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Pünkösd vigíliáján Somogydöröcskén örömmel tapasztal-
hattuk, hogy tele van a templomunk fiatalokkal. Tábor-
lakó egyetemisták jöttek el szép számban a szentmisére.

Szerencsére szintén azon a hétvégén látogattak meg bennünket
az ÉRME-tagok – a magukat Érték Megőrzőknek nevező ke-
resztény vállalkozóknak lelkes csapata –, akik kétkezi munká-
jukkal is rendszeresen segítenek bennünket. Miután látták,
hogy a legkülönfélébb országokból érkező fiatalok társalkodá-
si nyelve az angol, egyikük felvetette, hogy okos telefonja
segítségével az evangélium angolul is elhangozhatna a szent-
misén. 

Így is történt. Egészen pünkösdi hangulatunk támadt, hisz a
világ számtalan részéről összesereglett emberek valamennyien
hallhattak Jézusról, ahogy azon a bizonyos első pünkösdön is
Jeruzsálemben.

Szentmise után a templom
előtt hosszasan beszélgettünk.
Megtudtuk tőlük, hogy egy hol-
landiai egyetemről érkeztek,
amely tényleg nemzetközi hall-
gatósággal bír. Hollandokon, németeken kívül tanul velük töb-
bek között kínai, török, indonéz és számos afrikai néger fiatal
is. Feladatuk, hogy a Koppány-völgyi kis falvakban mérjék fel
a lakosság helyzetét, készítsenek innovációs terveket, hogyan
lehetne itt újításokat bevezetni.

Csaknem egy héten át járták Somogydöröcskét, Szorosadot
és Törökkoppányt, sok embert meginterjúvoltak, s nyilván sok-
sok panaszt hallottak. Megtudták, hogy milyen öregedők a fal-
vaink, mennyire kevés a fiatal család, mennyi a hátrányos hely-
zetű ember, a munkalehetőségért gyakran milyen sokat kell
ingázni. Pedig a vidék csodálatos, a levegő tiszta, a természeti
környezet gyönyörű.

Megfigyeléseikről csoportonként prezentációkat készítettek,
tablókon, rajzok segítségével mutatták be terveiket. A bemuta-
tóval egybekötött vacsorára és „bulira” szeretettel meghívták a
megkérdezett falusiakat, köztük minket is. Érdekelt, hogy
milyen eredményre jutottak, ezért meglátogattuk a táborzáró
rendezvényüket. 

Éles szemmel jó néhányan rájöttek arra, hogy először a
közösségi életet kellene megújítani. Rádöbbenteni a lakosokat,
hogy az együttműködés nagyszerű előnyökkel járhat. Jöttek az
ötletek közeli holland sajtgyár létesítéséről, méhész szövetkeze-
tek és a gyógynövénytermesztők egymásra utalt szövetségéről,
a turizmus még szélesebb kiaknázásáról, vendégfogadók létesí-
téséről, internet hálózat fejlesztéséről, az állattenyésztés fellen-
dítéséről, a helyi termékek szélesebb, esetleg külföldi piacának
megteremtéséről, továbbá tyúkfarmokról, minta konyhakertek-
ről, amelyekben az idelátogató turisták akár kapálhatnának is…

Mindezekhez természetesen nagyon jól tudják, hogy pénz,
pénz és pénz kell. A külföldi tőke biztosan segít, ha lát benne
fantáziát…

Aznap éjjel nehezen jött álom a szememre. Nemcsak azért,
mert két kilométerre a rendezvénytől az erdő eddig csendes
monostori magányában is hallottam a fellendíteni szándékozott
turizmusnak, a népeket csalogató rendezvényeknek egyik vele-

járóját, a buli ütemes dobolását, hangos zenéjét még éjfél után
is… 

A megújulásunkon gondolkodtam. Tényleg másoknak kell
megmutatni, hogyan boldoguljunk édes hazánkban? A túlnépe-
sedett Kína képviselője, a globális felmelegedés miatti tenger-
növekedéstől félő, új lakhelyet kereső holland, a migránsárada-
tot kezelni már nemigen tudó német, a muzulmán török, az
ázsiai menekült, vagy az afrikai néger mondja meg nekünk,
hogyan lehetne boldogabban élni a Koppány-völgyében? Most
a fiatalok felmérnek, s ha sokat sopánkodunk és tehetetlenke-
dünk, előbb-utóbb szívesen készek lesznek megmutatni is…

Lehet, hogy nekünk is kéne tájékozódnunk náluk, hogy érté-
keljük saját lehetőségünket, s felvázoljuk a sodró jövőnket? Mi
az, amit kaphatunk tőlük? Tényleg hasra kell esnünk a megcsil-
lantott tőke igézetében?

Világhálón keringő hír: egy
észak-franciaországi, több mint
százezres lélekszámú város,
Metz elfogyó hívő közössége
nem tudta már fenntartani góti-

kus katedrálisát, ezért odaadta a város önkormányzatának keze-
lésre. Így történhetett, hogy az idei húsvét vasárnap techno-dis-
cot rendeztek az évszázados falak között. Sörös kriglit marko-
ló, táncoló fiatalok a szentélyben, villogó fények az évszázados
templom rózsaablakán, ördögi tánc ki tudja kinek a sírján… Ez
hozza a pénzt…

Azok a fiatalok is boldogok akarnak lenni… A hollandok is,
a kínaiak is, a muszlimok is, mi is. Tényleg meg kéne újulni,
mert sok híja van a boldogságunknak. 

A pünkösd is erről szól. A Szentlélek is szüntelen megújítást
akar. Legkomolyabb, személyes innovációt! Tisztít, mint a tűz,
felkavar, mint a szélvihar. Akkora erővel alakította át kétezer
éve az apostolokat, olyan meggyőződéssel beszéltek, hogy
mindjárt az első napon háromezren megtértek és megkeresztel-
kedtek a hallgatóságukból.

Feltűnt, hogy az egyetemisták prezentációs falurajza mind-
egyikén még feltüntették a templomot. Ami mindig az
Istenkeresés különleges, megszentelt helye, útmutató. Kis fal-
vainkban az összefogó erő az egymásra és közösen a
Legtökéletesebbre való figyelés lehet. Milyen jó annak a tuda-
tába élnünk, hogy az a Legtökéletesebb nem hagy árván ben-
nünket. Erőt ad a helyes életvitelhez, különösen, ha jobban
figyelünk rá. 

Ne a külföldi tőkétől, a hozzánk jövő esetlegesen „kapáló
turistáktól” reméljük a jobb megélhetésünket. Kezdjük talán
azzal, hogy becsüljük meg szép hazánkat. Ne engedjük, hogy
kertjeink gazban álljanak, parlagon heverjenek. Sokkal többet
ér a szép családi élet, az eredményes tanulás, a becsületes mun-
kával megszerzett gyarapodás belső nyugalma, mint az óvodás-
kortól használt internet válogatatlan információhalmaza, renge-
teg mocska, felfokozott, határt nem ismerő fogyasztásunk,
kényelemszerető tespedésünk. 

Jöjj, Szentlélek Úristen, újíts meg bennünket, hogy megtalál-
juk feladatainkat és az utunk igazi boldogsághoz vezethessen!

Imre atya

MEGÚJULÁS
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Azicsi barokk műemlék
templomunk 1786-ban
készült el. A 230 éves

évforduló meghatározta az
idei falunapunk kezdetét.
2016. május 21-én ünnepi
szentmisén emlékezhettünk
meg a templomépítő ősök
munkájáról. Elsősorban a
szentély alatti kriptában nyug-
vó Zichy Józsefről, aki a fő
szervezője és finanszírozója
volt az egykori építkezésnek.
Imre atya érte és az elmúlt év-
századok alatt a templomot
önzetlenül segítőkért ajánlotta
fel az ünnepi szentmisét. 

A misét követően a telepü-
lés központjában kialakított
emlékparkban dr. Farkas
Gyula akadémikus és fia,
Farkas Balázs tiszteletére a
Zics Faluért Alapítvány támo-
gatásával állított kopjafák
avatására került sor. Hoffman
Ferenc az Alapítvány kurató-
riumának elnöke beszédében
felidézte az 1984-ben közsé-
günkbe költözött Farkas csa-
lád Zicshez kötődő munkáját.
A család hamar beilleszkedett
a település életébe. Gyula bá-
csi és felesége, Magdi néni, a
családjuk és mindennapi mun-
kájuk mellett fontosnak tartot-
ták az elesett emberek segíté-
sét, a helyi kulturális élet fel-
lendítését, az alsó tagozatos
iskola és óvoda fejlesztését.
Céljaik megvalósításához dr.
Farkas Gyula vezetésével és
néhány helyi lakos bevonásá-
val 1993-ban létrehozták a

Zics Faluért Alapítványt. Az
alapítvány fő támogatója
Farkas Balázs, az Euroleasing
vezérigazgatója volt. A meg-
emlékezésnek Gyula bácsi
születésének 90., halálának
10., és Balázs fia születésének
56., halálának 5. évfordulója
adott alkalmat. Sipos Roland
Richárd Pósa Lajos Áldja meg
az Isten! című versével tisztel-
gett a Farkas család előtt. A
szavalat után Nagy Jenő
Józsefné polgármester asz-
szony idézte fel a családhoz
fűződő emlékeit. Köszönetet
mondott Gyuszi bácsinak,

Magdi néninek és Balázsnak a
zicsi kisiskola erkölcsi és
anyagi támogatásáért. A meg-
emlékezés végén Imre atya
megáldotta az új kopjafákat. 

Az önkormányzati épület
előtt létesített kis parkban a
növekvő számú kopjafák be-
szédes jelek. Zics évek óta
olyanoknak állít emlékjelet,
akik kiemelkedő szerepet vál-
laltak a település életében.
Tanítóknak, papoknak, a
közéletben jelentős szerepet
vállalóknak, a közösséget
segítőknek. Először állítottak
kopjafát egyazon család két
tagjának. Az apa és fia, mind-
ketten már korábban megkap-
ták Zics díszpolgára címet is.
Az általuk megálmodott és
létrehozott Alapítvány nagyon
sokat segített Zics kulturális
és sport életének fellendítésé-
ben, a helyi közoktatás támo-
gatásában, a nyugdíjas étkez-

tetés és az orvosi
ellátás segítésében,
valamint a Zics tör-
ténete könyv megje-
lentetésének finan-
szírozásában is.  

A felállított kopja-
fákkal maradandób-
bá szeretnénk tenni
azok emlékét, akik a
településért való
munkálkodásukkal
példaképeink lehet-
nek.

Az ünnepség után
a polgármester asz-
szony a megemléke-
zésen résztvevőket
ebédre invitálta. 

A megvendégeltek
háromféle (kakas, sertés, vad-
disznó) pörköltből, és kétféle
köretből (főtt burgonya, orsó-
tészta) választhattak. Desszert
a Start mezőgazdasági prog-
ram keretében megtermelt
földi eper volt. 

Ebéd előtt és közben régi
videók vetítésével idézhettük
fel a hajdani falunapokat.

Hagyományt teremtve, az
idén is sor került az ötven
éves osztálytalálkozó megren-
dezésére. A polgármester
asszony köszöntötte a találko-
zón megjelenteket, majd a
résztvevőknek emléklapot
adott át.

A délután kulturális progra-
mokkal folytatódott. A fellé-
pők között köszönthettük a
nágocsi amatőr színjátszó cso-
portot, az értényi roma tánco-
sokat, a törökkoppányi óvodá-
sokat és iskolásokat, a kapolyi
néptáncosokat, a helyi gyer-

mekek műsorát, tengődi zum-
básokat és Molnárné Bibiána
sanzon és operett énekesnőt. 

A napot a Zics Barátai
Egyesület által megrendezett
bál zárta, a talp alá valót a
tavasszal alakult Condor
együttes szolgáltatta.

Ezúton mondunk köszöne-
tet mindazoknak, akik a falu-
nap szervezésében és lebo-
nyolításában, a település szé-
pítésében részt vettek. Min-
den elismerést megérdemel-
nek a konyhán szorgoskodó
asszonyok a finom ebédért. 

A rendezvényt támogatta: a
Karádi Kossuth Vadásztár-
saság, Zics Község Önkor-
mányzata, Zics Faluért Ala-
pítvány, Zics Barátai Egyesü-
let és a Zicsi Szorgos Kezek
Szociális Szövetkezet.

G. Jné
Zics

Falunap Zicsen
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ATörökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltó
Egyesületének létjogosultságát a nagyobb városok hiva-
talos tűzoltóságainak távolsága igazolja.

Törökkoppányban már az 1960-as években is működött a
szervezet jogelődje, de az igazi „fellendülés” 1999-től datálha-
tó. Az önkéntesek először csak amolyan hagyományőrző jelleg-
gel indultak a tűzoltó versenyeken, illetve a helyi kisebb tűze-
seteknél próbáltak segíteni a meglehetősen elavult eszközeik-
kel.

A változást a 2000-es évek második fele hozta. Egyrészt a
hivatalos szervek rájöttek, hogy a helyi egyesületek fejlesztésé-
vel jelentősen javulhat a kis településeken, a városoktól távol
élők védelme tűzesetek és egyéb veszélyhelyzetek esetén, más-
részt az egyesület tagjai is tovább szerettek volna lépni, fejlőd-
ni. 2011 után vált teljesen kiszámíthatóvá az egyesületek finan-
szírozása, fejlesztése, ami lehetővé tette, hogy egyesületünk tel-
jes eszközparkja kicserélődhessen, sőt egyre több új felszerelés-
re is szert tehettünk.

Ezzel párhuzamosan az egyesület tagjai – igazodva az új
kihívásokhoz – folyamatosan
képzéseken vettek részt. Három
ütemben 14 fő szerzett alapfo-
kú képesítést tűzoltási, műszaki
mentési tevékenységből. Az
egyesület fejlettségi szintje a
kezdeti hagyományőrző kate-
góriából III., II., majd 2015-ben
I. kategóriássá vált.

A tavalyi évben nyílt lehető-
ség arra, hogy a feltételek telje-
sülése esetén egyesületünk
elérje az önkéntes tűzoltó egye-
sületek legmagasabb fejlettségi
szintjét, az ún. Önállóan bea-
vatkozó egyesület címet. Ehhez
a tagoknak újabb képzéseken
kellett részt venni és felszerelé-
seinket is be kellett vizsgáltat-
ni, továbbá egy ún. rendszer-
beállító gyakorlatot kellett sike-
resen teljesíteni. Napjainkban
az egyesület tagjai közül 4 fő
rendelkezik tűzoltás vezetői
képesítéssel, 5 fő jogosult tűz-

oltógépjármű vezetésére, 12 főnek kisgépkezelői jogosítványa
van. 

2016. május 1-től működünk önálló egyesületként, önkéntes
tűzoltóságként. Az erről szóló igazolást szép ünnepség kereté-
ben 2016. április 27-én a megye vezetőinek jelenlétében adta át
Törökkoppányban Bérczy László az OKF tűzoltósági főfelügye-
lője. Az ünnepségen beszédet mondott Wéber Antal a Somogy
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, a helyi pol-
gármester, majd az egyesület tagjait megáldotta dr. Sipos Imre
atya. Ezt követően az iskolások és a Törökkoppányi Menyecs-
kekórus színvonalas műsorát láthattuk, végül egy „próbaria-
dón” bizonyíthatták be gyorsaságukat a tűzoltó egyesület tagjai.  

Május 1-től a Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös
Tűzoltó Egyesület tagjainak évi 4500 óra szolgálatot kell telje-
síteniük beavatkozásra készen. A közelmúltban műszaki men-
téshez kellett kivonulnunk: a somogydöröcskei elágazástól
mintegy 200 méterre a sáros úton egy kisteherautó csúszott az
árokba. A gépkocsit erőgépek segítségével sikerült kivontatni.

Varga György 
Törökkoppány polgármestere,

tűzoltóparancsnok

BEVETÉSRE  KÉSZEN

Fotók: Zoltán Péter
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Hagyományainkhoz híven
kétévente rendezzük meg
területünkön a bérmálást.
1994-ben, amikor az újonnan
megalakított kaposvári egy-
házmegye  püspöke először
látogatott meg bennünket,
Miklósi templomépítésének
centenáriumát ünnepeltük. A
jeles eseményt bérmálással is
egybekötöttük. Akkor 116 fő
kérte a nagykorú keresztény-

ség szentségének kiszolgálta-
tását a 11 faluból, az idén csak
a negyede. Akkor még
Miklósinak, Törökkoppány-
nak is legalább százzal több
lakosa volt. Napjainkra a
Szent János Apostolról és
Remete Szent Pálról nevezett
szerzetesközösség lelkipász-
tori ellátására bízott falvak
népessége a Balaton-parti Ke-
rekit kivéve csökkent. 

Bár püspök atyánk a 28 bér-
málkozót egy bérmáláson
egyházmegyei viszonylatban
átlagon felülinek nevezte,
azért a problémákat látjuk mi
is nagyon jól. Gondokat a fel-
készítés során a családokban:
az érdektelenséget, a feszült-
séget a szülők és gyerekeik
között, a sok feladat bűvköré-
be bújt felszínességet. Először
fordult elő, hogy egy szülő az
évek óta hittanon tanított fia
bérmálásától kifejezetten el-
zárkózott…

Olyan megszívlelően írta
Balás Béla püspök atyánk: A
bérmálás szentség. Nem csu-
pán emberi szokás, templomi
ceremónia. Nem a nagykorú-
vá nyilvánítás egyházi válto-

zata, amint a keresztség se
kegyes névadó. A bérmálás is,
miként a többi szentségünk,
Isten szeretetének feltűnő jele,
felénk való közeledése, velünk
való találkozása, amely nem
öncélú. A Szentlélek nagyko-
rú, felelős emberré alakít és
így akarja az Egyházat –
Krisztus Titokzatos Testét
(1Kor 12) – építeni. A szent-
ség ráépül a természetre.

Nem erőszakos, lehet neki
ellenállni. Csakhogy a
Szentlélek megértést, az evi-
denciát is jelenti. Aki a felis-
mert igazság ellen tusakodik,
azzal nem lehet mit kezdeni.
Jézus ezt szigorúan így mond-
ja: „A Lélek ellen való

káromlás nem nyer bocsána-
tot.” (Mt 12,31)

Nekünk, akik többnyire
beleszületünk egy kényelmes,
semmit sem követelő szokás-
rendbe, fel kell nőnünk a bér-
máláshoz. Készülnünk kell rá
tanulással, bűnbánattal és
közösség építéssel is, hogy
méltóvá váljunk a szentség
felvételére. Nem csüggedhe-
tünk ifjúságunk elképesztő
éretlensége, szétszórtsága lát-
tán. Ők nem ellenségeink,
hanem a körülményeik
áldozata. Az Úr sajnálja
őket és segíteni akar. 

Elkereszténytelenedett
világunkban, ahol meg-
szakadtak a hagyomá-
nyok, nem elégedhetünk
meg a szentségekre való
felkészítéssel. Evangeli-
zálni kell. 

Együttműködni a ke-
gyelemmel – keresztény
életprogram. Ehhez ka-
punk egy nagy, kiteljese-
désre váró erőt a bérmá-
lásban. A kibontakozás
nagyszerűségét Isten tőlünk
teszi függővé. Egy profán
hasonlattal élve, hiába szerzi
meg valaki a jogosítványát, ha
utána nem ül autóba, s nem
gyakorolja a vezetést. A nem
használt lehetőség nem sokat
ér. 

Idén a bérmálkozók közé öt
felnőtt keresztény is jelentke-

zett. Kettőjüket húsvétkor
kereszteltük meg. Felnőtt fej-
jel érintette meg őket az evan-
gélium nagyszerűsége, s ami
szüleik mulasztása miatt évti-
zedekre elsikkadt, azt kegyel-
mi hatásra maguk kérték.
Értük különösen imádkoz-
zunk, hogy a felismert igazság
életté váljék bennük. 

Szerk.

BÉRMÁLÁS 2016
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Törökkoppányban a bérmá-
lás szentségében részesültek
2016. május 1-jén (Zárójel-
ben a választott bérmanév
olvasható): 
Törökkoppányból: Balogh
Evelin (Zsuzsanna), Berta
Bence (Mihály), Kopitár
Krisztián  (Márk), Kovács Jó-
zsef (Sándor), Kőrösi Mónika
(Bella), Szabó Dániel
(Caesarius), Rőth Adél
(Brigitta), Somogydöröcs-
kéről: Peresztegi Csaba Fülöp
(Fülöp), Lukovics Balázs (Pál),
Miklósiból: Szilágyi Antónia
(Ágnes), Aubéli Katalin
(Erzsébet), Zicsről: Steiner
Amanda Erzsébet (Eleonóra),
Steiner Kinga  (Anna), Illés
Adrienn (Lúcia), Kapolyról:
Domoszlai Martin Zsolt
(Máté), Reichert Dominika
Barbara (Zsófia), Tábori Ádám (János), Tábori Balázs (János), Borsosné Nagy Katalin (Krisztina), Pusztaszemesről: Berkes
Dávid (Kornél), Kerekiből: Balogh Adrienn (Ágnes), Molnár Cintia Cecília (Anasztázia), Ükös Patrícia (Mária),
Somogymeggyesről: Fülöp Alexandra Petra (Veronika), Mészárovics Aletta Anna (Ágnes), Koppányszántóról: Márkus Alexa
Lea (Anna), Értényből: Orsós Richárd (Ödön), Orsós Mariann (Rita)

Május 1-jén nemcsak a bérmálást ren-
deztük meg Törökkoppányban, délután is
akadt tennivalónk. Somogyegres búcsúja
is erre a napra esik, Szent Fülöp és Jakab
apostolok tiszteletére felszentelt temp-
lomban tartottunk a két vértanúra emlé-
kező szentmisét. Somogydöröcskén
csaknem ezzel egy időben voltunk hiva-
talosak az ősi hagyományú hálaadó isten-

tiszteletre a felújított evangélikus temp-
lomban. Szerencse, hogy szerzetesi lelki-
pásztorkodást végzünk, így egyszerre
több programon is képviselhetjük a kato-
likus egyházat. 

A Tab környéki evangélikus templo-
mok felújítását pályázatok segítségével
Szigethy Szilárd kezdte el hatalmas szer-
vezői munkával.  A múltkori számunkban

már hírt adtunk a somogymeggyesi temp-
lom megszépüléséről. Somogydöröcskén
a lakosok a 19. század elejére visszanyú-
ló fogadott ünnepre, május elsejére időzí-
tették az ökumenikus istentisztelettel
egybekötött átadást. Példásan, felekezeti
megosztást félretéve segítettek az ünnep
előtti rendrakásban és takarításban sokan. 

A házigazda, Arató Lóránd evangélikus
lelkész mellett Galbavy Jenő József prior
atya és Sándor Zoltán tabi református lel-
kész vezette a szertartást. Az igehirdetés
szolgálatát Sándor Zoltán tiszteletes
végezte. 

KÖZÖS ÖRÖMÜNK
Ökumenikus istentisztelet a felújított templomban
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MAGVACSKA
Hittansarok

Úgy látszik, hogy a múltkori rejtvényeink felajánlott díjai fel-
csigázták a rejtvényfejtők aktivitásait. A beküldött helyes
megoldásáért gördeszkát nyertek: Hirt Bettina, Gerbovits
Petra és Gerbovits Fanni. A többieknek is gratulálunk. A mos-
tani rejtvényünk főnyereménye is egy gördeszka lesz. Átvé-
teléhez szülői beleegyezést kérünk, hiszen vigyázva kell
használni. (Szerencsétlenkedő használatáért felelősséget nem
vállalunk.)

Alsósoknak:
I. Válaszolj okosan!

1. Ki tartozik a Szentháromságba?
2. Mikor született Jézus?
3. Ki volt Keresztelő Szent János édesanyja?
4. Hova menekült a Szentcsalád Betlehemből?

II. Melyik helyes a három közül?
1. Kit látogatott meg Mária az angyali üdvözlet után?

a/ Erzsébetet        b/ Az édesanyját            c/ A főpapot
2. Hol tette Jézus az első csodáját?

a/ Kárai menyegzőn     b/ Kányai lakodalomban    
c/ Kánai menyegzőn 

3. Mi a Szentlélek jele?
a/ Fecske                b/ Sas                        c/ Galamb

4. Mi volt Szent József foglalkozása?
a/ Földműves          b/ Asztalos                 c/ Ács

5. Hány nappal van húsvétvasárnap után Pünkösd ünne-
pe?
a/  50                      b/ 40                c/ 3

Felsősöknek:
1. Mi a helyes válasz az alábbi kérdésekre? Segítségül hasz-
náld a Szentírást! Az Apostolok Cselekedeteiben rátalálsz a
válaszokra. (Zárójelben segítségül a fejezetszámokat is meg-
adjuk.)

1. Ki az, akit az apostolok Júdás helyére választanak maguk
közé? (1)

2. Melyik úton jelent meg Saulnak a feltámadt Jézus? (9)
3. Kit keresztelt meg elsőként Péter apostol? (10)
4. Hol tartották az apostolok az első zsinatot? (15)
5. Hány diakónust (szerpapot) választottak meg az apostolok

segítségül? (6)
6. Hogyan halt István diakónus vértanúhalált? (7)
7. Ki keresztelte meg a megtért etiópiai tisztet? (8)
8. Melyik városban ér véget az Apostolok Cselekedeteinek

leírása? (28)

2. Kire vonatkozik?
1. Jézust elítélő római helytartó:

a/ Heródes        b/ Pilátus          c/ Kaifás
2. A kereszt tövében álló apostol:

a/ Péter                    b/ Máté         c/ János
3. Ki volt Heródes Antipász?

a/ A gyermek Jézust kivégezni akaró király
b/ Nagy Heródes fia, Júdea királya
c/ Nem volt ilyen nevű történelmi személy

4. Kinek a lányát támasztotta fel Jézus?
a/ Jairus       b/ Zakeus     c/ A kafarnaumi százados 

Ákos testvér

Az én El Caminom
Az El Camino egy gyalogos zarándokút Spanyolország észa-

ki részén a Pireneusok déli lankáinál. Teljes hossza 790 km,
amelyet a zarándokok kb. 5 hét alatt szoktak megtenni. Szent
Jakab útnak nevezik magyarul, mert Santiago de Compostelába
vezet, ahol a hagyomány szerint idősebb Szent Jakab apostol
földi maradványai találhatók.

Az El Camino-n nem vallási indítta-
tásból vettem részt. Sokkal inkább
kihívásnak, kalandnak tekintettem.  A
munkámból adódóan nem állt rendel-
kezésemre 5 hét szabadidő, így a tel-
jes hossz helyett csak a Lé-
on–Finsterre közötti kb. 420 km-es
távolságot tűztem ki célul, melyet 13
nap alatt sikerült is teljesítenem. Éle-
tem során már rengeteget teljesítmény
túráztam, de ezek általában egy, leg-
feljebb két napos túrák voltak. Az El
Camino viszont 13 napon keresztül,
napi 30-40 km-es penzumokban, a
hátamon 12-13 kg-os súllyal, az
újdonság erejével hatott a szerveze-
temre. Aki nem próbált még ilyent,
nem is sejtheti milyen hatással van az
emberre. Azonban, mint a legtöbb
dolog az életben, ez is alapvetően fejben dől el. S én ezt meg
akartam csinálni.

Az út előtt kb. 3 héttel édesanyám felhívott, közölte, hogy
megszenteltetett nekünk Pusztaszemesen egy-egy fésűs kagylót
– Szent Jakab út zarándokainak jelvényét –, hogy az út teljes
időtartama alatt viseljük.

Természetesen nem lehet egy cikkben leírni minden érdekes
szituációt, egyet azonban mégis fontosnak tartanék kiemelni. A
túra harmadik napján láttam, vagyis éreztem az Isteni gondvi-
selést… 

Nagyon rossz idő volt. Úgy 1540 méteren a hegyekben lesza-
kadt az ég. Vízszintesen esett az eső, kb. 40 km/h szél süvített,
és +5 Celsius fok volt. Sehol semmi menedék a közelben. Bőrig
áztunk, nagyon fáztunk, de gyalogoltunk, mert ha megállunk,
biztosan tüdőgyulladást kapunk. Úgy 2-3 km után feltűnt egy
viskó. Bementünk. Bent szentképek lógtak a falon, itt-ott
becsordogált az eső a tetőn, és egy hangszóróból gregorián
ének szűrődött… És ott, akkor kaptunk egy-egy bögre forró
teát… Életmentő volt! Kb. fél óra után az eső is elállt, és tud-
tunk tovább gyalogolni. Nagyon sajnálom, hogy akkor, és ott
nem készítettünk videofelvételt a helyről, mert hitelesen csak
az tudná visszaadni ezt a szürreális képet.

Rengeteget gondolkodtam gyaloglás közben. Sok szép dolgot
láttam, és érdekes emberekkel találkoztam. Itt mindenki segített
mindenkin. 

Biztosra veszem, hogy többek lettünk, több mindent átérté-
keltünk ezután az út után.

Hekeli Károly Balázs
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110 évvel ezelőtt, 1906-ban
halt meg Zichy Mihály világhí-
rű festő, az illusztrálás és a
magyar romantikus festészet
kiemelkedő alakja, akinek több
kötődése is volt környékünk-
höz. Szülei, Zichy Sándor
(1797–1834) és Eperjessy
Julianna (1803–1887), mind-
ketten a zicsi templom kriptájá-
ban nyugszanak. Fiuk kalandos
életutat járt be. 

A közeli Zichy birtokon,
Zalán látta meg a napvilágot
1827. október 17-én. Köny-
nyelmű életűnek tartott apja
korai halála után a szigorú
édesanya keményebben próbál-
ta fogni fiát. Szerette volna, ha
Antal bátyjával értő kézzel
veszik át az eladósodott uradalom irányítását. Tudta, hogy
ehhez a legfontosabb, hogy tanuljanak. Míg Antal tényleg köz-
jogi pályát futhatott be – a főrendiház tagja, 1860-tól Somogy
vármegye főjegyzője, majd a tabi kerület országgyűlési képvi-
selője lett –, addig úgy tűnt, Mihálynak nemigen akaródzott
bátyja nyomdokaiba lépni, vagy a gazdaság gondjait felvállalni.

Tíz évesen édesanyja beíratta a Veszprémi Piarista Gimnázi-
umba. Második év elvégzése után a fővárosba került, ugyan-
csak a piaristákhoz. A család szerette volna, ha jogi végzettsé-
get szerez, s ezzel boldogul a gazdaság irányításában, de
Mihály kora fiatalságától fogva inkább a rajzoláshoz vonzódott. 

A hagyomány szerint Zics falunak is fontos szerepe volt
Mihály művészi pályán való elindulásában. A régi uradalmi
épület – az 1966-ban elbontott „kastély” – padlásszobájába zár-
ták fel a fiatal fiút, hogy végre tanuljon. Innen rajzolta le a
ketyei domboldalt. Műve olyan tökéletesre sikerült, hogy neve-
lői elgondolkodhattak: vajon érdemes-e erőltetni Mihály jogi
tanulmányait, vagy engedni kellene, hogy a rajztehetségét bon-
takoztassa ki. 

Mihály 13 éves korától már nem csak kedvtelésből rajzolga-
tott, hanem az elhivatottság érzésével örökítette meg  tanárai és
osztálytársai képmását, lerajzolta bátyját tanulás közben. Az
1840-ben rajzolt Önarcképe sajátos humorral ábrázolt nagy
kürtőkalapos, divatos öltözetű egész alakos kis figura, aki egy
székhez támaszkodva áll, ünnepi öltözékben. 

Édesanyja ösztönzésére 1842-ben a pesti egyetemen folyta-
tott jogi tanulmányokat, de mindezekkel párhuzamosan festeni
tanult Jacopo Marastoninál. A mester rendkívüli hatással volt a
serdülő ifjúra. 

Jogi tanulmányait folytatni került Bécsbe, de itt már hamaro-
san tényleg a festészet kötötte le az idejét. A bécsi akadémia
legkiválóbb professzorát, Waldmüllert nyerte meg tanítójának. 

Első jelentősebb sikerét az 1847-ben festett Koporsólezárás
képével aratta, amelyet bécsi kiállítása után megvásárolt a
Magyar Nemzeti Múzeum. A drámai érzelmeket ábrázoló fest-
mény jelenleg a zalai Zichy Mihály Emlékmúzeumban látható. 

1847–1848 telén Waldmüller ajánlásával Szentpétervárra
került, a cári udvarba, ahol Ilona nagyhercegnő lányának,

Katalinnak a rajztanára lett. A nagyhercegnő udvarában élte át
a magyar forradalom és szabadságharc sikereit és a hazája eltip-
rását jelentő cári intervenciót. Ekkor megszüntette a kapcsola-
tot a nagyhercegnő udvarával, 1849 őszén egyszerre minden
jövedelem nélkül élt az idegen nagyvárosban. A nagy karrierrel
kecsegtető állást egy időre a nyomor, a nélkülözés váltotta fel.

Mivel orosz felesége volt, nem jött haza az önkényuralom
által eltiport hazájába. Vallásos témájú festményei révén egyre
nagyobb hírnévre tett szert. Megfestette az Ecce Homot és
1852-ben a Krisztus a keresztfán és a Feltámadás képeket. A
testőrségi lovas utász hadtest tisztjeiről és a testőrség lovas
tüzéreiről festett portréi alapján is felfigyeltek rá, így 1853-tól a
cári udvartól komolyabb megbízásokat kapott.

1856-ban megfestette II. Sándor cár koronázási ceremóniáját.
A nagyméretű festmény mellett több akvarellből álló sorozatá-
ban, a II. Sándor cár koronázási emlékalbumában részletesen
megörökítette a koronázás eseményeit. Két évvel később az
Orosz Művészeti Akadémia tagjává választották és 1859-ben
Őfelségének, az Imperátornak udvari festője címet kapott. Most
már elhalmozták megrendelésekkel: a cári udvar jeles esemé-
nyeit, vadászatait, életképeit festették meg a művésszel.

1866-ban a cár elleni bombamerénylet hatására kialakult
helyzet miatt feleségét és gyermekeit Zalára költöztette, de
Zichy maga rövid magyarországi tartózkodása után visszatért
Pétervárra. 

1874-től Párizsban élt. Deák
Ferenc halála után megbízták
az Erzsébet királyné koszorút
helyez Deák ravatalára című
kép megfestésével. A Párizsi
Világkiállításra 1878-ban  fes-
tett A rombolás géniuszának
diadala című háborúellenes
festményét kicenzúrázták a
kiállításról. Jelenleg ezt a hatal-
mas, egész falat betöltő fest-
ményt is megcsodálhatjuk a
zalai múzeum kiállításán.

1881-ben visszatért Szent-
pétervárra, és főleg illusztrálás-
sal foglalkozott. Madách Imre:
Az ember tragédiája, Arany
János: Balladák, Petőfi, Ler-
montov, Gogol, Puskin illuszt-
rációk határokon átívelő hírnevet hoztak számára.

Zichy Mihályt „nemzeti festőjükként” tisztelik a grúzok,
mivel ő illusztrálta Sota Rusztaveli középkori művét, a grúz
nemzeti eposznak tekintett, A tigrisbőrös lovag című verses
elbeszélést. Illusztrációi jelentős hatással voltak a grúz művé-
szekre is. Tbilisziben köztéri szobra van és utca is viseli a nevét.

78 évesen, 1906. március 1-én hunyt el Szentpéterváron. A
nem mindennapi, gazdag életútról átfogó képet kaphatunk, ha
ellátogatunk a Tab közelében levő Zalára, a Zichy Mihály
Emlékmúzeumba. A festményeken, grafikákon kívül oroszor-
szági, grúziai tárgyak, fegyverek, sámánmaszk is tanulmányoz-
ható a kiállításon, ahol szakszerű, kedves vezetéssel állnak a
látogatók rendelkezésére, hogy a környékünkről indult festőgé-
niusz, Zichy Mihály életművét jobban megismerhessük.

Dr. Sipos Imre

MÚLTIDÉZŐZicsi padlásszobából
indult híresség

Zichy Mihály

Zichy Mihály 1840-es ön-
arcképe

A festő fényképe 1881-ből
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KERESZTELÉS

Törökkoppányi plébánia területén: Mészáros Ferenc és Mé-
száros Márta fia, Ferenc Kristóf József  (márc. 27. – Török-
koppány) (Értényből); Peresztegi István és Fuit Erika fia,
Csaba Fülöp (Somogydöröcske – márc. 27.) (Felnőtt keresz-
telés),
Miklósi plébánia területén: Aubéli József és Szűcs Jolán
Julianna leánya, Katalin (Miklósi – márc. 26.) (Budapestről
felnőtt keresztelés); Lévai Zoltán és Csuti Edina fia, Levente
Benedek (Zics – márc. 27.) részesült a keresztség szentségé-
ben.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Miklósi plébánia területén: Glöckner Rudolf (73 é. – jan. 9.)
(Kára); Szilák László (87 é. – jan. 14.) (Zics); özv. Ginder
Józsefné sz. Geiger Ágnes (77 é. – jan. 15.) (Zics); özv. Füge
Józsefné sz. Jakab Szilvia (74 é. – febr. 4.) (Somogyegres),
Kapolyi plébánia területén: özv. Petnár Istvánné sz. Molnár
Erzsébet (83 é. – jan. 24.) (Kereki); özv. Fodor Imréné sz.
Pál Mária (87 é. – jan. 25.) (Somogymeggyes); özv. Geiger
Ferencné sz. Krezinger Rozália (87 é. – febr. 19.)
(Pusztaszemes); özv. Vidus Lajosné sz. Mészáros Mária (89
é. – márc. 13.) (Kapoly) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. I. negyedév

Balás Béla kaposvári
megyés püspök 75.
születésnapjára időzít-

ve jelent meg idén tavasszal
Lőrincz Sándor: Visszamoso-
lyogni Istenre című kötete.
Visszatekintés e kis könyv az
1993-ban alakult egyházme-
gyénk első püspökének több
mint két évtizedes ténykedé-
sére. Mondhatnánk dokumen-
tumkötetnek, hiszen olvasása
során sokat megsejthetünk a
püspökség megalapításának
éveiről, nehézségeiről, de örö-
meiről is. Az írások zöme már
eddig is megjelent kisebb cik-
kek formájában újságokban,
folyóiratokban.

Balás Béla a „hírt, hogy
püspök lesz, Isten humorának,
Vatikán legújabb viccének
tartotta. Mi, hívek pedig tud-
tuk: ez nem vicc, hanem való-
ság, s örültünk annak, hogy a
korábbi, a távoli veszprémi
központ az új egyházmegye
létrehozásával immár a múlté.
Velünk, köztünk él majd a
főpásztor, és egy ajándékba
kapott lábtörlővel elkezdőd-
hetett a püspöki hivatal meg-
szervezése” – írja előszavá-
ban Lőrincz Sándor. 

1993-ban „Beton atya”
rendhagyó módon, vitorlással
érkezett Somogyba a Balato-
non át. „Nem várta püspöki
palota, és piros szőnyeg, haj-
bókolók hada sem fogadta.
Ettől ma is irtózik. Már szol-
gálata kezdetén érezte, hogy

Isten nagy próbatétel elé állít-
ja, ráadásul csak kevés embert
ismert ebben az országnyi
megyében.” Huszonhárom
éve missziós területnek tartot-
ta Somogyot, s ma sem véle-
kedik másként. 

Az elmúlt több mint két
évtized lelki értelemben is az
alapozással, majd az építke-
zéssel telt el. Az épülő és szé-
pülő templomok, plébániák, a
kiteljesedő intézményi háló-
zat és szaporodó közösségek
mutatják, hogy nem hiábavaló
az áldozatvállalás.

Egyházmegyénk papságá-
nak nagyobb részét már Balás
püspök szentelte fel. „A fő-
pásztor mindenkor arra töre-
kedett, hogy lehetőleg min-
denhova eljusson, s ne csak a
papokhoz. Szülők, bérmaszü-
lők, tantestületek, polgármes-
terek élete is érdekelte, csak-
úgy mint az egyházközségi
képviselő-testületi tagok szol-
gálata, a fiatalok jelene, jövő-
je. Bérmálások, ifjúsági talál-
kozók, családi lelki napok
programjai éppúgy szerepel-
tek naptárjában, mint a politi-
kusokkal való találkozók,
ugyanis Balás püspök szavára
sokan adnak. Még akkor is, ha
a politikát embergyártmány-
nak, az ateizmust nemzetbiz-
tonsági kockázatnak tartja, és
úgy érzékeli: akkor lesz igazi
rendszerváltás Magyarorszá-
gon, ha a jobb- és a baloldal
egyaránt megtér.”

Püspök atyánk szolgáló sze-
retetével hirdette jelmondatát:
Mihi vivere Christus – Szá-
momra az élet Krisztus. A
könyvet olvasva felismerhet-
jük, hogy az életté vált
Krisztus-követés sok munká-
ját átszőtte a humor és a derű
is, hiszen a kegyelem érinté-
sét, az égi üzeneteket köny-
nyebben érzékeljük, ha meg-
tanulunk visszamosolyogni
Istenre.

(Kiadta a Kaposvári Püs-
pökség)

Szerk.

ŐRI ISTVÁN

Döbbenés
Néha rádöbbenek, hogy bármikor elveszthetlek,

S arra, hogy nem elég, ha csak egyszer mondom,

hogy szeretlek.

Hogy bármikor történhet veled, vagy velem valami,

Hogy milyen jó hangodat hallani.

Arra, hogy milyen nehéz néha őszintének lenni,

És milyen könnyű egy szóval megbántottá tenni.

Hogy meg kell mondani, ha valami fáj,

Arra, hogy mindent tönkretehet egy összeszorított száj.

Hogy túl rövid az élet arra, hogy veszekedjünk,

S, hogy mindig csak jobb sorsot reméljünk.

Arra, hogy mindig kell, hogy legyen erőnk arra,

hogy nevessünk,

És mindig kell idő arra, hogy szeressünk.
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