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Európában eddig egyedülálló módon megkérdeznek ben-
nünket a kontinensünket elárasztó muszlim migránsok hazánk-
ba telepítésének Brüsszel által ránk erőltetett módjáról. Fontos
kérdés, nemzeti önazonosságunk, ezer éves keresztény kultú-
ránk jövője függhet népünk válaszától. Nem maradhatunk
közömbösek! A tisztánlátás érdekében rövidített, szerkesztett
formában közöljük dr. Márfi Gyula veszprémi érsek jegyzeteit
az iszlámról.

Az iszlám nemcsak világvallás, hanem totalitárius politikai
rendszer is, amely nagyon hasonlít a nácizmusra és a kommu-
nizmusra. A nácik áldozatainak száma 6-7 millió, a kommuniz-
musé kb. 100 millió, az iszlámé kb. 270 millió. Az iszlám 1400
éves történelme alatt adódott ez a hatalmas szám, de korunkban
az áldozatok száma növekszik. Csak Dél-Szudánban, annak
önállósulása előtt, évente több millió ember halálát okozták
észak-szudáni muzulmánok. Ma átlagosan 4 percenként ölnek
meg egy keresztényt valahol a világon, és a gyilkosok jórészt
muszlimok. A különféle terror szervezetek (Boko Haram, Al-
Kaida, ISIS, Muzulmán Testvérek) nyilván nem azonosíthatók a
muszlim tömegekkel, de teljesen nem is különíthetők el tőlük. A
terrorcselekményekért bocsánatot kérő amerikai muszlim pro-
fesszort a jelenlevő nagyszámú muszlim egyetemista kifütyülte.
A brüsszeli repülőtér muzulmán alkalmazottai is örvendeztek a
párizsi terrorcselekmények hallatán, de ezt akkor a reptér ille-
tékeseinek nem volt szabad észrevenniük. Megfontolandó, hogy
– bár nem minden muszlim terrorista – majdnem minden terro-
rista muszlim.

Az iszlámhoz elválaszthatatlanul hozzátartozik a dzsihád,
amely az iszlám terjesztésére kötelezi a muszlimokat. A dzsihád
érdekében minden eszköz megengedhető a megtévesztő nyájas-
ságtól a tömeggyilkosságokig. A dzsihádban érvényesül bizo-
nyos periodikusság: a látszólag békés felkészülési időszakot
szent háború követ, amely migrációs hullámként is jelentkezhet. 

A saría (a 14. században lezárt, szentnek és megváltoztatha-
tatlannak tartott muszlim jogkönyv) szerint a világ két részből
áll: a saría által kormányzott iszlám államokból és a meghódí-
tandó „háborús területekből”. Európát egyelőre még ez utóbbi-
nak tekintik. 

Az iszlám egyik fontos jellegzetessége a kétszínűség.
Mohamed életében is megvolt ez a kettősség. Mekkában még a
vértanúságot is vállaló prófétának ismerték, Medinában már a
tömeggyilkosságoktól sem visszariadó hadvezérként mutatko-
zott. Csak Medinában kb. 600 zsidót öletett meg. A Korán
Mekkában írt fejezeteiben Allah irgalmas jósága hangsúlyozó-
dik, és egy rossz szót sem olvashatunk a zsidókról és a kereszté-
nyekről. A medinai szúrákban Allah már bosszúálló, aki szigo-
rúan megtorolja az ellene és prófétája ellen elkövetett bűnöket.
Ezekben a fejezetekben (szúrákban) több antiszemita kijelentés
található, mint Hitler Mein Kampfjában.

Bár az Ószövetség régebbi szövegeiben is olvashatunk szi-

gorú és bosszúálló Istenről, azonban a kinyilatkoztatás időbeli
kibontakozása a „hetvenszer hétszeres” bosszútól a „fogat
fogért, szemet szemért” elven keresztül a teljes megbocsátásig
vezet. Jézus tanítása a „szeressétek ellenségeiteket” (Mt 5,44)
felülírja a bálványaikhoz ragaszkodó pogányok kiirtására ösz-
tönző szövegeket. Az iszlámban viszont a bosszú parancsa írja
felül az irgalmasság követelményeit. 

Nem csodálkozhatunk az iszlám vallás és a Korán kettőssé-
ge után, hogy ugyanaz a muszlim is gyakran kétszínű. Egyszer
nyájas, vendégszerető, máskor erőszakos, bosszúálló, gyilkolni
is kész. A legkedvesebb vendégét is megölheti, ha az rosszat
mond Mohamedről, vagy erősen szemrevételezi az ő feleségét
vagy háremének valamelyik tagját. 

A muszlim ember egészen másként viselkedik ott, ahol
kisebbségben van, mint ott, ahol többségben érzi magát. 1400
év tapasztalata mutatja, hogy nemigen integrálhatók a muszli-
mok, sokkal inkább ők akarnak integrálni minket, különösen, ha
többségbe kerülnek. Maldív Köztársaság egy muzulmán vallá-
sú szigetország az Indiai-óceánon, ahol börtönbe zárják azokat,
akik más vallási tárgyat vagy szöveget az országba visznek.

Érdemben nem lehet teológiai párbeszédet folytatni az isz-
lámmal. A muszlimok szerint a Korán az ősi, Allah által megírt
kinyilatkoztatást tartalmazza. Ezt elemezgetni, keletkezésének
történetét kutatni, magyarázni a 10. század óta szigorúan tilos.
Csak a szent szövegek és a 10. századig megírt kommentárok
megtanulása és megtartása megengedett. Az iszlám fundamen-
talizmus a vallás továbbfejlődésének gátja. Az iszlám kultúra
más kultúrát nem fogad el. Mind az európai zene, mind a
keresztény képzőművészeti alkotások a muszlimok megvetésé-
nek tárgyai. 

A migrációnak elsősorban nem okai vannak (háborúk, éhín-
ség), hanem céljai. Első célja Európa iszlamizálása. Ezért
támogatják a migránsokat az arab bankok, miközben gazdag
arab országok nem fogadnak be egyetlen migránst sem. 

Második cél Európa és az euró destabilizálása. Ezért segéd-
keznek az amerikai bankok, egyes milliárdosok. 

A harmadik cél a remélt olcsó munkaerő az európai nagy-
vállalatok számára. Ez a cél vezeti a nyugat-európai vállalko-
zókat és a kezükben tartott politikusokat.

Ha pedig az okokat keressük, akkor végső soron az európai
kereszténység válságáról kell beszélnünk. A keresztény hit eltű-
nése hozta magával az erkölcsök eltűnését, amelynek egyik jele,
hogy a szexualitás elvesztette kapcsolatát a szeretettel, a szere-
lemmel és az élettel. Az élvhajhász, önös érdek nem kedvez a
családalapításnak, gyermekvállalásnak, áldozatvállaló, igaz
értékeket teremtő munkának. S ez – Szent II. János Pál pápa
szavaival – a halál kultúrájához vezet. 

Jobb lenne minél előbb Jézus édes és könnyű igáját
magunkra venni, különben Mohamed vas-igáját kapjuk. Tertia
via non datur: harmadik út nincsen…

A TISZTÁNLÁTÁS ÉRDEKÉBEN
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Körösztös Imre Krizosz-
tom 1909. január 10-én szüle-
tett Pécsen egy hívő katolikus
család ötödik gyermekeként.
Gyermeki éveinek gondtalan-
ságát az első világháború és
Pécs szerb megszállása árnyé-
kolta be. Szülei életpéldája
biztosították lelkének kie-
gyensúlyozott fejlődését. Míg
édesapja szigorú fegyelemben
felügyelte családja életét és
biztosította megélhetését, ad-
dig édesanyja kellő odafigye-
léssel és gyengédséggel ne-
velte gyermekeit a keresztény
értékek mentén. Természetes
volt a rendszeres közös imád-
ság a szépen gondozott kis
házioltárnál. Édesanyja tagja
volt a ferences harmadrend-
nek, így segítette munkájával
a ferences barátok életét.
Ilyen családi háttérrel érett
meg a fiatal, alig 16 éves fiú-
ban a döntő elhatározás, hogy
életét teljesen Istennek szen-
telje.

Jól ismerte a pécsi feren-
ceseket, akiknek híveik iránti
nyitottsága és Istenre figyelő
egyszerű szerzetesi élete von-
zó példa volt számára, ezért
1924-ben Szécsényben, a fe-
rencesek novíciusházában
kérte felvételét. Itt készült fel
a szerzetesi életre, melynek
fontos állomásaként 1930-ban
letette ünnepélyes szerzetesi
örökfogadalmát. Ekkor kapta
szerzetesi nevének a Krizosz-
tomot. Két évvel későbbi pap-
szentelésekor végleg elköte-
lezte magát a hívek szolgála-
tára.

A szécsényi és a szigetvári
szolgálati éveket követően
1940-41-ben a simontornyai
kolostorban is élt és látta el a
környék híveinek szolgálatát.
Valamennyi állomáshelyén
elsődleges feladatának tekin-

tette, hogy keresse a rábí-
zottak segítésének útjait.
Ez vezette akkor is, amikor
1941-ben elvállalta az
Újvidék mellett létesülő 7
bukovinai székely telep
lelki gondozását. Az itt
szerzett lelkipásztori ta-
pasztalatai meghatározóak
voltak számára. Még
ugyanebben az évben kato-
nai szolgálatra hívták be,
és a keleti frontra vezé-
nyelték. Katonalelkészként
is a rászorulók mellett
igyekezett szolgálni, erőt
öntött a hívekbe és Istenbe
vetett bizalomra bíztatta
szenvedő társait. Front-
szolgálata alatt súlyos isiászt
kapott, amely betegsége élete
végéig elkísérte. Időközben
1942-ben ferences társai meg-
telepedtek Újvidéken, ahol a
hívek jelentős száma miatt
missziós házat is létesítettek.
Az 1943-ban katonai szolgá-
latának teljesítése után vissza-
térő Krizosztom atyát válasz-
tották az újonnan alapított
rendház elöljárójává.

1944 őszén szerb partizán
csapatok vonultak be Újvi-
dékre, ahol a magyar lakossá-
got összefogták és meggyil-
kolták. A szerbek magyarok
iránti izzó gyűlöletének kivál-
tó oka az volt, hogy 1941-ben
a magyar csapatok Hitler szö-
vetségeseként a németek olda-
lán betörtek Bácskába, a
Baranyai-háromszögbe, és a
harcokban mintegy ötezer
szerb civil életét vesztette.
Ennek véres megtorlásaként
1944 októberétől kezdődően
több hónapon keresztül a
szerb partizánok – a későbbi
becslések szerint – közel
negyvenezer magyart mészá-
roltak le.

Krizosztom atya a fokozó-

dó veszély ellenére sem volt
hajlandó elhagyni a várost, a
híveit. A partizánok a város
elfoglalása után összegyűjtöt-
ték a település és a környék
férfi lakosságát. Krizosztom
atya kihallgatója egy, a rend-
házban menedéket kapó parti-
zán volt. Fogva tartói még fel-
ajánlották neki, hogy idős
korára – isiásza miatt ugyanis
jóval idősebbnek nézték az
ekkor még csak 35 éves szer-
zetest – és betegségére tekin-
tettel hazamehet, de ő csak
rendtársaival együtt lett volna
hajlandó elmenni. Erre azon-
ban már nem volt lehetőség. A
lelkipásztori hűség fontossá-
gát erősítette meg rendtársai-
ban és híveiben. „Nem akar-
juk cserbenhagyni azt a népet,
amely megszeretett minket,
nagy áldozatot hozott, és akik-

nek minden bizalmuk az Isten
után bennünk van. Itt maradá-
sunk valószínű következmé-
nyeivel tisztában vagyunk…”
– írta rendi elöljárójának még
1944 szeptemberében.

Őt és két rendtársát inter-
nálótáborba hajtották. Na-
pokon át gyóntatták és vigasz-
talták fogolytársaikat. Ok-
tóber 27-én éjjel hosszú listá-
ról háromszáz nevet olvastak
fel, köztük Krizosztom atyáét
is. „Mehetnek haza. Folytat-
hatják munkájukat.” – mond-
ták nekik. Még ezen az éjsza-
kán összeterelték őket egy
pavilonba, mondván, hogy
reggel biztonságosabb az
indulás. A listáról lemaradt
túlélők elmondása szerint
ekkor éjszaka kivégezték
mind a háromszáz „kegyelmet
kapott” rabot. Hármasával
összekötözték őket és futásra
kényszerítve, zeneszó mellett
puskatussal, botokkal verték
agyon a kivégzésre szántakat.
A legyengült Krizosztom atyát
rendtársai még az ablakon át
látták, ahogy az első rá mért
ütésre összeesett. Vértanúsá-
gáról tanúskodik véres szerze-
tesi ruhája is, melyet a feren-
cesek rendházában őriznek.

Körösztös Krizosztom a
délvidéki megtorlások idején
Krisztus, a Jó Pásztor példáját
követve hűséges maradt a
rábízott nyájhoz, nem hagyta
el a híveket. Többször is lehe-
tősége lett volna az elmenekü-
lésre, de minden alkalommal
tudatosan vállalta magyarsá-
gát és katolikus hitét, vala-
mint az ezzel járó következ-
ményeket: a vértanúságot.

Krizosztom atyában a
ferences rend és az egész
magyar egyház a lelkipásztori
hűség példáját látja. Miha-
marabbi boldoggá avatását
kérjük imádságunkban.

Ákos testvér

Hét ferences vértanú boldoggá avatását indították el 2010-ben hazánkban, akik 1944 és
1954 között a diktatúrák sötétségében vállalták, hogy életáldozatukkal felragyogtassák a
hit világosságát. Az ő hitvalló életük és vértanúságuk erőt adó példaként állt és áll ma is a
keresztény ember előtt.

„Erős és Igaz Istenünk! Te Krizosztom szolgád életében
csodálatosan kibontakoztattad a kereszt misztériumát,
amikor áldozatvállalása által a diktatúrák sötétségében is
felragyogtattad a hit világosságát. Kérünk, dicsőítsd meg
szolgádat szent egyházadban, hogy hitvalló élete és vérta-
núságának példája ma is bátorító erőforrásunk legyen a
szegény és alázatos Krisztus követésében. Aki él és uralko-
dik, mindörökkön örökké. Ámen.” 

TESTVÉREINK, A SZENTEK
P. Körösztös Krizosztom

(1909–1944)
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FALUNAPOK, ZARÁNDOKLATOK

Nyár nemcsak az iskolai tanulás szüneteltetését, a vakáci-
ót jelenti, de talán a felnőtteknek, családoknak is jutott
egy kis idő pihenésre, kikapcsolódásra. Ezt segíthette a

megrendezett falunapok sora, amikor változatos programokkal,
közösségteremtő találkozásokkal, főzőversenyekkel, zenés
mulatságokkal igyekeztek emlékezetessé tenni a település lakói
és vendégei számára egy-egy szombatot. Azokról a rendezvé-
nyekről tudósíthatunk bővebben, ahova bennünket is meghív-
tak. 

Örültünk, hogy Somogymeggyesen több éves kihagyás
után újra ökumenikus istentisztelettel kezdték a falunapi ren-
dezvénysorozatot július 7-én. Köszönjük, hogy fontosnak tar-
tották ezt a falu vezetői. Arató Lóránd evangélikus lelkésszel
közösen kértük Isten áldását  a jelenlevőkre. Az újonnan készült
szabadtéri színpad helyet adott a helyi asszonykórus fellépé-
sének, míg az oldalt felállított sátrakban a lakosságnak lehető-
séget biztosítottak a tabi egészségközpont dolgozói a különféle
szűrővizsgálatokon való részvételre. Ez is igen dicséretre méltó
kezdeményezés, hiszen sok esetben az időben elvégzett szűrő-
vizsgálatokkal súlyosabb betegségeket előzhetünk meg. 

Szorosadon július 23-án tartották a falunapot. A tavaly
bevezetett szokás szerint szentmisével kezdtünk. Örömünkre a
gyerekek is szép számmal eljöttek. Nem feledkeztünk meg az
elődökről sem: a templomból kijőve a polgármester úr vezeté-
sével megkoszorúztuk az első és második világháborús hősök
emlékművét. Utána következhetett a szerteágazó program: hor-
gászversenytől a főzőversenyen át a történelmi harcjátékokig,
íjászatig sok mindenben részt vehettek az érdeklődők. Ebben a
faluban is mód volt a felállított sátrakban egészségügyi szűrés-
re, életmódbeli tanácsadásra. A kultúrházban régi fényképekből
tovább bővítették a tavaly elkezdett kiállítást. Meghívták Bálint
Kálmán balatonföldvári intarziakészítő mestert, hogy mutassa
be alkotásait az érdeklődőknek, s egy kicsit vezessen be ben-
nünket az intarziakészítés rejtelmeibe. 

Augusztus és szeptember a zarándoklatok ideje. Augusztus
15-én a balatonkilitiek andocsi zarándoklatának állomása a
kapolyi plébánia már évek óta. A hívek süteményekkel, üdítő-
itallal, felfrissülési lehetőséggel várták a harangszóra dr.
Gárdonyi Máté plébánosuk vezetésével megérkező zarándok
csoportot. 

Ugyancsak Nagyboldogasszony napján a tabi egyházközség
lelkes tagjai is gondoltak egy nagyot, hogy felújítják a régi

zarándoklatukat az andocsi Szűzanyához. Mivel nekünk
Nagyboldogasszony napján a falvakban egymás után kötött idő-
pontban miséznünk kellett, ezért érkezésükkor nem tudtunk ott
lenni, de a zicsi hívek példás összefogással és nagy szeretettel
várták a zarándokokat. Szerencsére a felhívásunk értő szívekre
talált, 13 fő vett aktívan részt a tabiak fogadásában. Külön
örültünk, hogy a Zicsi Szorgos Kezek Szociális Szövetkezet is
igencsak kitett magáért: töpörtyűvel, abált szalonnával, zöld-
paprikával, paradicsommal és hagymával vendégelte meg a
kereszttel, zászlókkal érkező imádkozó csapatot. A jólelkű
templomba járó asszonyok süteményei és a vásárolt üdítő italok
nagy mennyisége meglepte a városiakat. Geréb Éva csatlako-
zott a zarándoklathoz, s gyalog ment a tabiakkal az andocsi
kegyhelyre.  

A tihanyiak immár 14. éve róják az utat a Tihanyi apátság-
tól Andocsig szeptember első szombatján. Öröm látni, hogy
egyre fiatalodik csapatuk, sok gyermeket is hoznak, visznek
magukkal. Alig várják már, hogy meghallják a kereki és a pusz-
taszemesi harangszót. Mindkét falunkban bőséges vendéglátás-
sal, Pusztaszemesen az idén pincepörkölttel tették emlékezetes-
sé a zarándoklatukat. Istenhez az embert ember vezeti.
Nemcsak a zarándokútra vállalkozók tapasztalják meg imádsá-
gos útjuk során a szeretet erejét, de a vendéglátók is kapnak a
kegyelemből. Különösen, ha valaki a csatlakozásra is vállalko-
zik, az idén Pusztaszemesen is volt erre példa. Pedig onnan a
Mária-kegyhely még 15 km gyaloglással érhető el. 

Kisboldogasszony ünnepe – Szűz Mária születésnapja szep-
tember 8-án – a törökkoppányiak évszázados zarándoknapja.
Az önkormányzat segítségével, külön kisbusszal az idén nyol-
can indultak, hogy leróják tiszteletüket, elvigyék kéréseiket,
kifejezzék hálájukat  az andocsi Szűzanyának. Szorosadról is
többen csatlakoztak hozzájuk.

Szerk.Tabi zarándokok Zicsen

A tihanyiak Pusztaszemesen
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IDŐUTAZÁSTÓL A SZERZETESSÉGIG
Elgondolkoztató mondás: Hogy jól nevelted-e a gyerekedet,

az akkor derül ki, amikor az unokád viselkedését látod. Azaz az
idő mutatja meg, mit értek az elveink.

Legfontosabb a példamutatásunk, az értékekre való rányitás,
a jó és a rossz megkülönböztetésének biztonsága, a kapott időnk
helyes felhasználásának megtanulása, magasabb rendű életcé-
lunk felismerése. A természet szépségeire, Isten csodáira való
rányitásunk maradandó lehet az ifjú lelkekben. 

Belső öröm tölt el, ha olyan, felnőtt családos emberekkel
találkozunk, akik visszaemlékeznek az évtizedekkel ezelőtti
kirándulásainkra, táborozásainkra, amikor még gyerekként járta
velem az erdőt-mezőt, távcsővel figyeltük a gyurgyalagok fió-
kaetetését a löszfalba vájt lyukaknál, vagy a tövisszúró gébics
által a galagonyabokor tövisére felszúrt mezei pockon fotóztuk
a temetőbogarat. 

Már több mint három évtizede próbáljuk csepegtetni az
újabbnál újabb fiatalokba a fentebb leírt alapdolgokat.
Valakikben megfogan, kisebb-nagyobb nyomot hagy, valakik-
ben elnyomja a nyüzsgő felszínesség a helyes irányt. Valamiféle
„virtuális valóságba” menekül inkább, s elfelejti, hogy az „igazi
valóság” sokkal szebb és értékesebb életre hív mindannyiunkat. 

Szokás szerint az idén is megrendeztük a „monostori cser-
késztábort”. Főként a legjobb ministráns fiúk vehettek részt fal-
vainkból rajta, de néhány „idegen légiós” is bekerülhetett a csa-
patba. (Előd Szegedről, Andris Zircről érkezett.) Bár kicsit
megnehezítette, áttervezte a programok egy részét, hogy július
legcsapadékosabb hetére került a tábor; minden nap esett az
eső. Azért cserkészéletet ilyen időjárási körülmények között is
lehet élni, legfeljebb kicsit vizes fűben kell lehasalni a számhá-
ború alatt, s kicsit többször kell nadrágot cserélni a sárban csú-
szás miatt. De, ha nem esett volna annyi eső, nem öntött volna
ki a kis tó, s nem is lehetett volna olyan jót lubickolni azzal a
kezdő indokkal, hogy ki kell hozni a beszakadt horgászszerelé-
ket.

Idén egy nagyobb kirándulást is terveztünk. Sasvári Szilárd
jóvoltából regölyi utunkhoz egy kisbuszt kaptunk, így nem kel-
lett a táborban maradnia senkinek. A Koppány és a Kapos
folyók találkozásánál egy kísérleti régész telepet látogattunk
meg. Bognár Zoltán kapolyi helytörténész segített a szervezés-
ben, aki régi ismerőse a skanzent létrehozó Cziráki Viktornak.
Szeretettel fogadtak bennünket, mi meg csak ámulhattunk az
„időutazás” során. Beléphettünk az őskőkori kunyhótól kezdve
a bronzkori, vaskori házakba, vagy a távoli sztyeppék állattartó
nomád népének jurtájába is, felidézve a honfoglalásunkat.
Vesszőkből font ágyakra vagy bölénybőrre heveredve hallgat-

hattuk a régi történeteket, miközben Viktor csiholással gyújtott
a pipájára. Kézbe vehették a fiúk a pattintott és a csiszolt kőesz-
közöket, megfigyelhették, hogyan működik a szarvasbordából
készített íjas tűzgyújtó, vagy miként is lehet kőbaltát készíteni.
Megmutatták nekünk, hogyan őrölte gabonáját az őskor asszo-
nya, miként öntötte szerszámait, fegyvereit, ékszereit a bronz-
kor embere, hogyan készítette kardját a kelta kovács, melyek a
jó nyílvessző tulajdonságai. Hamar elsuhantak az órák, a napi
„rendes” zivatar szerencsére a Kapos-folyó túloldalán húzott el,
így nemigen zavarta a lovakkal való barátkozásunkat. A végén
még az íjászatot is kipróbálhattuk. Míg jó néhányan csak
„ijesztgettük” a célt, házigazdánk kapásból átlőtte a partoldalra
kitett söralátétet.

Bízunk benne, hogy az ifjúságnak majd a történelem órákon
is eszükbe jutnak a kísérleti régészet regölyi emlékei. Kicsit
elpilledtek a sok új ismerettől, de szerintünk mindenképpen
hasznos volt ez a kirándulás. Ahogy egy cserkésztábor többi
kihívása szintén: a patakmeder tisztításától kezdve a különféle
versenyeken a veszteség elviseléséig.

Valamit kaptak a fiúk. Ezt abból sejtem, hogy amikor hét
végén Elődért eljöttek szülei, s meghallotta kistestvére hisztis
nyavalygását, elszólta magát: – Erősen gondolkodok azon,
hogy szerzetes leszek…

Imre atya
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Nyári tábor a somogyi dombok között

Szünidő a zicsi könyvtárban

Végre elérkezett a somogydöröcskei
tábor első napja. Kora reggel indultam a
Bakony szívéből – Zircről –, míg leendő
pajtásaim később kelhettek, mivel a
közeli falvakból jöttek. Minket az út
felénél elkapott az eső, s végig kísért
bennünket. Ebéd előtt rövid időre elállt,
így felverhettük sátrainkat. Délután
túrázni indultunk, melyen jó szolgálatot
tett a bozótvágó kés, mert metszőollóval
aligha jutottunk volna messze a sűrű
erdőben. A talált – korhadó fán növő –
pisztricgombát sikerült felismernem.
Utunk során megmásztuk a „löszpirami-
sokat” is. 

A következő napokon számos érde-
kes programon vettünk részt: számhá-
ború, a forráshoz vezető lépcső helyre-
állítása, új lépcsők építése, gombászás,
horgászás, a halastavat tápláló patakon
apró vízesések kialakítása, az erdőalko-

tó fák felismerése, bambuszszékek
összeállítása. 

Ébresztő fél hétkor volt. A reggeli
mosdás a ciszternából húzott hideg vízzel
történt. A bőséges reggeli után indult a
napi program. Ebédidőre alaposan meg-
éheztünk, s jó kedvvel fogyasztottuk el a
helyben főzött ízletes ebédet. A hat órai
hideg vacsora után közös ima, majd für-
dés következett. Este fáradtan bújtunk
sátrainkba, előtte a nyitva felejtett sátrak-
ba beköltöző szúnyogokat tessékeltük
kifelé. Altatni nem kellett bennünket.

Ezúton is szeretném megköszönni –
társaim nevében is – az atyák gondosko-
dását, s a konyhában sürgő-forgó önkén-
tes személyzet – hozzátartozók – munká-
ját. Bizonyos vagyok abban, hogy a
következő nyáron is részt veszek a tábor-
ban, megismerve új barátokat.

Kishalmi Andris

A tanítás befejeztével sok
szülő örömére Zics községi
könyvtárában elkezdődött a
gyermekek szabadidejének
hasznossá tétele. A nyári
programszervezésért felelős
munkatársak, Gerbovits Teréz
és Hranyczka Lászlóné igye-
keztek a legkisebbek igényeit
felmérve, minél változatosabb
és hasznosabb időtöltést
kínálni számukra. A naponta
10-15 résztvevővel lezajlott
programok idejére Zics Köz-
ség Önkormányzata biztosí-
totta a napi tízórait és uzson-
nát, felhasználva többek kö-
zött a Start-munkaprogram
keretében termelt zöldsége-
ket.

A színes programkínálat-
ban szerepeltek játékos vetél-
kedők, ügyességi és rajzver-
seny, igali és balatoni fürdő-
zés, múzeumi látogatás és
fagyizás. Több alkalommal
kedveskedtünk a kisebbeknek
kedvenc ételeikkel; készült
palacsinta, lángos, paprikás
krumpli, lecsó, vagy éppen
grillezett hús.

A nyári szünidő csúcspont-
ja a három napos balatonmá-
riafürdői pihenés volt. Gyer-
mekeink fergetegesen érezték
magukat, az üdülő sokuk szá-
mára élményt jelentett. A reg-

gelit és a vacsorát a kísérőként
résztvevő felnőttek készítették
el. Meglátogattuk a balaton-
edericsi Afrika Múzeumot,
jártunk a balatonboglári
Gömbkilátónál és a bob pá-
lyán, megmártóztunk a Bala-

tonban és megnéztük az
augusztus 20-i ünnepi tűzijá-
tékot. 

Őszintén reméljük, hogy az
együtt töltött idő feledhetetlen
élményeket adott a gyerme-
keknek. Ezúton szeretnénk

megköszönni önkormányza-
tunknak, a Zics Barátai Egye-
sületnek és mindazoknak a
támogatását, akik hozzájárul-
tak a programok megvalósítá-
sához.

G. T.
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MAGVACSKA
Hittansarok

Alsósoknak
Hitünk tanítja, hogy Isten Máriát az angyalok királynőjévé tette.
Mindannyiunknak van egy angyala, aki vigyáz ránk és a jóra vezet.
Ezért hívjuk őket Őrzőangyaloknak. Szoktál neki hálát adni, hogy
mindig melletted van és óv téged?
Egészítsd ki az Angyali üdvözlet hiányzó részeit.
„Üdvözlégy …………, kegyelemmel teljes, az ….. van teveled!
Áldott vagy te az ………... között. Ne ………... Mária! Kegyelmet
találtál …………-nél. Gyermeket fogansz, ……… szülsz, és
…………..-nak fogod nevezni. A …………….. száll rád, és a
Magasságbeli ereje borít be árnyékával. Ezért a születendő Szentet
is az ……………..-nak fogják hívni.” Mária így válaszolt: „Íme, az
Úr ……………… vagyok, legyen nekem a te …………. szerint.” 
(Lukács evangéliuma 1, 26-38)

Felsősöknek
1. November második napja halottak napja. Jézus csodáival több-

ször bizonyította, hogy a halál fölött is hatalma van, amikor feltá-
masztotta az elhunytakat. Róluk az evangéliumok is beszámol-
nak. Mit tudunk róluk, kik voltak ők?

– …………. leánya (Lk 8,40-56)
– Márta és Mária testvére, …………. (Jn 11,1,44)
– a ………... ifjú (Lk 7,11-17)

2. A szentek olyan férfiak és nők, akik életükben Isten szavára
figyeltek és tettre készen együttműködtek akaratával. A
Szentírásban sokukkal találkozhatunk, akiket Isten valamilyen
nagy feladattal bízott meg, és akik hűséges helytállásukkal bizo-
nyították Isten iránti szeretetüket. Írd be nevüket a megfelelő
sorba, és megfejtésül egy szép novemberi ünnepünk nevét kapod.

1. Kivezette népét az egyiptomiak szolgaságából, nagy terhet
véve ezzel magára.

2. Ábrahám és Sára egyetlen fia.
3. Jézus szeretett tanítványa, akire édesanyját, Máriát bízta.
4. A bűnbánó asszony, aki Jézust a kereszt tövében sem hagyta el.
5. Testvérei irigységből eladták, de Egyiptomban Isten naggyá

tette őt.
6. Próféta, aki a cet gyomrában megérti, hogy ha Isten akaratát

felismertük, azt teljesítenünk kell.
7. A bírák egyike, aki Istentől kapott nagy erejével megszabadí-

totta népét a filiszteusoktól.
8. A hosszú vándorlás után végül ő vezette be Izraelt az Ígéret

földjére.
9. Előkészítette a Megváltó érkezését, bűnbánatot hirdetve és

keresztelve.
10. A nagy vízözön után Isten szövetséget kötött vele és családjá-

val.
11. A bűnbánó főapostol, akire Jézus Egyháza vezetését bízta.
12. A hűséges próféta, akit ezért Isten az oroszlánketrecből is

kiszabadított.
13. Izrael ősatyja, aki 12 fiával együtt Egyiptomba költözött.

Ákos testvér

Törökkoppány új díszpolgárai
2016. szeptember 16–17-én rendezték meg a Koppány

Napokat Törökkoppányban.  A rendezvénysorozat sok látogatót
vonz már évek óta. 

Péntek délelőtt mesterség bemutatókkal és kézműves fog-
lalkozásokkal kezdődött a program a Koppány vezér szabad-
időparkban. Labdarúgástól a lovagi tornáig, valamint a helyi
sajátosságú paprikázás ügyességi játék bajnokságáig sok min-
denben összemérhették az erejüket a részt vevők. Este a tűz-
zsonglőrök bemutatója és a Somogy táncegyüttes táncháza szó-
rakoztatta a nagyérdemű közönséget.

Bár másnap délelőtt nem volt a szabadtéri programoknak
túlságosan megfelelő az időjárás, a szervezők sokféle kikapcso-
lódási lehetőséget terveztek. Főzőverseny, horgászverseny,
pálinka verseny, íjászverseny segítette a „koppányi virtus” ki-
bontakozását. Délutánra kisütött a nap, így valamennyi generá-
ció képviselői színpadra léphettek, az óvodásoktól a menyecs-
kekóruson át a nyugdíjas klub tagjaiig mindenki megmutathat-
ta tudását. 

A szombati nap jelentős eseménye volt a díszpolgári címek
átadása. Az idén posztumusz díjként Reindl Rafael esperes plé-
bánosnak ítélték oda, Galbavy Jenő József prior atya pedig sze-
mélyesen vehette át a templomban Varga György polgármester-
től a díszoklevelet. 

Szentmisét a 2. világháború végén Törökkoppányba helye-
zett Rafi atya lelke üdvéért mutattuk be, akinek bátor kiállása
az egyházüldözésről elhíresült évtizedekben, valamint hívei
érdekében végzett erőfeszítései az idősebbek emlékezetében
még elevenen él. Fényképét a megemlékező alkalomra az oltár
elé kitettük.

A szentmise végén az önkormányzat részéről Zana István
vette át az ünnepség vezetését. Nagy Csaba hadikrónikás, a
Marcali Múzeum munkatársa méltatta Reindl Rafael atya, mint
tábori lelkész rendkívüli teljesítményét a háború alatt Marcali-
ban, amikor a frontvonalon élete kockáztatásával végezte papi
feladatát. Ezután Szabó Róbertné szívhez szóló gondolatait
hallhattuk, kései sirató címmel. Beszédében utalt rá, hogy a
háború utáni években sajnos Törökkoppányban sokaktól nem
kapta meg Rafi atya azt a tiszteletet, amelyet megérdemelt vol-
na. A megemlékező szentmise, a virágcsokor, a posztumusz
díszpolgári cím jelzés az Isten és az emberek szolgálatára köte-
leződött élet megbecsülésére. A díszoklevelet Varga György
polgármestertől Rafi atya rokona, Reindl László vette át, majd
hamarosan továbbadta megőrzésre az általuk hozott régi fotó-
dokumentumokkal együtt a templomi helytörténeti múzeum
számára. Az értékes fotóalbum Rafi atya unokahúgának Reindl
Erzsébetnek a munkája.

Ezután Galbavy Jenő József prior atyának szóló laudáció
hangzott el, majd a díszpolgári cím átadása és a hívek köszön-
tése következett. 34 éves törökkoppányi szolgálat értékelése a
kitüntető cím. Közösségteremtésért, valamint az épített és kul-
turális örökség mentése terén végzett kiemelkedő tevékenysé-
gért. Istennek hála, a Koppány-völgyében eltelt több mint
három évtized egy szerzetes közösség születését jelentette,
amely szerteágazó munkát folytat. A törökkoppányi templom
külső festése, a tető megújítása, a törökkoppányi hegyi kápolna
helyreállítása, útszéli keresztek renoválása, a somogydöröcskei
új templom tervezése és építése, továbbá számtalan eredmény
köthető Jenő atyához, amelyeket a Magvetés újságunk oldalain
is igyekeztünk archiválni. 

Az ünnepségen résztvevők közös kívánsága: Adjon a Jó
Isten erőt, egészséget, hogy Jenő atya még sokáig aktívan tud-
jon munkálkodni Isten dicsőségére, az Anyaszentegyház, a
faluközösségeink javára!

Szerk.
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MÚLTIDÉZŐ

Nyáron meglátogattak bennünket Budapestről a szerzetes-
iroda vezetői. A Zics története könyvet lapozva Ulrik M. Monika
kedvesnővérnek feltűnt, hogy a falu egykori tanítói között meg-
emlékeztünk Bökényi Rozáliáról, szerzetesi fényképét és tanító-
női civil képét is közölve. A képekről felismerte néhai rendtag-
jukat, s kérésünkre levéltárukból az alábbiakkal egészítette ki
tudásunkat. Igencsak méltónak tartjuk, hogy az oly sok gyer-
meket nevelő szerzetes tanítónőre tisztelettel emlékezzünk. Az
összefoglaló nagy részben Annunciáta nővér önéletírását hasz-
nálta fel.

M. Annunciáta nővér 1909. szeptember 10-én született
Bácskában, Dunabökény sváb községben, német anyanyelvű,
magyar érzelmű, sokgyermekes, vallásos családban. Édesapja a
téli estéken a szentek életét olvasta fel a családnak, ez keltett
vágyat a kislányban a komolyabb Krisztus-követésre. Az elemi
iskolát szülőfalujában végezte, de a trianoni határ elválasztotta
a községet hazánktól. A Magyarkanizsán végzett polgári után –
itt, 13 évesen tanult meg magyarul is – Kalocsára jelentkezett
tanítóképzőbe, de a szerb hatóságok elutasították útlevélkérel-
mét, mondván, otthon is tanulhat. A bátor kislány parasztlány-
nak öltözve átszökött a határon, és a kalocsai iskolanővéreknél
folytatta tanulmányait (nővére már szintén itt tanult, és később
ennek a kongregációnak tagja lett M. Szaléziána néven). A taní-
tóképző elvégzése után 1930-ban magyar állampolgárságot
kapott, majd másfél évig Hercegszántón tanított.

1932-ben jelentkezett Szegeden a Miasszonyunkról neve-
zett Szegény Iskolanővérek (ma: Boldogasszony Iskolanő-
vérek) rendjébe. Jelöltsége alatt Eleken, majd az anyaházi
elemi iskolában tanított. 1934-ben kezdte noviciátusát, és 1935-
ben tett fogadalmat. Szegeden, majd Debrecenben tanított
1944-ig. Leleményességével, színes, melegszívű egyéniségével
mindig le tudta kötni tanítványai figyelmét. Debrecenből a
frontvonal közeledtével háromszáz nővértársával Fonyódra
került, majd Igalba a plébániára, itt elemistákat tanított. A hábo-
rú alatt sok megrázkódtatás érte: édesapját szerb partizánok ver-
ték agyon, egy öccse a fronton esett el, két sógornője éveken át
szovjet szénbányában dolgozott, édesanyja pedig – német szár-
mazása miatt – szerb haláltáborban halt éhen három unokájával.
M. Annunciáta nővér Isten kezébe ajánlotta tragikus sorsú sze-
retteit, és bizalma átsegítette ezeken a megrázkódtatásokon. 

Az államosítás előtt utoljára Balatonlellén tanított rendi
nővérként, majd Somogyszobon, volt tanítványánál húzta meg
magát. A rend működésének korlátozása után állami iskolába
jelentkezett tanítónak. 1951-ben nevezték ki Homokszent-
györgyre, majd mikor a falu határsávba került, és vele élő szer-
zetes nővérét kiutasították, 1953-tól 1958-ig Zicsben tanított.
Az állami iskolákban töltött évek alatt klerikálisnak minősítve
(melynek fő oka a napi szentmise-látogatás és szentáldozás
volt) sokat kellett tűrnie, végül sok zaklatás és fegyelmi után
Zicsből ezért bocsátották el, innen került Fiadra, ahol 1964-ig,
nyugdíjba vonulásáig tanított. Ebben a kis faluban templom se
volt, Kisbárapátiba vagy Andocsra kellett átjárnia misére. A
nehézségek ellenére Istennek és a szerzetesi hivatásnak elköte-
lezett életét minden körülmények között hűségesen vállalta.
Szerette a szegényeket, lehetőségeihez képest segített rajtuk. 

Nyugdíjasként Budapesten vásárolt kis lakásában, majd a
kalocsai nővérek csepeli szeretetotthonában élt. A rend buda-

pesti házának bővítése után tért vissza a közösségbe. Feladatá-
nak tekintette, hogy imáival támogassa a nevelés gondjaiban
fáradozó nővéreket. Szenvedésében Isten jóságát magasztalta.
Halála előtt így fohászkodott: „Jézus, szeretlek!” 2003. április
15-én hunyt el. 

Boldogasszony Iskolanővérek

A hite miatt üldözött
tanítónő

Bökényi Rozália, Mária Annunciáta nővér

Bökényi Rozália és Fábián Károly tanárok zicsi diákjaik-
kal 1958 előtt

Mária Annunciáta nővér idős korában
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KERESZTELÉS
Törökkoppányi plébánia területén: Werner József és Szabó
Karolina leánya, Dorottya (jún. 12. – Törökkoppány)
(Tabról), 
Kapolyi plébánia területén: Horváth Róbert és Weisz Mária
leánya, Rozália Lara (ápr. 24. – Somogymeggyes) részesült
a keresztség szentségében.

ESKÜVŐ

Kapolyi plébánia területén: Horváth Krisztián József és
Hegyi Rozália Georgina szentségi házasságot kötöttek a
kereki templomban (máj. 7.)

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Vendl László (59 é. –
ápr. 30.) (Szorosad); Cseh József (74 é. – máj. 9.)
(Törökkoppány); özv. Rádi Györgyné sz. Buni Rózsa (70 é.
– máj. 22.) (Törökkoppány); özv. Babodi Gyuláné sz. Fábián
Irma Ilona (89 é. – jún. 5.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Gutheil Ferenc (80 é. – máj. 28.)
(Zics),
Kapolyi plébánia területén: Tóth Ferencné sz. Somogyi
Márta (54 é. – ápr. 5.) (Kereki); Nagy Jánosné sz. Csekk
Mariann (52 é. – ápr. 14.) (Somogymeggyes); Bózsa József
(75 é. – ápr. 13.) (Kereki); Decsi Lászlóné sz. László
Erzsébet (60 é. – ápr. 16.) (Kapoly); Groszman Ferenc (79 é.
– ápr. 17.) (Pusztaszemes); Fodor Pál (70 é. – ápr. 20.)
(Pusztaszemes); Horváth Ferenc (70 é. – máj. 15.) (Kereki);
Krezinger György (91 é. – máj. 17.) (Pusztaszemes); Dobos
Gábor (52 é. – máj. 26.) (Somogymeggyes); Baranyai
Istvánné sz. Hegedüs Margit (72 é. – jún. 3.) (Kapoly);
Horváth János (70 é. – jún. 9.) (Pusztaszemes); Bertalan
Gyula (69. é. – jún. 10.) (Kapoly); Baranyai István (86 é. –
jún. 13.) (Kapoly) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugodjon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2016. II. negyedév

Mindig örömmel szá-
molunk be a falva-
inkban élők, illetve

innen elszármazottak irodalmi
munkásságáról. Maurer Teo-
dóra tanító, német szakos
nyelvtanár Kára szülötte, alsó
fokú tanulmányait a környék
településein végezte, majd
tanítói, nevelői munkáját is itt
kezdte el. Somogydöröcskén
az akkor még meglevő össze-
vont alsó tagozat tanítója,
egyszersmind a tagiskola
vezetője volt. Törökkop-
pányban 1981-től 16 éven
keresztül sok iskolást tanított,
s nevelt az olvasás szeretetére
úgy is, mint könyvtáros. Már
ezekben az években elkezdte
szülőföldje környékének
helytörténeti kutatásait és
publikációit.

Szántódra kerülve meg-
alapításától vezeti a helyi
könyvtárat. 2007-ben szer-
kesztette – Tüskés Tiborral –
a Szántód című községtörté-
neti kötetet. 2012-ben adták ki
Onody Gyulával közösen a
Koppány – Somogy hercege
könyvüket. 

2016-ban hagyta el a
nyomdát Maurer Teodóra
Szántód a művészetekben
kiadványa. Nemcsak Szántód
község nevének változatait,
zászlajának, címerének szak-
szerű leírását tudhatjuk meg,
hanem a Szántóddal kapcsola-
tos népköltészeti, irodalmi és
népzenei alkotások sokaságát
is megismerhetjük. Versek,
prózai alkotások, képek, fest-
mények hosszú sora bizonyít-

ja, milyen mély a kötődése a
művészeknek a településhez.
Szinte a könyv felét kitevő
képblokkban nemcsak az egy-
kori és mai Szántódról megje-
lentetett képeslapokra csodál-
kozhatunk rá, hanem a helyi
kötődésűek szerteágazó mun-
káira, alkotásaira, a község
kulturális eseményeinek soka-
ságára is. Maurer Teodóra
könyvszerkesztői tapasztala-
tával sokat segít másoknak is.
A szintén kárai kötődésű,
ebben a kis faluban élő Si-
monné Pohner Mária Izzó
lávafolyam című második
verseskötetének kiadása mel-
lett bábáskodott. A költő első
verseskönyvében (Élsz az
álmaimban; 2013) az elhunyt
apa iránt érzett erős szeretet,
az ő örök hiánya, a mély fáj-
dalom és a szeretett férj iránti
tiszta érzelem, valamint a
hűség kapott hangsúlyt. A
most megjelentetett, a szerző
saját fotóival illusztrált kis
kötetben a versek a szerelem
szépségéről, a hűség fontossá-
gáról szólnak, de néhány
rámutat a csalódás keserűsé-
gére is. Simonné Pohner
Mária élénk fantáziájú, me-
rész gondolatokkal nemegy-
szer a férfi szemszögéből ver-
sel. 

(Az ismertetett kötetek
megvásárolhatók a szerzők-
nél, ill. a szántódi községi
könyvtárban.)

Szerk. TÓTH ÁRPÁD

Isten oltó-kése
Pénzt, egészséget és sikert
Másoknak, Uram, többet adtál,
Nem kezdek érte mégse pert,
És nem mondom, hogy adósom maradtál.

Nem én vagyok az első mostohád;
Bordáim közt próbáid éles kését
Megáldom, s mosolygom az ostobák
Dühödt jaját és hiú mellverését.

Tudom és érzem, hogy szeretsz:
Próbáid áldott oltó-kése bennem
Téged szolgál, mert míg szívembe metsz,
Új szépséget teremni sebez engem.

Összeszorítom ajkam, ha nehéz
A kín, mert tudom, tied az én harcom,
És győztes távolokba néz
Könnyekkel szépült, orcád-fényű arcom. 
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