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FEJLESZTENI MINDEN ÁRON?
zinte közhelyként cseng
a médiában a „fenntartható fejlődés” kifejezés.
Fejlesztés kényszere szövi át a
gazdaságot, az ipari termelést,
az infrastruktúrát, az oktatást.
Néhány év múlva már nem
tudjuk ugyanazt az autót megvenni, mobiltelefonjaink alapfunkciója már rég nem a telefonálás, sok számítástechnikai
eszközbe, de a háztartási gépekbe is „bekódolják, hogy
nem sokkal a garanciális ideje
lejárta után romoljon el, hogy
ezzel is újabb típus megvásárlására sarkalljanak bennünket.
Mert tudja a divatszakma,
hogy az emberek többségének
úgyis a legújabb kell.
Keservesen tapasztaljuk,
hogy a változtatás nem mindig jó, attól hogy valami
„New”, attól még nem biztos,
hogy jobb is. Nagy önuralom
kell hozzá, hogy ki tudjam
mondani, nekem jó még a régi, az egyszerűbb eszköz is.
Mindennapjainkra rányomja a
bélyegét a felfokozott fogyasztási kényszer.
Tegyük szívünkre a kezünket: Az utóbbi kétszáz év fejlődése tényleg fejlődés volt?
Szebb, jobb, élhetőbb lett
körülöttünk a világ? Boldogabban élnek az emberek, stabilabbak a családok a több
szabadidővel és a sok kényelmet segítő eszköz megvásárlásával?
Sajnos nem egyértelműen
pozitív a válasz. A Földünket
kizsigereljük, már palackban
kell árulni az ivóvizet, amely
csomagolása újabb szeméthegyeket termel, sok-sok milliárdot költünk fegyverkezésre.
Egyre élhetetlenebb a világ
egyre nagyobb területe,
miközben a Föld lakossága
soha nem látott méretekben

S

nő. És még mindig ezt a fejlődést erőltetjük…
Mennyi baj van a gyereknevelésünkkel is. Félreértett
szeretetből agyonkényeztetett,
a munkától, az alkotás örömétől megóvott generáció megreked a követelés szintjén.
Elfelejti megtanulni, hogy
valamennyiünk élete pótolhatatlan
lehetőség,
hogy
tegyünk valami szépet, jót,
igazat embertársainkért. S ez
a kritikus, „mamahotelben”
bennragadt, a családalapítás
elköteleződését vállalni nem
merő fiatal, összeomlik a kihívások láttán, vagy a távlatok
hiánya miatt depresszióba
süllyed. Az idő halad, s rádöbbenünk, hogy véges is. A hívő
ember azt is tudja, hogy számot kell adnia valamennyiünknek az életéről, s ettől
függ a túlvilági léte.
Régi kínai bölcsesség megválaszolja, hogy mi a legnagyobb rossz a világon. „Egy
eltékozolt életre visszatekinteni.” Amikor már nemigen
maradt idő és lehetőség, akkor
döbben rá, hogy eltékozolt
mindent azzal, hogy csak
önmaga kényelméért próbált
élni. Minél kevesebb munkával, minél könnyebben.
Tapasztaljuk, hogy ez a
„mások dolgozzanak helyettem” egyéni mentalitás menynyire kiszélesedett. Sajnos,
ahogy a gyereknevelésben a
„mindent megadunk neki” elv
idővel visszaüt, úgy a „pályázati világ” is megtöri az egyéni, tenni akaró aktivitást.
Több évtizeden keresztül
lelkipásztori módszerünk volt
a közös munkával történő
értékmentés, érték teremtés.
Így építettünk templomot,
ravatalozót, renováltuk meg
egymás után a ránk bízott

egyházi épületeket. A közös
munka, a közös áldozatvállalás eredményét jobban értékeljük és tudunk vigyázni is
rá, hisz jobban a magunkénak
érezzük, ha szenvedünk is
érte.
Ebben a régi mentalitásban
bízva pályáztunk Miklósi egyházi tulajdonban levő temetőjének bekerítésére, valamint
kapuk, utak, illemhely elkészítésére. Amikor megítélték
nekünk az 5 millió forintos
állami támogatást, örültünk,
mert bíztunk benne, hogy az
eddigiek szerint közös összefogással sokkal többet ki
tudunk majd hozni az összegből, mint mások. Kicsit értetlenkedve tapasztaltuk, hogy
egyre inkább a „magad uram”
módszert várják el tőlünk. A
temetőben való „nyaralást”.
Sok heti munkánk ráment a
favágásra, kerítés nyomvonalának tisztítására, anyagbeszerzésre, kerítésoszlopok
helyének kifúrására, az oszlopok lebetonozására, kerítéshúzásra. A vasárnapi szentmiséken meghirdetett közös
munkákra csupán 1-1 ember

jelentkezett. Több napon át
egyedül dolgozhattunk, mert
– érthetően – az önkormányzati dolgozóknak is sok egyéb
elfoglaltsága akadt.
– Értsék meg, ez a falu már
nem az, mint ami húsz évvel
ezelőtt volt. Akik akkor önzetlenül segítettek, azok többsége már a temetőben nyugszik.
Valamit rá lehet kenni a
koronavírusra is, ami az idén
egy pillanatra megállj parancsolt a világnak. Nyáron már
azt hittük, elmúlt a veszély, s
folytathatunk mindent ugyanúgy, ahogy eddig is tettük.
Szeptembertől újabb járvány
veszélyeztet bennünket, s
mivel úgy tűnt, hogy kevésbé
vesszük komolyan, súlyosabb
következmények várhatók.
Munka még sok lenne viszsza, azonban bennünk érlelődött a felismerés, hogy a nyert
pályázat nagyon sokba került
a szerzeteseknek. Időben,
pénzben és fáradságban.
Ne várjuk, hogy mindig
mások dolgozzanak helyettünk, értünk.
Galbavy Jenő József
prior atya
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Uniós püspökök látogatása
2020. július 16-án a Fokoláre
Mozgalom magyarországi elöljárójának felkérésére fogadtuk
monostorunknál a nyári lelkigyakorlatos szabadságukat töltő
uniós püspökök csoportját. Egy
biztos, monostorunk küszöbét
eddig sohasem lépte át egyszerre ennyi főpásztor, mint azon a
szép nyári napon. Magyarország területéről csak Marton
Zsolt váci püspök úr érkezett,
de a környező országokból már
többen. Magyarul szót értettünk
a kárpátaljai (munkácsi) és a
temesvári püspök atyákkal. A
szlovák, szlovén és cseh megyés püspökökkel leginkább a
fokolárés atyák tolmácsolása
útján.
Magas rangú vendégeink
kicsit betekinthettek a somogyi
végek szerzetesi munkáiba, lelkipásztori közösségünk sokirányú ténykedésébe, mi pedig a határon túli egyházi életbe, a kárpátaljai, erdélyi, felvidéki katolikusok mindennapjaiba.
Jó tudatosítanunk, hogy Isten országa nem alulról, hanem
felülről épül. Ahogy Isten kegyelme képes a széthordott, szétdo-

bált kövekből templomot és monostort építeni, úgy képes mindannyiunk kicsinységét felhasználva remekművet alkotni. Jó volt
Isten fényében látni egymást.
Galbavy Jenő József prior atya

Hálaadás a Szűzanyának
a távol vannak tőlünk
a szeretteink, mindig
aggódva, féltve gondolunk rájuk. Úgy adódott
családunk életében, hogy férjem több éven keresztül sokat
volt távol a családtól.
Munkája során járta Európa
országait kamionnal. Mindig
azért imádkoztunk a Szűzanyához, hogy ne érje baj,
baleset. Elmondása szerint
akadtak váratlan helyzetek, de
azt szokta mondani: „Úgy
érzem, mellettem mindig ott
ül valaki, aki megóv a bajtól.”
Ezek alatt az évek alatt
Európa sok templomában
megfordult a hétvégi pihenők
alkalmával. Egy olasz templomban látott egy szép gyertyatartót. Mivel lakatos szakmája van, elhatározta, hogy
elkészíti azt, és a pusztaszemesi templomba felajánlja
hálából a Szűzanyának. Az
idei évben végleg nyugdíjba
vonult, és augusztus 15-ére el
is készült a feszületből és a

H

gyertyatartókból álló szett. A
szentmise előtt Imre atya
megszentelte, így a szép
ünnepen már az ezeken levő
gyertyák égtek a templomban.
Tedeum egy izgalmas,
élményekkel teli, de nem
veszélytelen munka befejezéseként, hálából a Hekeli családtól.
H. Iné
Pusztaszemes
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Augusztusi történések Pusztaszemesen
z idei év eseményeit
nagyban befolyásolta
a vírushelyzet. Más
volt a tavasz, más a nyár.
Kicsit visszafogottabban éltük
az otthoni, és közösségformáló életünket is. Mivel
községünk létszámát tekintve
500 fő alatt van lakosaink
száma, augusztus 15-én realizálódhatott egy közösségi
rendezvény, amely megmozgatta a falu apraja-nagyját

A

egyaránt. Az egész napot
felölelő program a Nagyboldogasszonyi
szentmisével
kezdődött, amely után a
képviselő-testület, és a misén
részt vevők együtt, koszorúzással emlékeztek meg a II.
világháborúban elesett hő-

seinkről. Ezt követően délelőtti gyermekprogramokból,
főzőversenyből, majd délutáni
rendezvényekből válogathattak a falu lakói. Falunapunkon
részt vettek testvértelepülésünk, a szlovákiai Ipolyszalka
község küldöttei is.

Augusztus 20-án kenyérszentelés volt a templomban.
Jenő atya által a mise előtt
megszentelt kenyerekből Eszter és Csenge kínálta meg a
jelenlevőket.

Tihany–Andocs zarándoklat 2020.
Már tavaly is megfogott. Ámultam, először azon, hogy
milyen önzetlenül készülődik Pusztaszemes egy része, pontosan
megtervezve, hogy mit főzzenek, és milyen süteményeket kínáljanak. Akkor még fogalmam sem volt az eseményről, azon
kívül, persze, hogy mondták, jönnek a tihanyiak, tizenhetedszer
már, és kedvesen invitáltak, vegyek részt a készülődésben. Az a
szeptemberi szombat maradandó, és felemelő élmény lett. Aligalig ismertem a falu közösségét, őket meg főleg nem, mégis
hatalmas egyértelműséget, melegséget hoztak nekem.
2020. Ez az a furcsa év, amikor semmi sem biztos, nincs
olyan, hogy megszokás, valahogy kezdünk hozzászokni, hogy
az van, amit éppen megélünk.
És megélhettük újra. Eljöttek hozzánk, kevesebben, óvatosabban, de nagyon határozottan és tiszta szívvel. Remélem,
hogy mi is így vártuk őket. Mert vártuk őket. Egyre többen, és
egyértelműbben. Ide tartoznak a szeptemberünkbe. Mint ahogy
lassan már én is a falu életébe.
Jöttek kereszttel, zászlóval és énekeltek, én olyankor homályosan látok a szememmel és tisztán a szívemmel. Szeretem,
hogy van idő egymásra, az atya is lelassul, a gyerekek nyüzsögnek, az asszonyok szorgoskodnak, ilyenkor visz az áramlat,
eszembe sem jut, hogy pár éve azt sem tudtam, van olyan falu,
hogy Pusztaszemes. Ma részese vagyok ennek a közösségnek.
Mert van olyan közösség, aminek érdemes része lenni.
Várom, várjuk az újra látást, talán legközelebb már együtt
megyünk tovább Andocsig!
Kívánom mindannyiunknak a mélyülést. A felszín után nézzük meg, mit mond a szív. Ott van az igazság. Az a valóság…
Nagy Judit (Pusztaszemes)

Hekeliné
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Cserkésztábor

NYÁRI EMLÉKEK

– Juj, én sohasem szoktam reggel hideg vízben mosakodni!
– próbálta kihúzni magát a ciszternából vödörrel kihúzott vízben történő tisztálkodás elől az egyik ifjú a nyári „monostori
cserkésztáborban”.
Persze ami eddig kimaradt az életéből, az könnyen pótolható volt, csupán az ellenkezést kellett kicsit kordában tartani.
Jelen esetben egy negyed vödör vízzel, ami aztán garantált felfrissítést biztosított. A sátorozás közben az ébresztés és a felkelés nem órákon keresztüli lustálkodás megengedésével történt.
De a kihívások megedzik az embert. Másnap már a legfiatalabb
„harcos” bátran vállalta: – Atya, reggel engem öntsön le először, ígérem, egy nyekkenésem se lesz!

Táborépítés
csípi meg az embert a csalán, szúrja meg a szederinda, ahol a
divat nagy ostobán szakadást kreált a nadrágon, vagy a nadrágszárak hosszát rövidítette. A ragyogó napsütés pedig azt is kezdte megértetni, hogy nem a legtökéletesebb viselet egy fiúnak a
hosszú haj, akármilyen színű is.
Nekem csak a bokám ficamodott ki a bevezető túrán. No, de
visszafordulásról szó sem lehetett, egy bot segítségével végigbicegtem a tervezett kilométereket. Éjszaka majd borogathatom.

A somogyfajszi őskohóknál
– Az bizony az őrsödnek plusz 3 pontot jelent!
„Vörös haj törzsfőnök” sem akart lemaradni a pusztaszemesi végekről. Ő lett a második, kissé megremegve ugyan, de
némán állta a hátán lecsorgó friss vizet ő is. Kiderült: tudunk mi
bátrak is lenni, ha akarunk.
Idén újra megtartottuk a legjobb ministránsoknak kijáró
néhány napos sátorozást monostorunknál. Erdő mélyén, közel a
természethez. Bár 3 éjszaka is eső tette próbára a sátrakat, mégsem fázott meg senki. Élelmezésvezetőnek és főszakácsnak az
idén is sikerült megnyerni Marika nénit, a nővéremet.
Mindjárt az első délután hosszabb felfedező útra indultunk,
alapvető tapasztalatokkal. Már az első csalitosban kiderült,
hogy a „halásznadrág” mégsem igazi hosszúnadrág, s pont ott
Az apátság szentélyében

A somogyvári apátság romjai

Aztán, hogy nem ijedtünk meg pár csepp esőtől, a jutalmunk
is meglett. A Kecske-hegyi vízmosásban megtaláltuk a 4-5 millió éves lignitsávot, gyűjthettünk egy elszenesedő fatörzsből
mintákat. Márk, az „agancsvadász” – már csak Dani bosszantására is –, előhúzott egy kis agancsot a vízmosás összetorlódott
ágai közül.
Másnap hosszabb kirándulásra indultunk. Sasvári Szilárd
jóvoltából idén is kölcsönkaptunk egy kisbuszt, hogy megismerkedhessünk Somogy megye néhány nevezetességével. Kis
kerülővel értünk el Somogyfajszra, mert a GPS egy földútra
akart rávezetni, de a kiadós éjszakai eső miatt ez járhatatlanná
vált. Megérte a kerülőt is, hogy megismerhessük a honfoglalás
kori őskohókat. A 10. századi magyarok gyepvasércből olvasztották ki a vasat, amiből aztán fegyvereiket kovácsolhatták. A
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kiállításon a kora középkori vaskohászat alapjai mellett még
Somogy megye egy értékes honfoglalás kori leletének, a rovásírásos fúvókának másolatát is láthattuk. Köszönjük a somogyfajszi önkormányzatnak, hogy számunkra külön kinyitották az
erdőben megbúvó régészeti kiállító helyet.
A következő állomásunk a somogyvári bencés apátság romjainál volt. Szent László király 1091-ben Somogyváron alapította meg Magyarország legnagyobb bencés apátságát. Az
évszázadokon át virágzó apátságból, amit a 15. századig francia
szerzetesek laktak, mára csak romok és töredékek maradtak.
1983-ban történelmi emlékhellyé, majd 2013-ban Nemzeti
Emlékhellyé nyilvánították.

A somogyvári kerengőben
2015-ben a romoktól pár száz méterre megépült
Látogatóközpontban egy tartalmas kiállítás keretében, interaktív eszközök segítségével ismerhettük meg Szent László király
életét, az apátság történetét az alapítástól a feltárásáig.
Miután a romokat bebarangoltuk, felkapaszkodtunk a kilátóba, ahonnan felülről még jobban értelmezhettük az alapfalakat.
Ráadásul csodálatos panorámában is részünk lehetett, jól látszottak a Balaton északi oldalán sorakozó bazalthegyek is.
A gyugyi román és gótikus templomnál már kezdett üldözni
bennünket az eső. Végén még beigazolódik, amit az egyik szülő
mondott: ha nagy a nyári szárazság, meg kell kérni az atyákat,
rendezzenek cserkésztábort, akkor biztosan megjön az eső…
A földeknek biztosan kellett a csapadék, mi meglettünk
volna nélküle is. De azért néha a nap is előbújt, így csak vidá-

man suhantak el az idén is a táborozás napjai. Számháború is
igazságosnak bizonyult, hol Benedek testvér csapata nyert, hol
a szorosadi barátoké. Egyik nap helyrehoztuk a forráshoz vivő
cserkészlépcsőket, kitisztítottuk a forrást. A horgászversenyt
egy méretes amurral Márk nyerte, de azért mások is jól összegubancolták a horgászfelszerelésüket, mire leszedték a fűzfáról.
Közben tanultunk
sokat a természet titkaiból. Gyűjthettünk
gyógynövényeket.
Hallottuk éjjel a
macskabagoly rikoltása mellett az aranysakál üvöltését is.
Megtanulhatták a fiúk az egerészölyv és
a kígyászölyv hangjának megkülönböztetését. A legcsendesebbek még a türkizkék jégmadarat is
megfigyelhették, ami
augusztus elején szokott feltűnni a Koppány-völgyében…
A tábor utolsó
napján emlékül még
egy kis nyírfa csemetét is elültettünk.
Imre atya Faültetés a táborozás emlékére

Zicsi gyerekek nyaralása
Az idén már az ötödik alkalommal mentünk a zicsi gyerekekkel kirándulni. Ebben az évben Pákozdon nyaraltunk.
Programjaink voltak: fürdés a Velencei-tóban, a PákozdSukorói Arborétum és Vadaspark megtekintése, eplényi
libegőzés, megnéztük a székesfehérvári Bory-várat és a
koronás parkot, valamint megmásztuk a pákozdi ingóköveket és fényképezkedtünk Miska huszár szobránál.
Szállásunkon nagyokat játszottunk, finomakat ettünk és
sokat sportoltunk. Köszönjük a lehetőséget a szervezőknek
és támogatóknak. Remélem jövőre is részt vehetünk majd
hasonlóan szép országjáráson, amit már most is nagyon
várok!
Hranyczka Emma
4. oszt. tanuló, Zics
A bambuszmászóverseny győztese alulnézetből
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ÉRMÉS SEGÍTSÉG
Tíz évvel ezelőtt, 2010-ben jött először segíteni nekünk az
ÉRME csapat. Az Érték Megőrzők rövidítése ez a mozaikszó, s
keresztény üzletemberek, vállalkozók szövetségét jelenti.
Közös jellemzőjük, céljuk, hogy a vagyoni gyarapodásukat
krisztusi jó szándékkal ötvözzék, és segítsék az értékes kezdeményezések kibontakozását.

MAGVACSKA
Hittansarok
Az előző számunkban önmagunkba tekintő, elgondolkozásra
serkentő feladatokat, kérdéseket adtunk. Most visszatérünk a
régi módszerhez, a hittanismeretek felelevenítéséhez. Érdemes beküldeni is a helyes válaszokat november 10-ig Imre
atyának. A legjobbak jutalmat kapnak.
Válaszoljatok a kérdésekre egy-egy szóval, kiegészítéssel!
1. Hány Isten van?
2. Kik az isteni személyek?
3. Ki teremtette az Istent?
4. Mi van a katolikus templom tetején?
5. Hogy hívjuk a templom szent asztalát?
6. Ki a templomotok védőszentje?
7. Mi a Biblia?
8. Hány fő részből áll a Szentírás?
9. Ki a Biblia legfontosabb alakja?

Márialigeti József mérnök több régi házat mentett meg az
enyészettől és újított fel Somogydöröcskén. Megszeretve a
falut, a családja gyakran itt tölti napjait. Ő ajánlotta fel először
a lelkipásztorkodó közösségünknek az „ÉRMÉSEK” önzetlen
segítségét. „Bemutatkozásuk” a döröcskei kis templomunknál
téglahordásban realizálódott 2010-ben, ahogy arról a Magvetés
oldalain is beszámoltunk. (Magvetés 2010/2. szám)
Támogatásuk rendszeres lett. Jótékonysági árverésük eredménye nagyban segítette a zicsi templom alapmegerősítő vasbeton koszorújának elkészítését. 2014-ben sajnos elhunyt
Márialigeti József, azóta a szervezeten belül Gerstner Ákos
vette át a mozgósítást, szervezést, az időpont egyeztetését.
Általában évente 2 alkalommal is megjelennek a „somogyi
végeken”, s változatos, „kellemesen elfárasztó” munkákban
vesznek részt, legyen az akár építkezésben segítés vagy kerítéshúzás, festés, útjavítás, mikor mi a legaktuálisabb. Többen már
családjukkal együtt jönnek, hogy a gyerekeik is bekapcsolódjanak az összefogást erősítő, egymás jobb megismerését is célzó
vidéki „csapatépítő tréningbe”.
Idén kora tavasszal az újonnan megalakult kaposvári szervezetük ifjú tagjai edződtek
nálunk egy nagy kidőlt fa eltakarításánál. Az eredeti – zömében budapestiekből álló – csapat májusra tervezett látogatása
a járványhelyzet miatt elmaradt. De szeptember 19-én a
reméltnél nagyobb számban
jelentek meg, így igazi lelkesedéssel végezhettük együtt
nehéz terepen a kerítéshúzást.
Mindig szombat esti szentmisével fejezzük be a találkozást a
somogydöröcskei
templomunkban, amikor azért is hálát
adunk, hogy vannak még
önzetlen segítőink.
szerk.

10. Fejezd be a mondatokat! (segít Mt 5,3-14)
a) Boldogok az irgalmasok, mert …….
b) Boldogok a szomorúak, mert …….
c) Boldogok, akik szomjazzák az igazságot, mert
…….
11. Ki Jézus Krisztus? Fejezd be a mondatokat!
a) Istennek egyetlen …….
b) Máriának szent …….
c) Józsefnek …….
d) Egyháznak …….
e) Bűnösöknek …….
Magdi néni
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HARANGJAINKRÓL
Templomaink harangjai imádságra hívják a népet. Reggel, délben, este figyelmeztetnek bennünket, hogy figyeljünk Istenre, gondoljunk az elmúlásunkra is, felelősen éljük életünket, hisz számadással tartozunk érte.
A község vallásosságának a jele, hogy melyik templomban hány
és mekkora harang „lakik”. Beszédesek a harangjaik, hiszen képeket, feliratokat is őriznek. Megörökítették, hogy kinek a tiszteletére öntötték egykoron, kinek a költségéből. Sokszor a harangöntés
helyét és a harangöntő nevét is felírták az utókornak.
Dr. Temesszentandrási Kristóf különös érdeklődési köre a harangok felmérése, lefényképezése, feliratainak archiválása. Amikor
végigjárta a falvainkat, felmászott a templomtornyokba, pontosan
dokumentálta a felirataikat. Kutatásának eredményeit adjuk most
közzé. S mivel felmérései nem álltak meg a területünk határánál,
így egy újabb helytörténeti adattal is gazdagodhattunk. Tőle tudtuk
meg, hogy a bonnyapusztai temetőben, a fiadi elágazásnál a kis
haranglábban egy régi koppányi harang búcsúztatja az elhunytakat.
Ez környékünk legrégibb harangja, ezzel kezdjük a harangtörténetek ismertetését:
Felső pártázaton: IOHANN BRUNNER GOSS MICH IN
OFEN 1764 (Magyarul: Iohann Brunner öntött engem Pesten
1764)
Alsó pártázaton: D:H:B:V MARIAE S: ANNAE AC: S: PETRI
A: OPPIDUM KOPPÁNY
A felirat szerint tehát a Boldogságos Szűz Mária, Szent Anna és
Szent Péter apostol tiszteletére szentelték fel egykor ezt a harangot
Koppány városának. Hogyan kerülhetett mostani helyére, azt pontosan nem tudjuk. Sajnos a világháborúkban rendre a harangokból
öntöttek ágyúkat, ezért elvittek nagyon sokat beolvasztani.
Feltehetően a környék templomaiból rekvirált harangokat szekereken a bonnyapusztai állomásra vitték, hogy vasúton szállítsák el a
beolvasztásra. Valaki úgy ügyeskedhetett, hogy a toronyból leszedett egyik koppányi harang nem került fel a vagonba…
Törökkoppányi templomunk jelenlegi harangjai későbbiek.
A nagyharangot az I. világháború után öntötték az elvittek helyére. Felirata a paláston: A TÖRÖKKOPPÁNYI R.K. HÍVEK
ADAKOZÁSÁBÓL 1922.
Alsó pártázaton: ÖNTÖTTE TÓTH ÁRPÁD VESZPRÉM.
Azt a helyi Historia Domusból (plébániai háztörténet) tudjuk,
hogy Hajós Endre plébános idejében, 1922. június 28-án nagy
ünnepség közepette húzták fel a megáldott harangokat a toronyba.
A törökkoppányi középső harang palástján ez olvasható:
ÚJRAÖNTVE, A TÖRÖKKOPPÁNYI RÓM. KAT. HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBŐL 1954.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK RÁFAEL ÁLLAMOSÍTOTT VÁLLALAT RÁKOSPALOTÁN.
A kisharang (lélekharang) eredetileg nem a törökkoppányi
templom részére készült. Felirata a vállon: 50 Kg A paláston:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE / BOLDOGASSZONY ÉVÉBEN 1948.
Alsó pártázaton: Öntötte Szlezák László Magyarország aranykoszorús harangöntő mestere Budapesten.
A Magyarok Nagyasszonya címerével díszített harangot állítólag a Szlezák cég eredetileg a budapesti Mátyás templom számára
öntötte, de valami miatt „raktáron maradt”. 1976-ban Zana Ferenc
közreműködésével sikerült kedvezményesen megvásárolni a törökkoppányi templom számára.
A szorosadi, Szent József tiszteletére szentelt templomunk tornyában 3 harang „lakik”. A nagyharang felső, keresztes, indasoros
díszítése alatt Szent József domborműve látható a gyermek
Jézussal. Nagy betűkkel alattuk: SZENT JÓZSEF, a palást alsó
részén hátul: 5534 ECCLESIA HARANGMŰVEK R.T. ÖNTÖTT
ENGEM F. W. RINCKER ÁLTAL BUDAPESTEN.
A középharangon Szűz Mária domborműve alatt rövid felirat:
MÁRIA
Hátul: 5635 ECCLESIA HARANGMŰVEK R.T. ÖNTÖTT
ENGEM (…..?) ÁLTAL BUDAPESTEN.
A kisharang palástján ovális keretben Szent Antal domborműve
látható a kis Jézussal, alatta: SZENT ANTAL. Hátul: 5534 ECC-

MÚLTIDÉZŐ
LESIA HARANGMŰVEK R.T. ÖNTÖTT ENGEM F. W. RINCKER ÁLTAL BUDAPESTEN.
Az Ecclesia Harangművek az I. világháború után a harangok
pótlására alakult budapesti cég volt, 1921–1930-ig működött. A
törökkoppányi Historia Domus megemlíti, hogy Hajós Endre plébános szervező munkájának és a hívek adakozásának eredményeképpen 1926. január 21-én Németegres 2 új harangját, 1926. február 25-én pedig Szorosad 3 új harangját szentelte meg a plébános.
A somogyegresi (németegresi) templom nagyharangjának oldalán ezt olvashatjuk: FÜLÖP ÉS JAKAB APOSTOLOK TISZTELETÉRE ÖNTETTE NÉMETEGRES HITKÖZSÉG AZ 1925.
ÉVI SZENTÉVBEN. Hátulján alul: 5502 ECCLESIA HARANGMŰVEK R.T. ÖNTÖTT ENGEM F. W. RINCKER ÁLTAL
BUDAPESTEN.
A középharang is vele egyidős, felirata: A BOLDOGSÁGOS
SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE ÖNTETTE NÉMETEGRES
HITKÖZSÉG AZ 1925. ÉVI SZENTÉVBEN. Hátoldalán alul
hasonlóan a nagyharanghoz: ECCLESIA HARANGMŰVEK R.T.
ÖNTÖTT ENGEM F. W. RINCKER ÁLTAL BUDAPESTEN.
Az egresi kisharang későbbi, felirata: SZENT ILLÉS KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK. / ÚJJÁÖNTETTÉK A SOMOGYEGRESI HÍVEK 1955. Öntötte: Szlezák Ráfael Államosított Vállalat
Rákospalotán.
A miklósi plébániatemplom nagyharangjának vállán feltüntették a súlyát is: 412 Kg
A paláston: „KERESZTELŐ SZENT JÁNOS, TEMPLOMUNK PATRONUSA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!” Alul:
MIKLÓSI, 1928. ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
A miklósi kisharang harangvállán szintén a súlyára utalhattak:
134 (mértékegység nélkül). A felső pártázaton németül olvasható,
hogy Pesten készült: IOHANN BRUNNER GOSS MICH IN
OFEN 1782. Ez a jelenleg működő legrégibb harangunk.
A kárai nagyharang vállán feltüntették a súlyát: 103 Kg. A
palást egyik oldalán ez látható: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE
KÉSZÍTTETTE A RUBIDO ZICHY IVÁN BÁRÓ NÁGOCSI
URASÁG.” Kissé lejjebb: KÁRA 1928. ÖNTÖTTE SZLEZÁK
LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. A palást másik oldalán: „JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE, IRGALMAZZ NÉKÜNK!”
A kisharang vállán szintén ott a súlya: 65 Kg. A palást egyik
oldalán: „ISTEN DICSŐSÉGÉRE. KÉSZÍTTETTE KÁRA
HITKÖZSÉG, 1928.” ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. A palást másik oldalán: „MAGYAROK NAGYASSZONYA, KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!”
A zicsi nagyharang vállán olvasható a súlya: 349 Kg. A paláston: AZ 1914-1918. ÉVI VILÁGHÁBORUBAN ELESETT ZICSI
HŐSÖK EMLÉKÉRE ÖNTETTE ZICS KÖZSÉG / ÉN A
HARANG AZ ÉGHEZ FELKIÁLTOK ADD VISSZA NÉKÜNK
NAGYMAGYARORSZÁGOT / ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ
HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
A zicsi kisharangot felirata alapján eredetileg nem ebbe a faluba szánták. A harangvállon: 106 Kg. A paláston: Készült Badál
Endre I. ker. elöljáró Dr. Kovács Ferenc plébános és Masirevits
Vladimir szegényh. gondnok buzgólkodásából a kamaraerdei r. k.
egyh. részére 1925. ben.
HÍVOM AZ ÉLŐKET, SIRATOM MINDIG A HALOTTAT, S
ZÚGÁSOMRA LEGOTT OSZLIK A BŐSZ ZIVATAR /
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN. Másik oldalán: ORSZÁGOS GYÁSZRÓL SZÓLOTT E
HARANG LEGELŐSZÖR, / MERT IDEGEN NÉPEK JÁRMA
GYÖTÖRTE E HONT. / HŐS ÁRPÁD ÖRÖKÉT AZ OLÁH,
SZERB, CSEH BITOROLTA / SZENT ISTVÁN E HAZÁT
VÉDJE MEG UJRA KAROD! (A szövegben előforduló ékezet- és
vesszőhibák a harangon is megtalálhatók.)
(Folytatjuk)
Dr. Temesszentandrási Kristóf – Dr. Sipos Imre

KÖNYVAJÁNLÁS

ANYAKÖNYVI HÍREK
2020. II. negyedév

iklósi hírnevét immár a 13. alkalommal növeli a Szent
János Apostolról és Remete
Szent Pálról Nevezett Közösség a könyvkiadásával. 1994ben a Miklósi történetét feldolgozó kis kiadvány nyitotta
meg a sort. Idén augusztusban
a szerzetes közösség egy
újabb, hívő továbbgondolkozásra serkentő könyve, Az
evolúció misztériuma hagyta
el a nyomdát. Alcíme: Az értelem és a remény felragyogása.
Az egyes fejezeteket képek és
mélyen elgondolkodtató idézetek választják el egymástól,
illetve visznek közelebb bennünket a lényeg megértéséhez.
Az evolúció szó az iskolai
oktatásban szinte kivétel nélkül materialista kicsengésű
volt az általános iskola biológia óráinak első ismertetésétől
az egyetemek részletesebb
kidolgozásáig. Darwinizmusként is szokták emlegetni a
nagy angol természettudós A
fajok eredete című könyvének
megjelenése után azt az igyekezetet, amely az élővilág változásait igyekszik megmagyarázni a természetes kiválogatódás (szelekció) során. Az
élővilág sokféleségére rácsodálkozásunk azonban nem
feledtetheti el, hogy itt fejlődés is van, aminek felismerése
után nemcsak a folyamatára
lényeges
rákérdeznünk,
hanem az okára és a végső
céljára is.

M

A szerző, dr. Sipos Imre
SJP szerzetes pap, biológus
évmilliárdok történéseit öszszefoglaló könyve a fejlődéselmélet keresztény értelmezését mutatja be. Az evolúció
valóságát és misztérium jellegét. Beavat a felülről látás
művészetébe, hogy észrevegyük a tények mögött feltáruló titkot is: annak a csodálatos
kibontakozásnak a folyamatát, amely elvezet bennünket a
párbeszédig Azzal, akitől
minden függ.
A keresztény ember vallja,
hogy az ember több mint a
véletlenek csúcsteljesítménye; az egyre bonyolódó, őseiben a katasztrófák sorozatát
átvészelő, hihetetlennek tűnő
„előalkalmazkodások” során
kifejlődött élőlény. Az evolúció folyamatára az ember
felől való visszatekintésünk
ámulattal tölt el, hiszen a földtörténet homályából induló
csodálatos irányulások kibontakozását láttatja meg velünk.
S, ha felnyílik a szemünk, a
„véletlenek” kavalkádja mélyén rásejtünk a történések
végső irányítójára.
Rádöbbenhetünk, hogy a
Személyes Szeretet vonzása
irányít mindent. Ha megsejtjük az evolúció misztériumát,
lassan körvonalazódik saját
feladatunk. Eljuthatunk a legmagasabb rendű élettevékenységre is: imádságunkkal
szóba állhatunk a titokzatos
irányítóval. S, ha komolyan
figyelünk rá, értelmünk megtalálja jövőnket illetően a
remény forrását is. Ha Őt
keressük életünkben, felismerjük a felszólítását, hogy
komolyan vegyük a nekünk
adatott időt. Ha sikerül, a
végén még a halál sötét határfalán is túllátunk.
(A könyv megvásárolható
templomainkban és a miklósi
szerzetesházunk címén.)

KERESZTELÉS
Törökkoppányi plébánia területén: Szél Gergely Dávid és
Szél Emília leánya, Hanga Mária márc. 15-én a keresztség
szentségében részesült a szorosadi templomban (Jutáról).
HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)
Törökkoppányi plébánia területén: Szabó Vilmos (82 é. –
ápr. 10.) (Törökkoppány); Balázs Béla (64 é. – ápr. 13.) (Törökkoppány); Simonics Gyula (76 é. – ápr. 15.) (Szorosad);
Balogh Rózsa (89 é. – ápr. 17.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Süle Ferencné sz. Speri Éva (76
é. – ápr. 16.) (Zics); özv. Keszi Andrásné sz. Mátyus Julianna
(90 é. – jún. 30.) (Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: özv. Erdős Károlyné sz. Hozleiter Ilona (77 é. – ápr. 14.) (Kereki); özv. Geiger Józsefné sz.
Baumann Katalin (86 é. – máj. 5.) (Pusztaszemes); Peringer
József (66 é. – máj. 8.) (Pusztaszemes); Andok Károly (79 é.
– jún. 7.) (Kereki); özv. Kalányos Józsefné sz. Bogdán Anna
(76 é. – jún. 25.) (Kereki); Király Sándor (85 é. – jún. 29.)
(Kereki) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

HEGYI ÉVA

Minden napod ajándék
Már minden napod ajándék,
ahogyan múlnak az évek,
az ég is mosolyog rád még,
és hűsít a csöndes árnyék,
amikor járod a rétet.
Még hallod, ha fönn a fákon
suttog az alkonyi szellő,
egy mókus futkos az ágon,
s mint habfehér, bűvös álom
úszik az égen a felhő.
Még lenne időd szeretni,
s megállni néha egy szóra,
emberek vigasza lenni,
s naponta hálát rebegni,
mert ajándék minden óra!
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