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Világhálót megjárt hír, hogy amikor Donald Trump ame-
rikai elnök a brüsszeli NATO-csúcs után közvetlenül
akart beszélgetni az Európai Unió meghatározó vezetői-

vel, családi fotókat vett elő, s 5 gyermekével, 9 unokájával
dicsekedett. Gondolta, hogy a családi életről, gyermekekről
beszélve enyhül a hivatalos, politikusi máz, emberibbek lesznek
a kapcsolatok. 

Egymás után csalódottan kellett további
politikusokhoz fordulnia, mert a megszólítottak
felvilágosították: gyermekük nincs. Se az Euró-
pai Bizottság 64 éves elnökének, Jean-Claude
Junckernek, se Angela Merkelnek a német kan-
cellárnak, se a holland, se a francia, se az olasz,
se a svéd kormányfőnek. 

Furcsa jövőképe alakult ki a vén Európa
nyugati felének. Liberalizmusról, nemek egyen-
lőségéről, melegházasságról és gender-szabad-
ságról (a nemiséget nem biológiai meghatáro-
zottságúnak, hanem társadalmi neveléssel meg-
változtathatónak tekintik) szónokolnak, mindezt
európai értéknek állítva be. Miközben lerom-
bolnak mindent, ami az elmúlt évszázadokban
Európát egységben tartotta és jellemezte. Ha-
zánk függetlenségéért, a keresztény értékekért
kiálló magyar politikust európaiatlannak nevezik, mert ellen
akar állni az idegen népek, kultúrák inváziójának, egyes milli-
árdosok manipulációjának.

A gyökerét vesztő, letagadó kontinenst feltöltik közel-keleti
és afrikai migránsokkal. Bízva abban, hogy majd csak dolgozik
nekik valaki, hogy életszínvonalukat fenntarthassák. Miért szá-
molnának a következményekkel? Nem hagynak maguk után sen-
kit. Nincs gyerekük. Utánuk a vízözön.

Az önző ember mindig elveszíti Istent. Magát tartja nagynak,
tökéletesnek, s nem akar tudomást venni az igazán Tökéletesről.
Az anyagi javak megszerzésére helyezi a hangsúlyt. Mély igaz-
ságtartalma van annak a mondásnak, ha valaki mindent csak pén-
zért csinál, az hamarosan pénzért bármit megtesz. Vagyis, ha
nincs az életünkben anyagi értékeket túlszárnyaló szeretet, önzet-
len tenni akarás, segíteni tudás, irgalom, alapvető erkölcsi törvé-
nyeket nem tekintünk magunkra vonatkoztatottan kötelezőnek,
akkor nagyon-nagyon embertelenné válunk. Ha Isten feledésbe
merül, maga a teremtmény is érthetetlenné válik. Istenről való
megfeledkezés megfosztja a világosságtól magukat a teremtmé-
nyeket is. Már másfél ezer évvel ezelőtt megfogalmazta Szent
Ágoston: az „önszeretet egészen Isten megvetéséig” vezet. Az
önzés a gyökere az emberi kizsákmányolásnak; a termelésben és
fogyasztásban, nem egyszer – akár humánusnak tűnő jelszavakat
hangoztatva – a legelemibb emberi jogok megsértésében is. Ez az
„önszeretet egészen Isten megvetéséig” ad fegyvert a nemzetek
kezébe, hogy egymást gyilkolják, s ez vezet el a Föld kizsigere-
léséig, nem törődve az utánunk élő nemzedékekkel.

Jézus sokat beszélt az önátadó szeretetről. Azt tanította, hogy
a felebaráti szeretetünk Istenben való hitünk fokmérője. Egyre
kevesebben értik ezt meg. A Mammon igézete a jóléti társadal-
makat félelmetesen megfertőzte már, s vészesen gyűrűzik be
hozzánk is. Nálunk is többen járnak bevásárlóközpontokba
vasárnap, mint a templomokba. Félelmetesen csökken falvaink-

ban is a hitüket komolyan élők száma.
Mindannyian elgondolkozhatunk karácsony
táján, vajon mi vagy ki az elsődleges az éle-
tünkben…

Nagyjából ötszáz katolikus templomot szá-
moltak fel az ezredforduló óta Németországban
paphiány, pénzhiány vagy a helyi hívő közös-
ség felmorzsolódása miatt. A megszüntetett
templomok harmadát lebontották, a többinek új
funkciót találtak vagy eladták. Számtalan
Istenháza ma étteremként, irodaházként, bank-
fiókként működik. A berlini Szent Rafael temp-
lomból például egy 800 négyzetméteres bevá-
sárlóközpontot alakítottak ki, az egyik kölni
kolostortemplom helyén ma lakópark áll, egy
200 éves plébániából menedzsereket fogadó
kongresszusi központ épült.

A német katolikus püspöki konferencia tava-
lyi kimutatása szerint 23,5 millióan mondták katolikusnak
magukat Németországban. Ez az ország lakosságának 28,5%-a.
Az evangélikusok száma némileg kevesebb, 21,9 millió. Az
egyre növekvő számú muszlimok a németeknél jelenleg 4-5
millióan élnek. Mohamed követői eddig csak Németországban
a közeljövőben újabb 200 mecset építését tervezik, pedig ezret
már jóval meghaladja most is hivatalos imahelyeiknek a száma.
A kölni nagymecset több mint 1200 férőhelyes, és természete-
sen nem kong az ürességtől… Az is igaz, hogy náluk a csalá-
donkénti gyerekszám 5-8…

A gyermekvállalástól félő nyugat-európai politikusoknak, de
nekünk is eszünkbe kéne, hogy jusson, hogy az időszámításunk
kezdetén Gyermek született, gyermek adatott nekünk.
Szegénységben, kitaszítottságban, pásztorok által dicsőítetten,
egy hatalom ittas korban.

Az élvhajhász, gazdagságban, erkölcstelenségben egyre
inkább elmerülő Római Birodalom életmódjával vált saját sírá-
sójává. A sokkal alacsonyabb kulturális szinten élő népvándor-
ló tömegek elsöpörték. A kereszténység a sorozatos katasztrófát
akkor túlélte, hisz komolyan vették Jézus életet átalakító tanítá-
sát. Komolyan vették az önmagát teljesen kiüresítő, a gyermek-
ként közénk jövő Istent. A megtestesülés, a karácsony üzenetét. 

Mennyire más lenne az életünk, ha megértenénk a szenteste
igazi lényegét, s mi is komolyan vennénk a Gyermek üzenetét.
A jövőnk záloga ez.

Imre atya

GYERMEK HORDOZZA A JÖVŐT
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Észak-Franciaország kis
iparvárosa volt a 19.
század végén Lille,

ahol az élénk vallásos életet
erős eucharisztia-tisztelet jel-
lemezte. Emilia elutazva
Lillébe azonnal támogatókat
is talált ügyéhez. A katolikus
gyárigazgatók az érsekkel
megalakították a szervező
bizottságot, elkészítették a
programot, majd pedig annak
érdekében, hogy a világ kato-
likusainak részvételét előmoz-
dítsák, elindultak Rómába.
XIII. Leo pápa nemcsak áldá-
sát adta tervükre, hanem
külön pápai buzdítást adott ki
propagálására. A kongresszust
1881. júliusában rendezték
meg Lillében, amelynek nem-
zetköziségét hűen mutatta,
hogy Nyugat- és Közép-
Európa államainak püspökei
mellett más földrészről is
érkeztek egyházi vezetők erre
az eseményre. Ez volt az első
eucharisztikus kongresszus,
amelyen a szentatya is képvi-
seltette magát egyik bíborosa
által. Ezért a lilleit tekintjük
az első nemzetközi eucharisz-
tikus kongresszusnak, amely a
megjelent hívek számát te-
kintve még messze elmaradt
ugyan a mai világkongresszu-
sok óriási látogatottságától,
lelki eredménye azonban
jóval túlhaladta az esemény
néhány napját. A jelenlévő
fiatalok hitük tudatos vállalá-
sára és megélésére kaptak bíz-
tatást és erőt, a nagyarányú
ipari munkásságot pedig egy-
ségbe gyűjtötte Krisztusba
vetett hitük és reményük. A
kongresszus eseményeit – ha-
sonlóképpen, mint ahogy
manapság – az utolsó napon

megtartott körmenettel zár-
ták.

A lillei napok sikere után
érthető volt, hogy a jövőben
évente megrendezésre kerülő
eucharisztikus kongresszuso-
kat főként Franciaországban
vagy közvetlen közelében
igyekeztek megszervezni. Így
történt, hogy a következő
évben Avignon adott otthont a
kongresszusnak. Aztán 1883-
ban a belgiumi Lüttichre esett
a választás, ahol az Úrnap
megünneplésének vágya elin-
dult. Itt vezette be ugyanis a
lüttichi püspök 1246-ban az
Úrnap, vagyis Krisztus szent
testének és vérének méltó
megünneplését, miután egy
lüttichi ágostonrendi apáca,
Julianna látomásában erre
külön kérést kapott. A pápa
azonban még nem volt biztos
benne, hogy szükség van az új
ünnep bevezetésére. Ekkor
történt, hogy Bolzanóban egy
kételkedő pap kezében az
átváltoztatott szentostya vé-
rezni kezdett. A véres kehely-
kendőt 1264-ben mutatták
meg IV. Orbán pápának, aki
ezután hivatalosan elrendelte
Úrnapja ünnepét.

A negyedik nemzetközi
kongresszusra 1885-ban a
svájci Freiburgba gyűltek
össze. E lelki esemény gyü-
mölcseként négy év múlva
megalakult a híres freiburgi
domonkosrendi egyetem.

A következő kongresszu-
sok visszatértek Francia-
országba: 1886-ban a dél-fran-
ciaországi Toulouseban, majd
két évvel később Párizsban
rendezték meg az eseményt.

A 8. eucharisztikus kong-
resszus volt az eddigiek közül
is talán a legjelentősebb,
hiszen ekkor, 1893-ban meg-
valósulhatott, hogy ott ünne-
peljék a hívek az Euchariszti-
ában köztünk lévő Krisztust,
ahol az Úr Jézus ezt az életadó
szentséget megalapította és
tanítványaira, vagyis az Egy-
házra bízta. Így tehát három
évi előkészület után Jeruzsá-
lembe érkezhetett a katolikus
zarándokok tömege. Ez a
világkongresszus egyrészt
arra akarta ráirányítani a más
vallásúak figyelmét, hogy a
keresztények számára ennek a
városnak a szent helyei külö-
nösen is fontosak, hiszen az
Úr Jézus életének és halálának
legfőbb eseményei itt történ-
tek. Másrészről pedig a szer-
vezők nem titkolt célja volt,
hogy a Jeruzsálemben élő kis-
számú katolikus közösségben
megerősítsék az összetartozás
tudatát a világ valamennyi
katolikus közösségével, hang-
súlyozva, hogy a szentmiseál-
dozat közösségében mindany-
nyian egy kenyérből, egy
Eucharisztiából részesednek.
Ezzel a kongresszusok átlép-
ték Európa határait, így lehe-
tővé tették a kontinenseken

átívelő, széles katolikus
összefogás megvalósulását.

A 10. eucharisztikus kong-
resszust a Jézus Szíve-tisztelet
középpontjában, Parayle
Monial-ban tartották. Itt kapta
a 17. században Alacoque
Szent Margit azokat a magán
kinyilatkoztatásokat, ame-
lyekben az Úr Jézus szent
Szívének engesztelését és
tiszteletét kérte. Az ottani
kongresszussal vette kezdetét
ennek a mélyen a középkorba
visszanyúló ünnepnek az
újkori megújulása. A rendez-
vény arra az összefüggésre
igyekezett felhívni a nagy
számban összegyűlt hívek
figyelmét, hogy az Oltári-
szentség szorosan összetarto-
zik Jézus Szívének tiszteleté-
vel, hiszen nagypéntek ke-
resztfáján ebből a szívből tört
elő a vér és a víz. A krisztusi
vér azonos a szentmisében
átlényegített vizezett borral.

Az 1899. évben az akkor
már milliók által látogatott
Lourdes-ba gyűltek össze a
világ katolikusai az Eucha-
risztia közös ünneplésére.
Azért választották ezt a meg-
imádkozott Mária-kegyhelyet
a következő rendezvény szín-
helyéül, hogy a forradalmak
és az egyre erősödő ateizmus
évszázadát az Oltáriszentség
és a Mária-tisztelet szép ösz-
szekapcsolásával zárják le.
Ugyanis az ekkor már negy-
ven éve tartó csodás lourdesi
gyógyulások és imameghall-
gatások – melyek sok nem
hívőt is elindítottak a megté-
rés útján – szinte mindig a
körbehordozott Oltáriszent-
séggel adott szentségi áldás
után történtek. (Folytatjuk)

Ákos testvér

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLÜNK

Történeti előzmények 2.
Az 1875-ben francia földön megrendezett eucharisztikus kongresszust követő években

úgy tűnt, hogy minden fáradozás ellenére sem sikerül folytatni a megkezdett utat, vagyis az
eucharisztia-tiszteletben egységbe kapcsolni a különféle nemzetek keresztényeit. Emilia
Tamisier – az eucharisztikus kongresszusok elindítója, akiről az előző számunkban írtunk –
szomorúan tapasztalta meg az ellenségeskedés és a mások iránti közömbösség mind
nagyobb terjedését, amely mint egy fal emelkedett az országok népei közé. „Ez a mi
vágyunk csupán, a mi élő hitünk és égő szeretetünk egyszerű kívánsága, de magvalósítha-
tatlan abban a világban, amelyben megnövekszik a gonoszság, és sokakból kihűl a szere-
tet.” Ahol azonban a jóra törekvő emberi igyekezet a végéhez ér, ott veszi át Isten az esemé-
nyek irányítását.
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Csökkenő létszámú, öregedő falvaink fontos eseménye
minden évben az önkormányzatok szervezésében megren-
dezett idősek napja. A közelmúltban 2 falunkból kaptunk
részletes beszámolót erről a rendezvényről, Zicsből és
Kerekiből.

2017. október 21-én a zicsi kultúrházban rendezett idősek
napján szép számmal jelentek meg nyugdíjasaink. Nagy Jenőné
polgármester köszöntötte a résztvevőket, majd megemlékezett
az idén elhunytakról. 

A műsorban elsőként a falu gyerekei fejezték ki tiszteletüket
az ünnepelteknek versekkel és dalokkal.  Ezután következett a
MEGAROX társulat fergeteges műsora, akik operetteket, sláge-
reket adtak elő, végül a Tabi Zeneiskola növendékei léptek a
színpadra.

Polgármester asszony köszöntötte a falunk körünkben meg-
jelent legidősebb lakóját, özv. Jámbor Istvánné Kati nénit, majd
otthonában a falu legidősebb férfi lakóját, Geiger Jánost.

Kakaspörkölttel és süteménnyel kedveskedtünk az idősek-
nek. A finomságok mellé az önkormányzat  pénzbeli juttatást is
adott minden nyugdíjasnak.

Rendezvényünk nagyon jól sikerült és mindenki nagyon jól
érezte magát.  Köszönet a faluban működő szervezeteknek és
magánszemélyeknek, akik segítettek a rendezvény lebonyolítá-
sában.

Gerbovits Teréz

November 25-én tartottuk Kerekiben a hagyományos
„Szépkorúak napját”, melyre a település minden szépkorú lako-
sa és házastársa meghívót kapott. A kissé zegernyés idő ellené-
re mintegy 60 fő jött el ünnepségünkre. Az aperitifes érkezést
követően került sor a köszöntőre, majd Demjén Ferenc „Kell
még egy szó” című számának csodálatos sorait hallgatva, gyer-
tyagyújtással emlékeztünk azokra a kereki barátainkra, rokona-
inkra, akik az előző találkozó óta már nincsenek közöttünk.

A megemlékezés után a szórakozás következett, melyben
nagy örömet okoztak a balatonföldvári Mesevár Óvoda kis óvo-
dásai, akik ügyes előadásukkal könnyeket csaltak a nagyszü-
lők, dédszülők szemébe. A hangulatot fokozta a kaposvári
MEGAROX  zenekar, mely operettekből és örökzöld slágerek-
ből álló műsorcsokrát adta elő. A neves művészeket egy megle-
petés koronázta, a kereki gyerekek, Vinkler Laura segítségével,
egy kis énekes, verses műsorral kedveskedtek a megjelenteknek.

Ezután jó hangulatú vacsora, majd értékes nyereményekkel
kecsegtető tombolasorsolás zárta a programot. 

Köszönjük mindenkinek, aki eljött, és várunk mindenkit
jövőre is, sok szeretettel.

Csicsai László
Kereki község polgármestere

Egész év folyamán látogat-
ják a gyerekek a Zicsi
Könyvtárat. Szünidőben na-
ponta, iskolai időben szombat
délutánonként van lehetősé-
gük az egykori iskola épületé-
ben számítógépezésre, olvas-
gatásra, társasjátékozásra.
Igyekszünk hasznos időtöltést
biztosítani számukra.

Több rendezvényünk is

volt az idei évben. Tél végén
farsanggal kezdtük, majd a
Költészet Napján versmondó
versennyel folytattuk. Később
gyermeknapi vetélkedőn
vehettek részt, ahol vendégül
láttuk őket lángossal, üdítő-
vel, édességgel. Rajzverse-
nyen is bizonyíthatták alkotó-
képességüket. Az Országos
Könyvtári Napok keretében a

Gyerekek a Zicsi Könyvtárban

AZ IDŐSEK TISZTELETE

A zicsi gyerekekért

legkedvesebb olvasmányukat
osztották meg rajzzal, mesé-
léssel.

A helyi önkormányzat
jóvoltából 2017-ben is lehető-
ségük volt a gyerekeknek 3
napos üdülésre. Idén a csodá-
latos természeti környezetben

levő tolna megyei Szálkára
utaztunk, ahol túráztunk, sőt
volt alkalom a fürdőzésre is a

szabad strandon.  Nagyon jól
éreztük magunkat, sok szép
élménnyel tértünk haza.

Gerbovits Teréz
Zics

Zicsiek a szálkai üdülésen
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2017-ben immár 70 éve annak, hogy Naszvad lakosságának
jelentős részét a II. világháborút követően a „szlovák–magyar
lakosságcsere” néven elhíresült intézkedés keretében Magyar-
országra áttelepítették.

A kitelepítés végrehajtása során csupán ebből a településből
nagyjából 500 család, összesen 2683 személy, vagyis a magyar
származású lakosok több mint fele (!) kényszerült elhagyni szü-
lőföldjét, hátrahagyni addigi élete munkáját, adott esetben roko-
nait valamint barátait, és új életet kezdeni Magyarország külön-
böző pontjain. A kitelepítetteket 7 mai magyar megyében, több
mint 50 helységben helyezték el: Kaposvártól Kecskeméten át
egész Nyíregyházáig. Hogy melyik család hová került, azt a
csehszlovák bürokrácia és a szerencse döntötte el, az érintett
családnak abba semmilyen beleszólása nem lehetett. Szorosad-
ra összesen 11 felvidéki család „jutott”, a faluból Német-
országba (vagy más magyarországi lakóhelyre) ki/áttelepített
sváb lakosság otthonaiba.

Szüleimmel és 4 testvéremmel 1947. december 6-án érkez-
tem Szorosadra, és itt kezdtünk új életet. Testvéreim közül
egyedül én élek a mai napig itt.

A kitelepítések 70. évfordulójának alkalmából, a Naszvadiak
Polgári Egyesülete a Naszvadi Önkormányzattal együttműköd-
ve, 2017. szeptember 9-én rendezte meg Naszvadon a kitelepí-
tettek találkozóját, amelynek szervezésébe illetve megrendezé-
sébe bevonták az egykori kitelepítetteket vagy azok leszárma-
zottait is. 

A szorosadi kitelepítetteket hárman képviseltük: Asztalos
János, Bucsek József és Molnár Albert, valamint családtagja-
ink, mint kísérők.

Az évfordulós rendezvény 11 órakor szentmisével kezdődött
az 1781–82-ben épült, barokk és klasszicista stílusú, gyönyörű
naszvadi római katolikus templomban, ahol engem is keresztel-
tek. Szavakkal kifejezhetetlen az, amit mi, az egykori kitelepí-
tettek éreztünk, amikor itt, ebben a „régi” templomban hallgat-
hattuk a szentmisét és ennyi ember hangján harsogott a „Zeng a
harang hívó szóval”, a „Győzelemről énekeljen napkelet és
napnyugat”, a pápai himnusz, a magyar himnusz, végül a
„Boldogasszony Anyánk”. 

A szentmisét követően közös ebéd következett, majd a meg-
emlékezés 14 órától, az 1997-ben emelt kitelepítettek emlék-
művénél folytatódott. Beszédet mondott dr. Haris József pol-
gármester úr, majd Kerekesné dr. Nemes Máriától hallhattunk

előadást, amelyben saját kitelepítésével kapcsolatos emlékeit
osztotta meg velünk.

„Szüleim pakoltak le a teherautóról, én ültem egy ládán és
üvöltöttem. Odajött a házból kitelepített sváb Liszi néni és fenn-
hangon kiabálta: ‘makuknál szokás tyereket hatyni sírni?’
Karjába vett és egy sváb altatódalt énekelve próbált megvigasz-
talni. Történtek azonban tragikus események is.” (A beszéd
alatt háttérzajként vonatzakatolás, vonatfütty és gyermeksírás
hallatszott, mely zajok minden érintett számára felidézték saját
kitelepítésük fájdalmas emlékeit.)

16 órától nyílt önkormányzati testületi ülésen vehettünk
részt, ahol a képviselő-testület szintén megemlékezett a 70 év-
vel ezelőtti eseményekről, majd 18.30-tól állófogadással zárult
a rendezvény.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a szervezőknek,
akik fáradtságot és költséget nem kímélve létrehozták ezt a
találkozót, mely felejthetetlen élmény volt.

Mi magunk a naszvadi megemlékezés kapcsán meglátogat-
tuk Naszvadon maradt szeretteinket, illetve virágokat vihettünk
a helyi temetőben nyugvó nagyszülők, rokonok sírjára. Örökké
emlékezetes nap marad számunkra.

Molnár Albert
Szorosad

Szorosadiak küldöttsége Naszvadon

Koppányiak sikere
Nyugdíjas klubunk novemberben meghívást kapott

Nagybajomba a megyei dalos találkozóra. Utolsó számként
léptünk fel a Rózsacsokor című, koppányi dalokból összeál-
lított műsorunkkal.

Már a színpadra lépve nagy taps köszöntött bennünket,
főleg annak köszönhetően, hogy három pillés-bársonyruhás
menyecske is erősítette csoportunkat, amit ezúttal is köszö-
nünk Kuruczné Forró Katalinnak, Gyenisné Simonics Er-
zsébetnek és Katona Zoltánnénak. Mellettük két klubtagunk
(Lantos Lajosné, Vojts Józsefné) egy régebbi időből szárma-
zó viseletben állt színpadra.

A nyugdíjasok megyei vezetője ilyen szavakkal méltatta
csoportunkat: A törökkoppányiak fellépése méltó befejezé-
se, megkoronázása volt rendezvényünknek.

Nagy öröm volt számunkra, hogy nemcsak falunk dalait,
hanem népviseletét is megmutathattuk.

V. I. 
Törökkoppány

Naszvadról kitelepítettek találkozója
A Felvidékről való kitelepítések 70. évfordulóján
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Az I. világháború tüzérei falvainkból

Száz év távlatából emlékezünk a 20. század első nagy világ-
égésére, az 1914–1918 közötti „nagy háborúra”, amelyet sajnos
néhány évtized múltán már sorszámmal kellett ellátni. Az ele-
sett hősöknek, a harcokban részt vett katonáknak a legkülönfé-
lébb módon állítottak emléket a háború utáni években. Hősi
emlékművek készültek falvainkban, megörökítve a háború
áldozatainak névsorát. Zicsen, a 349 kg-os nagyharang felirata
ez: Az 1914–1918. évi világháborúban elesett zicsi hősök emlé-
kére öntette Zics község. Öntötte Szlezák László harangöntő
Budapesten.

A háború eseményeit, az egyes ezredek történetét feldolgozó
díszkötetek jelentek meg a 2. világháború előtti évtizedekben.
Szurmay László hívta fel figyelmünket egy közel 80 éve kiadott
könyvre, amelyben több környékünkről behívott tüzér rövid
élettörténetét ismertették. A Magyar tüzér című kötet (Szerk.: v.
Felszeghy Ferenc és Reé László) alapján idézzük fel a török-
koppányi, somogyegresi, szorosadi tüzérek emlékét, hogy a
kései utódok is megtudhassanak elfelejtett sorsokat. (A név után
zárójelben a születési időt és a lakóhelyet tüntették fel, az élet-
rajzok végén pedig a kitüntetéseket. A rövidítések feloldása: Br.
= Bronz Vitézségi Érem; K. cs. k. = Károly Csapatkereszt; Seb.
é. = Sebesültek Érme; H. e. é. = Háborús Emlékérem.)

Babodi Lajos gazdálkodó, főtü-
zér (1900, Somogyegres) Bevonult
1918. jan.-ban a 8-as honv. lovagló
tüzérekhez Lugosra. 1918. ápr.-ban
kikerült az olasz harctérre, ahol
részt vett a júniusi és júliusi piavei
offenzívában. Júl. 19-én megsebe-
sült. Az összeomlás a székesfehér-
vári hadikórházban érte. Kitün-
tetései: Br., K. cs. k., Seb. é. és H.
e. é. a kardokkal. 

Kass József ifj. kisbirtokos
(1891, Törökkoppány) Bevonult
1915. jan.-ban a 6-os vártüzérekhez
Komáromba. Ugyanez év májusá-
ban lekerült az olasz harctérre, majd végig küzdötte az 1916-17
évi román hadjáratot. A románok leverése után ismét az olasz
hadszíntérre vitték, ahol az isonzói és doberdói csatákban vett
részt az összeomlásig. Kitüntetései: Br., K. cs. k., Seb. é.  és H.
e. é. 

Kráj László kisbirtokos, főtüzér
(1896, Törökkoppány) Bevonult
1916. jan.-ban a 6-os vártüzérekhez
Komáromba. 1916. jún.-ban az olasz
hadszíntérre került, s ott végig küz-
dötte a dél-tiroli harcokat San-
Gabrielle, Monte-Santo, Görz,
Isonzó, Piave körül az összeomlásig.
Kitüntetései: Br. 2-szer, K. cs. k., H.
e. é. a kardokkal és sisakkal.

Márkus Ferenc kisbirtokos, főtü-
zér (1889, Somogyegres) Tényleges
katonai szolgálatra 1910. okt. 6-án
vonult be a 4. k. táb. tüzérezredhez
Budapestre. Leszerelt a 7-es honvéd táb. ágyúsezrednél
Hajmáskéren 1910. okt. 10-én. 1914-ben, az első mozgósítás-
kor ismét a 7-es honv. tüzérekhez vonult be. Azonnal kikerült az
orosz harctérre, s ott részt vett a kelet-galíciai, orosz-lengyelor-
szági, kárpáti, bukovinai és wolhyniai harcokban. 1917 nyarán
az olasz hadszíntérre vitték, ahol a m. grappai, m. tombai, és
san-martinói csatákat harcolta végig az összeomlásig.
Kitüntetései: Br., K. cs. k. és H. e. é.

Puskár Imre ifj. kisbirtokos (1893, Somogyegres) Bevonult

1915. dec. 15-én Budapestre, a 11.
k. tüzérezredhez. Kiképzése után az
orosz harctérre vitték Galíciába. Két
hónap után a 41. nehéz táb. tüzérez-
redhez osztották be, amellyel 1916.
dec. 16-ig harcolt az orosz fronton.
Ezután az olasz hadszíntéren a
görzi, doberdói harcokban vett részt
1917. okt. 17-ig, amikor a Piavéhez
vitték az összeomlásig. Kitünte-
tései: Br., K. cs. k. és H. e. é. a kar-
dokkal.

Sülle Ferenc kisbirtokos, tizedes
(1890, Somogyegres) Tényleges
katonai szolgálatra 1912. okt. 15-én vonult be a 7-es k. vártüzér
zászlóaljba Komáromba. A világháború kitörése a tényleges
katonai állományban érte. 1915. márc.-ban lekerült az olasz
határra. Részt vett az etsch-völgyi, móri és roverettói harcok-
ban. 1916. jún.-ban megsebesült. 1917. szept.-től ismét az olasz
hadszíntéren találjuk, ahol ezúttal végig küzdötte az 1918.
offenzívát, az Assiago, Hétközség-fennsíkja, M.-Grappa és M.-
Cismone harcait a Piaveig. A piavei harcok után az ezred akna-
vető ütegéhez osztották be. Betegen került haza. Kitüntetései:
Br., K. cs. k., Seb. é., H. e. é., 1912–13. m. ker. és 6 évi szolgá-
latért jelvény. 

Szinger József kisbirtokos, sza-
kaszvezető (1891, Szorosad)
Tényleges katonai szolgálatra
1912. okt. 6-án, mint póttartalékos
vonult be a 7. k. vártüzér zászlóalj-
hoz Komáromba. 1914-ben az első
mozgósításkor ismét Komáromba
vonult be, majd szeptemberben
lekerült a szerb harctérre, ahol részt
vett Belgrád ostromában, majd a 2.
szerbiai hadjáratot küzdötte végig.
1916. jan.-ban az orosz hadszíntér-
re vitték, ahol a kelet-galíciai és
orosz-lengyelországi harcokban
küzdött. 1916 tavaszán az olasz
harctérre került, s ott végig harcolta a görzi, isonzói stb. csatá-
kat. Ezen harcokban súlyos gránátlégnyomást szenvedett.
Felgyógyulása után ismét az olasz hadszíntérre irányították.
Ezúttal a vittorioi, conneglianoi és piavei harcokban küzdött.
1918. jún.-ban, mint családfenntartó mezőgazdát tartósan sza-
badságolták. Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem (kétszer), K.
cs. k., Seb é., H. e. é.

Tóth Lajos kisbirtokos, főtüzér (1885, Somogyegres)
Tényleges katonai szolgálatra 1907. januárjában vonult be a 12.
k. táb. ágyúsezredhez Budapestre. Mint családfenntartó gazdát
még ugyanez év márciusában hazaengedték. 1914-ben az első
mozgósításkor ismét anyaezredéhez vonult be Budapestre.
1914. szept. 29-én az orosz harctérre vitték. Ott  Ravaruszkától
kezdve részt vett a kelet-galíciai, orosz-lengyelországi, kárpáti,
bukovinai és wolhyniai harcokban. 1916. aug.-tól a Dorna-
Wattra, Kimpolung, Kirlibaba, majd a Tölgyesi-szoros stb.
körül harcolt. A román fegyverszünet után az olasz hadszíntér-
re vitték, ahol a piavei és montellói csatákat harcolta végig az
összeomlásig. Kitüntetései: Bronz Vitézségi Érem (kétszer), K.
cs. k., és H. e. é. a kardokkal és sisakkal.

(Következő számban lesz majd: Miklósi és zicsi tüzérek az I.
világháborúban) Szerk.

MÚLTIDÉZŐ
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KERESZTELÉS

Miklósi plébánia területén: Füzesi Dániel és Wachtler Kinga
leánya, Felícia Georgina Mária (júl. 8. – Kára); Veinper
Ferenc és Fellinger Anita Katalin leánya, Lea Katalin és fia,
Ábris (júl. 8. – Kára),
Kapolyi plébánia területén: Hajnali Krisztián és Balogh
Orsolya leánya Maja Vivien Orsolya (máj. 28. – Kereki)
(Budapestről); Szipli Tamás és Süveggyártó Melinda fia,
Botond Tamás (júl. 2. – Pusztaszemes); Kovácsik Csaba és
Tóth Renáta leánya, Dorina Zsófia (júl. 9. – Kereki);
Guzmics Anna Bella leánya, Zoe Erzsébet (júl. 16. –
Kapoly) részesült a keresztség szentségében.

ESKÜVŐ

Kapolyi plébánia területén: Bezsán Marin és Gyenge Tímea
a kereki templomban szept. 17-én szentségi házasságot
kötöttek.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Városi István (81 é. –
szept. 20.) (Törökkoppány); özv. Csík Károlyné sz. Szabó
Márta (83 é. – szept. 23.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Fábián Jánosné sz. Ratler Mária
(74 é. – aug. 16.) (Somogyegres),
Kapolyi plébánia területén: özv. Pintér Ferencné sz. Horváth
Ilona (80 é. – júl. 11.) (Pusztaszemes); Csontos István (73 é.
– szept. 11.) (Somogymeggyes); özv. Sónyák Andrásné sz.
Mojzer Erzsébet (79 é. – szept. 12.) (Somogymeggyes); özv.
Kentner Jánosné sz. Csordás Aranka (82 é. – szept. 27.)
(Kereki) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. III. negyedév

Michael Hesemann
német történész és
újságíró könyvét a

fatimai jelenések századik
évfordulóján adták ki.

Anyaszentegyházunk éle-
tében a Mária-jelenések fontos
szerepet töltenek be, egyfajta
felhívások az emberiség szá-
mára. 1917. május 13-án a
portugáliai Fatimában a Leg-
szentebb Szűz megjelent há-
rom pásztorgyermeknek: Já-
cintának, Ferencnek és Lúciá-
nak. Titkokat bízott rájuk,
hogy ismertessék azokat az
ottani püspökkel, majd a szent-
atyával. Feltehető a kérdés,
hogy az Isten Anyja miért
pont őket választotta, hiszen
alapvetően nem volt a három
gyermekben semmi különle-
ges. Talán azért, mert az ő szí-
vük és lelkük elég tiszta volt
ahhoz, hogy mindezt be tud-
ják fogadni, és küldetésüknek,
amelyet – ahogyan ők nevez-
ték – ,,Miasszonyunk” rájuk
bízott, eleget tudjanak tenni.

A titok három részből állt.
Első rész a pokolról szóló
látomás volt. A második rész:
Isten egy nagy jelet adott; fel-
áll a nagy ítélőszék, amely
megbünteti a világot a bűnei
miatt. Háború lesz és éhezés,
valamint az egyház és a szent-
atya üldözése, Oroszország
megtérése, ha nem, tévtanait
az egész világon elterjeszti
(...). A harmadik rész: Egy
angyal a jobb kezével a földre
mutatott és hangosan azt kiál-

totta: Bűnbánat, bűnbánat,
bűnbánat! A XX. században
az emberiség teljes mértékben
letért az Úr útjáról. Ezt a kor-
szakot a bűn és a sötétség jel-
lemezte. A kommunizmus ter-
jedését látva olyan hihetetlen-
nek tűnt az Oroszország meg-
téréséről szóló prófécia, hogy
azt a pápák sokáig nem hoz-
ták nyilvánosságra.

A jelenés több része már
teljesült. Gondoljunk csak az
egyház üldöztetésére, a ke-
resztények, a papság, a szer-
zetesség meghurcolására,
vagy a pápák szenvedéseire.
A nagy világégések során
annyi ártatlan vér ontatott ki!
Mindezeket a Szűzanya előre
megmondta, hogy be fognak
következni. A XX. század tra-
gédiáinak gyújtópontja az
Istentől való teljes elfordulás,
a hit elhagyása volt. Nem for-
dítottunk kellő figyelmet a
Szent Szűz figyelmeztetései-
re. Napjainkban is érezzük
ennek következményeit.

Szent II. János Pál pápa a
vele egységben lévő püspö-
kökkel együtt, felajánlotta
Szűz Mária Szeplőtelen Szent
Szívének a világot s benne
Oroszországot, mely enyhü-
lést hozott Kelet-Európa szá-
mára. 

Ez a könyv kellő segítség
lehet számunkra, hogy újra
gondoljuk, és értelmezzük
Istennel való kapcsolatunkat.
Megújuljunk lélekben, és a
szentségek méltó vétele által
üdvösségünket munkáljuk.
Ahhoz, hogy Isten országa
terjedjen, minden egyes nap
fel kell vennünk keresztünket
és Krisztussal együtt kell jár-
nunk az élet útját. A Szent
Szűz legyen oltalmunk, segí-
tőnk és közbenjárónk e szent
cél érdekében.

Balogh Péter
atya

JUHOS MÁRIA

Ez a föld a hazám
(részlet)

Ez a föld az enyém, itt élt az apám.
Itt tanított nótaszóra édes jó anyám,
Ez a föld, ez a táj, drága hű barát.
Elkísér egy életen s a nagyvilágon át...
Az estharang, ha zeng a néma csendben,
Akárhová sodort az életár,
Szülőfalum emléke kél szívemben.
Fölötte reng a méla holdsugár.
Szülőfalum akácvirágos tája.
A kis harang terólad énekel.
Szülőfalum, te egyetlen, te drága,
Giling - galang, te ringass egykor el.

(A naszvadi kórus éneke a kitelepítés 70. évfordulóján)
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