak. Augusztus első hetében újra dugig lett pakolva az autónk, a sok szülői, nagyszülői aggódás szalámiban, szalonnában, főzni való kukoricákban, süteményekben realizálódott, végül alig fért be a táborlakók serege a sátrak, gumicsizmák és pecabotok mellé.
Mivel lógott az eső lába, igyekeznünk kellett a sátrak felállításával. Majd közös imával megkezdődött a 2014-es monostori
cserkésztábor. Megalakult a két őrs, s mivel a tavalyi résztvevők számára a számháború elhagyhatatlannak tűnt, ebéd előtt
még elkezdtük rendezni az idei „hadműveleti területet”. Előtte
két napja már lekaszáltam a csalánost, most a tereprendezés,
illetve a fedezékek, leshelyek, a „várak” kialakítása következett. Hamar beigazolódott a régi közmondás igazságtartalma:
„aki másnak vermet ás, maga esik bele”. Különösen, ha túl jól
álcázta valaki a támadók előrenyomulását megakadályozó gödröt…

A táborlakók idei élelmeztetéséről, a főzésről nővérem és
édesanyám gondoskodott. Már első nap délutánján felfedező
túrára indultunk. A mély patakmeder hosszú szurdokvölgyét
térképeztük fel, közben megtanulhattuk mi a különbség az erdei
pajzsika és a védett karéjos vesepáfrány, valamint a gímpáfrány
között. Meghódítottunk egy löszpiramist is. A legerősebbek egy
fotó erejéig „megtarthatták” a kidőlt öreg bükkfatörzset, s bár
Martin egyszer szederbe gabalyodva fejjel lefelé csúszott vissza
a patakmederbe, azért néhány karcoláson kívül más baja nem
lett.
Gondoltam, ennyi elég is volt az első nap a nyugodt éjszakához, de tévedtem. Csaknem 10 óráig folyt a sátrakban a lafaty,
hajnali ötkor pedig kezdődött megint. Közben még ki kellett állniuk a fiataloknak az első vihart is. Égzengés, villámlás, szél,
eső. Éjnek idején megtörtént az első „csoda” is. Este még váltig állítgatták, hogy egy sátorba legfeljebb két kiscserkész fér
el, aztán éjfélkor kiderült, hogy az első táboros pityergő Milán
még gyönyörűen el tud aludni a kettő között.
Reggel a főébresztők dupla adag vizet kaptak a nyakukra a
ciszternából, de ez – másoknál – csak a vidámságot fokozta.

Reggeli után egy kis hittanórát tartottunk, néhány bibliai történettel ismerkedtünk meg. Majd pár órás testedzés következett,
hiszen az eső miatt keletkezett vízmosásokba törmeléket szállítottunk, hogy a tábor végén ki tudjunk menni az autókkal.
A napok, mint mindig, gyorsan suhantak egymás után. A
patakmeder tavaly kezdett kitisztítását folytattuk, igazán jó
szolgálatot tettek a gumicsizmák, csak az volt a baj, hogy Ádáménak rövid volt a szára… Egy idő után Martinénak is. A sáros
ruhákat meg jó, hogy a kedves szülők csak napokkal később látták meg, kissé megszáradva. Egy viszont tény: a cserkész a sárban is tud vidám maradni…
Kiépített forrásunk csapja visszakerült a helyére, de nehezen
akart folyni a víz. Fújtuk, szívtuk teljes erővel, mégis csak alig
csordogált. Tavaly pedig sokkal jobban folyt!
– Majd én! – vett újabb nagy levegőt Martin, s bebizonyította, hogy nem véletlenül jöhetett el idén is a táborba. Rövidesen
megjelent egy termetes giliszta a csapnál. Ez okozta a dugulást.
Szájöblítés, nevetés, mehetünk tovább…
Sajnos csaknem mindennap eleredt az eső. Csak Peti és Előd
sátra bírta végig, a többi beázott. Újabb hosszabb kirándulásunkat és a tábortüzet is meghiúsította a sok csapadék, de a számháborút nem. A monostori belső játékok kerültek előtérbe.
Néhány méter madzaggal – illetve az ezekre alapozott furfangos feladatokkal – órákra le tudtam kötni a kis cserkészcsapatot. Fedett helyen tartottuk meg az idei fekvőtámasz és felülés
versenyeket is. S amikor
„Amerikából jöttünk” kezdődött, nemegyszer a rekeszizmokat is próbára tette a nevetés.
Jenő atya Elődöt a fafaragás
műhelytitkaiba is beavatta, Peti
az útépítés helyett inkább betársult a konyhai előkészítést
végző hadtápegység munkájába. Az őrsök között az idén is
fej-fej mellett folyt a verseny,
csupán egy ponton múlt a győzelem, de az is csak azért, mert
az egyik bűvész trükk megfejtéséért eggyel több pontot ajánlott fel a vesztes csapat. De én
azt hiszem, itt nem is lehet
vesztes, hiszen ezeken a napokon a vakáció garantáltan jól,
hasznos ismeretszerzésekkel, erőpróbákkal telt el. Az ebéd
utáni mélyebb beszélgetések tanulságaiból tán későbbre is
marad valami, s nem hiába áldozzuk mi is időnket a fiúkra.
Imre atya
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ANDOCS FELÉ, FÉLÚTON
A Magvetésben már többször írtunk a tihanyiak zarándoklatáról. Szeptember első
szombatja, immár 12. alkalommal részünkről az övék.
A Kisboldogasszony ünnepéhez kapcsolódó zarándoklat
célja, hogy a tihanyi hívek,
komppal a Balatonon keresztül, majd gyalog Szántódon,
Kőröshegyen, Kerekin, Pusztaszemesen, Kapolypusztán át
eljussanak Andocsra, a Szűzanya búcsújáró helyére. A
zarándoklat 2003-ban Csizmazia Bulcsú kezdeményezésével indult. Az évek folyamán szoros barátság kötődött
a tihanyiak és az érintett falvak hívei között.
A több mint 30 kilométeres
zarándoklat már kora reggel

kezdetét veszi. Menet közben
minden útba eső keresztet,
templomot meglátogatnak.
Már tradíció lett a falvakban,
hogy az útszélén, templomkertben étellel és itallal kínálják a zarándokokat. A tihanyiak elmondása szerint Pusztaszemes jelenti a mérföldkövet, ugyanis a település nagyjából félúton helyezkedik el,
így ide a déli órákban érkeznek. A helyiek mindig ebéddel, Jenő és Imre atyák, valamint Ákos testvér pedig lelki
táplálékkal várják őket – ez
idén sem volt másképp. A
falusiak szép számban jelentkeztek, hogy ők is részeseivé
szeretnének válni a szent cselekménynek. Nem mindenki
azzal, hogy gyalogosan a tiha-

Kereki keresztút
A templomba járó kereki hívek régi vágya teljesülhetett
augusztus végén. Az eddigi csupasz falakra felkerültek a képek.
2008-ban készültünk el a templom belső meszelésével, de sajnos néhány helyen – főként egy viharban az ablakokon becsorgó víz miatt – javítani kellett. Juhász Zsolt festő önzetlen segítése – hiszen még az anyagárat sem fogadta el munkájáért –
ismételten széppé varázsolta a templombelsőt.
Évekkel ezelőtt megkaptuk a vörsi plébániáról kiselejtezett,
több helyen sérült stációképeket. Láttam, hogy kisebb restaurálással még megmenthetők az olajnyomatok, s új keretbe téve
ismét méltó díszei lehetnek egy templomnak. A képeket kisebbre vettem, hiányosságaikat pótoltam a levágott darabok azonos
színű részeiből. Veszprémben készíttettük el az aranyozott, ízléses keretezést.
Imre atya és Király Sándor közreműködésével nemcsak a 14
stációkép került fel a falra, hanem a kórus mellvédjére Jézus és
a templom védőszentjét, Szent Annát ábrázoló, ugyancsak megtisztított és újonnan keretezett olajnyomatait is feltettük. Az
1870-es években készült két képet egykor még Elek Tamás adományozta a kereki templomnak.
A vasárnapi szentmisére érkezők már együtt gyönyörködhettek a megváltozott templombelsőben. Az áhítatot növelő

nyiakhoz társulva menjen el
Andocsra, hanem sokan az
odavándorlókat segítik.
Idén halászlével, gombapörkölttel és nyúlpaprikással
fogadtuk a régi ismerős zarándokokat. A halászlevet a
templomkertben készítettük
50 főre, amelyhez a halat
Krezinger László ajánlotta fel
Kerekiből, míg Baumann
Lászlóné gondoskodott a
nyúlpaprikásról, illetve a vegetáriánus menüről is. A sütemények és egyéb finomságok
Ács
Lajosné,
Csallós
Istvánné, Jánni Lajosné,
Horváth Mártonné, Gajdóczi
Tiborné, Pásztler Istvánné,
Baumann Zsoltné, Baumann
Lászlóné, Groszmann Istvánné, Johann Menyhértné és
Csicsa Istvánné jóvoltából
kerültek az asztalra.
Édesapám ötletéből útravalóként egy kis ajándékkal kedveskedtünk a zarándokoknak,
amelynek elkészítésében Rádi
Ferenc, a helyi pékség tulajdonosa és családja segített. Az
útravaló egy jelkép volt,
Krisztus testére és vérére
utaló cipó és bor formájában.
Aki még emlékezik a kenyérkészítésre talán tudja, hogy
hatvan cipót elkészíteni nem
kis feladat. Feri ennek ellenére kijelentette, hogy „Krisztus
testét pénzért nem adjuk”, így

tehát „vatikáni valutával”
honoráltuk a kedvességét. Az
ajándékokat kosarakban az
oltár elé helyeztük, ahol Jenő
atya megáldotta, majd szétosztottuk a zarándokok között, akik nagy örömmel fogadták és vitték magukkal az
útra.
A tavalyi évhez hasonlóan a
szemesiek idén is saját kereszttel csatlakoztak a zarándokokhoz. Köszönjük, mindenkinek
a segítségét és bízunk abban,
hogy jövőre még többen kapnak kedvet a zarándoklaton
való részvételhez.
Csicsa Dániel
Pusztaszemes

keresztút és a szentek képeinek keretezését a hívek karácsonyi
és húsvéti adományaiból tudtuk elkészíttetni. Nagyon köszönjük mindazoknak, akik a templom díszítésére nem sajnálnak
áldozatot hozni, a virágokra szánt adományokon felül erre a
nemes célra is adakoztak. Isten fizesse meg nagyvonalú templom szeretetüket!
Jenő József
prior atya
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Újabb könyvbemutató

MAGVACSKA

Kevés falu dicsekedhet azzal, hogy egy éven belül két könyv
is megjelenik történelmével kapcsolatban. Augusztus 15-én
délután 5 órára újabb könyvbemutatóra invitálták Törökkoppány lakosságát a polgármesteri hivatal dísztermébe.
A település nagy monográfiája után most a Megbélyegzetten – Kuláksors a Koppány-völgyében című könyvvel ismerkedhettek meg az érdeklődők.
Már a monográfiában is
tekintélyes rész foglalkozik a
környék háború utáni történéseivel, de az Életsorsok a XX.
században sorozat kis kötete
egy család személyes visszaemlékezései alapján különösen
az 1950-es évekre fókuszál.
Szándékunk volt, hogy közös beszélgetéssé alakuljon a találkozó, ezért a könyvben is megjelentettek mellett számos korabeli
dokumentumot is kézbe lehetett venni. A büntetőparancsok,
idézések, beszolgáltatási felhívások, beadási könyvek, „földfelajánlási” kuláklista, árverési hirdetmények mellett itt volt a
többszázezres példányszámban megjelentetett Sztálin írásait
tartalmazó könyv is. Különös érdeklődéssel forgatták az 1952es Kincses Kalendáriumot, amelyben Sztálin és Rákosi képei és
dicsőítése mellett sok fotó mutatta be a fejlődő szocializmus
vívmányait. Előtörtek a hatvan évvel ezelőtti emlékek, amikor
Törökkoppány határában is megpróbálkoztak a gumipitypang
és a gyapot termesztésével. Egymás után szólaltak meg a mára
csaknem elfelejtett kor képviselői.
– Én vagyok az utolsó élő kulák Törökkoppányban…
– Emlékszem, amikor súlyos beteg rokonunknak a pesti kórházba egy kis túrót és tejet vittünk fel, külön tanácselnöki engedélyt kellett kérnünk…
– Én még pontosan el tudom mondani azt a verset, amit az
iskolában Sztálin Józsefről tanultunk…
Ahogy a Törökkoppány monográfiájából szinte már nincs is
szabad példányunk, bízunk benne, hogy a Megbélyegzetten
kötet is eléri célját, sokan elolvassák majd. Bárcsak tanulna
belőle a világ, s a paragrafusok támogatása mögé bújva kevesek haszonszerzése ne tenne tönkre korunkban újabb egyéni és
családi sorsokat!
Imre atya könyvbemutatóját Varga György polgármester
jóvoltából süteményekkel, üdítő itallal tették bensőségesebbé.
Jenő József
prior atya

Hittansarok
Elkezdődött az iskola, az idén már 4 osztályban is osztályoznunk kell a hittan tudásotokat. A rejtvények is segíthetnek játékos formában a hitismeretek elsajátításában.
Ráadásul, a helyes megfejtők között még jutalmat is
kisorsolunk.
Alsósoknak:
Augusztus 15-e nagyon fontos a katolikus keresztények számára. Parancsolt ünnep. A rejtvényből megtudhatod, hogy
kire, mire emlékezünk ekkor. Indulj el a szürke betűtől és
haladj kifelé csigavonalban!

Felsősöknek:
Írd be a megfelelő sorokba a helyes szavakat. A kiemelt sorban lesz a beküldendő megfejtés.
1. Embertestvérünk más szóval, 2. Itt nevelkedett Jézus, 3. Az
egyház feje, az egyik apostol, 4. Az egyház éltetője és megszentelője, 5. A népek apostola, 6. Ádám és Éva ezt követték
el, 7. Az egyház látható feje, 8. Isten után kit kell legjobban
szeretnünk, 9. Az Úr napját …………………. meg!, 10.
Jézus más szóval, 11. A Biblia szó jelentése, 12. Evangélista
volt, 13. Ilyen jelzővel emlegetjük a Szűzanyát

(Hitvallás nyomán)
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MÚLTIDÉZŐ
Török mosdómedencék
törökkoppányi templom helytörténeti gyűjteményében
egy mészkőből faragott török mosdómedence is látható.
Fennmaradását annak köszönhette, hogy a törökök kiűzése után a nagy szegénység miatt hamar behozták a templomba. Az 1813-as főesperesi vizitáció jegyzőkönyve szerint a
templomban kifejezett keresztkút nincs. Helyette egy kőből való
török mosdót használnak, melyet fémtetővel zárnak le.
A két évvel későbbi – Kurbély György veszprémi püspök
által végzett – egyházlátogatás helytörténeti kutatás szempontjából igen értékes jegyzőkönyve is megjegyezte a törökkoppányi keresztelőkútról, hogy az eredetileg török mosdóedény
(lavatorium) volt. Guzsik Tamás 1980-ban megjelentetett munkájában (Törökkoppány és a Koppány völgy) még úgy gondolta, a 17. századi török mosdómedence a templomból átalakított
dzsámi előterében állhatott. A Törökkoppány monográfiájában
részletesen kifejtettük, hogy a helyi gótikus templom miért nem
működött dzsámiként. Az is ellene mond a dzsámihoz tartozó
mosakodó edény hipotézisének, hogy a mohamedánok az imádkozás előtti rituális mosakodáshoz csak folyóvizet használhattak, s ennek a mosdómedencének nincs túlfolyója. Feltehetően
tehát eredetileg a közeli török fürdőben funkcionált ez a tárgy
közel négyszáz évvel ezelőtt.
A Magyarországon talált törökkori mosdómedencék hazai
mészkőből készültek, alakjuk általában kocka, amelynek a két
elől levő függőleges élét lesarkították. Gyakran az oldallapjait,
de különösen a két lesarkított részt geometrikus vagy növényi
ornamentika díszíti. A koppányi díszítése viszonylag egyszerűbb: a lesarkított részen a peremtől nagyobb negyedgömbhöz
kapcsolódó kisebb félgömbből alul eredő, hosszan keskenyedő
osztott félkúp faragású. A medencék díszítés nélküli oldalukkal
a fürdő falához támaszkodtak. Ilyen – az eredeti rendeltetésének megfelelően elhelyezett – mosdómedencékkel Törökország
és a Balkán ma is működő számos fürdőjében találkozhatunk,
gyakran több is volt belőlük egymás mellett.
Pécsről is ismeretes a templomban később szenteltvíztartóként funkcionáló törökkori mosdómedence. A koppányihoz
hasonló faragású Szigetváron és Egerben látható. Csak a monográfia megjelenése után tudtuk meg, hogy analógiákat keresve nem is kell több száz kilométert megtennünk, hiszen a közeli Szakcs templomában is találhatunk egészen hasonlót.
Sajnos az évszázadokat jobban megszenvedte a Szakcsra
került mosdómedence. Az itt
bemutatott fényképen látható,
hogy díszítése több helyen
csorbult, de a 45 évvel ezelőtt
készült fotón (Dr. Horváth
Árpád: Szakcs mezőváros története című könyvben) még sokkal épebbnek látszott, amikor a
templomban szenteltvíz tartóként használták. A koppányival
teljesen megegyező díszítése,
kiképzése alapján feltételezhetjük, hogy ugyanabban a
műhelyben készült mind a kettő
egykoron, sőt az is lehet, hogy Szakcsi

A

Törökkoppányi (Zoltán Péter rajza)
ugyanaz az ember faragta. Mindkettő oldalán a sík felületeket
aprófogas vésővel alakították ki. De honnan és hogyan kerülhetett az a török mosdómedence Szakcsra? Lehetséges, hogy egykor az is a koppányi fürdőben funkcionált?
Ha valaki ma Törökkoppányból Szakcsra akar eljutni, úti
célját műúton csak 30 km megtétele után éri el. De valójában
Törökkoppány és Szakcs határa hosszan közös. Ráadásul a
török korban egy igen fontos útvonal indult a koppányi várból
a délebbi – szigetvári, pécsi – erősségek felé. Mind Törökkoppány, mind pedig Szakcs földrajzi név anyagában ismert közel
a somogy-tolnai határhoz a „csausz út”, a török hírnökök, csauszok útja. A 18. században ez a név többször mint fix vonal
szerepelt a Szakcs, Koppány és Szántó községek közötti határvitákban.
Szakcs az 1500-as évek elején még virágzó és népes mezőváros volt, de a hódoltság végére jóformán teljesen elnéptelenedett, elpusztult, középkori temploma is romokban hevert. Ma a
településen tudomásunk szerint a templomukban őrzött mosdómedencén kívül semmi más török emlék nincs. Nem ismeretes
sem török erősség, vagy bármely építészeti emlék, pláne fürdő
emléke Szakcson, ami megmagyarázná, hogy a törökök ott
használták volna a mosdómedencét.
A török hódoltság utáni évszázadokban élénk kapcsolat volt
Koppány és Szakcs között. Az 1749-es Visitatio Canonica kiemeli, hogy Koppányból a nép körmenetben minden évben
május 3-án búcsújárásra indult Szakcsra. Ismerhették tehát egymás gondját, baját, a nagy szegénységet. A jelenlegi szakcsi
templomot a régi írások szerint az 1730-as években készítették,
részben az ősi falak felhasználásával. Logikusnak tűnik, hogy
miután a törökkoppányiak a templomukba keresztelőkútnak a
közeli fürdő egyik mosdómedencéjét bevitték, a feltételezett –
ugyanolyan faragású – másikat az egyik szakcsi búcsújárásukkor feltették a szekérre és átszállították az ott épült új templomba. Könnyen lehet, hogy először ott is keresztelőkútnak szánták
és csak később – „rendes” keresztelőkút beszerzése után –
alkalmazták szenteltvíztartónak.
Dr. Sipos Imre

KÖNYVAJÁNLÁS

em véletlenül hasonló
küllemmel,
szürke
borítóval jelentette
meg szerzetes közösségünk az
Életsorsok a XX. században
sorozat kis köteteit. Ezzel is
szeretnénk utalni rá, hogy
nem történelmi hírességekről
olvashatnak ezekben a könyvekben, hanem egyszerű emberekről, akiknek életét keservesen meghatározta a nagypolitika. A leírtak hitelességét
nemcsak a képmelléklet korabeli dokumentumainak felvételei bizonyítják, hanem az is,
hogy többen szóltak, sok esetben hasonló szörnyűségek
történtek az ő családjukban is,
ahogy szüleik, nagyszüleik
mesélték. Bizony sokan elmondhatják környezetünkben, hogy az ő életük is regénybe illő volt. Nem is győzzük biztatni őket: ragadjanak
tollat, írják le, vagy gyerekeik, unokáik legalább kapcsolják be a magnót, hogy megőrizhessük az őseik emlékezetét.
Sorozatunk 5. kötete a
Megbélyegzetten címet kapta.
Alcíme körvonalazza a témát:
Kuláksors a Koppány-völgyében. A 2. világháború után
hazánkban kibontakoztatott
szocializmus kezdeti szörnyűséges éveiről szól, a Rákosi
diktatúra padlássöpréses koráról. Amikor a kicsit többet
szerzett, eredményesebben

N

gazdálkodó
középparaszti
rétegre hamar rányomták a
megbélyegző jelzőt: kulák. S
miután a beadási könyvének
elejére rákerült a nagy zöld
„K”-betű, ezzel fel is készülhetett beadási kötelezettségeinek többszörözésére, a teljesíthetetlenségig tartó növelésére, különadók kirovására,
foglalásokra, vagyontárgyaik
elkobzására, de akár családjának kilakoltatására, kényszermunkatáborban történő robotmunkára.
Szabó Róbertné, Edit néni
ismerteti meg családjának
sorsát az olvasókkal. Somogyegresről indult az életútja. Ezért az egresiek is sok
érdekességet megtudhatnak
falujuk múltjáról: milyen volt
a század eleji kivándorlás,
milyen szörnyűségekkel járt a
szovjet front átvonulása a falu
életében, a háborúból hazakerültek „malenkij robotra” hurcolása. Az élni akarás, a szorgos munkával családjuknak
kissé többet akaró mentalitás
hogyan vezetett a kulákság
megbélyegzéséhez. Miként
érezhetett egy fiatal, amikor
kitűnő tanulmányi eredménye
ellenére sem tanulhatott
tovább a gimnáziumban édesapja elítélése miatt. Hogyan
szerzett keserves tapasztalatokat fiatalkori házasságkötése
után, mert a férje családját is
kuláknak nyilvánították. 1956
hazugságot lerázni akaró forradalma milyen sírig tartó
emléket jelent…
Újra csak azt mondhatjuk,
amit már a Szovjetunióba húrcolt malenkij robotosok könyvének előszavában is írtunk:
olvassák, hogy agyonhallgatni akart múltunkat megismerjük, s rádöbbenjünk, hogy ha
egy társadalom „Isten nélküli” életre akar berendezkedni,
a legnagyobb embertelenségeket követi el…
Szerk.

ANYAKÖNYVI HÍREK
2014. II. negyedév
KERESZTELÉSEK
Miklósi plébánia területén: Vass Zoltán és Steinbacher
Mónika leánya, Anna (jún. 8. – Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: Ginter Krisztián és Váradi Edina
fia, Kristóf (ápr. 20. – Kapoly); Kusz Tamás és Horváth
Andrea leánya, Blanka Anna (máj. 11. – Kereki) részesült a
keresztség szentségében falujuk templomában.
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: Bodó József (86 é. – ápr.
7.) (Törökkoppány); Szabó Mihály (58 é. – ápr. 15.)
(Somogydöröcske); özv. Fancsi Mihályné sz. Árvai Ibolya
(78 é. – ápr. 25.) (Törökkoppány); Bognár Györgyné sz. Ihász
Katalin (78 é. – máj. 21.) (Törökkoppány); özv. Kass Jánosné
sz. Zana Anna (97 é. – jún. 17.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Steinbacher János (61 é. – jún. 6.)
(Kára),
Kapolyi plébánia területén: özv. Ijjas Józsefné sz. Pál
Julianna (94 é. – ápr. 5.) (Pusztaszemes); özv. Vörös Istvánné
sz. Varga Erzsébet (90 é. – ápr. 22.) (Kereki); özv. Baranyai
Istvánné sz. Intervisz Mária (80 é. – máj. 4.) (Pusztaszemes);
Orsós János (67 é. – máj. 5.) (Kapoly); Kalányos Ferenc (54
é. – máj. 15.) (Kapoly); özv. Véber Ferencné sz. Horváth Ilona
(94 é. – máj. 29.) (Kapoly); özv. Petrus Lajosné sz. Juhász
Erzsébet (86 é. – jún. 25.) (Somogymeggyes); Molnár
Lászlóné sz. Hozleiter Ilona (79 é. – jún. 26.) (Kereki)
elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

Köszönet és jókívánság
„Egyik szemünk sírt, másik meg nevetett”, amikor megtudtuk,
hogy kántorunktól, a 18 éven át a törökkoppányi iskolában tanító
Bauman Zoltántól meg kell válnunk. Szomorúak voltunk, mert sajnos már megint egy mindenben megbízható értelmiségivel kevesebb lesz falvainkban, ráadásul ismételten egy kántorunk helyettesítéséről kell valahogy gondoskodnunk. A miklósi templom többszöri – névtelenségbe burkolózó – adományozóját, az oltárok
díszítésének nagyon sokszori szervezőjét és kivitelezőjét kényszerülünk búcsúztatni, akinek virágkompozícióit sokan csodáltuk.
A gyerekek betaníttatását önként kezdte el és végezte falujában.
Sokszor példálóztunk a környékünkön a gyerekek adventi, karácsonyi, húsvéti, anyák napi műsorával, amelyek éveken át a miklósi templom közösséget összekovácsoló rendezvényei voltak.
Számtalanszor a Magvetés oldalain is találkozhattak írásaival, a
gyerekeknek készített rejtvényeivel. Ez az Isten- és templomszeretetből fakadó jóságfolyam az életében történő nagy változás miatt
most Miklósi felé megtorpanni látszik.
Másik szemünk viszont örül, hiszen végre megtalálta élete párját; olyan keresztény társat, akire régtől vágyott. Falvainkból, régi
iskolájából sokan gratuláltunk neki esküvőjén a pécsi székesegyházban. Szentségi házasságban sok minden átrendeződik az ember
életében. Első helyre Isten után a családját kell tennie, ezért képesnek kell lennie lakóhely- és munkahely változtatásra is.
Zoli és Rita, az eddigi évtizedek segítségének megköszönése
után a jó Isten áldását, sok boldogságot kívánunk közös életetekhez!
Miklósi atyák
és sokan mások
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