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Huszonöt év. Milyen sok lehet egy ember életében.
Mennyit változunk ennyi idő alatt. Egy csecsemő felnőtt
szülővé érhet. Újabb emberöltő alatt kiteljesedünk, majd

lassan érezzük az öregség, fáradság jeleit is. Mennyire jobban
bírtunk mindent fiatalabban, néhány évtizeddel korábban. De
milyen jó, hogy akkor mertük és tettük, amit lehetett! Mennyire
más volt a világ negyed évszázada. Sokak számára még meg
sem élt idő, történelem a rendszerváltás utáni helykeresés. 

Akkortájt még Trabanttal, biciklivel, vagy lóháton jártuk fal-
vainkat, hogy hirdessük az evangéliumot, mentsük a menthetőt,
tanítsuk a gyerekeket, hozzuk helyre templomainkat, igyekez-
zünk feltárni és megmenteni kis
településeink értékeit.

Taródi Flink Kornél újságíró
1993-ban bátorított bennünket:
indítsunk egy újságot! A média
hatalom – mondta. S amikor
válaszoltuk, hogy nekünk nem hatalom kell,
akkor módosított: lehetőség, hogy többen meg-
hallják a hangotokat! – Az Isten keresés hang-
ját. 

Ő intézett először minden hivatalos enge-
délyt, hiszen alig pár éve lehetett akkor önkor-
mányzatoknak és egyházi szervezeteknek újsá-
got cenzúra nélkül kiadatni. S az abban az idő-
ben ránk bízott 7 falu egyházi és kulturális
lapja, a Magvetés első száma 1993 márciusában 900 példány-
ban elhagyta a nyomdát. Érdeklődéssel várták, szívesen olvas-
ták, hittanosaink hordták szét. Falvaink újsága, rólunk szól!

1993 nyarán alapította meg II. János Pál pápa a kaposvári
egyházmegyét. Kornél szándéka volt, hogy egyházmegyei
lappá fejlesszük újságunkat, ezért még Balás Béla püspökünk-
kel is beszéltünk a sajtóapostolkodás fontosságáról, s újságíró
barátunk felajánlotta segítségét.

– Egyházmegyei szinten ez óriási munka és felelősség, egye-
dül nem bírnánk – tartottunk egy kicsit az ötlettől, de szerencsé-
re akkor még megyés püspökünk se ítélte alkalmasnak az időt
rá. Csak évek múltán indították el a püspökségen a Spiritust, a
kaposvári egyházmegye lapját. A Magvetés maradt a külső-
somogyi kis falvak újságja. Az egyházmegyei átszervezések
miatt rövidesen a ránk bízott 11 falué. Negyedévenként tudósí-
tottunk, hol mi történt, mit lehet dicsérni, min kéne változtatni,
mire kell vigyáznunk.

Újságíró barátunk 1998-ban, 56 éves korában megkapta az
égi behívót. Halála után felesége bátorított: a lapkiadást egyelő-
re még intézi, a szerkesztést pedig 5 év alatt megtanulhattuk
Kornéltól, tehát folytassuk. 

Folytattuk. Isten kegyelméből már életkorunk is elhagyta
Kornél barátunkét. A Magvetés negyed százada folyamatos itt a
somogyi végeken. Zoltán Péter grafikusművész által tervezett
emblémánk ugyanaz most is, mint az első számon. Egy horgony
– a remény jele –, felső része egyben kereszt, mögötte a görög
ABC utolsó betűje az ómega, belőle kiinduló sugárzással.

Krisztus-jelképek ezek. Eredendő szándékunk, hogy az evangé-
lium világossága minél több helyre eljuthasson. 

Ezért vállaltuk a papságot. Szerzetesek pedig azért akartunk
lenni, mert már a kommunizmus évei alatt éreztük, hogy a lel-
kipásztorkodást közösségivé kell tenni, hogy hatékonyabb
lehessen. Püspök atyánk érezte, hogy itt valami nagyon szép
kezd alakulni, ezért mindenben segített. Hivatalosan jóváhagy-
ta közösségünket, a szerzetesi életformánkat. A Magvetés foly-
tatódhatott. Nemcsak újságunk rendszeres megjelentetésével,
hanem könyvek kiadásával is. Az itt lakók megismerhették,
milyen múltja volt Miklósinak, Zicsnek, Törökkoppánynak.

Ebből a Magvetés is ad rend-
szeresen ízelítőt, a Múltidéző
rovatával. A környékünkön élő
idősek elbeszélései nyomán
indítottuk el az Életsorsok a
XX. században sorozatunkat,

hogy az elnémításra ítélt múltunk helyi törté-
nelmét minél többen megismerhessék. Mit
jelentett a malenkij robot sváb falvainkban, a
németek kitelepítése, a lakosságcsere végrehaj-
tása a felvidéki magyarok betelepítésével, vagy
milyen embertelen volt a Koppány-völgyi
kulákság kálváriája. 

A Magvetés tudósított falvaink 1956-os ese-
ményeiről ugyanúgy, mint az ezredfordulón

készült dolgokról; rendszeresen archiválta a helyi- és ország-
gyűlési választások eredményeit. Bízunk benne, hogy az itt tör-
téntekről újságunk korrekt helytörténeti forrás is lesz a későbbi
időkben. Tavalytól már nemcsak a Kaposvári Megyei
Könyvtárban, valamint a megyei és az induló püspöki levéltár-
ban tanulmányozhatók a régi lapszámok, hanem Orbán Gábor
jóvoltából fokozatosan feltöltve Törökkoppány honlapján
(www. Torokkoppany.hu/cikkek/településünk/hitélet) is elérhe-
tővé válnak a régebbi számok.

Köszönetet kell mondanunk 25 éves munkájáért Szurmay
László veszprémi nyomdásznak, aki az első számtól fogva az
újság nyomdai előkészítését nagy precizitással végzi a szer-
kesztőség útmutatásai szerint. Köszönet a nevük elhallgatását
kérő – szerkesztői rokonságba tartozó – nyelvi korrektoroknak,
akik figyelmének köszönhetően sok nyomdahibával nem talál-
kozhatunk. Ugyanígy nagy hálára kötelez bennünket Kész
Ferenc, aki veszprémi nyomdájában munkatársaival 2007 óta
pontosan és megbízhatóan, a kért időre rendszeresen elkészíti
az újságokat kedvezményes áron.

Köszönet a cikkíróknak, egyes falvak „rendszeres tudósítói-
nak”, akik önzetlenül segítik, hogy változatos legyen a lapunk.
Néhány településen a terjesztésen még lehetne segíteni, hogy ne
csak a rendszeres templomba járók olvashassák a környezetük-
ről szóló beszámolókat, hanem minél több családba eljuthasson
a Magvetés. Bízunk benne, hogy érdemes olvasni. 

Legyen mindannyiunk közügye a helyi kulturális értékeink
fennmaradása a jövőben is! Szerk.

EGY EMBERÖLTŐ



2018/12

Aszázad első jelentős
kongresszusát – mely
sorban már a 16. volt –

1905-ben Rómában rendezték
meg. Jelentőségét az adta,
hogy ezen vett részt első alka-
lommal személyesen is a
katolikus egyházfő, az abban
az évben megválasztott Szent
X. Piusz. A pápa ekkor hatá-
rozta el, hogy ezentúl vala-
mennyi eucharisztikus világ-
kongresszusra egy őt képvise-
lő bíboroskövetet fog küldeni,
hogy ezzel is növelje a kong-
resszusok jelentőségét és
hangsúlyozza szoros egységü-
ket a katolikus egyházzal.

1910-ben nagy útra készül-
tek Európa katolikusai.
Ugyanis az ebben az évben
megrendezett 21. világkong-
resszus szervezői arra vállal-
koztak, hogy első – de koránt-
sem utolsó – alkalommal át-
kelnek az Atlanti-óceánon,
hogy Észak-Amerikába, a ka-
nadai Montrealba is elvigyék
az Oltáriszentségben megta-
pasztalt közösség élményét és
örömét az ott élő katolikusok
számára. A világkongresszu-
sok ezzel kezdték meg távoli
földrészeket és nemzeteket
összekötő világjáró útjukat,
kiemelve ezzel is a rendezvé-
nyek legfőbb üzenetét: Krisz-
tusban minden nép egységre
talál.

Az egy évvel később,
1911-ben megtartott madridi
világkongresszusnak különle-
gességet adott a szabadtéri
rendezvények rikító színessé-
ge és monumentalitása, a spa-
nyolos temperamentummal és
lelkesedéssel kísért úrnapi
színjátékok és felvonulások
pedig az eddigi kongresszu-
sok ünnepi jellegét erősítet-
ték. Ezzel együtt azonban már
érezni lehetett a világpolitiká-
ban egyre inkább éleződő
feszültségek erősödését. Ezt
mutatja például az is, hogy a

szomszédos Portugáliában ép-
pen a kongresszus napjai alatt
ölték meg a királyt, és kiáltot-
ták ki Lisszabonban a köztár-
saságot.

A század eleji magyarság
először az 1912-es, Bécsben
megrendezett eucharisztikus
kongresszuson került közeli
kapcsolatba a rendezvények-
kel, melyen több magyar is
részt vett, és amely a rossz
időjárás ellenére is nagy pom-
pával és ünnepléssel zajlott.
Ekkor merült fel a magyar
katolikusokban először annak
a vágya, hogy egykor majd
Budapest is helyet adjon
hasonló világkongresszus
megrendezésére. Erre azon-
ban még 25 évet várni kellett.

1913-ban már tagadhatatla-
nul érezni lehetett a közeledő
háború veszélyét. Ferenc Fer-
dinánd halála, valamint a min-
denfelől elinduló csapatmoz-
gósítások láttán sokan fordul-
tak imáikban Istenhez, hogy
erősítse meg a békés együtté-
lésre való törekvést a népek
között. A Lourdes-ban meg-
tartott 25. kongresszus ezért a
Szűzanya közbenjáró pártfo-
gását kérte, hogy a békéért
való engesztelés és imádság
még meg tudja óvni a világot
egy minden nép számára
szenvedést hozó háborútól.

Azonban a történelem

akkori alakítói másképp dön-
töttek, és 1914-ben megkez-
dődtek a 4 éven át dúló har-
cok. A világháború természe-
tesen megszakította az eucha-
risztikus kongresszusok sorát,
sőt még az azt követő zavaros
idők sem tették egy ideig
lehetővé az újabb kongresszu-
sok megtartását. A rendezet-
len, csak felszínes békeköté-
sek és a vesztes oldalon állók-
tól – hazánktól többszörösen
is – megkövetelt aránytalan
jóvátételi kötelezettségek
fenntartották a feszült helyze-
tet, és megakadályozták a
kongresszusok megtartásához
szükséges lelki háttér megte-
remtését.

Egészen 1922-ig kellett
várni újabb világesemény
megszervezésére, amelynek
helyszínéül Rómát választot-
ták. A háború utáni első kong-
resszusnak külön jelentőségét
az adta, hogy azon XI. Piusz
pápa személyesen elnökölt, és
ezen alkalommal határozta
meg, hogy ezentúl ne éven-
ként, hanem kétévenként
gyűljenek össze a világ katoli-
kusai az eucharisztia tisztele-
tére rendezett nemzetközi
kongresszusokra. Ennek kö-
szönhetően több idő jutott a
lelki programok kidolgozásá-
ra, a felvonulások és egyéb
szabadtéri rendezvények ala-
pos megszervezésére. Egé-
szen a második világháborúig
biztosítani tudták, hogy a vi-
lág népeinek figyelmét időről
időre az Oltáriszentségben
köztünk lakozó Úr Jézusra
irányítsák.

Az 1926-os Chicagóban
rendezett esemény valódi
fényárba öltöztette a többmil-
liós város utcáit, ugyanis
komoly technikai felkészült-
séggel készültek ezekre a
napokra. 1928-ban sikerült
Ausztráliába is elvinni az
Eucharisztia ünneplését, ahol

Sydney-ben gyűltek össze a
földrésznyi ország katoliku-
sai.

Az 1930-ban Karthágóban
megtartott kongresszussal –
mellyel az 1500 évvel koráb-
ban elhunyt hippói püspökre,
Szent Ágostonra is emlékez-
tek – immár Afrika földjét is
bekapcsolták az Eucharisztia
tiszteletébe. Észak-Afrika a
kereszténység egyik ősi böl-
csője volt, ahol Szent Ágoston
mellett Szent Ciprián és
mások is védték és tanították a
keresztény hitet a 3-4. század-
ban.

Az Egyház sokat szenve-
dett népének, az íreknek is
nagy kitüntetést jelentett az
1932-ben Dublinban megtar-
tott kongresszus, melyen a
nagyszámú ír katolikusság
közös imádsággal és éneklés-
sel kérte a béke és egyetértés
ajándékát Istentől.

Végül elérkeztünk a ma-
gyar egyház és katolikusság
számára nagy örömöt hozó
bejelentéshez: XI. Pius pápa
1936 novemberében kihirdet-
te, hogy az 1938. évi 34.
Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus Budapesten ke-
rül megrendezésre. Ez a szá-
munkra sok lehetőséget hozó
világesemény egyben az első
világháború utáni, kétéven-
kénti kongresszusok zárását
is jelentette, hiszen a már
küszöbön álló újabb világ-
égés hosszú évekre lehetet-
lenné tette a továbbiak meg-
szervezését. 

Folytatjuk…

Ákos testvér

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA KÉSZÜLÜNK

Történeti előzmények 3.
A feszültségektől terhes 20. század eucharisztikus kongresszusai egyre jobban töreked-

tek arra, hogy a nemzetek között éleződő ellentéteket az Oltáriszentségben velünk lévő Úr
Jézusnak, a Béke Királyának ünneplésével és középpontba helyezésével orvosolja. Ezért a
század kongresszusainak legfőbb célja az volt, hogy valamennyi földrészre és országba elvi-
gye és felmutassa az Eucharisztiát, mint a béke és kiengesztelődés legfőbb jelét, hogy meg-
óvja a világot egy olyan háborútól, amely a népeket egyaránt a pusztulás felé sodorja.
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A Sátán konferenciát tartott. Összehívta a démonokat a világ
minden tájáról. A megnyitó beszédében ezt mondta:

– Nem tarthatjuk vissza a keresztényeket attól, hogy eljárja-
nak istentiszteletre. Nem tarthatjuk vissza őket attól, hogy
olvassák a Bibliájukat és hogy tudják az igazságot. Még csak
attól sem tarthatjuk vissza őket, hogy egy bensőséges
kapcsolatot alakítsanak ki a Megváltójukkal. Ha egyszer meg-
szerezték ezt a kapcsolatot Jézussal, megtört a hatalmunk felet-
tük. Úgyhogy engedjétek, hogy elmenjenek istentiszteleteikre,
de lopjátok el az idejüket annyira, hogy ne legyen idejük arra,
hogy igazi kapcsolatot alakítsanak ki Jézus Krisztussal.

– Ezt akarom tenni – mondta a Sátán. Eltéríteni őket attól,
hogy megragadják a kapcsolatot a Megváltójukkal és fenntart-
sák ezt az éltető kapcsolatot egész napon át!

– Hogyan tegyük ezt? – kiabálták a démonjai.
– Kössétek le őket az élet mellékes dolgaival és találjatok ki

számtalan cselt, amikkel lefoglalhatjátok a gondolkodásukat –
válaszolta.

– Kísértsétek őket arra, hogy költsenek, költsenek, költsenek
és kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön, kérjenek kölcsön.

– Győzzétek meg a feleségeket, hogy dolgozzanak hosszú
órákat és a férjeket, hogy dolgozzanak 6-7 napot egy héten, 10-
12 órát egy nap, így megengedhetik maguknak az üres életfor-
mát.

– Tartsátok vissza őket attól, hogy időt töltsenek a gyereke-
ikkel. Ahogy a családok darabokra hullanak, hamarosan, az ott-
honaik többé nem lesznek biztonságos menedékek a munka
nyomása alól!

– Stimuláljátok túl az
agyukat, hogy ne legyenek
képesek meghallani azt a
„halk, szelíd hangot”.
Csábítsátok őket arra, hogy
kapcsolják be a rádiót vagy
a magnót, amikor vezetnek.
Hagyják bekapcsolva a
tévét,  videót, cd lejátszót
és a számítógépet az ottho-
naikban folyamatosan, és
gondoskodjatok arról, hogy
minden üzletben és étte-
remben a világon ne bibli-

kus zenét játsszanak folyamato-
san. Ez majd bezsúfolódik az
agyukba és megtöri a kapcsola-
tot Krisztussal.

– Töltsétek fel a dohányzó-
asztalokat magazinokkal és
újságokkal. Nyomjátok bele az
agyukba a híreket 24 órán
keresztül. Törjetek be a vezetés
perceibe hirdetőtáblákkal.
Árasszátok el az e-mail postafi-
ókjaikat szeméttel, katalógu-
sokkal, amikből online lehet
rendelni, sorsolásos játékokkal
és mindenféle hírlevéllel és promóciós ingyenes ajánlatokkal,
szolgáltatásokkal és hiú reménnyel.

– Tetessetek sovány, gyönyörű modelleket a magazinokba és
a tévébe, hogy a férjek azt higgyék, hogy a külső szépség a fon-
tos és aztán elégedetlenekké váljanak a feleségükkel.

– Tartsátok fáradtan a feleségeket olyannyira, hogy ne  tud-
ják éjjel szeretni a férjüket. Adjatok nekik fejfájást is! Ha nem
adják meg a férjüknek azt a szeretetet, amire szüksége van,
hamarosan máshol fogják azt keresni. Ez jó hamar szétszakítja
a családokat!

– Adj nekik télapót, hogy eltérítsd őket attól, nehogy megta-
nítsák a gyerekeiknek a karácsony igazi jelentését.

– Adj nekik húsvéti nyuszit, így nem fognak beszélni az Ő
feltámadásáról és a bűn és a halál feletti hatalmáról.

– Még ha el is utaznak pihenni, tegyetek arról, hogy hajszol-
ják ott is túl magukat, hogy kimerülten térjenek vissza.
Tartsátok őket túl elfoglaltan ahhoz, hogy kimenjenek a termé-
szetbe, és Isten teremtményeit csodálják. Küldd el őket inkább
vidámparkokba, sporteseményekre, színdarabokra, koncertekre
és moziba. 

– Tartsátok őket elfoglaltan, elfoglaltan, elfoglaltan! És ami-
kor lelki találkozóra mennek, nyugtalan lelkiismerettel fognak
távozni.

– Zsúfoljátok tele az életüket sok jó kifogással, hogy ne
legyen idejük keresni Jézus hatalmát. Így egy idő után a saját
erejükből fognak dolgozni, fel fogják áldozni az egészségüket
és a családjukat egy elég jó cél érdekében.

– Működni fog! Működni fog! Mekkora terv!
A démonok buzgón indultak teljesíteni a megbízatásukat,

hogy a keresztények minél kevesebb időt hagyjanak Istenre és
a családjaikra szerte a világon, hogy a Feltámadás ünnepe a
nyúl és a tojás ünnepe legyen, és hogy minél kevesebb idejük
maradjon arra, hogy meséljenek másoknak arról, hogy Jézus
hatalma hogyan változtatta meg az életüket.

Azt hiszem, a kérdés az, hogy sikeres volt-e a Sátán ebben a
cselben. Döntsd el te magad!

Czakó Gábor nyomán

A kő
Önnön sötétségünk sírjában
Fekszünk mi, élő halottak,
S azt a bűn, a szenvedés és szorongás
Nagy köve lezárja.

De nézd, a követ elhengerítették,
Az út szabad.
A feltámadás hajnala
Bennünket is kiszólít:
Kelj életre, jöjj ki önnön
Sötétséged sírjából,
Krisztus feltámadt,
S feltámadása által
Életre keltette a világot.

(Havva)

Mivé válunk?
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Huszonötből öt
Ilyen fájdalmas aránnyal szembesülhettem, amikor a febru-

árban írásos, személyre szóló meghívókkal összehívtam a bér-
málkozók szüleit megbeszélésre. Mivel egyikük sem hívott fel,
vagy mentette ki magát, nagyon elkeserített az érdektelenség.
Ahogy hittanórákon is felettébb gyenge eredménnyel invitáljuk
vasárnapi szentmisére a fiataljainkat. Nyilván a szülői példa
magától értetődőnek látszik…

Azzal az öt szülővel, akik eljöttek a meghívásunkra, jól elbe-
szélgettünk az Isten-keresés és a gyereknevelés összekapcsolá-
sáról, a szentségek fontosságáról. S, talán nem is hiába, mert a
következő vasárnapon többüket láttam kamaszodó gyermekeik-
kel együtt a szentmisén. 

Mi is a bérmálás? Szükséges ceremónia, hogy később lehes-
sen valaki keresztszülő, bérmaszülő? Az esetleges templomi
házasságkor egyszerűbb legyen a felkészülés? A hittanoktatás
csúcsa? A muszájból való templomba járás vége? Remélhetőleg
a Magvetés olvasói érzik, hogy ez egyik se jó válasz. 

A bérmálás a keresztény nagykorúság szentsége. Felelős
döntés, keresztény (=Krisztust követő) értékvállalás. A Szent-
lélek különös kegyelmének kérése, hogy az Egyház aktív tagja-
ivá válhassunk, keresztény értékrend szerint éljünk. 

Már Szent II. János Pál pápa is mondta, hogy az a legna-
gyobb rossz a világon, hogy nagyon sokan úgy élnek, mintha
nem volna Isten. Nem bizonyítgatnak, nem cáfolgatnak, egy-
szerűen nem törődnek vele, nem figyelnek rá. A pillanat vará-
zsa elbűvöli őket, itt és most akarnak minél többet kiélvezni az
életből, az örök élet ígérete számukra nem sokat jelent. Nem
törődnek a holnappal, pláne a távolinak gondolt jövővel. 

Isten félelmetes következményű pedagógiája az, hogy enge-
di kifutni a rosszat, mint a tékozló fiúét.  Az érdektelenségünket
reménytelenséggel „jutalmazza”, az Isten-nélküliség hamis tu-
datával. A bűn mindig önmagában hordozza a büntetését. 

Istenre nem figyelve könnyebben hajlunk a rosszra, a bűnös
élet pedig előbb vagy utóbb kiéget, elkeserít. Kétségbe ejt, mert

hiábavalósággal telik az életünk. Ráadásul az önző ember min-
dig magára marad.

Az ezredforduló előtt azt jósolták, hogy a 21. század vagy
újra megtanul Istenre figyelni, azaz újra vallásos lesz – vagy
nem lesz… Elpusztítja önmagát. Látjuk a hatalomvágy fékte-
lenségét magunk körül. A „mindent a hatalomért” nemegyszer
köpönyegforgató politikáját, a sok hazudozást, egymás mocs-
kolását, megfigyelését, tönkre tevését, a sok erkölcstelenséget,
becstelenséget, a környezet pusztítását. Lassan élhetetlenné
válik körülöttünk a világ. Fiataljaink mit látnak, mit kapnak és
mit visznek tovább? Tényleg ők a jövő reménységei, akikre szá-
míthat az öregedő társadalom, a szülők, a jövő nyugdíjasai? 

Egyik temetési toron a pesti gyászolókkal beszélgettem. Volt
köztük néhány érettségi előtt álló fiatal is. Kérdeztem a jövőjük-
ről, a továbbtanulásukról. Feszengve igyekeztek gyorsan kitér-
ni a válaszadás alól. – Még van két hét eldönteni.

A nagyapjuk odasúgta:  –  Egész nap csak a számítógép előtt
ülnek. Nincs perspektívájuk!

Bérmálásunk üzenete: Isten bízik bennünk. Segíteni akar. Az
igazán jót akarja kibontakoztatni belőlünk. 

A felkészült bérmálkozók (nem „bérmálkozgatók”, ahogy az
egyik egyházüldözéssel riogattató politikusunk mondta) kérik a
felnőtté válás küszöbén, hogy Isten lelke új módon töltse be
őket, adjon bátorságot, bölcsességet, hogy elvégezhessék Isten
munkáját a világban. Adjon megnyugtató, nagy távlatot biztosí-
tó perspektívát, hogy helyesen használják fel kapott idejüket,
értékesen élhessenek, mások javára. 

Hitüket komolyan vevő, gyakorló keresztények kellenek az
Egyházban. Becsületes, a jóért tenni akaró emberek, jó csalá-
dok, akikre számíthatunk. 

A bérmálás nem automatikus még a hittanra járóknak sem.
„Csak az jöjjön, aki bírja, aki tudja, hogy végig csinálja! Csak
az jöjjön!” – mondhatjuk az évtizedekkel ezelőtti sláger sorai-
val. 

Mindenesetre Isten mindenkit hív. De ránk bízza a döntést,
hogy hallgatunk-e rá.

Imre atya 

Simon András grafikája
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Aközösségi szerepválla-
lást erősítenék a helyi
lakosok segítsége által

nyertes pályázat keretében
nyolc településen: Kárán,
Miklósiban, Nágocson, So-
mogyacsán, Somogydöröcs-
kén, Szorosadon, Törökkop-
pányban és Zicsen. A 3 éves
programot a Völgy Hangja
Fejlesztési Társaság fogja
össze.

Közös jövőkép megvalósí-
tásán fog együtt dolgozni a
lakosság, az önkormányzatok,
helyi egyesületek, intézmé-
nyek. Fontos szerepet vállal-
nak ebben a közösségfejlesz-
tők. Ennek a nyolc faluból álló
szövetségnek a mentora Bíró
Boglárka sérsekszőlősi szak-
ember lett.

A projekt célja ezekben a
falvakban a közösségek kezde-
ményező és cselekvő képessé-
gének fejlesztése, a közösségi
szerepvállalás erősödésének
elősegítése, a társadalmi akti-
vitás növelése, a települések
önkormányzatai, kulturális
intézményei és lakosai közötti
kapcsolatok erősítése, az
együttműködés kultúrájának
magasabb szintre emelése.

A program megvalósítása
során a lakosság aktív rész-
vételére kell helyezni a hang-
súlyt. A helyi lakosok egymás-
sal és a közreműködő szerve-
zetekkel partnerként együtt-
működve javasolnak progra-
mokat, és közreműködnek
azok megvalósításában.

Tavasszal elkezdődnek a
közösségi interjúk, beszélge-
tések, felmérések, amelyek
jövőre irányuló cselekvési ter-
vet alapoznak meg. A helyi
cselekvési tervek tartalmazzák
majd a helyi közösségek szük-
ségleteit, a jövőre vonatkozó
elképzeléseket, a megvalósí-
tandó programokat.

Igen  fontos a helyi embe-
rek véleménye, elképzelése, a
helyi értékek tudatosítása. Az
akciók, programok része a
helyi hagyományok feltárása,
a helyi társadalom számára
fontos ünnepi hagyományok
összegyűjtése, a jeles napok-
hoz kötődő események meg-
szervezése, amik erősítik az
adott településhez való kötő-
dést.

Nágocson különböző hely-

történeti munkák jelentek
meg, köztük egy a lakosság
múltját felelevenítő fénykép-
gyűjtemény, aminek ezen
pályázat részeként várható a
folytatása. Zicsen szeretnék,
ha a gyermekek kiemelt fi-
gyelmet kaphatnának, és ré-
szükre számos program meg-
valósulását tervezik. A tevé-
kenységek között megjelenhet
az úgynevezett szomszédolás,
akár közösségi rendezvények
kapcsán meg lehet látogatni a
szomszédos településeket,
tanulhatunk egymástól, össze-
gyűjthetjük a falvak jó gya-
korlatait.

Somogyban mintegy 100
településen és négy kaposvári
városrészen zajlanak a nyertes
pályázatok általi közösségfej-
lesztő folyamatok.

A Cselekvő közösségek
program része a mintapro-
jekt, amit megyénkben a tabi
könyvtár nyert meg, igazga-
tója Sebestyén Árpádné. A
mintaprojekt egyik programja
Zicsen fog megvalósulni, hisz
a helyiek büszkék a híres grafi-
kus fejedelemre, Zichy Mi-
hályra, így várhatóan május-
ban Zichy-kiállítást nyitnak
meg a kultúrházban, ennek elő-
készítésében Nagy Jenőné pol-
gármester asszony igyekezete
példaértékű. A programnak
szakmai segítője Zichy Éva
kulturális közösségfejlesztő
mentor. Országosan 25 minta-
projekt került kiválasztásra.

Engedjék meg, hogy felhív-
jam a figyelmet a Közösségek
Hetére, mely idén május 2.
hetében (május 7–13.) kerül
megrendezésre. Önkormányza-
tok, egyesületek, kulturális
intézmények, egyházak, stb.
regisztrálhatnak valamilyen
közösségi rendezvénnyel erre a
hétre, csatlakozva az országos
rendezvénysorozathoz, mely a
közösségek fontosságára hívja
fel a figyelmet. A jelentkezési
határidő: 2018. április 13.

Idén is megrendezésre
kerül a tabi művelődési köz-
pontban a Színházterápiás
workshop (bemutató, műhely-
munka) gyermekeknek és fel-
nőtteknek, valamint elképze-
léseink szerint négy település
mutatkozik be az Értéktár
kiállításon a Közösségek He-
tén. Szeretettel várjuk az ér-

deklődőket az ingyenes prog-
ramokon!

Ezek a programok lehetővé
teszik az úgynevezett alulról
építkezést, a közösségi felelős-
ségvállalás és együttműködés
magasabb szintjének kialaku-
lását. A program elindítói,
támogatói szeretnék, ha az
emberek közötti bizalom erő-
södne hazánkban, ha összetar-
tóbb közösségek alkothatnák a
magyar társadalmat, és ha
nőne a veszélyeztetett társadal-
mi csoportok (szegények, idő-
sek, betegek, romák, stb.) irán-
ti szolidaritás.

Az egyik kedves oktatóm

gondolatait idézve kívánom,
hogy minél sikeresebb legyen
a közösségépítő folyamat.
Hozzon építő gondolatokat,
tetteket, megújulást, a közös-
ségi élmények örömét!

„ … az egyén magára
hagyatva nem életképes. Csak
abban a gondosan szőtt csa-
ládi és baráti, valamint társa-
dalmi hálóban, amelybe bele-
született, belenőtt, amellyel
együtt fejlődött, és mi felelő-
sek vagyunk ezért a minket
megtartó hálóért.” Mavers
Ildikó

Zichy Éva

Komoly nagyböjt
Nagyböjt kezdetén az Egyház a mulandóságra figyelmeztet

bennünket. A tavalyi virágvasárnap szentelt barkák elégetéséből
származó hamuval keresztet rajzolnak a homlokunkra:
„Emlékezz ember, porból lettél és porrá válsz!” 

Van, aki ismeri és várja hamvazószerdán vagy első nagyböjti
vasárnap ezt a figyelmeztető jelzést. Van, aki nem ért mindent
pontosan…

Az egyik falunkban már a templom előtt kérdezte tőlem egy
asszony:

– Ugye máma mise után hamvasztás is lesz?
– Az igazat megvallva, azt még nem próbáltam, úgy gondol-

tam, egyelőre ma még csak hamvazni fogok – válaszoltam neki,
de ahogy a szertartás után éreztem, megelégedett kedves hívünk
ezzel is nagyböjt elején. 

A somogyi végek egy másik falujában még katartikusabbnak,
megdöbbentőbbnek sikerült a megtérés fontosságára irányuló
figyelmeztetés. Mivel nem minden templomunkban marad virág-
vasárnapról barka, ezért a biztonság kedvéért magammal szok-
tam vinni egy kis hamut, hogy lehessen hamvazni ott is, ahol nem
készülnek rá. Jobb híján a miklósi sekrestyében csak egy üres
fornettis papírzacskót találtam, abba tettem  a „biztonsági tarta-
lékot”. Jó is volt az előrelátás, hiszen a másik faluban már
elkezdtem a szentmisét bemutatni, amikor eszembe jutott, hogy
ebben a templomban is hamvazni kellene mise végén, és nem
készítettek ki az oltárra hamut. Miközben a reverendazsebből
óvatosan előhúztam a fornettis staneclit, odasúgtam nyolcadikos
alkalmi ministránsomnak:

– Tedd ki ezt a hamut arra a kis tálkára légy szíves a hamva-
záshoz!

Majd hangosan folytattam:
– Uram irgalmazz! Uram irgalmazz! Krisztus kegyelmezz!

Krisztus kegyelmezz!
Fél szemmel látom, hogy kedves ministránsom keze remegni

kezd, arca sárgul, ahogy a hamut önti a kis tálkába. 
Mivel ráadásul még egy közelmúltban elhunyt testvérünkről is

megemlékeztünk azon a szentmisén, ez furcsa képzettársításokat
okozott. S mire a végén a dermedt szemű, holtsápadt ministrán-
som homlokára a hamvakkal komolyan felrajzoltam a kis keresz-
tet, tán mondanom se kellett volna: Emlékezz ember, porból vagy
és porrá válsz! A demonstráció nagyon hatott.

Szerencsére meg tudott kapaszkodni az oltár sarkában. A sek-
restyébe menet hátulról segítettem.

– Mi történt veled? Rosszul vagy?
– Atya, ez tényleg egy halott volt?

Imre atya

Nem vagy egyedül – a közösségek fontossága
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Ki ne ismerné ezt a szép dalt, amelyet már egészen kicsi kor-
ban – az óvodában – megtanulunk. Dallamvilága, szövege egy
tiszta, mély érzés közvetítője.

Igen, kit válasszak, s ha választottam: ki is tartsak mellette:
családot alapítva, együtt szeretetben, jóban, rosszban, egészség-
ben, betegségben.

2018 a Családok Éve. Ez jó alkalom arra, hogy átgondoljuk,
tudatosodjon mindnyájunkban a házasság, a család értékének
fontossága. Hiszen a társadalomban egyre jobban elterjed a pár-
kapcsolatok együttélési formája.

Mert mi is a család? Egy elégedett, harmonikus módon
együtt élő felnőttek és gyermekek közössége, melynek műkö-
déséhez elengedhetetlenül szükséges a családbarát értékrend, a
gyermekbarát szemlélet, a generációk közötti együttműködés,
és az élet szentségének tisztelete.

Fontos, hogy családunk milyen értékrend szerint, milyen
hagyományokat, szokásokat követve éli mindennapjait. Hiszen
gyermekeink ezt viszik, örökítik át a majdani családjukba.

Amikor felnőve társat választottam, egyértelmű volt szá-
momra, hogy a további életünket házasságban akarjuk leélni.
Mert a házasság legszentebb kapcsolat nő és férfi között. A sze-
retet, megbecsülés folyamata. Szövetség, amelyben megharco-
lunk magunkért, egymással, egymásért. Isten ajándéka, és egy-
ben nagy titok. Hozunk némi „használati utasítást” magunkkal,
de rajtunk múlik, hogyan tudjuk két ember elköteleződését csa-
láddá formálni. Hogyan készülünk a gyermekáldásra és miként
neveljük a ránk bízott gyermekeinket.

Öt nagyon fontos tulajdonság birtoklása segít bennünket a
házasság jó működéséhez. A motiváció, a megbocsátásra való
készség, a türelem, a hűség és a hit. Ne azért házasodjunk, hogy
kapjunk – helyette adjunk, győzzük le az önzésünket.
Törekedjünk a megbocsátásra a nekünk rendelt, nem mindig
tökéletes társunknál. A türelemnek sokszor híján vagyunk és
szeretnénk, ha minden azonnal jól működne, pedig a természet-
ben sem így van. Mennyi idő kell hozzá, hogy egy magból
kifejlődjön a növény! A kapcsolatnak ugyanígy időre van szük-
sége ahhoz, hogy kibontakozhasson. A hűség elengedhetetlen.
Hitünk pedig erőmerítés, bátorítás, amely segít a problémáink
megoldásában. 

Amikor egy férfi és egy nő saját elhatározásából elkötelezi
magát és házasságra lép, szövetséget köt egymás bátorítására,
segítésére és védelmére. Egy életen át erre törekszik. Mert, akik
fontosak számunkra, azokkal biztonságban, szeretetben kívá-
nunk élni, s ennek megteremtéséhez igyekszünk mindent meg-
tenni. 

Felelősek vagyunk azért is, hogy gyermekeink találkoznak-e
Istennel, tudják-e, hogy milyen vallásúak, ismerik-e hitük taní-
tását, s életre váltják-e azt?

Rajtunk múlik, hogy rácsodálkoznak-e, vagy felismerik és
értik a családok a házi áldást? 

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,
Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,

Hol Isten, ott szükség nincsen.
Nagy a felelősségünk! Tegyünk érte, hogy eszerint élő csa-

ládban éljünk!
H. I-né

Pusztaszemes

„Hát én immár kit válasszak?”

MAGVACSKA
Hittansarok

Alsósok: Mire emlékezünk nagyböjtben?  
1. Hány napig tart a Nagyböjt?
2. Mi a nagyböjt liturgikus színe:

fehér zöld piros     lila arany
3. Mit végeznek a hívő keresztény emberek nagyböjt péntek-

jein?
Szentségimádást Keresztutat     Körmenetet

4. Szeretnél segíteni Jézusnak? Keresd meg melyik út vezet
hozzá!

Felsősök
1. A böjt sokak számára azt jelenti,  hogy valamilyen ételt

nem esznek, vagy nem tévéznek. 
Van a böjtnek más módja is, amelyet megtehetsz. 
– Tartózkodj a dühtől és gyűlölettől! (Adj több szerete-
tet!)
– Tartózkodj a kesergéstől és panaszkodástól! (Idézd

fel magadban azt a jót, amit a környezetedtől kapsz!)
– Ne ítélj meg másokat! (Mit gondolsz Jézus elmarasz-

talna téged a hibáidért?)
2. Melyik szó betűit kevertük össze? Mit jelent a szó? 

PSISAÓ
3. Hány stációból áll a keresztúti ájtatosság?
4. Figyelmesen olvass! Megtudod, Isten szeretetét!

„Úgy szrteete Ietsn a vloigát, hogy eyszötlgüt Fáit atda
oda, hogy aki hisz bnnee, az el ne vszseen, hneam ökkröé
éejln.”

5. Vegyetek részt a keresztúti ájtatosságon!
H. I-né
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Miklósi és zicsi tüzérek
az I. világháborúban

Folytatjuk a múltkori számunkban megkezdett emlékezést
falvaink I. világháborús tüzéreiről. (A név után zárójelben a
születési időt és a lakóhelyet tüntettük fel, az életrajzok 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)                                                    

Asbóth János kőművesmester (1895, Zics) Bevonult 1916.
jan.-ban a 41-es tüzérezredhez Veszprémbe. Kiképzése után az
orosz harctérre került, ahol részt vett a K-galíciai és wolhyniai
harcokban. 1917. febr.-ban az olasz frontra vitték, ahol Trient
stb. környékén harcolt, majd 1918. ápr. 7-én Vittorio vidékén
megsebesült. A pótütegnél érte az összeomlás. Kitüntetései: Br.,
K.cs.k. és H.e.é.

Gerbovits János kisbirtokos
(1896, Zics) bevonult 1916. jan. 15-
én a 17. h. gy. ezredhez Székes-
fehérvárra. 1916. jún.-ban az orosz
harctérre került Luck környékére.
Ezután Gyergyószentmiklósra, majd
a Tölgyesi-szoroshoz került, 1916.
szept. 8-án román hadifogságba
esett. 1918. márc.-ban került haza, az
1-es tüzérekhez vonult be Budapest-
re. 1918. aug.-ban az olasz harctérre
vitték, ahol a Hétközség fennsíkon
küzdött. 1918. nov. 3-án olasz hadi-
fogságba esett, ahonnan 1919. novemberében jött haza. A K. cs.
k. és H. e. é. tulajdonosa.

Kocsics József vitéz, földbirto-
kos, szakaszvezető (1897, Zics)
Bevonult 1915. okt.-ben a 7. honv.
táb. ágyúsezredhez Veszprémbe.
1915. dec.-ben kikerült az orosz
harctérre s ott az 5/38. honv. táb.
ágyúsezred kötelékében Bucsacstól
részt vett a galíciai és bukovinai
harcokban. 1916-ban végig küzdöt-
te a Brussilow-féle offenzíva ellen-
támadásait, majd az 1917. évi utol-
só ún. Kerenszky-féle offenzíva
kivédését. 1917. nov.-ben az olasz
hadszíntérre irányították, ahol az assiagói, a Hétközség fennsí-
kon folyt m. grappai, m. tombai, m. alessi, m. assalóc, m. cis-
monei stb. csatákat harcolta végig az összeomlásig. Kitünte-
tései: O1; O2; Br.; vas érd. ker. a
vitézi érem szalaggal; K. cs. k.; Seb.
é. 2 sávval és a H. e. é. karddal és
sisakkal. 1923. máj.-ban vitézzé
avattatott. 

Hesz Menyhért gazdálkodó, tűz-
mester (1888, Miklósi) Tényleges
katonai szolgálatra 1909. okt.-ben
vonult be a 10. k. tábori tüzérezred-
hez Budapestre. 1910. jan.-ban mint
családfenntartót felmentették. 1914.
júl. 27-én ismét anyaezredéhez
vonult be és lekerült a szerb harctér-
re. Ott részt vett a klenáki és sabáci

harcokban. 1914. aug. 31-én az orosz hadszíntérre vitték, ahol a
galíciai és orosz-lengyelországi harcokban küzdött 1915. jan.-
ig, amikor megbetegedett. 1916. máj.-tól ismét az orosz fronton
harcolt Bucsacs vidékén. 1916. szept.-ben az 1. honvéd tüzérez-
redhez helyezték át Bukovinába és utána Toporoutz, Rarance
stb. vidékén küzdött az orosz fegyverszünetig. 1918. ápr.-tól az
olasz hadszíntéren találjuk, az összeomlásig, amikor hadifog-
ságba esett, ahonnan 1919. okt. 13-án került haza. Kitüntetései:
Br. 2-szer, és K. cs. k. – Feleségének testvére Sikentanz József,
mint 17-es honvéd népf. 1918. máj.-ban hősi halált halt.

Lajos József vármegyei útkaparó,
tizedes (1884, Zics) Tényleges kato-
nai szolgálatra 1905. aug. 1-én
vonult be a 10. tüzérezredhez Buda-
pestre. Leszerelt 1908-ban, mint
főtüzér. 1914. júl. 27-én ismét anya-
ezredéhez vonult be. Lekerült a szerb
harctérre s ott részt vett a sabáci har-
cokban, majd az orosz hadszíntéren
küzdött Kelet-Galíciában, a Kár-
pátokban, Orosz-Lengyelországban,
Bukovinában és Wolhyniában. 1918.
jan.-tól az olasz harctéren találjuk a
piavei és montelloi csatákban az
összeomlásig. Kitüntetései: Br. 2-szer; K. cs. k.; Seb. é. és H.
e. é. 

Müller József kőművesmester,
főtüzér (1884, Miklósi) Tényleges
katonai szolgálatra 1906. aug. 1-én
vonult be a 10-es tüzérezredhez
Budapestre. Leszerelt 1908. okt.-ben.
1914. júl. 27-én a 31-es tüzérezred-
hez vonult be. Rövidesen a szerb
harctérre került, s ott részt vett a sabá-
ci harcokban. Ezután az orosz had-
színtéren küzdött Kelet-Galíciában
stb., majd Csernowic stb. környékén.
Kitüntetései: Br. 2-szer.

Steinbacher Lőrinc gazdálkodó
(1893, Miklósi) Bevonult 1914. aug.-ban a 11. k. tüzérezredhez
Budapestre. Okt. 15-én az orosz harctérre vitték. Chirowtól
kezdve részt vett csapattestének a harcaiban 1915. jún. 25-ig.
Ezután a 32. k. tüzérdandár parancsnoksághoz vezényelték és
mint telefonista az orosz fegyverszünetig küzdött az orosz-len-
gyelországi, kelet-galíciai, wolhyniai és bukovinai harcokban.
1918. márc.-tól az összeomlásig az olasz hadszíntéren találjuk a
feltrei és egyéb harcokban. Kitüntetései: Vasérd. ker. a vit. é.
szalaggal és K. cs. k. Feleségének a testvére: Steinbacher János
az orosz fronton hősi halált halt.

Steinbacher Márton gazdálkodó, tizedes (1899, Miklósi)
Bevonult 1917. márc. 10-én a 31. k. táb. tarackos tüzérezredhez
Budapestre. 1917. jún. 16-án a román hadszíntérre vezényelték
ezredének mérőszázadához Hágótőalja vidékére. A román fron-
ton egészen a fegyverszünetig harcolt. Később az olasz had-
színtéren a Montello, Piave di Soligetto stb. vidékén küzdött
1918. okt.-ig. Kitüntetései: Br. és K. cs. k.

Szerk.
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KERESZTELÉS

Az elmúlt negyedévben keresztelés a területünkön nem
volt.

ESKÜVŐ

Törökkoppányi plébánia területén: Ginder Tamás és Veres
Kinga a somogydöröcskei templomban okt. 14-én szentségi
házasságot kötöttek.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Ács Gyula (87 é. – nov.
22.) (Törökkoppány); Cseh Rudolf (78 é. – dec. 4.)
(Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Schutzbach Márton (44 é. – okt.
4.) (Zics); Darázs Mária (86 é. – okt. 19.) (Miklósi); özv.
Hoffman Istvánné sz. Tölgyesi Margit (85 é. – dec. 15.)
(Zics),
Kapolyi plébánia területén: özv. Papszt Lajosné sz. Huszár
Julianna (94 é. – okt. 14.) (Somogymeggyes); Erdős Lajos
(86 é. – nov. 8.) (Kereki); Juhász Istvánné sz. Ferenczi
Terézia (65 é. – dec. 4.) (Kereki); Molnár József (49 é. – dec.
16.) (Pusztaszemes) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2017. IV. negyedév

Maurer Teodóra, Kára
szülötte karácsonyra
ismét meglepett

bennünket egy új könyvével.
A Szántódon élő német nyelv-
tanár, könyvtáros igen aktív
irodalmi és helytörténeti mun-
kásságot folytat. A Somogy
Megyei Honismereti Egye-
sület tagjaként sokat tesz egy-
kori és jelenlegi lakóhelye
környékének ismertté válásá-
ért. 

Szerteágazó válogatás a
2016-ban megjelent Mozaikok
Teodórától kötete is, amely-
ből versekben és prózákban
elbeszélve sok mindent meg-
tudhatunk a szerzőről a gyer-
mekkortól a felnőtté válásig,
szüleitől a barátokig. 

Mostani kötetének a Lélek-
simogató címet adta. Aki kéz-
be veszi, az elmúlt néhány
esztendő irodalmi csokrát for-
gathatja. Verseket hitről, sze-
retetről, lélekről, őszinte
vágyról, hogy „lélekdonorrá”
válhasson. 

Egészen tiszta, valameny-
nyiünknek szóló intelme
egyik  töredékében: Isten
megszólít téged,/ hogy tegyél
ma valami jót./ Tedd meg
tehát ma!/ Hátha holnap/ sem
lesz több időd/ vagy Isten/
nem hív téged többé.

Öt fő fejezetre tagolódik a
kis könyv: A lélekkel kapcso-
latos szólásgyűjtemény után a

Tiszta lelkek a világ szépségé-
re őszinte, szinte gyermeki
rácsodálkozással írt versek-
kel, rövid kárai történetekkel
fiatalkori emlékeket idéz. A
Lelkünk sokszínűsége is sze-
mélyes kötődésű, családról,
csalódásról, temetőjárás kap-
csán az ősök tiszteletéről, sze-
retetéről szól. A Lírai érzel-
mek Szántód szülöttének,
Tüskés Tibornak emlékét
ápolja, amelyért oly sokat tett
és tesz Maurer Teodóra. De
tisztelgés e fejezet nagy pél-
daképeknek tekintett költők –
József Attila, Arany János,
Tompa Mihály, Ady Endre,
Rainer Maria Rilke – előtt is.
Szeretem Szántódot kis bemu-
tató sétával kezdődik, hiszen
az ott eltöltött évtizedek már
meghallatják vele a „múlt sza-
vát”. Majd ismét jönnek a ver-
sek, hangulatok a szántódi
keresztről, Szent Kristófról,
platánsorról, a Balaton vará-
zsáról. Kicsit rendhagyó az
utolsó fejezet, a Magamról
mások, hiszen sok esetben
nem is a nyilvánosság számá-
ra írt leveleket, gratulációkat,
méltatásokat tesz közkinccsé,
a szerző „lelkét simogató”
sorokat. Így válik mégis tel-
jessé a kötet, hiszen ahogy a
szeretetünk a visszasugárzás,
viszontszeretet által képes
növekedni, a léleksimogatá-
sunk is mások megbecsülésé-
ből veheti erejét.

Gárdonyi Gézát idézi mél-
tatásában dr. Vértes László
orvos: „A művészetek közt
csak az íróművészet az,
amelynek fő feladata, hogy
eszmekincseket váltson köz-
kincsekké.”

A közkincs gyarapításában
áldozatvállalásaival is élen jár
Maurer Teodóra. Több köny-
vét nem csak ő írja és szer-
keszti, de a kiadás megszerve-
zését és költségeinek előte-
remtését is maga végzi.

Szerk.

A meghallgatott ima
Erőt kértem az Úrtól,

s Ő nehézségeket adott,
melyeken megedződhettem.

Bölcsességért imádkoztam,
és problémákat adott,
melyeket megtanultam megoldani.

Előmenetelt óhajtottam,
gondolkodó agyat és testi erőt kaptam, 
hogy dolgozzam.

Kértem bátorságot,
és Isten veszélyeket adott,
melyeket legyőztem.

Áhítottam, hogy szeretni tudjak,
és kaptam az Úrtól bajbajutott
embereket, akiken segítsek.

Kegyes jóindulata helyett
alkalmakat kaptam a jóra.

Semmit nem kaptam, amit kértem,
és mindent megkaptam, 
amire szükségem volt.

Imádságom meghallgatásra talált.
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