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Arigófüttyös tavasz, a megjelenő citromlepke, az ibolyák
szerény illata, az egyre jobban erőlködő napsütés az
ember lelkét újabb erővel tölti el. A megújuló természet

tele van energiával, s ha nem veszítjük el kapcsolatunkat az Élet
Forrásával, bennünket is új tervek megvalósítása felé sarkall. 

Olyan szép húsvét ünnepe! Feltámadás, újjászületés, meg-
tisztulás, megújulás, új élet, új lendület – halljuk a sokféle meg-
határozást az egyetemesen érzett mélységes titokra. Sokfélék a
személyes válaszok, de a mélyben ott lappang a felismerés:
megsejtjük, hogy valamennyiünk életének súlya, értelme, tétje,
célja van. 

Ha ez a sejtés egyre inkább tudatossá válik, akkor az életünk-
ben elénk táruló választások során helyesebben döntünk. Élet
vagy halál, gyűlölet vagy kiengesztelődés, haragtartás vagy
megbocsátás, háború vagy béke, szabadosság vagy keresztény
erkölcs… Nem menekülhetünk a véleményalkotástól. Részesei
vagyunk a folyamatoknak, nem tartózkodhatunk, nem élhetünk
úgy, hogy „nekünk mindegy”. 

Egyáltalán nem mindegy. Erre csak később jövünk rá méltat-
lankodva, hogy már megint milyen sorsot határoztak meg
nekünk mások. Néha úgy érezzük, hogy két rossz közül kell
választanunk. Alapvető erkölcsi
útmutatás, hogy ilyenkor mindig a
kisebb rosszat kell választanunk. 

Jézus mondta: gyümölcseiről
ismeritek meg a fákat. Nem elég a
sárdobálás, a hivalkodó ígérgetés, a
szüntelen hazudozás. Személyes,
felelős döntés kell, hiszen a „tömeg-
effektus”  félelmetes következmé-
nyeit a történelem során sokszor
megtapasztalhattuk már. Nagypén-
teken Barabást ordított a Pilátus
palotája előtt összecsődült sokaság,
pedig az arctalan tömeg néhány nap-
pal ezelőtt még Jézust éljenezte.

Gondoltunk már arra, hogy nem-
csak külső szemlélői vagyunk az
eseményeknek? Környezetünk élet-
minőségét, a velünk együtt élők lel-
kivilágát mi is befolyásoljuk.  Meg-
próbálhatnánk húsvéti emberként
élni: kibékülni Istennel és önma-
gunkkal, megbékélni sorsunkkal.
Mély keresztény tanítása húsvét
ünnepének, hogy igazán csak ott van
újjászületés, ahol előbb megtapasz-
taltuk a bukást is. 

Krisztus áldozata nem felemás

önmutogatás, önigazolgatás volt. A legvadabb provokációkra
sem szállt le a keresztről, megreszkírozva azt is, hogy sokan
gyengének tartják majd, elbukott álmodozónak. Krisztus meg-
váltó tette az elhagyatottság érzésével vállalt  véres kereszthalál
után bontakozhatott csak ki. A feltámadás öröme igazából a
nagypéntek kínjainak vállalása után teljesedhet ki. 

A kisgyerekeket is az elesések sorozata tanítja meg egyensú-
lyozni, járni. Bennünket is a bukásaink érlelnek meg a felemel-
kedésre. Keresztjeink teszik lehetővé, hogy meglássuk a húsvé-
ti fényt. A remény forrása adhat erőt, hogy érdemes vállalnunk
az erőlködést, tennünk a jót. A hívő ember tudja, hogy Isten
nem hagyja el, van értelme az áldozatvállalásának, kemény
munkájának, családja nevelésének, erkölcsös életének. A
„keresztény az, akinek van reménye” – írja Gisbert Greshake. A
feltámadott győzelmében van elrejtve a mi jövőnk is. 

Az egyik náci koncentrációs tábor felszabadításakor, a csont-
tá-bőrré fogyott egyik rabot felszólították: – Maga pap? Jöjjön,
temesse el a most meghalt társukat! 

Imádsággal temetni a gázkamrák hullagyárai mellett… Nem
is értik a szavát, hiszen annyiféle nemzet fiait zárták itt össze…
Maga is alig él. Nemigen találja a szavakat, olyan régen nem

kérték már ilyenre. Nagy nehezen
elkezdett hangosan imádkozni.
Sokan körbeállták, nem értették,
hogy mit mond.

– Bocsásd meg Istenem bűnein-
ket, könyörülj rajta… Majd egyszer-
csak elhangzott a „varázsszó”: Jézus
Krisztus.

Amikor meghallották, öten letér-
deltek. 

Aztán újra mondta üdvözítőnk
szent nevét. Egymás után vették le
sapkájukat a fogolytársak. Újabb
térdre ereszkedések. A pap már csak
ezt ismételgeti elcsukló  hangon:

– Jézus Krisztus, Jézus Krisztus,
Jézus Krisztus!

A katonák leengedik géppiszto-
lyukat, keresztet vetnek magukra, ők
is egymás után ereszkednek térdre.
Nemcsak a pap sír…

Jézus Krisztus, Jézus Krisztus,
Jézus Krisztus! – Ebben a névben
foglalható össze Isten végtelen sze-
retete, a világmindenség értelme,
embervoltunk felemelése, újra kez-
désünk reménysége.

Imre atya

KERESZTÉNY AZ, AKINEK VAN REMÉNYE

Simon András grafikája
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„Dolgozó proletárok
gyermeke abban a világban,
melyet lángba borít a mun-
ka jogainak követelése. Az
alázatosság hőse akkor, ami-
kor minden engedelmesség
rabszolgaságnak tűnik. A
szent tisztaság vértanúja,
amikor az erény kimenőben
van a divatból.” (C. E.
Maguire)

Bódi Magdi 1921.
augusztus 8-án a
Balaton-parti  Sziglige-

ten született konvenciós cselé-
dek második gyermekeként. A
család útja vándorélet volt a
mindennapi kenyér után. De a
dolgos hétköznapok nehézsé-
gei közt sem maradt el a napi
imádság és beszélgetés. Magdi
már korán kitűnt szófogadó,
tisztelettudó viselkedésével,
érzékenységével az Isten sza-
va iránt, és a bűn iránt, mely-
ben a végletekig szerető Isten
megbántását látta. Ezért aztán
apró játékaiban is óvakodott a
csúnya és hamis beszédtől, és
azt társaitól sem tűrte el.
Nemcsak elutasítani akarta a
bűnt, hanem azon igyekezett,
hogy másokat is figyelmeztes-
sen rá, és megmentsen csapdá-
jától.

Iskoláit Köveskálon kezdte
meg, ahol életének első nagy
eseményét élte át: első szent-
áldozását. Az ostyában jelen-
lévő szentségi Jézus ezek után
már a kis Magdi elválasztha-
tatlan társa lett, akivel a min-
dennapos találkozás a taber-
nákulumnál nehéz feladatai-
nak erőforrását jelentette.

1934-ben a család a közeli
Máma pusztára költözött, ahol

elkezdett kibontakozni Magdi
tiszta, buzgó imaélete. A házi-
munkák végeztével az egysze-
rű parasztház padlójára térdel-
ve órákig el tudott merülni a
rózsafüzér imádkozásában,
Jézus szeretetének jóleső kö-
zelségében. „Olyan jó szeret-
ni az Istent, úgy felmelegszik
az ember szíve” – mondta. De
az Úr Jézussal való bensősé-
ges találkozásai nem marad-
tak öncélúak, nem akart csak a
saját üdvösségén munkálkod-
ni. Leghőbb vágya volt, hogy
másokat is üdvösségre vezes-
sen, hogy lelkeket mentsen.
„Szeretem a nevemet. Mária
Magdolna neve állandóan
hivatásomra figyelmeztet,
hogy tévelygő lelkeket, Mária
Magdolnákat szerezzek a jó
Istennek.” Apostoli lelkületé-
nek ébredezése ez az időszak.
De még mielőtt hivatására
rátalált volna, lelkét eltöltötte
a szerzetesi élet vágya, hogy
így szentelhesse életét teljesen
Jézusnak a lelkekért. Ám
Isten hívó szava – amely min-
denkit egyedi utakon hív az
üdvösségre – más útra terelte
Magdi tiszta elhatározását.

1939-ben, 18 évesen fel-
vették a fűzfőgyártelepi Nit-
rokémia gyár munkásai közé.
Magdi lélekmentő munkájá-
nak első számú színtere lett az
erkölcstelenségekbe merült
munkásközeg. A káromko-
dókkal, élcelődő megszólók-
kal szemben mindig higgadt
beszéddel tudott fellépni.
Csak Isten ügyéért vitázott,
egyébként szívesen ráhagyta
másokra véleményüket. Idő-
vel még gúnyos megszólói is
tisztelettel voltak iránta, úgy
hogy előtte nemigen mertek
erkölcstelenül viselkedni. A
hozzá hasonló gondolkozású
lányok látva az életvidám, ter-
mészetes parasztlány őszinte
Istenhez ragaszkodását, keres-
ték társaságát. Velük szervezte
meg első leányegyesületét.
Azt figyelte, hol tudnak a
lányokkal segíteni, szolgálni
Isten dicsőségére, életre vált-

va az evangéliumot. Különös
gonddal vette észre a feladato-
kat: meleg ruhákat varrtak,
ételt főztek és osztottak, há-
zaknál takarítottak, betegeket
látogattak, templomot díszí-
tettek. Minden szeretetszolgá-
latukat vidám hangulat kísér-
te, amelyet Magdi örömmel
teli természete, kedves humo-
ra biztosított.

1941 nyarán végzett lelki-
gyakorlatán megérett benne az
erős elhatározás: ha nem lép-
het zárdába, világi apostol lesz
teljes odaadással Krisztus ügye
iránt. „Dolgozó leány vagyok,
nekem tehát a munkásokat kell
Krisztushoz visszavezetnem.”
A fűzfőgyártelepi templom lett
mindennapos találkozásainak
helye az apostoli munkájához
erőt adó Jézussal. A műszak
előtti hajnali szentmisék, a
csendes szentséglátogatások
erősítik testét-lelkét.

1941. év Krisztus Király
ünnepén a 20 éves leány örök
szüzességi fogadalommal ígért
tiszta hűséget az Úr Jézusnak.
Ezzel fejezte ki, hogy vissza-
vonhatatlanul egyedül Jézusé
kíván lenni, örömmel meghoz-
va a családról való lemondás
komoly áldozatát. Fogadalma
vált ezután életének közép-
pontjává: szeretetszolgálatai-
nak, küzdelmeinek éltető for-
rását, vidám természetének
okát, és végül vértanúságának
erejét ez adta.

A család 1944-ben a
Veszprém melletti Litérre köl-
tözött, ahol Magdi megszer-
vezte a Dolgozó Lányok
egyesületét. A háború utolsó
éveiben nagy feladatot jelen-
tett egy közösség összetartása,
ezért Magdi lelki beszélgeté-
sekkel szilárdítgatta a lányok
világnézetét és erkölcsét. „Ha
egyedül vagyunk, olyanok le-
szünk, mint a porszem, melyet
a legkisebb szél is felkap. De
ha a jó Isten kezébe kapaszko-
dunk, nincs az az orkán,
amely elseperne.” A szörnyű
háború orkánja pedig pusztít-
va söpört végig Európán.

1943. évi lelkigyakorlatán
áldozatul ajánlotta fel életét
Jézusnak, hogy tanúságtételé-
vel „példát adhasson az ifjú-
ságnak”. Halála előtt néhány
héttel tanácsot kért lelkiatyjá-
tól, mit tegyen, ha veszélybe
kerülne tisztasága, melyet
Isten iránti szeretetének fé-
nyes koronájaként élete felál-
dozásával is készen állt meg-
védeni. „Gondolkodás nélkül
kész vagyok Krisztusért meg-
halni” – határozta el.

1945 márciusára a harcok
elérték Veszprémet és a kör-
nyező falvakat. Litéren az
emberek bunkerekbe mene-
kültek, Magdi és szülei is
ezekben találtak menedéket.
Egyik délután két fegyveres
közeledett az óvóhely bejára-
tához, ahol Magdi és néhány
asszony tartózkodott. Az
egyik szovjet katona a lányt –
aki lelkiatyja korábbi tanácsá-
ra varróollóját kezébe rejtette
– az óvóhely hátsó részébe
vitte. Magdi néhány másod-
perccel később visszarohanva
kérte édesanyját és a többie-
ket, hogy meneküljenek in-
nen. Hamarosan az óvóhely
hátsó kijáratánál megjelent a
támadója, akinek szeme alatt
egy karcolásból vér szivár-
gott. Magdi megvédte Isten-
nek adott kincsét, tisztaságát.
A férfi elővette pisztolyát, és
lőni kezdett. A második lövés-
nél Magdi két karját az ég felé
emelve kiáltotta: „Uram, Ki-
rályom! Végy magadhoz!”.
Utolsó szavai ezek voltak. 

Bódi Magdi életét Isten
szeretetéért áldozta fel, amely
apostoli buzgóságának, a
tévelygők iránti szeretetének
táplálója volt, és szent foga-
dalmának állhatatos megőrzé-
sére is ez adott számára bátor-
ságot. Boldoggá avatásáért
imádkozva kérjük mennyei
segítségét, hogy Istennek tett
ígéreteink, fogadalmaink hű-
séges megtartása által mi is
növekedni tudjunk az Isten
iráni szeretetben.

Ákos testvér

Bódi Mária Magdolna (1921–1945)

TESTVÉREINK, A SZENTEK
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„Elég neked az én kegyelmem…”
Életünkben úton-útfélen tapasztaljuk korlátaink és gyengesé-

geink lehúzó erejét. Ez a tapasztalat sok esetben együtt jár azzal
a beletörődéssel is, hogy vágyainkat a földi dolgokra irányítsuk,
és azokkal töltsük ki ürességünket. De lelkünk kiolthatatlan
szomjúságában Isten mindig bizonyságát adja annak, hogy azt
az emberi szívbe kitörölhetetlenül beleírt vágyódást a tökéletes
felé – melyet Ő írt emberi természetünkbe – egyedül csakis Ő
képes betölteni.

Isten korlátlan hatalmát jól mutatja, hogy meghívása még
zord körülmények között is termővé tud válni az ember éle-
tében. Miként feltámadása után az Úr Pétertől háromszor kér-
dezte meg: „Szeretsz-e engem?”, úgy kérdezi meg tőlünk is
életünk egy-egy döntése, válaszútja előtt: „Szeretsz-e engem?”.
Pétertől háromszori tagadása miatt kérdezi három alkalommal,
tőlünk számosabb rossz döntéseink és tévedéseink folytán kér-
dezi ugyanazt egyre nagyobb szeretettel. A megtérésünket akar-
ja, hogy mi is Péterrel tudjuk mondani szívünk őszinte bánatá-
val: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek.” (Jn
21,17)

Isten üdvösségünk felett virrasztó kegyelme mutatja szá-
munkra, hogy milyen érték minden egyes ember az Ő szemé-
ben. Ott van a születésének pillanatától istenszeretetre teremtett
ember felett. E kegyelem hatékonyságát követhetjük nyomon
Szent Pál apostol életében is, akinél jól látható, mire képes az
ember, ha együttműködik ezzel az isteni erővel. Megtérése után
egész élete egy gyökeres, de mindvégig szabad elköteleződés
az őt szerető és megváltó Krisztus mellett. Ez a nehézségekben
is vállalt és megerősített elköteleződés egészen átformálja, fel-
emeli az apostol lelkét, kiemelve a földi bilincsek rabságából.
„Krisztusért mindent szemétnek tekintek, csakhogy Őt elnyer-
jem” – vallotta meg a filippieknek (Fil 3,8). A tisztulás útjára
lépett lélek nemcsak vágyai irányát látja egyre tisztábban, de
saját magát is. Pál apostol csak gyöngeségeivel dicsekszik, ami-
kor látja, hogy benne minden, ami jó, az Isten kegyelmének a
gyümölcse. Pál kitartó kérésére, hogy az Úr vegye el tőle testé-
nek gyengeségeit, lassan megkapja a választ. Megérti az apos-
tol, hogy éppen ebben a gyengeségben, ürességben tud Isten
ereje működni, egészen átjárva ezt a meghagyott nyomorúsá-
got. „Elég neked az én kegyelmem, mert az erő a gyöngeség-
ben lesz teljessé.” (2Kor 12,9)

Ha valaki ki mer lépni az önistenítés, önközpontúság jelme-
zéből, és üres kezét mutatva elismeri, hogy az Úr segítő kegyel-
me nélkül nem képes Őt követni és szolgálni, akkor Isten –
miként a tékozló fiú atyja – gazdagságából a legdrágábbat
hozatja elő és adja oda. Ezért dicsekszik hát az apostol gyenge-
ségeivel, mert ez ad benne helyet Krisztus erejének.

Ha Isten erejének elsőbbséget adunk életünkben, megtapasz-
taljuk annak örömét, hogy munkánk és vállalt feladataink egy-
szeriben mind célzottá, üdvösségszerzővé válnak.

Fogadalomtételemhez elérkezve mélyen felismertem, hogy
ez a csendes belső öröm – amit sokszor érzek – egyedül Isten
ajándéka, aki meghívott engem, és hív mindennap, hogy Őt
kövessem. E fontos nap óta tisztán látom, hogy az Ő ereje,
türelmes szeretete mennyire betöltötte, átjárta sok gyengesége-
met, és átjárja azóta is mindig. Hála legyen mindezért Istennek!

Nagy hálával köszönök minden imádságot, amelyben
Istentől ezt az erőt kérték nekem, és kérem még a további kitar-
tó felkészüléshez is a papi szolgálatra. A másokért mondott
imádság felbecsülhetetlen kincs, mely az imádkozót is meg-
szenteli.

Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy foga-
dalomtételem örömét szép és szeretetteljes együttlétben közös
ünneppé tehettük a törökkoppányi templomban 2013. december
8-án.

Ákos testvér

Tudta-e? Tények az adó 1%-áról
Közismert, hogy személyi jövedelemadónk 2x1%-ának fel-

használásáról magunk dönthetünk. De vajon hányan tartják
fontosnak ezt a személyes rendelkezést? Az egyik százalékunk-
kal támogathatjuk az Egyházat (a katolikus egyház technikai
száma: 0011), a másikkal pedig valamely számunkra szimpati-
kus bejegyzett civil szervezet munkáját. 

Az összesítések szerint 2013-ban az adózóknak csak a har-
mada rendelkezett adója 1%-áról. Ezzel közel 9 milliárd (!)
forintot az államnál hagytak. 

A lehetséges összegnek csupán a negyedét adták a polgárok
civil szervezeteknek, ami 3,6 milliárd Ft volt, de egy kis odafi-
gyeléssel ez lehetett volna 12,6 milliárd Ft is. 

Magyarországon 4,4 millió ember adózik, ők ajánlhatnák fel
adójuk 1%-át, de csak 1,4 millió tette meg ezt 2013-ban.  

Elgondolkoztató, hogy a különféle állatmenhelyek 40-szer
annyi 1% adományt kapnak, mint pl. Böjte Csaba testvér Dévai
Gyermekotthona…

Polgármester-választás Kerekiben
Marton Lajos 2002-től 2013. október 31-én bekövetkezett

haláláig volt Kereki polgármestere. Közmegbecsülését jelez-
te, hogy háromszor is megválasztották erre a felelősségteljes
posztra. Hálával tartozunk odaadó munkásságáért, hiszen a
falu felemelkedéséért dolgozott. Igyekszünk megőrizni és
tovább folytatni azt az utat, amit „mindenki Lajos bácsija”
elkezdett.

2014. február 23-ra írták ki a falu új vezetőjére történő
voksolás időpontját. A település 479 szavazásra jogosultja
közül 302-en adtak le érvényes szavazatot. A választás rész-
letes eredménye:

Csicsai László Viktor 137
Bogdán Enikő 72
Dr. Horváth Zoltán 65
Kimmel Szabolcs 26 szavazatot kapott.
Tehát az újabb országos önkormányzati választásokig

Kereki polgármestere az eddigi helyettes, Csicsai László
Viktor lett. 

Bné, Zsuzsa



A „kibérmálkozásnak” nincs értelme!
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Kétévente területünkön bérmálást szoktunk szervezni. Nagy
bizalommal engedjük az általános iskola végén, általában a
továbbtanulásuk előtt a fiataljainkat bérmálkozni. Mély fájda-
lom tölt el bennünket, amikor megbérmáltjaink legnagyobb
része eltűnik templomainkból. Elég, ha a két évvel ezelőtti bér-
málás csoportképét megnézzük a Magvetés régebbi számában.
Közülük hányan kezdték Istent kerülő útjukat járni? Ők valamit
tragikusan félreértettek. Vagy mi hibáztunk, hogy kellő érettség
nélkül bizalmat szavaztunk nekik? Miért nem hat bennük a
Szentlélek kegyelme, miért hamvadt el bennük a hit parazsa?

Azt mondják: „Őrültség újból ugyanazt tenni és más ered-
ményre számítani…” Gondoljuk végig a keresztény élet útjel-
zőit, a szentségeket családjaink szempontjából. 

Amikor egy kisgyermeket elhoznak a templomba, hogy
megkereszteltessék, közösen imádkozunk: tegye Isten őt az
Egyháznak tagjává, hogy megillethesse az a jog, hogy velünk
együtt Atyjának szólíthassa a világ teremtőjét. A keresztség
szentsége hiba nélkül működik, egy személy akkor is részesül a
kiáradó kegyelemben, ha olyan kicsi, hogy nem ért az ott tör-
téntekből semmit. A kisgyermekeket a szülők, keresztszülők
hitében bízva kereszteljük meg, remélve, hogy Istennek tett ígé-
retüket megtartják és vallásosan nevelik a rájuk bízott életet.
Bármilyen korú is a megkeresztelt, keresztsége pillanatában
minden bűntől megszabadul. Nemcsak a tőlünk független
bűnös környezetünk áteredő következményeitől, hanem – ha
nagyobb az illető –, akkor bármely személyes bűnétől is. A tisz-
títótűzben sem kell időt töltenie azokért a bűnökért, amelyeket
a keresztsége előtt követett el. 

Amikor 3-4. osztályos hittanos gyerekeket bemutatjuk az
Úrnak, hogy részesüljenek az első szentáldozásban, kérjük
Istent, hogy táplálja őket Jézus testével és vérével. Mivel egy
felszentelt pap átváltoztatta a kenyeret és a bort a katolikus egy-
ház rítusainak megfelelően, nincs kétség afelől, hogy az áldo-
zók az Oltáriszentségben Jézust veszik magukhoz. Feladatunk
pedig az, hogy segítsük felismerni, hogy akit magukhoz vesz-
nek, az igazán szent és megérdemli a legnagyobb tiszteletet. Ha
ebben elbuknánk, a mi Urunkat nagyon megbecstelenítenénk. 

Mi történik, ha a gyerekek serdülnek, s elérik a 13-14 éves
kort? Újból bemutatjuk őket az Úrnak, most a bérmálásra. A
püspök atya jön, és rájuk teszi a kezét, kegyelmet közvetít. De
néhány hónap múlva, ha nem héten belül, fiataljaink nem járnak
misére. A legtöbbjük nem követi a katolikus egyház tanítását.
Mi a baj?

A bérmálás az a szentség, amelyben a katolikusok megkérik
Istent, hogy újból töltse el őket Szentlélekkel. A jelöltek már
részesültek a Szentlélekben a keresztségükkor, hogy szent tag-

jai legyenek Krisztus
Egyházának. A bérmá-
lásban kérik, hogy Isten
Lelke új módon töltse be
őket – bátorságot, böl-
csességet és erőt adva,
hogy elvégezhessék
Isten munkáját a világ-
ban.

De mi történik akkor,
ha a püspök egy olyan
fiatalt bérmál, aki egyál-
talán nem is törődik
azzal, hogy az Isten aka-
rata szerinti életet

válassza? A fiatal Isten
szemében attól még „bér-
mált” marad, lemoshatat-
lan jelet kapott a lelkére,
de a segítség, amelyet
Isten adni akar, el van
zárva. Ha a fiatal nem
kéri Isten segítségét, nem
fogja megkapni. Ha a fia-
talnak egy súlyos bűn
van az életében, amelyet
nem visz gyónásba, a
bérmálás  szentsége el
van zárva, amíg meg
nem bánja bűneit és meg
nem gyónja azokat. 

Kedves bérmálásra készülő!

Ha komolyan gondolod, hogy Jézus tanítványa akarsz lenni,
személyes döntést kell hoznod. Meg van hozzá a képességed,
lehetőséged, korod, hittanórákon is sok mindent hallottál ahhoz,
hogy merd meghozni a keresztény nagykorúságra jellemző
elhatározást. A keresztény szó Krisztus követőt jelent, tehát rá
kell figyelned, s komolyan kell venned életedben az ő példáját.
A személyes döntés több dologra vonatkozik. Komolyan el kell
határoznod, hogy minden vasárnap szentmisére jársz. Ez az a
hely, ahol Jézus tanít bennünket Igéje által. Ez az a hely, ahol
Jézus táplál minket Testével és Vérével. Ez az a hely, ahol Jézus
közössége egybegyűlik. Ez az a hely, ahová tartozol.

Ha komolyan Jézus tanítványává szeretnél válni, akkor
neked is el kell sajátítanod a szolgálat szellemét. Ez jelentheti
azt, hogy segítőkész vagy otthonodban és az iskolában. Ne
felejtsd, hogy Jézus nem csak azokkal tett jót, akik megérde-
melték, hanem az érdemtelenekkel is. Téged is erre kér. Kör-
nyezetedben a rosszat jóval győzd le!

Jézus időt szakított az imádságra. Ha komolyan gondolod,
hogy Jézus tanítványává szeretné válni, mindenképpen figyelj
rá, állj szóba vele, komolyan imádkozz! Önmagadban és az
Egyház közösségében tanulj meg kérni, hálát adni, dicsőíteni.
Vigyázz lelked tisztaságára!

Ne becsüld le, hogy mire képes Isten Lelke! Ha teljesen
megnyílsz Isten előtt, őszintén kéred, hogy használjon fel esz-
közének terveihez, csodálatos dolgokban lehet részed. Nem túl
régen, Boldog II. János Pál pápa mondta a fiataloknak: „Ne fél-
jetek az új évezred szentjei lenni!” A világnak nagy szüksége
van elkötelezett keresztény emberekre. Benneteket is hív az Úr! 

A bérmálás annak ad erőt és kitartást, aki alapból vállalkoz-
ni szeretne erre az útra. Azoknak a fiataloknak az életét, akik
szeretnének elkötelezett tagjai lenni az Egyháznak, valóban
megváltoztatja a bérmálásban kapott erő. 

A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint: A bérmálandónak,
aki elérte az értelem használatának korát, meg kell vallania a
hitet, a kegyelem állapotában kell élnie, akarnia kell a szentség
fölvételét, és készen kell lennie arra, hogy vállalja Krisztus
tanítványának és tanújának feladatát az egyházi közösségben és
a földi dolgok közepette.

Vállalod? Bérmálkozol? Lehet rád jobban számítani?

Hitoktató atyákSimon András grafikái
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BELÜGYMINISZTER ELISMERÉSE

November közepén nagy meglepetésben volt részünk: a
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes Államtitkár-
ságáról levél érkezett, amelyben a település polgármesterét és
egy munkatársát a Belügyminisztérium Márványaulájában
2013. november 28. napján tartandó ünnepségre meghívták. E
napon a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Helyettes
Államtitkárságának megyei kapcsolattartásáért felelős munka-
társai és a megyei munkaügyi központok vezetői felmérése
alapján a 2013. évben közfoglalkoztatási programokat kiemel-
kedő szakmai tevékenységgel végrehajtó települések jutalma-
zására került sor. Somogy megyéből három település – közöttük
Zics – polgármestere vehette át dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter elismerő oklevelét. Az oklevél mellé hárommillió forint
jutalmat kaptunk, melyet a mezőgazdasági projekt fejlesztésére,
illetve egy fő álláskereső egy hónapig történő foglalkoztatására
fordíthattunk. A jutalompénzből egy melegkonyhás büfé-kocsit
vásároltunk, valamint egy meglévő használaton kívüli épület
belső átalakításával és felújításával tojásfertőtlenítő és csoma-
goló üzemet alakítottunk ki. Ezek a beruházások reményeink
szerint 4-5 embernek biztosítanak majd munkát.

December 21-én évértékelő rendezvény keretében Fellinger
János polgármester úr a közmunka programban résztvevő leg-
aktívabb 8 dolgozót jutalomban részesítette. Kimagasló munká-
jáért elismerő oklevelet vehetett át Csala Jánosné, Csuti Edina,
Hargitai Lászlóné, Holczbauer Zoltán, Horváth József, Horváth
Zoltán Jánosné, Illés Istvánné és Sipos László.

Hogyan jutottunk el idáig? Településünk 2012. március else-
jétől vesz rész a Belügyminisztérium által meghirdetett Start
közmunkaprogramban. Első évben három különböző (mező-
gazdasági földutak és belvízelvezető rendszerek rendbetétele,
valamint mezőgazdasági projekt) programra pályáztunk. Már
ekkor is a kertészeti növények termesztése és az állattenyésztés
kapta a nagyobb hangsúlyt. 2013-ban már csak a mezőgazdasá-
gi program megvalósítására pályáztunk. Célunk a halmozottan
hátrányos település „Csipkerózsika álmából” való felébreszté-
se, a településen élő munkanélküliek – többségében 50 év felet-
tiek – munkához juttatása volt. Egy éven keresztül 22 fő foglal-
koztatására nyílt lehetőségünk. 

Sajnos a márciusi tél miatt csak április közepén tudtuk a sza-
badföldi kertészeti növények vetését, ültetését, illetve a fóliasát-
rak építését megkezdeni. Az első fóliasátorba paprikát, a máso-
dikba uborkát, a harmadikba paradicsomot ültettünk. A paprika

és paradicsom meghálálva a gondos ápolást, késő őszig – a
jelentősebb fagyok beköszöntéig – folyamatosan ontotta termé-
sét, ezzel jelentős bevételre tettünk szert. A szabadföldi növé-
nyek többsége – vöröshagyma, sárgarépa és káposzta – szintén
bő termést hozott.

Az állattenyésztést csak októberben – a takarmánynövények
betakarítása után – 500 db tenyésztojó jérce termelésbe állításá-
val tudtuk megkezdeni. A tojáshozam október végén indult
meg. Novemberben 20 db malacot, decemberben 50 db kakast
vásároltunk. 

2013. december 31. napjáig 2.529.575 Ft, 2014. első két
hónapjában – elsősorban étkezési és tenyésztojás, valamint
hidegen sajtolt tökmagolaj értékesítéséből – 954.970 Ft
bevételre tettünk szert. Az értékesítésből befolyt pénz kötött
felhasználású, kizárólag a mezőgazdasági programra lehetett,
lehet fordítani. A bevételből fizettük ki a program során felme-
rülő, a pályázatba nem tervezhető egyéb (pl.: víz- és áramdíj, az
állatok neveléséhez szükséges takarmány és takarmány kiegé-
szítők, nyomtatványok, csomagolóanyagok, őszi vetéshez, ülte-
téshez szükséges gabona és kertészeti szaporítóanyagok, üzem-
és kenőanyag, stb.) költségeket.

2014-ben az elmúlt évvel ellentétben jelentősen lecsökken-
tették a közmunkaprogramra fordítható támogatás összegét.
Dologi költségekre 4,4 millió forintot hívhatunk le. Kiegészítő
támogatásra 8,6 millió forintot kértünk, melynek elbírálása még
folyamatban van. A projekt továbbfejlesztése és a 2013 nyarán
megalakított Zicsi Szorgos Kezek Szociális Szövetkezet műkö-
dőképessé tétele nagymértékben a döntéshozókon múlik. (A
Magvetés őszi számában beszámoltunk a szociális szövetkezet
létrehozásáról.) 

2011 őszén a Start mintaprogram megvalósítására kiírt
pályázat elolvasása után, lehetőséget láttunk egy hosszabbtávú
munkahelyteremtő program megvalósításában. Néhány fős lel-
kes csapatunk nagyot álmodott, pihenő és szabadidejét nem
kímélve dolgozott, dolgozik azon, hogy településünk ismét fej-
lődésnek induljon, ezáltal biztos munkát és megélhetést bizto-
sítson az itt élő, dolgozni akaró embereknek.

Lelkesedésünket időnként nem csak a döntéshozók tétovázá-
sa (a pályázati anyagok szinte heti átdolgoztatása), hanem a
településen élő emberek, nem egy esetben, a programban részt
vevő dolgozók rosszindulata, alaptalan gyanúsítgatása, rágal-
mazása töri meg. 

Majd néhány nap kesergés után megrázzuk magunkat és
folytatjuk tovább a megkezdett munkát.

Zics Község Önkormányzata

Jutalom projekt Zicsen

A szorgalom meghozza a gyümölcsét
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Törökkoppányi könyvbemutató
A Völgy Hangja Fejlesztési Társaság Közhasznú Egyesület

által megjelentetett Koppány Völgy újság 2014/1. számában
beszámolt arról, hogy karácsony előtt, december 21-én nagysi-
kerű „karácsonyi forgatagot” rendeztek a Hangya Házban.
Karácsonyi hangulat, gyermek kézműves programok sokasága,
forralt bor és tea, sült hurka és kolbász illatú karácsonyi vásár
várta a falu apraját és nagyját.

De azon a délutánon más fontos dolog is történt
Törökkoppányban, elég volt a kezdési időpontokat összehan-
golni. Az Idősek Otthonában délután rendezett elővételezett
karácsonyi ünnepség után több mint 30-an az önkormányzat
dísztermében gyűltek össze. Két nappal azelőtt nyomdából
kikerült Törökkoppány monográfiájának könyvbemutatóját tar-
tottuk. Szinte az utolsó pillanatig kétséges volt, hogy sikerül
karácsony előtt megjelentetni a könyvet, ezért még a plakáto-
kon is „beharangozót” hirdettünk csak, amivel a falu lakosságát
a vetítettképes ismertetőre hívtuk. 

A nyomda kötészete az ügy érdekében túlórázott, így sokak
örömére az érdeklődők azon az estén már belelapozhattak a
vastag könyvbe. Imre atya beszélt a monográfia szerteágazó
előkészítő munkáiról, a kapott sokirányú segítségről, majd vetí-
tés közben  Koppány-völgyének természeti szépségeiről és
Törökkoppány viharos évszázadairól is. 

Öröm számunkra, hogy a könyvnek ekkora sikere lett. Már
másnap a Facebookon Barbély Koppány rajongó méltatása
röpítette a világhálón a hírt: Megjelent! Nem egy nagyszülő az
összes unokájának igyekezett beszerezni belőle, igazán értékes
karácsonyi ajándékként. 

A vasárnapi koppányi szentmiséken új arcok tűntek fel – lám
milyen lelki hozadéka van annak, ha egy szerzetes pap helytör-
ténettel is foglalkozik –, hiszen a misék után dedikáltatni is
lehetett a könyvet. Jöttek a telefonok egymás után Budapestről,
Siófokról, Kaposvárról, a sok elszármazott is szeretné megis-
merni ősei történelmét. Tudjuk, hogy néhány példány eljutott
már az országhatáron kívülre is belőle. 

Örülünk, hogy ha a híveinket látogatjuk, gyakran ott látjuk
az asztalon falujuk történetének összefoglalóját.

– Ha van egy kis időm, esténként előveszem, belelapozok.
Ilyen szerteágazó monográfiája még megyeszékhelyünknek
sincs. Olvastatja magát – mondják többen.

Alig néhány tucat van már csak nálunk a könyvből, a polgár-
mester úrral egyeztetve igyekszünk a nagyobb könyvtárakba,
levéltárakba juttatni belőle, hogy az érdeklődők később is hoz-
zájuthassanak az összegyűjtött információkhoz. Természetesen
fontosnak tartjuk, hogy a helyi községi és iskolai könyvtárban
is legyen forgatható példány a monográfiából.

Jenő József 
prior atya

MAGVACSKA
Hittansarok

Az egyházi év legnagyobb ünnepére, Húsvétra készülünk.
Minden ünnepet készületi idő  előz meg, amikor elgondolkod-
hatunk arról, hogyan éljünk? Úgy, mint eddig, vagy inkább
Krisztushoz közelebb kerülve? Anyánk, az Egyház arra kér
minket, hogy forduljunk szeretettel egymás felé, segítsük a
rászorulókat, tegyünk mindennap jót valakivel. Kérjük az
Urat, segítsen bennünket nagyböjtben, hogy bűnbánattal és
cselekvő szeretettel hordozhassuk egymás terhét, s méltó
módon találkozhassunk a Feltámadottal! A megfejtéseket
április 30-ig adjátok le Imre atyának. A helyes megfejtők
között értékes jutalmakat sorsolunk ki. 

Alsósoknak: 

1. Erre jelentkezett Jézus a názáreti zsinagógában, 2. Jézus ta-
nítása a 8 boldogságról, 3. Szenvedés helye, 4. Ekkor feszítet-
ték keresztre Jézust, 5. Az áruló apostol, 6. Istennel való kap-
csolatunk, 7. Örömhír, 8. Jézus Kánában tette első ..., 9. A
hitetlen apostol, 10. Jézus tanítványai

Felsősöknek:
1. Mi a passió? A: Jézus szenvedéstörténete, B: a keresztre
feszítés görögül, C: rossz szokás 
2. Mikor van a passió? A: csak virágvasárnap, B: csak nagy-
pénteken, C: virágvasárnap és nagypénteken is
3. Ki mondja – kinek a passióban? Mt 26,14-27,66
– „Mit adtok nekem, ha kezetekbe adom őt néktek?”

…...........................................................................................
– „Hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti

bárányt?”................................................................................
– „Csak nem én vagyok, Mester?” ........................................... 
– „Ma éjszaka ti mindannyian megbotránkoztok bennem ...”

…...........................................................................................
– „Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én soha meg

nem botránkozom”.................................................................
– „Bizony mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas szól,
háromszor is megtagadsz engem” .......................................... 

– „Még ha meg is kellene halnom véled, akkor sem tagadlak
meg!” …................................................................................

– „Halálosan szomorú az én lelkem, maradjatok itt és virrasz-
szatok velem!” .................................................................. 

– „Esküdj meg az élő Istenre és mond meg nekünk, hogy te
vagy-e a Messiás, az Isten Fia?” .......................................... 

B. Z.
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Somogydöröcske első evangélikus lelkészének sírköve

MÚLTIDÉZŐ

2013 tavaszán a somogydöröcskei ravatalozó mögötti erdő-
sávban a közelben dolgozók találtak egy feliratos követ. Már az
első, felületes tisztításnál olvashatóvá vált az 1824-es évszám
és Joseph von Horváth neve. Július 30-án egy kicsiny, de lelkes
és főleg erős társaság a követ az erdősávból kiszabadította, és az
idősebbek emlékezete szerinti eredeti helyén felállította.

A kő előlapján – óvatos tisztítás után – a gót betűkkel, néme-
tül írt felirat olvashatóvá vált, fordítása:

Itt nyugszik tisztelendő Horváth József, Döröcske első lelki-
pásztora, aki 37 évig vezette a lelkészi hivatalt. Halálakor az
1802-ben elhunyt édesanyja, Horváth Erzsébet mellé temették
1824. március 14-én. A mennyei Atya hűséges pásztora életének

60. évében hunyt el. Ezt a síremléket a megboldogult özvegye
állíttatta.

Idézet Dr. Jáni János: A Somogy-Zalai Evangélikus Egyház-
megye és gyülekezeteinek története (Budapest, 2005. PETIT
REAL Könyvkiadó) c. művéből:

„A somogydöröcskei fiókegyház.
Első lelkészük a Csernyéről származó Horváth József volt,

aki 1787 és 1824 között szolgált Döröcskén. Anyakönyveit
1787-től vezették. Első templomuk (oratóriumuk) 1789 és 1791
között épült fából és vályogból. Építését Hunyady gróf építő-
anyaggal, fogattal és munkaerővel segítette. Felszentelése
1791. június 24-én volt, de alig 30 év elteltével – 1820 körül –
tűzvész áldozata lett.

Kis János szuperintendens 1820. augusztus 25-én canonica
visitatiót [hivatalos egyházlátogatást] tartott. A vizsgálat idején
605 lélekből állt a gyülekezet. A lelkész még Horváth József
volt, …

Ismét canonica visitatiót tartott Kis János püspök 1829-ben.
Akkor már 716 volt a hívek lélekszáma, és Bertel József volt a
lelkész.

A mucsfai Bertel (Pártai) József 1824 és 1876 között szolgált
a gyülekezetben. Nevét az 1848–1849-es szabadságharc iránti
tiszteletből változtatta meg 1866-ban. Lelkészsége idején
(1834–1836) épült a ma is álló, teremalaprajzú, karzatos szép
templom. Felszentelését Kis János püspök végezte 1842. június
29-én, Péter-Pál napján.”

2013. november 31-én Szigethy Szilárd, Somogydöröcske je-
lenlegi evangélikus lelkésze temetői áhítatot tartott Horváth
József és édesanyja, Horváth Erzsébet méltó módon helyreállí-
tott sírkövénél.

A megemlékezésen nem csak a somogydöröcskei lakosok és
a községünkből elszármazottak, hanem a koppány-völgyi gyü-
lekezetek tagjai is szép számmal vettek részt.

Köszönet mindazoknak, akik megtalálták a régi sírkövet, fel-
ismerték értékét és segítették helyreállítását, valamint azoknak,
akik elkészítették a nehezen olvasható szöveg fordítását.

Reméljük, hogy községünk ilyen jelentős emlékét többé
senki sem dobja félre és Somogydöröcske múltjának minden
napjainkig megmaradt emléke a jövőben kellő megbecsülésben
részesül!

Zoltán Péter
polgármester

Somogydöröcske

Katona Rita, ifj. Kurucz Sándor, Tuzai István, Peresztegi
Csaba, id. Peresztegi István, ifj. Szűcs Ferenc, Katona
Szilvi, Katona Kati, Katona Zoltánné (a fotón nem szerepel
Ilon Gábor, Peresztegi Tamás, Peresztegi Zoltán)
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KERESZTELÉS

Törökkoppányi plébánia területén: Herczeg Balázs és
Steinbacher Ottilia Anett fia, Bence Benedek és leánya, Nóra
Zsófia (máj. 26. Törökkoppány – a korábbi számunkból saj-
nos kimaradt); Szabó Gábor és Minda Mercédesz Zsófia
leánya Julia Zsolna (okt. 6. Törökkoppány); Kaveczki János
Balázs és Nagy Georgina fia, János (dec. 22. Törökkoppány),
Kapolyi plébánia területén: Bogdán József és Horváth
Krisztina Irén leánya, Miranda Mária (dec. 26. Kapoly)
részesült a keresztség szentségében.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Miklósi plébánia területén: özv. Nieder Istvánné sz. Tóth
Irén (89 é. – okt. 6.),
Kapolyi plébánia területén: Bogdán Józsefné sz. Kalányos
Mária (46 é. – okt. 1.) (Kapoly); Marton Lajos Sándor (73 é.
– okt. 31.) (Kereki); Szabó-Németh Sándor (75 é. – nov. 11.)
(Kapoly); özv. Simon Gáborné sz. Farkas Katalin (86 é. –
nov. 12.) (Pusztaszemes); Borbély Károly (76 é. – dec. 8.)
(Somogymeggyes); Horváth József (88 é. – dec. 24.)
(Pusztaszemes) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2013. IV. negyedév

„Teréz anya élete úgy
hangzik, mint valami legenda.
Az albán leány, aki 18 évesen
belépett egy ír szerzetesrend-
be, hogy misszionáriusként
Indiába menjen, ’a szegények
angyalává’ lett. Nemcsak
keresztények, hanem muszli-
mok, hinduk és nemhívők is
régóta szentként tisztelik ezt a
fáradhatatlanul tevékeny
asszonyt, akit 1979-ben No-
bel békedíjjal tüntettek ki. Az
indiai nagyváros, Kalkutta
nyomornegyedeiből elindulva
hirdette az egész világnak a
keresztény felebaráti szeretet
üzenetét.” – olvashatjuk Leo
Maasburg atya Teréz Anya
című könyvének borítóján.
Nem szokásos életrajzi össze-
foglaló ez a mű, ahogy az
alcíme is mutatja: Csodálatos
történetek. 

Az Istenre figyelő ember
élete mindig tele van „csodák-
kal”. A huszadik század nagy
szentjének életében az ő teljes
Istenre hagyatkozása miatt,
szinte „tapintható” a Gond-
viselés. A kétségbeesett em-
bereknek és az általa alapított
szerzetesrend, a Szeretet
Misszionáriusai nővéreinek a
legnagyobb természetesség-
gel beszél a Jézusba vetett
határtalan bizalomról. 

Néhány sor a könyvből:
„Egyszer az utolsó rúpiáját
adta oda egy papnak, úgy,
hogy azt sem tudta, másnap
miből fog élni. Este egy isme-

retlen kopogott ajtaján, és
‘munkájáért’ átadott neki egy
borítékot 50 rúpiával.

Később, amikor a nővérek
már több ezer embert táplál-
tak Kalkuttában, váratlanul
kifogyott az élelem. A nővé-
rek értesíteni akarták a szegé-
nyeket, hogy ezen a hétvégén
nem tudnak adni semmit.
Teréz Anya azonban megaka-
dályozta ezt, és elvonult
imádkozni a kápolnába. Más-
nap reggel egy teherautó nagy
mennyiségű tejet, kenyeret és
lekvárt hozott. Mi történt? A
kormányzat valamilyen okból
bezárta az iskolákat, és a gye-
rekek tízóraijának szállítmá-
nyát egy jóindulatú ember a
Szeretet Misszionáriusaihoz
irányította.

Más alkalommal kifogyott
a liszt, és pénzük sem volt,
hogy vásároljanak. A konyhás
nővér szomorúan Teréz
Anyához ment, akitől ezt a
világos utasítást kapta: ’Te
vagy felelős a konyháért?
Akkor menj a kápolnába és
imádkozz!’ Amíg imádkozott,
egy ismeretlen jelent meg az
ajtóban, és egy nagy zsák lisz-
tet hozott.”

Sok-sok jelzés az Istenre
hagyatkozó emberek számára,
hogy tanuljunk meg végre,
újra a Legfontosabbra kon-
centrálni. Kegyelem, ha me-
rünk magunk is a lelkiismere-
tünkre figyelni, a Gondviselés
szolgálatába állni, segítő sze-
retetünkkel annak eszközeivé
nemesülni. Hogyan is mondta
Jézus? Keressétek először az
Isten országát, a többi majd
megadatik nektek. (Mt 6,33)

A keresztény életünkben
erősítő, felemelő olvasmány a
Vigilia kiadónál 2010-ben
megjelent könyv. Isten szere-
tetébe vetett határtalan biza-
lom, a hit hegyeket megmoz-
gató ereje és a meg nem haló
remény sugárzik Teréz
Anyából.

Szerk.

Életszabályok
Bölcs mondások,

tanácsok a mindennapi életünkhöz
Légy mindig szolgálatkész, de ne légy soha szolgalelkű.
Amit felebarátod jó szívvel ad, azt ne utasítsd vissza.
Tanulj meg elfogadni.
Légy optimista szemléletű, lásd meg mindenben a jót, ne kese-

regj a rossz miatt. 
Legyen türelmed meghallgatni a másikat.
Örökös panaszkodással ne tedd magad elviselhetetlenné.
Veszekedésre békülés legyen a válaszod, sose provokáld a

másikat.
Úgy beszélj a másikról, ahogy szeretnéd, hogy rólad beszélje-

nek. 
Úgy beszélj a másik háta mögött, mintha ő is ott lenne. (Úgyis

visszamondják.)
Legtöbbször figyelmetlenségünkkel bántjuk meg egymást. Ne

vedd zokon, ha figyelmeztetnek, és tanulj figyelmetlensé-
gedből.

Sose idézzétek eszetekbe a már megbocsátott bántalmakat.
Sose emlegessétek a már feledésbe ment kárt és sérelmet.
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