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A  MAGYAR  ÖNTUDATRÓL
Ha elmegyünk Magyarországon egy nagyobb településre,

városba vagy a fővárosba, és megnézzük a feliratokat, könnyen
az az érzésünk támad, mintha nem is a saját hazánkban lennénk,
hanem valahol külföldön. A feliratoknak több mint a fele idegen
nyelvű. 

Vajon mi lehet az oka ennek a jelenségnek? A külföldi min-
dig jobb, mint a magyar? Vagy szégyelljük magyarságunkat? 

Azon a településen, amelynek élére mindig idegenből válasz-
tanak elöljárót, polgármestert, ott az öntudat hiányában szen-
vednek. Talán az idegen feliratok túlhangsúlyozásának is az a
magyarázata, hogy nincs magyar öntudatunk. 

Pedig igazán büszkék lehetnénk magyarságunkra! Az európai
keresztény kultúrát a magyarok védték meg. Eszünkbe jut, ha
bekapcsolunk egy elektromos készüléket, hogy a dinamót ma-
gyar szerzetestanár találta fel? Ha telefont veszünk a kezünkbe,

gondolunk-e Puskás Tivadarra? Ha szódavizet iszunk, ha go-
lyóstollal írunk, ha bekapcsoljuk a számítógépet, vagy egy
hologramot tanulmányozunk, tudatosítjuk, hogy valamennyi
feltalálásánál magyaroké volt a vezető szerep?

Egy francia vagy angol ember büszke a hovatartozására, mi
nem. Pedig az öntudat nagyon fontos, mert önmagunk értéke a
mérték mások értékeléséhez.

Az Úr Jézus azt mondta: Amit akartok, hogy veletek tegyenek
az emberek, ti is tegyétek velük! (Mt 7, 17) Vagy más szavakkal:
Szeresd embertársadat, mint önmagadat!

Ha nincs önértékelésünk, másokat sem tudunk értékelni.
Saját talajvesztésünket jelzi az értékrendünk felborulása. Meg-
szüntették a magyar papír-, cement-, busz-, cukor-, konzerv-
gyártás csaknem egészét, kínai ruházatban járunk, távol-keleti
biciklin kerekeznek a gyerekek, spanyol epret, cseresznyét
kínálnak a bevásárlóközpontokban, s még hosszasan folytathat-
nánk értékeink elherdálását. De, ha a mérték tönkre ment, senki,
semmi meg nem ment! 

Nincs értéke hazánkban a gyermeknek. Évente közepes
városnyi az abortuszok száma. 

Nincs becsülete az öregeknek. A dolgozni már nem tudó,
betegségekkel küszködő embert gyakran csak a társadalom
nyűgének tartják. Ha nem szedett össze elég pénzt, gyakran
kilátástalannak tűnik a sorsa.

Nem becsülik mások tulajdonát. Bevezették a „megélhetési
bűnözés” fogalmát, mintha erkölcsi alapot adnának azoknak,
akik munka helyett mások értékeit tulajdonítják el.

Erényként próbálják feltüntetni, amikor letérnek a nehézzé
váló helyes útról. Persze nem új keletű viselkedés ez, Szent Pál
már lassan kétezer évvel ezelőtt is utalt az effajta magatartásra:
istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s
eszüket földi dolgokon járatják.(Fil 3,19)

Egyik gyerek azt vetette szülei szemére: az osztályban már
csak ti vagytok együtt, osztálytársaim szülei már mind elvál-
tak… Szégyellte szülei kitartását?

A helyes önbecsülésnek – nem a nagyképű önteltségnek(!) –
igazi alapját Isten adja, nem az emberek és a törvények. Minden
ember olyan nagy érték, hogy Isten egyszülött Fiát adta érte.
Ilyen nagy a méltóságunk!

Bízzunk benne, hogy valami változásnak indul a magyar
öntudat és önértékelés szintjén. Június 4-én az országházból
átvonultak honatyáink Isten házába. Bíztató jel. Öntudatra
ébredhet a magyar ember! Önmagát értékelve képes lesz más
értékeit is tisztelni. Újra megsejtheti, hogy az igazi mértéknek
alapja, eredete, erőssége az Isten. Bárcsak ez a kezdeti szép
gesztus valóságos kibontakozás kezdetét jelentené!

Galbavy Jenő József
prior atya
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Koppány-völgyi sváb találkozó 

Április 17-én a nágocsi Zichy-kastélyban Koppány-völ-
gye német nemzetiségi múltjával ismerkedhettek meg
az érdeklődők.

A rendezvény Zichy László német- majd magyar nyelvű kö-
szöntőjével indult. Ebben röviden utalt arra, hogy a kastély egy-
kori építtetője, báró Zichy Ádám volt a svábok és frankok
egyik legaktívabb betelepítője a XVIII. század elején. Leszár-
mazottaik közül sokan most is Zics település környékén élnek.
E rendezvény az ő találkozásukat célozta. 

Felesége, Zichy Éva ezután Marlene Dietrich híres és szomo-
rú „Sag mir wo die Blumen sind!” dalát énekelte, amely külö-
nösen az idősebb korosztálynak idézte fel a múlt hangulatát. Ezt
követte dr. Sipos Imre atya helytörténeti előadása Miklósi, Zics,
Kára, Szorosad, Somogydöröcske elmúlt három évszázadának
történéseiről, kezdve a török hódoltság utáni német betelepíté-
sek idejétől. Felidézte  a németajkú bevándorlók erőfeszítéseit,
a közösségi élet megteremtését, a beilleszkedést, az értékterem-
tést, majd a XX. század megrázkódtatásait, különös érzékeny-
séggel követve végig az itt lakók megaláztatásait, szenvedéseit,
meghurcoltatását.

Rövid szünet után a Miklósi Német Nemzetiségi Tánccsoport
tette látványszerűvé a rendezvényt. Dinamikus produkciójuk
alapján szinte benne élhettünk a sváb élet Koppány-völgyi szép
napjaiban, 300 év vigalmaiban. 

Ezután ismét történelmi visszatekintetés következett. Kiss
Tamás helytörténész, a Nágocs története 1945-ig könyv szer-
zője és a nágocsi németek történetének krónikása sajnos szemé-
lyesen nem lehetett jelen, de precíz tanulmányban írta le a tele-

pülés németajkú lakosságának erőfeszítéseit, sikereit és meg-
hurcoltatását. Az írásban megküldött anyagot Zichy László il-
lesztette hozzá Imre atya előadásához, majd azt kiegészítette
azzal, hogy a németajkú lakosság különösen fontos hitet tett a
magyar nemzeti identitása mellett a 40-es években. Nélkülük,
különleges és az egységes nemzet melletti karakán kiállásuk
nélkül országunk – közös országunk – hitleri megszállása sok-
kal korábban következhetett volna be. Groteszk válasz volt erre
a hazai németek kiűzése vagy gulágra hurcolása. Két évszázad
e hazában töltött ideje és kemény munkája után történt a német-
ajkú lakosság megalázása, kiűzése, meghurcoltatása.

A közös múltat felidéző előadások és hozzászólások után a
vidámság sem maradt el. A kaposvári Vértes Elemér Művészeti
Egyesület igazán pergő produkcióban mutatta be a XX. sz. első
harmadának művészetét és humorát.

Z. L.

Igazán nagy meglepetésben részesí-
tettek több falunkban is kedves meg-
emlékezésükkel. Miklósiban, Zicsen,
Törökkoppányban, Kárában, Kereki-
ben, Pusztaszemesen, Kapolyon, So-
mogydöröcskén a gratulációk mellé

virágot és ajándékokat is kaptam, úgy-
hogy szerzetesházunk kis kápolnájába
hetekig alig fértünk be zsolozsmázni.

Különösen jól esett, amikor egy-egy
település polgármestere is tolmácsolta
jókívánságait. Ahogy erőm engedi,
ezután is igyekezni fogok a ránk bízot-
tak Isten felé vezetésében.

Jenő József
prior atya

… Hangzott fel a miklósi
templomban az ismert ének
2010. március 21-én, amikor a
falu „apraja-nagyja” köszön-
tötte Jenő atyát 60. születés-
napja alkalmából.

Azt, hogy „apraja-nagyja”,

azt szó szerint kell érteni,
hiszen verset szavalt neki egy
óvodás kislány, egy iskolás
fiú, köszöntötte a polgármes-
ter asszony, a nemrég alakult
Nyugdíjas Klub tagjai pedig
énekükkel kívántak minden

jót, miután az
atya átvette az
egyházközség
szerény ajándé-
kát.

Több olyan
ember is ott volt
a templomban,
aki csak ritkán
látogatja az Is-
ten házát, de
ezen a napon

mégis fontosnak tartotta, hogy
ő is ott legyen, amikor a falu
azt ünnepli, hogy Jenő atya
betöltötte a hatodik x-et, ezt a
szép, kerek évfordulót.

60 év nagy idő, Jenő atya
ennek felét – egészen ponto-
san 27 évet – már Miklósiban
töltötte. Mindig szívén viselte
a falu sorsát, s áldozatos mun-
kája nyomán sok minden
készült az egyházközségben:
az egykori plébániaépület fel-
újítása; a templom külső tata-
rozása; a harangok villamosí-
tása; az új ravatalozó építése,
és még sorolhatnám.

Áldásos tevékenységének
köszönhetően kialakult egy

olyan közösség, melyre min-
denben lehet számítani (temp-
lomtakarítás; terítők varrása,
cseréje; virágoskert rendezé-
se, stb.), és felnőtt egy olyan
hívő nemzedék, amelynek ma
már gyermekei járnak hittanó-
rákra.

Kívánjuk, hogy az ő nevelé-
sükhöz a Jóisten adjon Jenő
atyának sok türelmet, kitar-
tást, és hogy nehéz, de szép
hivatását még sokáig végez-
hesse mindenki megelégedé-
sére!

Isten éltesse sokáig erőben,
egészségben, kívánunk sok
boldogságot, és minden más
elképzelhető jót!

Nieselberger Éva
Miklósi

Köszönöm!

„Jó atyánkért esdeklünk…”



2010/2 3

Az április 18-i vasárnapi
szentmisén a Dorffmaister-
freskókkal díszített műemlék
templomban a Kaposvári
Zenekedvelők Kórusa előadá-
sát élvezhette minden jelenlé-
vő. 

A kórus 16 éve fogja össze
az énekelni szerető 14 év
feletti fiatalokat, felnőtteket.
Különösen azoknak a fiata-
loknak nyújt tanulási és sze-
replési lehetőséget, akik olyan
iskolába járnak, ahol nincs
énekoktatás. 

A megye ünnepi alkalmai-
nak állandó szereplője a

kórus. Külföldi fellépéseik
során Németországban a
Bonndorfi Nemzetközi
Kórusfesztiválon megkapta a
„legjobb kórus” minősítést. A
gondosan válogatott darabok
– Mozart: Ave verum; Wolf
Péter: Ave Maria; Halmos
László: Tavaszi mise, és társa-
ik – hallgatása közben megál-
lapíthattuk, hogy a zene szere-
tete és komoly felkészültség
árad az előadásukból. Az ének
embert nemesítő, lélekformá-
ló ereje betöltötte a kis temp-
lomot. 

Aznap szerencsére különö-

sen sokan jöttek misére.
Nyilván az is hozzájárult a
nagy létszámhoz, hogy a
templomban évtizedeken át
segítő Schutzbach Józsefné,
Mári néni lelke üdvéért imád-
koztunk halála évfordulóján.
Véletlen egybeesés? Jenő atya
kedves szavai egy rendkívül
erős hitű asszony nehéz élet-
útját idézték fel, példát állítva
a hallgatók elé. Mintha a
hangverseny – így utólag – a
neki szóló ajándék is lett
volna.

A szervezés óráiban több-
ször eszembe jutott, milyen jó

lenne, ha már a Zupán család
is megérkezne régi zicsi ott-
honába. Az idős, de lélekben
örökifjú Zupán Emil az első
pillanattól mély bizalommal,
feltétel nélküli szeretettel
fogadott, amire – emlékszem
– rá is csodálkoztam.
Beszélgetéseinkből és a csa-
ládja által szervezett rendez-
vényekből kiderült, hogy
szívügye Zics – és az egész
ország – megújulása, felemel-
kedése. 

Tehát vártam a napot, ami-
kor újra rám mosolyog. Ekkor
még nem tudtam, hogy ő már
végleg búcsúzik ...

Zichy Éva

Templomi  hangverseny Zicsen

Területi Választás- Érvényesen MSZP FIDESZ– Jobbik LMP
lista ra jogosul- szavazott KDNP

tak száma

Kapoly 562 246 35 155 44 12
43,8% 14,2% 63% 17,9% 4,9%

Kára 48 37 7 19 10 1
77,1% 18,9% 51,3% 27% 2,7%

Kereki 477 281 55 146 74 6
58,9% 19,6% 52% 26,3% 2,1%

Miklósi 193 127 10 93 13 11
65,8% 7,9% 73,2% 10,2% 8,7%

P.szemes 323 209 43 136 23 7
64,7% 20,6% 65,1% 11% 3,4%

S.döröcske 144 78 25 32 11 10
54,2% 32,1% 41% 14,1% 12,8%

S.egres 175 73 15 49 7 2
41,7% 20,6% 67,1% 9,6% 2,7%

S.meggyes 434 205 38 129 29 9
47,2% 18,5% 62,9% 14,2% 4,4%

Szorosad 94 64 23 32 5 4
68,1% 35,9% 50% 7,8% 6,3%

T.koppány 387 232 42 154 27 9
59,9% 18,1% 66,4% 11,6% 3,9%

Zics 303 175 23 132 13 7
57,8% 13,1% 75,4% 7,4% 4%

Egyéni Választás- Érvényesen MDF FIDESZ– MSZP Jobbik
3. számú ra jogosul- szavazott KDNP
választó tak száma Géczi Dr. Gruber Harangozó Dr. Léhmann
körzet Tibor Attila Gábor György

László

Kapoly 562 244 8 155 33 48
43,4% 3,3% 63,52% 13,5% 19,7%

Kára 48 36 2 20 7 7
75% 5,6% 55,6% 19,4% 19,44%

Miklósi 193 129 7 89 10 23
66,8% 5,4% 69% 7,6% 17,8%

S.döröcske 144 78 7 33 24 14
54,2% 9% 42,3% 30,8% 17,95%

S.egres 175 73 6 46 16 5
41,8% 8,2% 63% 21,9% 6,9%

S.meggyes 434 202 20 121 37 24
46,5% 10% 60% 18,3% 11,9%

Szorosad 94 64 1 32 24 7
68,1% 1,6% 50% 37,5% 10,9%

T.koppány 387 229 7 148 43 31
59,2% 3,1% 64,6% 18,8% 13,5%

Zics 303 175 10 131 25 9
57,8% 5,7% 74,9% 14,3% 5,14%

Egyéni Választás- Érvényesen LMP FIDESZ– MSZP Jobbik Somogyért
4. számú ra jogosul- szavazott KDNP Egyesület
választó tak száma Filák Móring Hajmási Stamler D. Bollók
körzet Péter József Judit József Sándor

Attila

Kereki 477 281 6 140 52 77 6
58,9% 2,1% 49,8% 18,5% 27,4% 2,1%

P.szemes 323 209 8 128 42 24 7
64,7% 3,8% 61,2% 20,1% 11,5% 3,4%

S
zokásunkhoz híven közre-
adjuk az országgyűlési
választások eredményeit

falvainkban. Körzetünkhöz tartozó minden településen legtöb-
ben az új polgári kormánynak szavaztak bizalmat április 11-én.
(Zicsen és Miklósiban elsöprő többségben.) Mivel a FIDESZ
Magyar Polgári Párt a KDNP-vel koalícióban indult, bízunk
benne, hogy a szavazás a keresztény értékek  megbecsülését, és
komoly változások akarását is jelenti. Az első forduló területün-
kön eredményesnek bizonyult, így másodikra már nem került
sor.

Választások eredménye
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Bérmálás
a 150 éves templomban

A pusztaszemesi templomban 2010. május 1-jén bérmálkoztak: (A zárójelben a választott bérmanév olvasható):
Törökkoppányból: Bugledits Linda Katalin (Izabella), Császár Milán (Dávid), Kopitár Viktória (Zsófia), Lovász Brigitta
(Piroska), Majer Sándor (István), Patkó Ákos (Imre), Szomorú Regina (Katalin), Szorosadról: Molnár Krisztián (Róbert),
Somogydöröcskéről: Katona Szilvia Anna (Lúcia), Rácz Henriett Katalin (Dorottya), Miklósiból: Katalin Ákos (István), Polgár
Adél (Brigitta), Schiller Mátyás (József), Zsigó Márk (Ferenc), Kárából: Balázs Anna Regina (Katalin), Zicsről: Hargitai Réka
(Johanna),  Horváth Tamás (Róbert), Kovács Nóra (Erzsébet), Molnár Mária Anna (Erzsébet), Steiner Klaudia (Beatrix), Süle
Benjamin (Dávid), Kapolyról: Singer Róbert (Péter), Bálványosról: Ipolyi Martina (Fatime), Somogymeggyesről: Horváth
Brigitta (Johanna), Horváthné Speri Beáta (Erzsébet), Mészáros Bence József (István), Pusztaszemesről: Herczeg István Zoltán
(Péter), Mecseki József Tamás (János), Molnár Klementina (Erzsébet), Molnár Ferenc (János), Vincze Martin (József), Kerekiből:
Venczli Viktória (Anna), Somogyacsáról: Csordás Péter (László), Csordás Szabolcs László (Balázs), Koppányszántóról: Májer
Izabella (Elizabet).

A pusztaszemesi templom homlokzatán aranyozott számok
jelzik az építésének idejét: 1860. Az idén százötven éves temp-
lom kerek évfordulója méltó megünneplésének szántuk, hogy
körzetünk bérmálását itt rendeztük meg. 

A 19. század közepén Pusztaszemes lelki gondozását a kőrös-
hegyi plébániáról látták el. Azonban az ottani régi iratok sajnos
annyira hiányosak, hogy semmiféle konkrét adatot a Historia
domusban nem sikerült találnunk a templomépítéssel kapcso-
latban. Még szerencse, hogy a buzgó elődök megörökítették az
évszámot a bejárat fölött. 

Készülve a jeles évfordulóra évek óta szépült ez a templo-
munk. Elkészült a tető átpalázása, a toronysisak javítása és fes-
tése, a villanyhálózat korszerűsítése, a teljes külső és belső
meszelés. A helyi önkormányzat új szőnyegek megvételével
járult hozzá a templom szépítéséhez, amit ezúton is köszönünk. 

2010. május 1-jén 35 felkészült bérmálandó, a családtagjaik,
és az ünneplők sokasága várta a püspök atya megérkezését. Az

izgatottság azért is érthető volt, hiszen tudomásunk szerint leg-
alább negyven éve nem lépte át püspök a pusztaszemesi temp-
lom küszöbét. 

A polgármester asszony, és többen a helyi önkormányzati tes-
tület tagjai közül a polgármesteri hivatalban köszöntötte az egy-
házmegye főpásztorát. Innen, a kultúrházból indult a ministrán-
sok vezetésével a magaslaton épített templomba a püspök atya.
A bérmálási szentmisén a két helyi szerzetespapon kívül
Horváth Tamás kőröshegyi és  Györfi Sándor kisbári plébáno-
sok koncelebráltak. 

A szerzetesközösségünkre bízott 11 falu 7. és 8. osztályos hit-
tanosai, továbbá a keresztény hivatását komolyan vállaló, külön
oktatáson részt vett felnőtteken kívül néhányan a környező tele-
pülésekről is jöttek, hiszen a Törökkoppányi Általános Iskolába
Somogyacsáról és Koppányszántóról is járnak tanulók, akiket
mi tanítunk hittanra.

Kicsit tartottunk a hetedik osztályosok bérmálásától, hogy
vajon elég érettséggel vállalják-e a szentség felvételét. Végül az
ifjak és szüleik többszörös ígéretében bízva, a sikeres vizsgázás
után ők is a püspök atya elé állhattak. 

Isten kegyelme akkor lesz gyümölcsöző életünkben, ha
együttműködünk vele. Bárcsak megértenék ezt a bérmálkozók,
és komoly felnőtt keresztény életet élnének! Keresve helyüket
és feladatukat az Egyházban, merjenek igazi Krisztus-követők
lenni! A szándékuk ígért komolyságának bizonyítását már a
nyári szünetben elkezdhetik.

Imre atya
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Kára községben június 5-én rendeztük meg a VIII. Falu-
napot, amelyet minden évben összekapcsolunk az elszármazot-
tak találkozójával.

Szentmisével kezdődött a program a „könyves templomban”.
Az idei egy különleges alkalom volt, hiszen az önkormányzat
emléktáblát készíttetett dr. Fürnstein József néhai esperes-plé-
bánosunk emlékére halálának 50. évfordulóján. A templomunk
építését „A kísértő harangok” című könyv lefordításának és
átdolgozásának árából kezdte el, a háború után 1947-ben.

Galbavy Jenő József prior és dr. Sipos Imre atyák celebrálták
a szentmisét, amelyben méltóképpen megemlékeztek elődjük-
ről, Fürnstein esperes-plébánosról.

Jenő atya prédikációjában elmondta, hogy miért is nevezik
ezt a kis templomot „könyves templomnak”, majd megemléke-
zett a Trianoni-békeszerződésről. Imre atya a „História-domus”
háború után írt oldalai alapján ismertette az esperes úr életét és
munkásságát. Az egykori kántortanítvány fia, Pretz János,
Fürnstein atya által összegyűjtött és komponált szentmise éne-
keket énekelt.

A szentmisén részt vettek az esperes úr rokonai, hozzátarto-
zói, a helyieken kívül a miklósi és törökkoppányi hívek, egyko-
ri tanítványai közül Vinkler János miklósi kántor.

A szentmise után Jenő atya megáldotta az emléktáblát,
elhangzott az Esperes-plébánosunk emlékére című vers, majd
Berkes Lászlóné Fürnstein Katalin a család, Hoffman Ferenc
polgármester a község, és Baumann Zoltán a Miklósi Egyház-
község részéről megkoszorúzta az emléktáblát.

Berkes Lászlóné meghatódva köszönte meg az atyáknak és a
községnek, hogy ilyen méltón emlékeztek meg 1960. július 21-
én meghalt nagybátyjáról, akinek szívügye volt, hogy a kárai
híveknek legyen temploma.

Én úgy gondolom, hogy ilyen megható, bensőséges, a jó Is-
tennek hálát adó szentmise kétszer volt eddig ebben a kis temp-
lomban. Először amikor 1948-ban Krisztus Király ünnepén a
félig kész templomban az első szentmisét tartották, majd 2004-
ben, amikor a felújítás elkészült.

Szinte mindenki, aki rész vett a szentmisén könnyes szem-
mel, hálatelt szívvel, lélekben  megújulva, hitében megerősítve
hagyta el a csodálatosan feldíszített Isten házát.

Ezután Hoffman Ferenc polgármester koszorút helyezett el
Karai László emléktáblájánál is a „Boldogasszony Anyánk” ősi
himnuszunk eléneklését követően.

A kultúrházban terített asztalok fogadták a vendégeket. Itt
nyitotta meg Hoffman Ferenc polgármester a falunapot. A köz-
ségért végzett kiemelkedő társadalmi munkáért elismerésben
részesült: Glöckner Rudolf, Steinbacher János és Pohner
Róbert. Majd sor került egy állandó kiállítás megnyitójára. A
festményeket Kára szülöttének, Pohner Kálmánnak gyermekei
– Pohner Tamás és Suba Zoltánné Pohner Zsuzsanna – ajándé-
kozta a falunknak.

Suba Zoltánné ismertette édesapja életútját, leánya Suba
Alexandra pedig a nagyapja festészeti irányzatát és stílusát
mutatta be. A polgármester a két adományozónak Kovács
Valéria üvegfestő által készített 1-1 kárai címerrel köszönte
meg nagylelkűségét, és ígéretet tett, hogy méltóképpen gondját
viseljük a kiállításnak.

Farkas József siófoki lakos köszönetet mondott Veinperné
Maurer Editnek több éves falunapi-szervezői munkájáért majd
egy trianoni emlékérmet és virágcsokrot adott át neki.

A kitűnő közös ebédet Balogné Márin Katalin és férje, a tava-
lyi falunap győztesei készítették.

A menü vaddisznópörkölt volt krumplival, savanyúsággal, de
került az asztalra pogácsa és kuglóf is. Évek óta rendkívüli
sikert arat a Steinbacher Árpádné vezetésével készült lángos.

Ezúton is köszönjük a lángossütő asszonyok fáradságos munká-
ját.

A délután aztán hamar elrepült, hiszen olyan megható talál-
kozásoknak voltunk tanúi, hogy néhányan bizony sírva fakad-
tunk.

A gyermekeket Horváthné Steinbacher Veronika egész dél-
után festette, kisebb ügyességi játékokat is készített nekik, akik
boldog örömmel, fáradhatatlanul rohangáltak egész estig. A
szórakoztató műsort közös énekléssel kezdtük, majd 3 óvódá-
sunk: Hirt Bettina, Hirt Johanna és Simon Roland adott elő ver-
set és énekeltek aranyosan.

A Budapestről érkező hastáncosok, akik már két évvel ezelőtt
is nagy sikert arattak, mutatták be új koreográfia alapján készült
varázslatos, keleties hangulatú táncaikat, a közönség vastapssal
jutalmazta előadásukat.

Horváth Száva először népviseletben népdalokat énekelt,
majd zenére bemutatott művészi tornáját csodálhattuk meg.
Ezután testvére, Horváth Csenge furulyázott és énekelt nagyon
ügyesen. Csizmár Helga és Balázs Anna nagyon szép verssel
lépett fel.

Steinbacher Jánosné és Veinperné Maurer Edit szokásukhoz
híven, a maguk által írt tréfás jeleneteket adták elő, majd vidám
tánccal zárták az előadást. Fergeteges sikerük miatt a lelkes
közönség még vissza is tapsolta a produkciót.

Amíg a zsűri értékelte a főzőversenyen indult 17 csapat főzt-
jét, tombolahúzást tartottunk.  A tombola fődíját – egy kárai
címert megformáló tortát – Simonné Csizmár Krisztina készí-
tette, kitűnő kézügyességgel.

A főzőversenyt a siófoki Kepli Attila és csapata sült hússal
nyerte. A második helyezett a miklósi fiatalok finom babgulyá-
sa lett, a harmadiknak járó díjat pedig a taszári Fülöp Mária
vehette át, aki székelykáposztát főzött.

Este Lovász Béla csodálatos tűzijátékkal örvendeztetett meg
bennünket. A napot hajnalig tartó bál zárta.

Ezúton is köszönöm az önkormányzatnak, az atyáknak, Pretz
János kántornak, a Fürnstein család minden tagjának, a mikló-
si, a törökkoppányi és a helyi híveknek, hogy ilyen csodálato-
san szép megemlékezést tudtunk tartani dr. Fürnstein József
esperes-plébános úr halálának 50.-ik évfordulóján ebben a 44
lelket számláló kis községben.

Hálásan köszönöm azoknak a segítségét, támogatását, mun-
káját, akik név szerint nem lettek itt megemlítve, de munkájuk
révén részesei voltak ennek a szívet-lelket melengető feledhe-
tetlen falunapnak.

V-né
Kára

Emlékezés a templomépítő Fürnstein atyára
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MAGVACSKA
Hittansarok

Az előző számunk rejtvényének helyes rajzos megfejtéséért
a somogyegresi Márkus Evelinnek jár jutalom. Szentmise után
jelentkezhet érte.

Nyári rejtvényeinkben példaképeink, a szentek nyomába
szegődünk. A liturgikus naptár ebben az időszakban sok szent
ünnepét üli, híres magyarokét is. Kirándulásokon sok ember
keresi fel a templomokat, hogy gyönyörködjön Isten házának
szépségében. Keresztény őseink századokon keresztül építet-
ték, szépítették ezeket a hajlékokat, s adták tovább utódaiknak,
hogy legyen minden templom az imádás háza. Az oltárok
szobrai, festményei pedig olyan embereket örökítettek meg,
akik igyekeztek az Urat és az embereket a megpróbáltatások-
ban is szeretni. Kövessük őket mi is, legyen életünk kedves
Isten előtt!

Alsósoknak:
Betűkeresés – Keresd a madarak nevében a zárójelben álló
betűt. Rendezd megfelelő sorrendbe, s megfejtésül Jézus egyik
apostolának nevét kapod! fecske(5), cinege(3), túzok(1), sza-
lonka(1), sas(2), kakas(1), siketfajd(8),  bíbic(1), kacsa(2) 

Milyen lehetett egy apostol? Rajzold le!

Felsősöknek:
Szentek magukról – Ki mondhatta? Párosítsd össze a leírások
számát a szent neve előtt álló betűvel!
1. Öcsémmel, Jánossal együtt Krisztus apostola voltam. Hite-

mért vállaltam a vértanúságot. Síromat Spanyolországban
sok ezer ember keresi fel minden évben.

2. Betániában, Jeruzsálem közelében éltem. Testvéremet,
Lázárt az Úr feltámasztotta.

3. Daliás termetű, harcos királyként sok templom falán meg-
festettek. Először Somogyváron, majd Nagyváradon temet-
tek el.

4. Itáliában, Nursiában születtem a VI. században. Sokáig
remete voltam, majd tanítványokat gyűjtöttem magam köré.
A nyugati szerzetesség atyjának tartanak.

5. IV. Béla király leányaként korán elkerültem szülőhazámból.
Férjem halála után klarissza apáca lettem. Az ószandeci
(Lengyelo.) kolostor főnöknőjeként fejeztem be földi
pályám.

A) Szt. Kinga B) Szt. Benedek C) Szt. László D) Szt. Márta
E) Szt. Jakab

Minél inkább meghal valaki önmagának,
annál inkább élni kezd Istennek.

(Kempis Tamás)

A világnak leginkább olyan emberek hiányoznak,
akik mások hiányaival törődnek.

(Albert Schweitzer)

ÉRME
Május 8-án Somogydöröcskén dicséretes összefogást tapasz-

talhattunk meg. Az újonnan felépített kis templomunk mellett
az egykori imaház újjáépítése anyagiak és időhiány miatt kissé
akadozik. De az építési törmelék, téglák és gerendák elhordása
összefogva kisebb anyagi ráfordítással is megoldható, és így
rendezettebbé válik a templom környéke. A meghirdetetett
szombaton örömünkre több mint húszan jelentek meg a faluból.
A Katona családból a szülőkön kívül két lány is jelentkezett
téglarakásra.

Márialigeti József budapesti mérnök jóvoltából – aki
Somogydöröcskén mentett meg házakat a pusztulástól – vidék-
ről is érkezett segítség. Feleségén kívül négy munkára kész fér-
fit szervezett be a segítésre az ÉRME tagjai közül. Az ÉRME
név nem numizmatikusokat fog össze, illetve bizonyos szem-
pontból mégis csak pénzgyűjtőket. Keresztény szellemiségű
budapesti központú szervezet, amelyet üzletemberek hoztak
létre, akik számára fontos, hogy megszerzett javaikból érték
megőrzésre is juttassanak. (Egyesületük az Érték Megőrzők
rövidítéséből kapta a nevét.) Minden évben a pénzbeli segítsé-
gen (pl. Böjte Csaba szerzetes nevelőotthonai, templomok épí-
tése, egyházi iskolák támogatásán stb.) kívül évente kétkezi
munkával is segítik az értékes kezdeményezéseket. Így értek el
az idén Somogydöröcskére is. A nehéz gerendák emelésénél
igencsak elkelt a segítségük. Bár hat teherautónyi pakolás után
kellően elfáradtak, azzal a biztos tudattal mehettek haza, hogy
nagy jót tettek nekünk. Hálásan köszönjük önzetlen segítségü-
ket!

Kis falvainkban csak úgy tudunk mi is értékmegőrzők lenni,
ha nem másokra, pályázatok sikerére várunk csupán, hanem
megnézzük, hogy az elégedetlenkedés és sajnálkozás helyett mi
az, amit összefogva mi is képesek vagyunk megtenni.

Egy héttel később a káraiak bizonyítottak. Azon a szombaton
a templompadlás kitakarítása, az évek során felhalmozódott
galambtrágya összegyűjtése és lehordása volt a terv, és a segí-
tőkészségnek köszönhetően a „terv teljesült, csapatunk lelke-
sült”.

Szerk.
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A somogyegresi származású Berta Gyula hosszú évek óta
végez levéltári kutatásokat Somogy megye helytörténeti
szempontból is érdekes régi bűncselekményeinek összegyűj-
tése érdekében. A települések közbiztonságának megterem-
tése mindig megköveteli, hogy  kellő szigorral lépjenek fel a
bűn útjára indulókkal szemben. Néhány törökkoppányi
bűnesetet és büntetését közlünk a kaposvári helytörténész
gyűjtése alapján, az 1848/49-es forradalom leverése utáni
időkből: 

Gyilkosság, 1848
Borsi Ferenc, 39 esztendős törökkoppányi lakos gyilkossá-

gért akasztófára ítélt rab, kegyelem által 9 esztendei rabságra
és negyedévente 25 botra ítéltetett.

Verekedés, 1849
Ingola József, 32 esztendős törökkoppányi zsellér verekedé-

sért fél esztendei fogságot kapott.
Orgazdaság, 1849
Pintér Mihály, 38 éves törökkoppányi polgár orgazdaságért

fél esztendei tömlöcre és egyszer 30 botra ítéltetett.
Rablás, 1849.
Szekeres Pál János, Zámbó Vendel, Leveles Mihály, Somogyi

Nemes Jóska, Starmer Jáger Jancsi, Kalota István és Gábor
Mihály törökkoppányi lakosok, kihasználva az 1848/49-es sza-
badságharc utáni összeomlást, és azt, hogy még nem szilárdult
meg a megyében a közbiztonság, összeálltak. Rablóbandát ala-
kítottak, hogy a zavarosban halászva meggazdagodjanak. 1849.
augusztus 24-én puskákkal, baltákkal felfegyverkezve elindultak
rabló portyájukra a felsőzsitvai molnárhoz, akiről megtudták,
hogy gazdag ember és sok pénzt őriz otthonában. 

Éjszaka érkeztek a molnár házához. Az egyikük azzal az in-
dokkal kopogtatott be, hogy üzenetet hozott. Amikor a molnár
ajtót nyitott, a földre teperték. Sikoltozó feleségét és gyerekét
párnákkal letakarták, hogy ne ismerjék fel később őket. A mol-
nár verés hatására előadta a pénzét. A rablás során 3466 ezüst
forintot és 19 darab aranypénzt zsákmányoltak. Ezen kívül
elvittek egy selyem és egy pamut keszkenőt, a molnár porcelán
pipáját, két duplapuskáját és két dupla pisztolyát is. A rablott
összeg olyan nagy volt, hogy az ezüst forintokból akár egy 500
holdas birtokot is lehetett venni. 

De az eltulajdonított pénzt nem sikerült elkölteniük, mert idő-
közben lebuktak. A faluban gyanús lett, hogy miből kezdenek
egyszerre ilyen jól élni ezek az emberek, hiszen ismert minden-
ki mindenkit. Irigyeik is hamar akadtak a hirtelen jómódba
kerülteknek. Egyiküket a vármegye pandúrjainál feljelentették,
amikor a kaposvári vásárban járt. Az ügyet hamar felgöngyölí-
tették, így meglettek a felsőzsitvai rablás tettesei.

„Mely vád, miután a raboskodók által is szabad vallásaikban
egyhangúlag elismerték, és így kétségen túl volna, - rabosko-
dók, ámbár vétségük nagyszerűsége halálos büntetést vonna
maga után, minthogy, mégis rablásuk alkalmával, nagyobb
szerű kínzást el nem követtek, és az általuk elrablott pénzösszeg,
és a többi tárgyak nagyobb részt, a kárvallott kezére megkerült.
Ugyan azért a bevádolt raboskodók egyenként 4 esztendei fog-
ságra, és félévenként 30 pálcaütések elszenvedésére, és a még
meg nem térített kárnak, úgy a költség, egyik a másikért, a vas-

váltság, mindenki magáért
megtérítésére ítéltetnek.”

Az elítéltek Kaposváron, a
vármegye börtönében letöltöt-
ték a kiszabott négy év bünteté-
süket. Kiszabadulásuk után
meghúzták magukat, hiszen a
falu szemében megbélyegzettek lettek; ha lopás, vagy bármilyen
bűncselekmény történt, őket gyanúsították meg először. 

Tolvajlás, 1850
Takács János 20 esztendős törökkoppányi lakost tolvajlásért

másfél esztendei, ötször 25 botra, és hetente három napi böjttel
súlyosbított börtönre ítélték.

Hamispénzverés, 1850
Ingola Mihály, 21 esztendős törökkopányi lakos hamispénz

verésének próbálkozásáért ¾ esztendei tömlöcre és háromszor
25 botra ítéltetett. Bűntársát 1 ¼ esztendei tömlöcre és negye-
dévente 25 botra ítélték. 

Lólopás, 1856
Pintér Gyökeres Mihály Palotai Mihálynál béresként szol-

gált. Ellopta gazdájától a lovakat. Hamar észrevették a bűncse-
lekményt, utána eredtek és a Tolna megyei Értényben elfogták.
Míg visszakísérték Törökkoppányba, útközben alaposan meg-
verték. A törökkoppányi elöljáróság úgy jellemezte Gyökeres
Mihályt, hogy „rosszéletű” ember, mert már többször büntették
lopás miatt. Ítélet: 1 év súlyos börtön.

Hamis eskü, csalás, 1856
Tóth József és Márkus János törökkoppányi lakosok hamisan

esküdtek: azt állították, hogy Palotai Mihály lovait egyedül
Gyökeres Mihály lopta el. Közben kiderült, hogy a lopásban
mindketten társtettesek voltak. Ítélet: Tóth József 1 évi, Márkus
János 8 hónapi súlyos börtön. 

Pincefeltörés, 1862
Gáspár László koppányi lakos a koppányi szőlőhegyen öt

pincét tört fel és mintegy 400 liter bort lopott el. Ezért a tettéért
¾ évi vasban, közmunkában letöltendő börtönre ítélték. 

Pincefeltörés, 1864
Pintér József a törökkoppányi szőlőhegyen Gőgös József pin-

céjének a tetejét megbontva ment be és belülről kinyitotta a
pince ajtaját, hogy ki tudja vinni a lopott bort. De előtte végig-
kóstolgatta, hogy melyikből vigyen. A gazda, Gőgös József
ugyanabban az időpontban ment a pincéjéhez és nyitva találta
az ajtót. Bent meglátta a holt részegen Pintér Józsefet.

Ítélet a lopásért: ¾ évi vasban, közmunkán letöltendő börtön.
Ezen kívül a költségek és a rabtartás megtérítésére is kötelezték.

Berta Gyula

MÚLTIDÉZŐ
Törökkoppányi bűnesetek a 19. században

Berta Gy. (2000): Somogy-
ország pandúrjainak története
1766–1884 című könyvből
tudjuk, hogy 1867-től az ak-
kori igali járáson belül Igalon,
Kötcsén, Nagyberényben,
Patalomban és Törökkop-
pányban is létesítettek „pan-
dúrállásokat”, tehát Török-
koppányban is állomásozott a

környék közbiztonságáért fe-
lelős szervezet. Öten teljesí-
tettek itt szolgálatot: Cser-
nich Jósef őrvezető közvetlen
parancsnoksága alatt Bodó
Jósef, Környei János, Berta
Gábor és Fábián Antal köz-
pandúr szolgált az 1867-es
összeírás szerint Törökkop-
pányban.

Betyárok találkozása. So-
mogyi, 1840 táján faragott
tükrös rajza



ASzent János Apostolról
és Remete Szent Pálról
Nevezett Szerzetes-

közösségünk 1998-ban indí-
totta az Életsorsok a XX. szá-
zadban sorozatát, amelynek
negyedik kötete most hagyta
el a nyomdát. Sorozatunkkal
egyszerű családok igaz törté-
netein keresztül nemcsak sze-
mélyes életük alakulását
követhetjük nyomon az évtize-
deken keresztül, hanem annál
jóval többet ismerhetünk meg.
Az egyedi történetek nem
egyedüli sorsok.

Eddig Jenő atya édesapjá-
nak regénybe illő életén ke-
resztül betekintést kaphattunk
a csendőrség életébe; a Szoro-
sadról malenkij robotra a
Szovjetunióba hurcolt Hirt
nővérek elbeszéléséből fény
derült arra, amiről hallgatni
kellett; Somogydöröcske né-
met nemzetiségű lakosságának
kitelepítéséről és a felvidéki
magyarok idetelepítéséről szó-
ló 3. kötetben pedig az üldö-
zöttek találkozásáról olvashat-
tunk.

Hazánk emlékezetközeli
történelmének felidézése min-
den tisztán látni akaró ember
feladata. Amikor hagyunk
időt, hogy a körülöttünk élő
idősebbeket meghallgassuk és
megörökítsük élettörténetüket,
valójában a későbbi korok szá-
mára is segítjük a történelmi
tisztánlátást.

A 20. század oly sok ellent-
mondást hordozó évtizedeinek
tudományos értékelése elég
szerteágazó feladatot fog adni
a jövőben. A mi dolgunk az,
hogy hűségesen őrizzük az
emlékeket, becsüljük meg
gyökereinket.

A Hazahúz a szív című kötet
korrajz a szocializmus évtize-
deiből. A csaknem gyerekfejjel
megélt második világháború-
ról, a hitüket fel nem adó
keresztény családok üldözésé-
ről, dilemmájáról akkor, ami-
kor a továbbtanulás gátjának
tűnik a templomba járás,
1956-ról, a disszidálásról.

De a jobb munkakörülmé-
nyeknél, a vallásüldözés
démonánál is erősebbnek
bizonyul számtalanszor a hon-
vágy. Különösen, ha olyanok
maradtak otthon, akikhez
„hazahúz a szív”, akikért érde-
mes vállalni a visszatérés
nehézségeit Amerikából is.

A sorozatunk negyedik kö-
tetében szüleim élettörténetét
írtam le. Életútjuk megörökíté-
sével egyrészt hálatelt szívvel
hívő, dolgos, áldozatvállaló
életüknek kívántam emléket
állítani, ami oly sokat számí-
tott saját hivatásom kibontako-
zásában is.

Értékválsággal küszködő
korunkban fontosak azok a
példák, amelyek a keresztény
családeszmény erejét mutat-
ják. A hívő ember Istenre han-
golásának szavakba öntése
nem könnyű feladat, hiszen a
hitet élni kell, kevés a róla
szóló beszéd. Ahogy a hit, úgy
a szeretet is csak akkor képes
fejlődni, ha vállaljuk a belső
kezdeményező aktivitást. Las-
sú felismerés a jutalom: akik
Istent szeretik, azoknak min-
den javukra válik (Róm 8.28).

Rádöbbenünk, hogy jó a lel-
kiismeretünk szavára hallgat-
ni, áldozatvállaló életünk így
kapja csak meg az értelmét.
Ha két ember között a vonza-
lom olyan erős tud lenni, hogy
a világ túlsó feléről is „haza-
húz a szív”, akkor ez a szeretet
további kibontakozásra képes,
a hűség megkapja jutalmát.
Aki tud hallgatni a szív szavá-
ra, az könnyebben válik Isten
eszközévé.

(A kötet megvásárolható a
templomainkban és a miklósi
szerzetesházunk címén)

Imre atya

Keresztelés és esketés 2010. első negyedévében sajnos a
területünkön nem történt.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Szinger Vince (83 é. –
márc. 7.) (Törökkoppány); Fáncsi Géza (53 é. – márc. 25.)
(Szorosad), 
Miklósi plébánia területén: Geiger Pál (84 é. – dec. 31.)
(Miklósi); Lesti Endre (84 é. – febr. 24.) (Zics)
Kapolyi plébánia területén: Huszár Istvánné szül. Sárközi
Margit (65 é. – 2009. okt. 18.) (Somogymeggyes) (előző szá-
munkból kimaradt); Baranyai József (85 é. – febr. 2.)
(Kapoly); özv. Krezinger Józsefné szül. Geiger Erzsébet (86
é. – febr. 17) (Pusztaszemes); Martinek József (84 é. – febr.
25.) (Kereki); özv. Specker Józsefné szül. Orsós Julianna (70
é. – márc. 10.) (Kapoly); özv. Ferenc Józsefné szül. Pál Ilona
(90 é. – márc. 29.) (Kereki) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

Szent János Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Közösség időszakos lapja: S.J.P.
szerzetesház 8669 Miklósi, Petőfi S. u. 49. Tel.: 84/385-179. Szerkesztik: Dr. Sipos Imre
S.J.P. atya és Galbavy Jenő József S.J.P. prior atya. Alapította: † T. Flink Kornél.
Komputertipográfia: Szurmay László. Nyomás: NYOMDAKÉSZ — Veszprém, Páz-
mándi u. 10.

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2010. I. negyedév

Néma segélyhívás
Sokan eltávoztak az Örök Hazába Kerekiből már az év első

felében. Középkorúak, idősek. Ez az élet rendje?
Sajnos sok beteg, idős magára maradva, korával birkózva

küzd a mindennapok gondjával-bajával. Erején felül végzi napi
tennivalóit, nem akar senkinek a terhére lenni. Nem panaszko-
dik, nemigen kér, nekünk kell felajánlani a segítségünket.
Ahogy egy kisgyereknek nincs elég ereje megbirkózni a felada-
tokkal, úgy az idő múlásával az idős embernek is egyre fogytán
az ereje. 

Miért nem becsüljük az időseket? Hiszen ők azok, akik egy
generációt felneveltek, embert faragtak belőlünk! Ha többen
észrevennénk, hogy kevés segítséggel mennyit tehetünk értük,
már fényt varázsolhatnánk fáradt, fakó szemükbe.

Sokan vannak körülöttünk egyedül, kiszolgáltatva. A kis
kopott függöny mögül lesnek, félnek, nehogy rájuk törjön vala-
ki. Istenhez fohászkodnak, hogy adjon erőt az utolsó percig, ne
szoruljanak a családra, hiszen azok nagyon elfoglaltak, nincs
idejük az idősekre…

Elszomorító, hogy öreg napjaira ennyire elhagyatott sok
ember. Talán az idegen, a falubeli előbb észreveszi, hogy segí-
teni kéne. Ne legyünk lelketlenek, segítsünk rajtuk! Önérzetü-
ket nem sértve, nem várva, hogy kérjenek. Vegyük észre a ten-
nivalónkat! A család, a rokonok, a szomszéd, a falubeli egya-
ránt. 

Nagy Lajosné
Kereki
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