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Isten végtelen szeretetét
jelzi, hogy nem nézi tétle-
nül az ember Istenkere-

sését, hanem elindul felénk.
Karácsony titka, hogy az Ige
megtestesült, és közöttünk élt.
Amikor a betlehemi barlang-
istállóban először felsírt a kis-
ded, csupán néhány kiválasz-
tott fogta fel, hogy ki fekszik a
jászolban. Egy Istenben vég-
telenül bízó édesanya, Mária,
s férje, József, aki csak las-
san értette meg, hogy ő is
Isten kiválasztottja. Rá is
szükség van, hisz Isten csa-
ládban akart a világra jönni,
hogy megszentelje a legmé-
lyebb emberek közötti kap-
csolatot.

Örök érték az Isten akarata
szerinti családi élet, jó ha
tudatosítjuk. A család intéz-
ménye az emberiség kultúrá-
jának az őseredeti rendje. A
férfi és a nő életközössége –
gyermekeikkel együtt – csak
akkor lehet sikeres, ha önma-
gukon túlmutató ajándéknak
fogják fel. Az emberiség jövő-
je a családon keresztül vezet.
Család nélkül nincs jövő, csak
a társadalom elöregedése – a
nyugati társadalmakat ma ez a
veszély fenyegeti.

Ahogy Európában egyre
csökken a kereszténység ere-
je, úgy a család jelentősége is.
Eredmény: éppen a legfejlet-
tebb országokban a legalacso-
nyabb a születési arány, s a
legmagasabb az abortuszok és
a válások száma. S hogy dol-
gozzanak az önző emberek
helyett, migránsok áradatát
hívták meg. Európa kénye-
lemszeretetét hirtelen elsöpör-
ni látszik az új honfoglalók, a
nagycsaládot nem megvető,
de az európai kultúrkörtől ide-
genek tömege.

Sajnos vannak bajok a há-
zunk táján is. Nagyon megle-
pődtem, amikor először hal-
lottam egy felső tagozatos
lánytól: „nekem nem lesz fér-

jem, nekem nem lesz gyere-
kem”. Vajon milyen példát lá-
tott maga körül ez a fiatal,
hogy ilyen torz jövőkép kör-
vonalazódott benne? Nem
ismert igazi édesapát. A ma-
gány keserűsége, a társtalan-
ság csak évtizedek múltán

válik döbbenetes valósággá
számára, ha nem változtat
gondolkodásán.

Szerencsére ellenpéldát is
tudunk hozni. A Tihanyból
érkezett zarándokok fogadá-
sakor egy négy gyermekes
család legidősebb lányától
kérdeztem: – Mi leszel, ha

nagy leszel? A legnagyobb
őszinteséggel mondta: – Hát,
édesanya!

Lám, a példák ereje... 
A katolikus egyháznak

védenie kell a házasság egysé-
gét és felbonthatatlanságát,
valamint az élet szentségét –

hangsúlyozta Ferenc pápa az
idén októberben Rómában
rendezett családról szóló szi-
nódus megnyitóján. A mai
ember, miközben gyakran
nevetségessé teszi Istennek a
valódi szerelemmel kapcsola-
tos tervét, mégis hűséges és
egész életen át tartó szerelem-

ről álmodik. Isten számára a
házasság nem utópia, hanem
egy olyan álom, amely nélkül
a teremtmény egyedül marad.

A házasság – a katolikus hit
tanítása szerint – szentség.
Isten a kegyelmek sorozatát
képes közvetíteni általa. A
közösen rá figyelő emberek-
nek erőt ad a hűséges kitartás-
hoz, a helyes gyermekneve-
léshez, egymás kölcsönös
megszenteléséhez.

Bárcsak hitoktatásunkban
elérnénk arra a szintre, hogy a
tizenéves fiataljaink tudnának
imádkozni leendő hűséges
házastársukért, hogy találja-
nak magukhoz illő igaz társra,
akivel Isten akarata szerint,
felelősséggel készüljenek fel
házasságukra, a gyermekek
fogadására. Ne elégedjenek
meg ideig-óráig tartó együtt-
élésekkel, a másik nem élve-
zeti cikké lealacsonyító válto-
gatásával, hanem megértsék a
szeretet önátadó nagyszerűsé-
gét, s kérjék Isten áldását fri-
gyükre. Hitünk jele, hogy
képesek vagyunk-e Istenben
bízva elköteleződni.

Keserves tény, hogy ha-
zánkban is a házasságok fele
válással végződik. A gyerme-
kek egyre nagyobb számban
növekednek fel csonka csalá-
dokban. S a gyerekkori törés
oly sokszor ismétlődik…
Talán ezért is retten meg sok
fiatal a házasságkötéstől. Azt
gondolja, könnyebb nélküle? 

A legkönnyebb Istennel
lenne. Mert általa minden
nehézségen túllendítő erőt ka-
punk. Az igazi kegyelem nem
magunktól jön, mindig csak
kapjuk. Ahogy karácsony örö-
mét sem adhatja meg az aján-
dékok tömege. Az igaz szere-
tet nem vásárolható meg. 

Isten se valamit adott az
embernek, hanem Valakit.
Önmagát. 

Imre atya

CSALÁDBAN
SZÜLETETT



Szép, napsütéses délelőttön gyülekeztek a hívek 2015. októ-
ber 24-én a törökkoppányi templomban, hogy tanúi lehessenek
egy ember elköteleződésének az Isten szolgálatában. Hasonló
eseményen utoljára közel 20 éve vehettek részt a környék lakói.
1996-ban volt Imre atya áldozópappá szentelése. Ugyanakkor
történt meg a püspöki jóváhagyásban részesült Szent János
Apostolról és Remete Szent Pálról Nevezett Szerzetesközösség
első tagjainak örök fogadalma. Akkor én még csak általános
iskolás kisdiák voltam az ország túlsó részén.

A helybeli hívekkel való közös ünneplést szerettük volna
most is, ezért kértük Balás Béla kaposvári megyés püspök atyát,
hogy a díszes székesegyház helyett a nem kevésbé szép török-
koppányi templomunkban, a híveink között szolgáltassa ki szá-
momra a diakonátus (szerpapság) rendjét.

Sokirányú előkészület és komoly szervezőmunka előzte meg
ezt a nagy ünnepet, amelyet a prior atya fogott össze és irányí-
tott. Sokan ajánlkoztak az előkészületekben való segítésre, süte-
ménykészítésre, főzésre, terítésre. Nagyon jó volt a hívek sze-
retetét, önzetlenségét ismét megtapasztalni.

A megtelt templomba 10 órakor harangzúgás és kórusének
közepette vonult be ministránsok sora után a környék papsága,
a kaposvári egyházmegye papnövendékei, akik Esztergomból
utaztak le. Leghátul a püspök atya a szentelendővel zárta a
bevonulók sorát.

„Szeretettel jöttem. Az egyházmegyének és a helyi szerzetes-
közösségnek nagy ünnepe van. Isten látogatóba jön, maradan-
dót alkot. Eggyel többen vagyunk.” – kezdte a hívek köszönté-
sét a püspök atya. Az evangéliumban Jézus bűnbánatra és meg-
térésre hívó szavait hallottuk, majd a püspöki prédikációban
fontos útravalóul kaptam: „A hivatás ajándék, meglepetés.
Mindössze annyi kell hozzá, hogy a régi ember meghaljon.”

A szentbeszéd után következett a szentelés. Ennek részeként
térdelve énekelték a mindenszentek litániáját, kérve a szentek
közösségének közbenjáró segítségét a szentelés során ígértek
hűséges megtartására és a vállalt szolgálat állhatatos végzésére.
A teljes önátadás jeleként én a templom ősi kövezetére borul-
tam. Az imádság után püspök atya kézrátételével és a szentelé-
si imádsággal az egyházi rend első fokozatát, a diakonátus rend-
jét szolgáltatta ki számomra. „Küldd el reá Szentlelked, kérünk
Istenünk, hogy hétszeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat
hűséges végzésére erőt nyerjen.” – hangzott el a szentelési

imádságban. Az evangéliumos könyv átadása Krisztus evangé-
liumának hirdetésére és megtartására figyelmeztetett: „Ügyelj
arra, hogy amit olvasol hidd, amit hiszel tanítsd, és amit taní-
tasz, kövesd is.”

A szentelési szertartást követően letettem ünnepélyes szerze-
tesi örökfogadalmamat Jenő prior atya kezébe, majd szerzetes-
testvéreim és közösségünk külső testvérei köszöntöttek szerze-
tesi szokás szerint.

A fogadalomtétel után folytatódott a szentmise, amelyen már
én végeztem a diakónusi szolgálatot. A szertartás alatt a buda-
pesti Ars Nova Sacra kórus énekelt Dr. Répássy Gábor és Dénes
professzor urak vezetésével, akiknek művészi éneke hozzájárult
e szép esemény mélyebb lelki átéléséhez. 

A kivonulást követően a templom előtt a híveket sütemé-
nyekkel vendégeltük meg, amelyeket falvaink jólelkű, segítő-
kész asszonyai készítettek. Majd a papságot, a rokonságot és a
meghívottakat az iskola tornatermében egy tartalmas, finom
ebédre láttuk vendégül.

A hívő ember oly sokszor megtapasztalja az életében Isten
nagylelkűségét, kegyelmének gazdagságát, amellyel elhalmoz-
za azokat, akik benne bíznak és életükkel Őróla igyekeznek
tanúságot tenni. Ugyanakkor szomorúan szembesül azzal a
tehetetlenséggel is, hogy mily kevés az, amit Istennek viszonzá-
sul mindezért adni képes. 

2015. október 24-én a törökkoppányi templomban nem érez-
tem ezt a szomorúságot, hanem azt az – ember életében csak
nagyon ritkán megélhető – örömet, hogy most a legértékeseb-

Diakónus szentelés
Törökkoppányban
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„Tegye teljessé az Úr, amit elkezdett”

Fotók: Zoltán Péter
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bet adhatom oda Istennek: egész életemet. Őszinte szívből
mondtam magamban  Loyolai Szent Ignác felajánló imáját:

„Fogadd el Uram szabadságomat, fogadd egészen,
vedd értelmem, vedd akaratom és emlékezésem.
Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen,
Most visszaadok Uram, egyszerre mindent.
Legyen fölöttem korlátlanul a rendelkezésed,
Csak egyet hagyj meg ajándékul: szeretnem téged.
Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel,
és minden gazdagság enyém, más nem kell nekem.”

Ákos testvér

KÖSZÖNETET mondunk mindazoknak, akik bármi módon
segítették a diakónus szentelés lebonyolítását. A püspök atyá-
nak, hogy betegsége ellenére eljött hozzánk, s így az ősi templo-
munkban tarthattuk ezt a szép ünnepet. A paptestvéreknek, lel-
kipásztori közösségünk külső testvéreinek és a kaposvári egy-
házmegye papnövendékeinek közreműködését, a budapesti
kórus csodálatos szereplését. Köszönjük Varga Andrea igazga-
tónőnek, hogy az ünnepi ebéd lebonyolításához az iskola torna-
termét a rendelkezésünkre bocsátotta, majd a rendezésben, sőt
az ebéd felszolgálásában is segédkezett. Köszönjük a Zicsi
Szorgos Kezek Szociális Szövetkezet, a helyi vadásztársaság, a
törökkoppányi és a szorosadi polgármester urak, valamint
Réder László felajánlásait, hogy az ebédhez krumpli, vadhús és

bor is került megfelelő mennyiségben. A leveshez önzetlenül
Gyenis Ferenc ajánlott fel tyúkokat. Köszönet a konyha dolgo-
zóinak, akik az alapanyagokból olyan ízletes ebédet varázsol-
tak. A koppányi jó lelkű asszonyoknak, akik oly sok rétest nyúj-
tottak és sütöttek, szintén hálával tartozunk. A sok pogácsa az
Idősek Otthonának kemencéjében készült. Felsorolni sem tudjuk
a sokféle süteményt, amelyet a különböző falvakból hoztak
össze az ünnepségre, hogy igazán emlékezetes legyen ez a nap.
Nincs elég hely az egyéb segítők név szerinti említésére, s
félünk, hogy akaratunk ellenére kihagynánk valakit. Meg kell
emlékeznünk a templomi
takarítókról, díszítőkről, a
hangosítás kialakítójáról és
az ebéd felszolgálóiról is.

Külön köszönöm mind-
azoknak a személyes ajándé-
kát, akik falujuk képviseleté-
ben, vagy egyénileg köszön-
tötték Ákos testvért, elhal-
mozták őt szeretetük, bizal-
muk és megbecsülésük jelei-
vel. Istennek szenteltségünk-
ben nagy erőt jelent, ha meg-
tapasztaljuk a megbecsülést.

Jenő József 
prior atya

Szerzetesi örök fogadalom letétele

Szorosadon 7 gyermek jár általános
iskolába. Augusztus végén a pol-
gármester az otthonába fogadta a

gyerekeket egy teadélutánra. Nagyon jó
hangulatú beszélgetéssel indítottuk őket
az új tanévbe.

A következő foglakozásra a könyvtár-
ba kuckóztuk be magunkat. Kialakítot-
tunk egy tanuló és egy játszó sarkot.
Otthonról játékokat hoztam nekik.
Amikor a gyerekek a két játékokkal teli
kosarat kipakolták, egy papírszívet is
találtak benne. Ők mondták, hogy aki ide
jön tanulni, az szívesen jön. Így lett a
nevünk „Szívklub”. 

Itt semmi nem kötelező, a szabályokat
mi magunknak alakítottuk ki. Aki meg-
tanult egy leckét, elkészítette a feladatait,
kereshet esetleg szorgalmit, hogy még
jobban elmélyítse tudását. De a házi fela-
dat után elmehet a játszó sarokba, vagy a

verset tanulhatja hason fekve, vagy
kutakodhat a számítógépen. Sokszor
egyszerűen csak beszélgetünk.

Heti 3-4 alkalommal jönnek értem a
gyerekek, hogy menjek velük tanulni.
Szívesen indulok. Sokat gyakorlunk,
sokat beszélgetünk, megemlékezünk az
ünnepekről. A frissen kifestett könyvtár-
ba igyekszünk bevarázsolni az ünnepek
hangulatát. Készülődünk a legszebb
ünnepre, a szeretet ünnepére, a kará-
csonyra.

December első hetében „Mikulás par-
tit” tartottunk. Minden szorosadi gyer-
meket meghívtunk, szüleikkel együtt.
Imre atya is eljött, hogy elmondja nekünk
Szent Miklós történetét. A falu vezetősé-

ge kis ajándékkal lepte meg a gyerekeket,
ők pedig versekkel készültek. A jó han-
gulatú beszélgetéssel folytatódott dél-
utánt babgulyás, kuglóf és pogácsa tette
még emlékezetesebbé. 

Milyen nagyszerű, ha megpróbálunk
szeretetben élni! Nem mindig könnyű
megvalósítani, de érdemes. Szent Pál
olyan szépen megfogalmazta:

„A szeretet türelmes, a szeretet jósá-
gos, a szeretet nem féltékeny, nem kérke-
dik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem
keresi a maga javát, nem gerjed haragra,
a rosszat nem rója fel. Nem örül a go-
noszságnak, örömét az igazság győzel-
mében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz,
mindent remél, mindent elvisel. A szeretet
nem szűnik meg soha.” (1Kor 13,4-8)

Horváth Karolin
tanárnő

„Szívklub”
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A törökkoppányi ravatalozó a haranglábbal

MINISTRÁNSOK  ÖTLETEI
Csak a legjobb ministránsok jutnak el addig a szintig, hogy

a szentmiséken a hívek könyörgését felolvashassák. Aki próbál-
ta már, tudja: nem is olyan egyszerű sok ember előtt hangosan,
értelmesen felolvasni az adott szöveget. Sokkal jobb, ha előbb
átnézi, gyakorolja az ember gyereke mielőtt nekiveselkedik,
hogy a hívek nevében könyörögjön. Persze még felkészülés után
is történhetnek hibák. Egyik őszi vasárnap éppen a helyes neve-
lésről szólt az evangélium, s a prédikáció is. Az egyik könyör-
gésben azt a szándékot fogalmazták meg, hogy a szülők viselke-
désükkel sohase botránkoztassák meg a gyermekeiket. 

Ritka eset, hogy az egész család ott van a szentmisén, de
most így történt. A nagyobbik iskolás fiú olvas. Csak 2-3
könyörgés az övé, hogy bele ne zavarodjon a hosszabb szöveg-
be. A „botránkoztassák” kicsit hosszú szó. No meg talán vala-
mi történhetett nem sokkal előbb ministránsunkkal, hogy ezt
mondja: „a szülők sohase bántsák gyermekeiket”…

S míg a hívek kórusban mondják: „Kérünk téged, hallgass
meg minket!” – a fiú célzottan felnéz, egy anya lehajtja fejét,
egy pap meg mosolyog…

*   *   *
A másik eset már évtizedekkel ezelőtt történt. Akkor tanultam

meg Somogyegresen, hogy néha nem baj, ha azonnal nem pró-
báljuk meg kijavítani a gyerekek félreolvasását. De, hogy folt
ne essen Jézus édesanyjának becsületén, akkor szólnom kellett.
Szűzanya tiszteletére bemutatott szentmisén az egyetemes
könyörgések egymás utáni fohásza sorozatosan így kezdődik:
Szűzanyánk közbenjárására add meg…

Minden bizonnyal ügyes tornász ministránsunk könyörgése
viszont így hangzott:

– Szűzanya kézenjárására add meg…
– Közbenjárására – súgom oda erélyesen a fiúnak, míg a

hívek kórusban kérik a könyörgésünk meghallgatását, de
ministránsunk mégsem hallja. Avagy hallja, hogy valamire
figyelmeztetem, s gondolja azt súghatom, amit mindig szoktam
a felolvasónak: hangosabban!

– Hangosan, érthetően hangsúlyozza a következő könyör-
gést, amire most már néhány asszony azért felkapja a fejét:

– Szűzanya kézenjárására add meg…
– Közbenjárására! – mondom most már hangosabban én is,

hogy Szűzanyánkat megóvjam a fekvőtámaszverseny jókívánsá-
gaitól. 

– Szűzanya kézen-közön-ööö-közben járására – dadog elvö-
rösödve a fiú, s az utolsó könyörgéseket már kissé mosolyogva
nekem kellett felolvasnom…

Imre atya

Mindenszentek ünnepén
Törökkoppányban a szentmi-
se után a hívek ünnepélyesen
kivonultak a templomból a
fősővári kereszthez. Galbavy
Jenő József prior atya meg-
szentelte a nyár folyamán fel-
állított keresztet. Ezt követő-
en a temetőbe mentek, ahol a
haranglábba beépített új
harangot szentelte meg Jenő
atya.

Az idén elkészült ravatalo-
zó és a hozzá stílusosan illesz-

kedő harangláb a Törökkop-
pányi Községért Közalapít-
vány pályázatának és az
önkormányzat önrészének
köszönhetően vált ilyen szép-
pé. A felszentelés után a
harangot először Zana István
önkormányzati képviselő –
aki a harangöntés ügyeit is
intézte – szólaltatta meg.
Ezentúl a ravatalozótól a sír-
helyig vonuló gyászolókat
harangszó kísérheti.

Szerk.                                           

Kereszt és harang szentelése

Templomablakok cseréje
Szorosadon

1835-ben szentelték fel  Szent József tiszteletére Szorosadon
a templomot. Az eltelt 180 évben kisebb javításokon, átalakítá-
sokon már átesett. A nyílászárók cseréjét az idén tudtuk megva-
lósítani. Az új tölgyfaablakok
az eredeti mintája alapján már
évekkel ezelőtt elkészültek az
akkor még egyházi tulajdonban
álló temető gyepűjéből kivágott
fák eladási árából. 

A kórus szintjén, a torony-
testen a  szocializmus évtizede-
iben készítettek egy kisebb vas-
ablakot, de a falazás módjából
következtetni lehetett, hogy
egykor nagyobb ablak volt itt.
Most a hajdani méretben és for-
mában került a helyére a tölgy-
faablak Jenő József prior atya
tervei szerint.

Szerk. 
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AKoppány-patak széles ártere korunkban is erősen belvi-
zes terület. A 18. század végéig teljesen mocsaras, mű-
veletlen volt az a vidék. A kiterjedt ingovány a koppányi

várat is jól megvédte dél felől. Cölöpökre rakott dorongút tette
lehetővé a lápon való átkelést.

Szorosad és Törökkoppány környéki mocsaras területek
lecsapolásának terve a 180 éve elhunyt híres „vízépítő mér-
nök”, Tumler Henrik (1748–1835) nevéhez köthető. Apja, Tum-
ler György a német betelepítések idején jött Magyarországra
Pfalz tartományból, arról a vidékről, ahonnan sok miklósi sváb
család is származott. A tettre kész, szorgalmas és újító mester
hamar kitűnt néhány Veszprém környéki malom javításával. A
serdülő Henrik fiával együtt állóvizeket, mocsaras területeket
csapolt le, régi utakat helyezett jó karba, malmokat hozott rend-
be, újakat tervezett. Apa és fia akkor kezdett igazán híressé
válni, amikor Koller Ignác veszprémi püspök megbízására el-
vállalta egy vízemelő szerkezet készítését. A vár sziklái alatt
folyó Séd vízi energiáját felhasználva – malomkerék segítségé-
vel – egy forráskútból ólomcsövön 23 öl magasságba, a vár pla-
tóján épült püspöki palotához sikerült felnyomatniuk a vizet. A
szerkezetet apja halála miatt az alig 18 éves Henrik fejezte be.
A püspök a munkadíjon felül külön jutalmat is adott a tehetsé-
ges fiatalembernek, sőt vállalta annak költségeit, hogy Bécsben
építészeti tanulmányokat folytasson. Ezt követően mint vándor-
legény ausztriai és morvaországi malmokat tanulmányozott,
majd letette a molnármesteri vizsgát. 

Szakértelmére egyre többen számítottak. „Gróf Zichy Ferenc
kálozi birtokán a sárréti szabályozáshoz kapcsolódó csatorná-
zással mintegy ezer holdat  tett művelhetővé. Ugyanitt új hatke-
rekű malmot épített. Veszprém vármegye tőle kért javaslatot a
Marcal szabályozására. Gróf Apponyi Antal kölesdi birtokán
malmot épített. A tapolcai öblözet Szigliget, Balatonederics,
Lesencetomaj és Raposka közötti mocsaras lapályán kialakított
csatornákkal mintegy négyezer holdnyi legelőt hozott létre.
További malmokat tervezett Balatonfüreden, ill. a gróf Zichy
uradalom almási birtokán, 1786-ban Balatonfüreden fürdőház
építésére tett javaslatot.”

Tumler Henriket bízták meg a budai vár vízellátásának kor-
szerűsítésével. Sikeres munkáját bizonyítja, hogy 1778-ban 3
évre szerződtette budai kútmesternek a királyi kamara. Új víz-
nyerő helyeket alakított ki. A Kempelen Farkas-féle dunai víz-
emelő berendezés építésének műszaki irányítását végezte. Ő
készítette el a fertődi Esterházy-kastély folyamatos vízellátását

biztosító vízemelő berendezést és a víztornyot is. Itt szél hajtot-
ta szerkezetet alkalmazott. 

Munkáira hivatkozva kért és kapott nemesi rangot II. Lipót
császártól 1791-ben. A címerében két várba (Veszprém és Bu-
da) felvezető vízér ábrázolásával utaltak legfőbb eredményeire.

A következő években megoldotta Székesfehérvár vízellátá-
sát. Terveket készített egy hajózható Duna–Tisza közötti csator-
na létesítéséhez, ami azonban rendkívüli költsége miatt nem
valósulhatott meg. 

„Folyamatosan foglalkozott a Sárvíz és a Marcal vízrendsze-
rének kérdéseivel. Bevezette Gödöllőn a piacra a vizet, Köles-
den, Ozorán, Mezőkomáromban és (Balaton)Kilitin olyan mal-
mokat épített, amelyeket a külföldi utazók is megcsodáltak.”

De térjünk vissza a környékünkre! Ahogy a Somogy Megyei
Levéltárban őrzött 1856-os rajzon látható, egy „száraztó árok”
fut a Malomároknak nevezett eredeti Koppány-mederrel csak-
nem párhuzamosan. A „száraztó árok” nyomvonalát határozhat-
ta meg egykor Tumler Henrik. A földrajzi név is elárulja, hogy
az árok – amely a mai Koppány-patak medre – eredeti funkció-
ja a vizes terület lecsapolása volt. Nyilván egy zsiliprendszer
segítségével a malomhoz jutó vízmennyiséget is szabályozhat-
ták, amely különösen a tavaszi hóolvadás és a jelentős esők ide-
jén volt fontos.

Elkészültének pontos idejét ez idáig még nem sikerült kide-
rítenünk. Minden bizonnyal az ausztriai tanulmányait befejezve
1770-ben Veszprémbe visszatért Tumler a püspöktől hamar
kapott feladatokat. S mivel Koppány felerészben a veszprémi
püspök birtokához, felerészben pedig az Esterházy hercegi ura-
dalomhoz tartozott, Szorosad és Törökkoppány vidékén elsők
között bizonyíthatta tehetségét a fiatal mérnök. 

Szintén a kaposvári levéltárban őrzik Esterházy Miklós her-
ceg és a veszprémi püspök – mint kegyurak – tiszttartói, vala-
mint Koppány helység elöljárósága közötti egyezség levelet. Az
1782 májusában írt szerződés a malom, a kocsma, a mészárszék
és a törköly égetés bérbeadásának feltételeit taglalja. Többek
között azt is rögzítik, hogy azon Koppányi vízen a két Mghos
[Méltóságos] Uraságok költségével meczetett s ásottatott árkot
minden esztendőben kétszer, úgy mint tavasszal és ősszel egész
Határjokon végig kötelesek tisztítani a koppányi lakosok. Tehát
Tumler Henrik vízszabályzó helyi munkáját 1782 előtt elvégez-
te.

Törökkoppánytól keletre levő mocsaras terület lecsapolása
után keletkező legelők tulajdonjogával kapcsolatosan évtizede-
ken át zajló pereskedés folyt. Az Úrbéri peres iratok között egy
bizonyosság levél arról is tudósít, hogy Jani János kárai job-
bágy, mint pallér a T.Koppány alatt levő Bozóti Berekben a tár-
saival a szorosadi határnál kezdvén a malom gátig egy száraz-
tóárkot metszett, egy-egy ölet 7 db ezüstért. 

Az idősebbek vadvízároknak neve-
zik a Koppány-patak jelenlegi medrét.
Ez tehát a 18. század végén ásott szá-
raztó árokkal azonos. Az egykori török
vár déli sáncait kerülő  eredeti nyomvo-
nal szinte teljesen feltöltődött. Mivel a
vízi malom is megszűnt, az ősi medrű
Malomárok funkcióját vesztette. 

[Irodalom: Szolnoky G. (2015): A
két Tumler. Laczkó Dezső Múzeum,
Veszprém]

Dr. Sipos Imre

MÚLTIDÉZŐA Koppány-patak
szabályozása

Tumler Henrik emlékére
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KERESZTELÉSEK

Törökkoppányi plébánia területén: Gomán Sándor és Orsós
Irén leánya, Dorina Alexa Anna (aug. 16. – Törökkoppány)
(Nagykónyiból); Horváth József Tibor és Orsós Anita
leánya, Lilla Anita Katalin (aug. 16. – Törökkoppány)
(Székesfehérvárról); Szabó-Minda Gábor és Szabó-Minda
Mercédesz leánya, Kamilla Mira Katalin (szept. 27. –
Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Juhász József és Csuti Violetta
fia, Bende Benedek (júl. 5. – Zics); Horváth József és
Kovács Nóra leányai: Lilla Piroska és Vivien Margit (aug. 9.
– Zics); Csonka István és Gheorghiu Narcisz Bianka fia,
Dávid (szept. 6. – Zics); Baumann Zoltán és Székelyhidi
Rita Klára fia, Máté (szept. 26. – Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: Balogh Tony és Király Zsófia
leánya, Fanni Leila (aug. 8. – Kereki); Hartung Zoltán és
Sajó Beáta fia, Dániel Károly (aug. 16. – Kapoly) részesült a
keresztség szentségében.

ESKETÉS

Törökkoppányi plébánia területén: Kurucz Sándor és
Katona Rita (aug. 22. – Somogydöröcske), 
Kapolyi plébánia területén: Balogh Tony és Király Zsófia
(aug. 8. – Kereki) szentségi házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: özv. Majer Gyuláné sz.
Dudák Mária (76 é. – júl. 26.) (Szorosad); Bacsi Nándor (63
é. – aug. 22.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Szabó Andrea (42 é. – júl. 30.)
(Zics); özv. Farkas Józsefné sz. Haszonics Julianna (93 é. –
aug. 2.) (Zics); Fábián Tibor (86 é. – aug. 17.) (Somogy-
egres); Brunner István (82 é. – szept. 11.) (Miklósi); Orsós
Józsefné sz. Orsós Erzsébet (54 é. – szept. 13.) (Somogy-
egres); Johan Ádámné sz. Kassai Erzsébet (74 é. – szept. 19.)
(Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: Ükös Jenő (74 é. – aug. 7.)
(Kapoly); Franta Rudolf (52 é. – szept. 6.) (Somogymegy-
gyes); özv. Takács Imréné sz. Nagy Aranka (69 é. – okt. 15.)
(Kereki); özv. Molnár Dezsőné sz. Hoffmann Julianna (79 é.
– okt. 20.) (Pusztaszemes) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2015. III. negyedév

„LAUDATO SI’, mi’
Signore”, „Áldott légy, Uram,
földanya-nővérünkért, aki
fenntart és ellát minket, gyü-
mölcsöket terem, színes virá-
gokat és füvet!” Ezzel, a
ferences szerzetesrend által
jól ismert idézettel kezdi
Ferenc pápa idén júniusban
kiadott első önálló encikliká-
ját. A 13. századi rendalapító,
Assisi Szent Ferenc Naphim-
nuszából valók a kezdő sorok.

A Szent István Társulat
kiadásában már magyarul is
olvasható a pápai körlevél,
amely napjaink egyik legsú-
lyosabb kérdésével, a környe-
zetvédelemmel foglalkozik. A
közös felelősségünkről szól.

Szentatya leszögezi, hogy
a természet károsítása szoro-
san összefügg azzal a kultú-
rával, amely az emberi együtt-
élést is alakítja. (…) Alapvető
fontosságú, hogy a fogyasz-
tásról áttérjünk az áldozatho-
zatalra, a mohóságról a nagy-
lelkűségre, a pazarlásról ja-
vaink másokkal való megosz-
tására.

Rámutat az enciklika, hogy
az előző évszázadokban vég-
bement növekedés nem jelen-
tett minden szempontból tel-
jes körű fejlődést és nem
hozta magával az életminőség
javulását. Felgyorsult, rohanó
világunkban az emberi kör-
nyezet és a természeti környe-
zet együtt megy tönkre.
Sajnálatos tény, hogy egyre
erősebb konfliktusok kelet-
keznek az erőforrások hiánya

miatt. Valamennyi környezet-
károsítás legsúlyosabb követ-
kezményei a legszegényebb
embereket sújtják. 

Egy igazi ökológiai megkö-
zelítés mindig szociális meg-
közelítéssé is válik. Meg kell
hallanunk a Föld kiáltását és
a szegények kiáltását is. Itt az
ideje, hogy a szegények, a
gyengék és a sebezhetők szük-
ségleteivel foglalkozzunk egy
olyan vitában, amelyben
gyakran csak a hatalmasok
érdekei voltak előtérben. Meg
kell erősítenünk annak a tuda-
tát, hogy egyetlen emberi csa-
lád vagyunk.

Ferenc pápa tanításában
fontos elvként jelenik meg
minden teremtmény önmagá-
ban való értékessége. Magun-
kévá kell tennünk azt a maga-
tartást, amit maga a teremtés
megkíván: a harmóniát, igaz-
ságot, testvériséget és a békét.

Sok dolognak meg kell vál-
toztatni az irányát, de minde-
nekelőtt az emberiség szorul
rá a változásra. Szükségünk
van annak tudatára, hogy
közös az eredetünk, egymás-
hoz tartozunk, és olyan jövő
vár ránk, amelyen mindnyá-
jan osztozunk. 

A hat fejezetből álló könyv
méltán számíthat a komolyan
gondolkodó olvasók érdeklő-
désére. Vegyük észre, hogy
sok esetben magunknak is
változtatnunk kell életmódun-
kon ahhoz, hogy az utánunk
következő generációkra is
élhető környezetet hagyjunk,
hiszen a világ javait csak
használatra kaptuk, felelősek
vagyunk érte.

Imádsággal zárja a szent-
atya: „... Gyógyítsd meg éle-
tünket, hogy védelmezői
legyünk a világnak, ne kifosz-
tói, a szépség terjesztői
legyünk, ne a szennyezésé és a
pusztításé”…

István testvér

Ajándékok, amelyek nem kerülnek semmibe
egy jó szót szólni

egy beteget felvidítani
valakinek kezet nyújtani

óvatosan csukni be az ajtót
apróságoknak örülni

mindenért hálásnak lenni
jó tanácsot adni

egy levél megírásával örömet szerezni
apró túlzásokon nem rágódni
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