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Alapításának 25. évfor-
dulóját ünnepelte a
Kaposvári Egyházme-

gye május 26-án a püspöki
székhelyünkön. Az ünnepi
szentmise kezdetén felolvas-
ták Ferenc pápa levelét,
amelyben jókívánságait küld-

te, hálát adott az elmúlt ne-
gyed századért, és megújulás-
ra buzdította az egyházme-
gyét, hogy váljon a missziós
küldetés központjává. A jubi-
leumi mise főcelebránsa dr.
Erdő Péter bíboros, prímás
volt. 

1993-ban II. János Pál pápa
a hajdani nagy Veszprémi
Egyházmegye déli – a Bala-
tontól a Dráváig húzódó –
részét kaposvári központtal új
egyházmegyévé szervezte. Az
ünnepségen Varga László me-
gyés püspökünk mellett ott
volt Balás Béla első püspö-
künk is, akinek az egyházme-
gye szervezése, intézmény-
rendszerének kialakítása és
megszilárdítása jutott egész-
ségőrlő feladatául. Az ünnep-
ségen emlékplakettet vehetett
át hosszú, hűséges szolgálatá-
ért. 

A jubileumi szentmise

azért is válik különös fontos-
ságúvá, mert ekkor hirdette és
ünnepélyesen meg is nyitotta
a kaposvári egyházmegyei
zsinatot Varga László püspök
atya. A zsinat megfogalmazott
célja a kapcsolatteremtés, a
párbeszéd, elméletek helyett

az együttműködés a II. vatiká-
ni zsinat szellemében. 

Délután több helyszínen
változatos programokkal vár-
ták a híveket és az érdeklődő-
ket minden korosztályból.
Sok családi program, játék
mellett a katolikus iskola tor-
natermében helyi katolikus
közösségek mutatkoztak be.
Megismerhették az érdeklő-
dők, hogy mit is jelent egy
Kolping iskola, milyen vidá-
mak az Antiochia közösségek,
de a „hivatás sarokban” lehe-
tőséget teremtettek papokkal,
szerzetesekkel, szerzetesnő-
vérekkel való találkozásra,
beszélgetésre is. Párhuza-
mosan az egyik osztályterem-
ben ifjúsági fórumot tartottak
a párkapcsolatokról, életveze-
tésről. Egy-egy házaspár be-
vezető gondolatai után a fiata-
lok kiscsoportos beszélgeté-

sek során oszthatták meg egy-
mással gondolataikat a szakí-
tásról és az újrakezdésről.

A Kaposvári Egyetem kul-
turális központjában adták elő
a „Jó pásztor – in memoriam
Brenner János” musicalt. A
zenés darabban az 1957-ben
vértanúhalált halt Brenner
János atya életét dolgozta fel
Iváncsits Tamás bólyi kántor
és hittanár. Nem csak Kapos-
vár ünnepelt azon a szomba-
ton. 

Szerk.

25 ÉVES AZ EGYHÁZMEGYÉNK

Fotók: A Kaposvári Egyházmegye honlapjáról



2018/22

Az idén április 8-án, a húsvét utáni első vasárnapon tartották
meg az országgyűlési választásokat. Az irgalmasság vasárnap-
jának nevezik a katolikus egyházban II. János Pál rendelkezése
óta ezt a napot. 

A választások közeledtével a kampány nagyon eldurvult. A
„sárdobálások”, rágalmazások, a politika mocskához tartoznak,
de most különösen élesen megnyilvánultak. Nagy volt a tét,
külföldi befolyásolásnak is tanúi lehettünk. Sokan megértették,
hogy a politika sohasem „feddhetetlen”, néha bizony a kisebb
rosszat kell választanunk, de semmiképpen nem mondhatunk le
a jövőt befolyásoló jogunkról.

A tét tényleg óriási volt: magyarságunk megőrzése, vagy az
európainak nevezett, nyugat-európai beolvadás, a hazátlanítás.
Volt olyan ellenzéki képviselő, aki a nyilvánosság előtt hirdet-
te, hogy „az ördöggel is kész lepaktálni, csakhogy megdöntsék
a kormányt”. Később bevallotta, hogy nagy anarchia lenne Ma-
gyarországon, ha sikerülne a tervük, s ők győznének. 

A vasárnapi szentmisék végén a magyar emberek józanul mér-
legelő döntéséért könyörögtünk. „Sokak Istentől való elfordulása
ellenére irgalmazzon hazánknak az Úr, világosítsa meg az állam-
polgárok értelmét és lelkiismeretét, hogy olyan vezetőket válasz-
szon hazánk élére, akiknek célja a nép szolgálata, hazánk megvé-
dése, a keresztény értékek védelme.” Majd elénekeltük a Bol-
dogasszony anyánk kezdetű ősi magyar himnuszunkat.

A média által sulykolt ellenzéki többlet ellenére hatalmas
részvételi arányban szavazott a nép, s megerősítette, hogy nincs
szükségünk a magyarságunkat veszélyeztető migráns tömegek-
re, a külföldi manipulációknak, az iszlám hódításnak ellent kell
állnunk.

A korábbiakhoz hasonlóan most is közöljük az országgyűlé-
si választások eredményeit falvainkban. Mindenhol 60% fölött
volt a részvételi arány, Szorosadon és Pusztaszemesen 70% föl-
ötti. Mindegyik falunkban az emberek többsége a
FIDESZ–KDNP-nek szavazott ismételten bizalmat.

ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSOK 2018.

Zsoldos Imre SVD:

Optimizmus
Számold a sok áldást, ne a kereszteket,
busás nyereséged, ne ami elveszett.
Bajod bár volt elég, bőven volt örömed.
Számold jó barátaid, ne az ellenséged.
Fanyar fintor helyett az arcod nevetett.
Gyakran voltál hős, bátor, nem félős, ijedt.
Sovány évek helyett nézd a kövéreket.
Feledd rossz tetteid, örülj sikereidnek.
Dárius kincsénél drágább egészséged.
Isten az otthonod, várad, menedéked.

Eredmények

Település Névjegyzékben Szavazáson FIDESZ–KDNP JOBBIK MSZP–EGYÜTT
szereplők száma megjelentek  

száma

Miklósi 170 117 (68,82%) 78 26 9  
Kapoly 522 318 (60,92%) 187 51 60  
Kára 43 27 (62,79%) 17 7 2  
Kereki 432 302 (69,91%) 164 69 51  
Pusztaszemes 305 214 (70,63%) 116 32 52
Somogydöröcske 119 78 (65,55%) 35 18 19
Somogyegres 155 89 (57,42%) 57 12 16
Somogymeggyes 392 227 (57,91%) 130 55 34
Szorosad 77 60 (77,92%) 29 11 19
Törökkoppány 295 188 (63,73%) 94 43 42
Zics 273 177 (64,84%) 123 21 19
Összesen: 2783 1797 (64,57%) 1030 345 323

04. számú országgyűlési egyéni választókerületi eredmények – Siófok

OGY. képviselő jelölt neve Párt megnevezése Elért szavazatok száma

Witzmann Mihály FIDESZ–KDNP 22920  (51,11%)  
Dr. Magyar György MSZP–PÁRBESZÉD  11221  (25,02%)  
Potocskáné  Kőrösi Anita JOBBIK 8635  (19,25%)  
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Korán kezdődött a szombati nap. Az önkormányzat dolgozói
pénteken minden hozzávalót előkészítettek és indulhatott a
munka.

Az egykori iskolában működő könyvtár néhány órára ismét
tanoda lett. Gerbovits Teréz könyvtáros volt a vendéglátó. A
„véndiákok” Gerbovits Jutka telefonos, szívélyes meghívására
sorra érkeztek. Az 1968-ban végzettek 50 éves találkozójukat
tartották, de velük ünnepeltek az 1961–64 között a zicsi iskolá-
ban tanultak is. Ki közelről, ki távolról jött, és hamarosan az
emlékezet szárnyán visszarepültünk a múltba. Volt miről
beszélni és az idő gyorsan szaladt.

A temetőben 11 órakor kezdődött a ravatalozó megszen-
telése. Szép számban jelentek meg a falu lakói és a „hazaláto-
gatók” is ezen az eseményen. A szertartást Molnár Ákos
diakónus vezette, Zichy Éva szép énekével és dr. Szabó László
tabi orvos gitárjátékával tette meghitté. A szentelés után
megemlékeztek a temetőben nyugvó egykori tanárokról:
megkoszorúzták Czene József igazgató, Egyed Lajos tanár és a
közelmúltban elhunyt Mester Gáborné tanárnő sírját. 

Déli 12 órakor Fenyves Mária Annunciáta a kultúrházban
megnyitotta a Zichy Mihály-kiállítást, amelynek előkészí-
tésében Maurer Szilárd is tevékeny részt vállalt. Első alkalom-
mal járt nálunk a festő életútját követő tárlat. Joggal érezhetjük
egy kicsit magunkénak a világhírű festőt, hiszen szülei a temp-
lomunk kriptájában nyugszanak.

Elkészült az ebéd, megtelt a kultúrház és a felállított sátor is.
Az önkormányzat nemcsak az osztálytalálkozók tagjait
vendégelte meg, de minden osztály kapott egy-egy tortát is. A
falu fiataljainak köszönjük a felszolgálást!

A „Köszörűsök terén” felállított ugrálóvár, csúszda várta a
gyerekeket. Az orvosi rendelőben véradást rendeztek. Akik
egész napra tervezték az ittlétet, a délutáni kulturális program-

ban láthatták a törökkoppányi óvodásokat, a tamási Musette
Harmonika Együttest, a kaposvári Megarox Társulatot és a
kapolyi néptánc csoportot. Hargitai Lászlóné, Ginder Sándorné
és Csontos Angéla éjszakába nyúlóan sütötték a lángost, sokak
örömére. Este bál várta a mulatni vágyókat, ahol a Roll-ex
zenekar szolgáltatta a zenét.

Az országos Közösségek Hete programsorozathoz Zics is
csatlakozott. Örömteli, hogy a jó cél érdekében a falu lakói
megmozdíthatók. Emberi kicsinyességen felül tudnak emelked-

ni és Zics múltját nem meghazudtolva, vállalják a jelen kihívá-
sait. Kisgyermekek, fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok tudnak
együtt dolgozni és szép dolgokat elérni. Ez az igazi öröm szá-
momra, amiért érdemes dolgozni. A teljesség igénye nélkül
szeretnék köszönetet mondani a nap sikeréhez hozzájárulóknak:
a Karádi Vadásztársaságnak, Ágh János bábonymegyeri
gazdálkodónak, a tabi szakácsnőknek és a segítő személyzetnek
(Hofman Ferenc Jánosné, Geréb Éva, Veiszmandl Katalin,
Speri Zoltán, Gerics Zoltán és Süle Zoltán),  Hranyczka László
vállalkozónak, a ravatalozó építőjének és segítőinek, a Zicsi
Szorgos Kezek Szociális Szövetkezetnek, Horváth József falu-
gondnoknak, Horváth Tamás alpolgármesternek, valamint az
önkormányzat minden dolgozójának. Köszönet azért az 50.000
Ft-ért, melyet Gerbovits Jutka gyűjtött az önkéntes felajánlók-
tól! Találkozzunk jövőre is!

Nagy Jenő Józsefné
polgármester asszony

Zicsi Falunap
Az önkormányzatok szorosabb költségvetése miatt több

felé leépülőben vannak a falunapok. Pedig közösségterem-
tő, építő találkozások ezek, s sajnálatra méltó, ha fedezet,
vagy érdeklődés hiánya miatt megszűnnének. Örömmel
tudósítunk a zicsiek lankadatlan szervezéséről, a május 12-
én megrendezett falunapjukról azért is, mert a sokszínű
programukba „belefért” még a felújított ravatalozójuk
szentelése is.  A szeretteinktől való búcsúzás helye, annak
állapota „hitjelző” is.

Fotók: Gerbovits Judit
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Ezt vallotta, választotta jel-
mondatává Brenner János vér-
tanú pap, akit 2018. május 1-
jén avattak boldoggá Szom-
bathelyen az Emlékmű-dom-
bon hívek tízezrei jelenlé-
tében.

Amikor egy március végi
szentmisén Imre atya tájékoz-
tatta a híveket, hogy zarán-
doklatot szerveznek erre az

egyházi ünnepre, azonnal
éreztem, hogy el kell men-
nem. Ahogy közeledett az
időpont, egyre többet gondol-
tam a zarándoklatra. Ada-

tokat kerestem Brenner János
életéről, egyházi munkájáról,
arról a töretlen hitről, ember-
szeretetről, áldozatkészségről,
amit a róla szóló dokumen-
tumokból megtudtam. Az
utazás reggelén nagy vára-
kozással szálltam fel a buszra.
Több településről jöttek szá-
momra ismeretlen, de még-
sem idegen emberek. Robo-

gott a busz, s ahogy fogytak a
kilométerek, úgy csendesültek
el az utazók. Az elmélkedést,
csendes befelé figyelést Ákos
atya Brenner Jánosról szóló

élettörténete, a ró-
zsafüzér közös imá-
ja, és az éneklés
tette meghitté. A
helyszínre meg-
érkezve elfoglaltuk
helyünket a tömeg-
ben. Amerre a szem
ellátott, a dombol-
dalra igyekvő za-
rándokok sora, em-
berek áradata, gye-
rekek, fiatalok,
idősebbek össze-
függő tömege érke-
zett fegyelmezett
várakozással. Az
Em-lékmű-dombon
összegyűlt közel
húszezer ember
énekkel, imával
várta a szentmisét. Amikor
nagyon sok ember összegy-
űlik, és közösen imádkozunk,
az elképesztően erős élmény.
Ezt itt mindannyian átélhet-
tük. A szentmise előtt és alatt
lehetőség volt a gyónásra és
szentáldozásra. A latin nyelvű
szentmise főcelebránsa An-
gelo Amato bíboros, szónoka
Erdő Péter bíboros, prímás
volt. Felemelő érzés egy több
mint 2 órás misén a zarándo-

kok közös imája, éneklése. A
szertartás a pápai és a magyar
himnusszal zárult.

A mise után a székesegy-
házba mentünk, ahol a Szent
Kivirin-oltáron kerültek kihe-
lyezésre Brenner János földi
maradványai. A templom előtt
sokan várakoztak, hogy tiszte-
leghessenek az ereklye előtt.
Különös érzés volt látni azt a
bizonyítékot, amely közel 61
éve tanúskodik a kegyetlen
gyilkosságról. Tanúbizonyság
ez  arról, hogy „a jó pásztor
életét adja juhaiért”. Brenner
János ezt tette: életét adta egy
nem létező betegért, életét
adta hivatásáért, Krisztusért.

Ezek a gondolatok foglal-
koztattak a hazafelé vezető
úton. Kis kitérővel még a
híres román kori jáki templo-
mot is meglátogattuk.

Erre a zarándoklatra kérni
indultam. A kérés számomra
nagyon fontos volt, de mi
ahhoz képest, amit Brenner
János atya boldoggá avatásán
megtapasztaltam elszántság-
ban, érzésben, felelősségben,
önfeláldozásban, a hitem
megerősödésében.

Ez a megtapasztalás erősí-
tett meg a saját kérésem telje-
sülésének bizodalmában is.
Hiszen: „Az istenszeretőknek
minden a javukra válik”.

Hekeli Imréné
Pusztaszemes

Zarándokok a szombathelyi székesegyház előtt

„Az istenszeretőknek minden a javukra válik”
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Körzetünkben június 16-án, az iskolai ballagások napjá-
nak délutánján rendeztük meg Törökkoppányban a bér-
málást. Egy éve kinevezett megyés püspökünk, Varga

László atya szeretne az egyházmegye minden településére
minél előbb ellátogatni, ezért lehetőségei szerint valamennyi
bérmálást maga végzi. Így kaptuk a szombat délutáni időpontot.
Szerencsére a nyári hőség nem tombolt, s a napok óta rendsze-
ressé váló viharok is aznap elkerültek bennünket. 

Nagy történelmi múltú, ősi templomunkat nagyon szépen
feldíszítve találták a jeles eseményen részt vevők. Harangzúgás
közepette vonult be a püspök atya a keresztvivő ministráns, a
helyi két szerzetes pap és Györffy Sándor kisbári plébános atya
kíséretében. A kántori teendőket Ákos testvér látta el, a zömé-
ben pedagógusokból álló kórust Kuruczné Forró Katalin vezet-
te. A bérmálkozók nevében Kimmel Fanni és Orsós Dávid
köszöntötte a főpásztort.

A püspök atya, hamar a lényegre tért. Miért is küldte el a
Mennyei Atya a Szentlelket? Azért, hogy már ne önmagunknak
éljünk. A Szentlélek nem megfoghatatlan távoli dolog, hanem sze-
mély, akivel kapcsolatot alakíthatunk ki. Döbbenjünk rá, hogy a
lélek ajándékait azért kapjuk, hogy mások javát szolgáljuk.

A lelki adományok sokfélék lehetnek. Meg kell találnunk a
személy szerint nekünk szántat. Ehhez meg kell tanulnunk
egyre jobban figyelni Istenre, ami a mai korunkban nem is
olyan könnyű. Hiszen a zaj diktatúrájában élünk, s itt kell
nekünk meghallanunk a csend szavát. Hiszen Isten a csend
barátja…

Bárcsak minél többen megértenék a lényeget. Isten országá-
nak építésére hív bennünket Jézus. Velünk együtt, minket fel-
használva akarja tenni a jót a világban. A jövő keresztényein
keresztül is meg akar nyilvánulni Isten szeretete. Még ha „mus-
tármagnyi” is a hitünk, az Istenre hagyatkozás csodálatosan
kibontakoztathatja.

A közelmúltban megtartott lengyelországi lednicai ifjúsági
találkozón minden fiatal kapott egy tükröt. A résztvevők először
nem értették, hogy miért, aztán észrevették, hogy a tükör üve-
gébe Jézus arca van begravírozva. Felismerhető bennem
Krisztus arca? Beszédem, gondolkodásom, viselkedésem, mun-
kám, mennyire tükrözi Krisztushoz tartozásomat, azaz keresz-
tény voltomat? A kereszténység jövőjét ifjaink hordozzák.
Adjon erőt nekik a Szentlélek, hogy tényleg hordozzák!

Jenő József
prior atya

B é r m á l k o z t a k
(Zárójelben választott bérma-
nevük olvasható) Törökkop-
pányból: Balogh Lea Daniella
(Paula), Tálos Melánia (Bor-
bála), Szorosadról: Knébel
Anna Erzsébet (Angéla), Mik-
lósiból: Bőhm Ivett Katalin
(Rita), Polgár Hanna (Kinga),
Steinbacher Dorina (Rita),
Kárából: Hirt Bettina Petra
(Anna), Simon Roland (Ru-
dolf), Ster Stefánia (Paula),
Zicsről: Giay Gréta (Róza),
Somogymeggyesről: Horváth
Richárd Márk (Róbert), Kop-
pányszántóról: Kimmel Fanni
Sára (Ágota), Értényből: Hor-
váth Kitti (Terézia), Orsós
Dávid Mátyás (Alajos), Orsós Szilvia (Lúcia), Orsós Vivien (Ágnes), Szabó Terézia (Anna), Ignác Anna (Gabriella), Orsós Péter
(László), Dombóvárról: Kuti Dominik Mario (Domonkos).

„Életünk hitelességét Isten szeretetére adott válaszunk adja”
BÉRMÁLÁS

Fotók: Zoltán Péter
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2018 márciusában részt vettünk a Könyvtár – Internet –
Egészség programban. A gyerekek a „Legdrágább kincsem az
egészségem” témakörű pályázaton indulhattak. Nagyon jó raj-
zok készültek, amelyeket az önkormányzat ajándékkal jutalma-
zott.

Március 24-én ugyancsak az önkormányzat segítségével
húsvéti kézműves foglalkozást tartottunk. Nagy örömmel
készítették a gyerekek a díszeket; a legkisebbek húsvéti figurá-
kat színeztek, majd az így elkészült alkotásokat hazavihették. 

Április 14-én a Költészet Napja alkalmából versmondó ver-
senyt rendeztünk, ahol a gyerekek kedvenc verseiket szavalhat-
ták el. Nagyon ügyes volt minden résztvevő, ezért könyvjutal-
makat vehettek át Nagy Jenőné polgármestertől.

Gerbovits Teréz
Zics

MAGVACSKA
Hittansarok

Alsósok:

1. Mit ünneplünk húsvét után 50 nappal?
2. Hány napos ez az ünnep?
3. Ki a három Isteni személy?
4. A harmadik személyt mi jelképezi?
5. Mivel jelezzük a templomban, hogy jelen van a harmadik

személy?
6. Ha betűrendbe állítod a következő kifejezéseket, a záróje-

les  betűket  összeolvasva  a 7 ajándékon kívül megkapod
az ünnep nevét is!

tudomány  ( D )     jámborság ( K )          bölcsesség ( P )

Istenfélelem ( N )   lelkierősség ( S )         értelem ( Ü )

jó tanács ( Ö )     

Felsősök:  

1. Mit ünneplünk pünkösdkor?

2. Milyen formában jön el a Szentlélek?

3. Hogyan szoktuk ábrázolni? 

4. Számozd meg az alábbi mondatokat a történések
sorredjének megfelelően!  

Tovább már nem féltek, hanem bátran hirdetni kezdték,
amit láttak és hallottak: Jézust és az Ő feltámadását.

Amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra, mindnyá-
jan megváltoztak.

A Szentlélek azért jött el, hogy a világ végéig az Egyház
éltető lelke legyen.

Megértették Jézus szavait és tetteit.

Öröm töltötte el őket.

5. Kiben tudnak kibontakozni a Lélek ajándékai? (tudomány,
jámborság, bölcsesség, lelkierősség, értelem, jó tanács,
Istenfélelem)

H-né

Félreértett fohász
Keresztény hitünk jelzése, mutatója, hogy templomaink gon-

dozásában, szépítésében mennyire veszünk részt. Sajnálatos,
hogy a templomdíszítésben serénykedő asszonyok száma fogy. S
akik szívügyüknek érzik Isten háza környezetének gondozását, a
takarítást, a virágokkal való díszítést, egyre nagyobb terhet
kénytelenek vállalni.

Persze, ha az ember a templom csendjében egyedül marad,
könnyen felsóhajt, szóba áll az Úrral.

– Jaj, hát egyedül kell mindent csinálnom? De jó lenne egy kis
segítség Uram! 

Pusztaszemesen az idén tavasszal a csendes fohászra hangos
válasz érkezett:

– Miben segíthetünk?
Nem káprázat, nem hallucináció. Érthető férfihang megtöri a

templom csendjét. Ideges körbenézés: sehol senki. Újra szól a
titokzatos idegen, most másik hangon:

– Tessék mondani, miben segíthetünk?
Talán az lett hirtelen gyanús, hogy az imádkozó ember az

Úrral leggyakrabban tegező viszonyban áll. Újabb körbenézés –
sehol senki. A hang mintha elölről, egészen lentről szólna.
Persze, a mobiltelefon!

A kötény zsebébe rejtve a vázák rendezésekor valahogy meg-
nyomódott a gyorssegély hívó gomb. Ideges kapkodás, elnézést,
téves hívás!

A központban már talán be is mérték a hívó koordinátáit. Jaj,
csak nehogy szirénázva jöjjenek a rendőrök a templomba! 

– Ezzel a pár szál virággal magam is bírok Uram…

Imre atya

Rendezvények
a zicsi könyvtárban
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Mexikó-puszta
MÚLTIDÉZŐ

Somogymeggyes közelében, de már az andocsi határban
található Mexikó-puszta. Sokáig nagy talány volt szá-
munkra, hogy az amerikai földrész távoli országának

neve mit keres Somogyban. Ráadásul nem is egyedülálló ez a
helynév hazánkban, hiszen Kapospula külterületén, illetve
Győr-Moson-Sopron megyében, valamint Esztergom és Dobo-
gókő mellett is találunk egy-egy Mexikó-pusztát. 

Amikor a somogymeggyesi templom kisebbik harangját
javítottuk, lejegyeztük annak feliratát. A palástján ez olvasható:
Mekszikó-pusztai hívek épülésére készíttette báró Hornig
Károly veszprémi püspök. Az alsó pártázaton: Öntötte Tóth
Árpád Veszprémben, 1898.

Ezek szerint a Mexikó (Mekszikó)-puszta már ezen a néven
szerepelt a 19. század végén, s ezen a pusztán, kis haranglábon
hívta imádságra a népet a veszprémi püspök által adományozott
harang eredetileg. Ez azért is jelentős, mert az andocsi plébánia
Historia Domusában (Háztörténetében) 1927-ben a ferences
krónikaíró egy népi névmagyarázattal próbálta Mexikó-puszta
néveredetét megindokolni. Egy török hódoltság idején elpusz-
tult ősi falu – Köp – helyétől párszáz lépésnyire épült a veszp-
rémi püspökség által bírt Mexicó-puszta, amelynek eredeti neve
Köpi-puszta volt; azonban a tanyáról felfogadott cselédek
állandóan megszöktek – így kapta későbben a „Megszökő”
majd Mexikó-puszta nevet.

Ezt a névmagyarázatot a Száz magyar falu könyvesháza
sorozatban, 2000-ben megjelent Andocs kötet is közli. 

Igencsak erőltetett ez az indoklás már csak az említett harang
alig 30 évvel korábbi felirata miatt is. Régi térképeket nézve
kiderül, hogy a Köpnél mindenképpen északabbra levő
Mexikónak nyoma sincs még az 1858-as kataszteri térképen
sem. Tehát Mexikó-puszta alapítása a 19. század 2. harmada
utánig megy csak vissza. A régi egyházi névtárakat (Schematis-
musokat) és összeírásokat lapozgatva, a népességi adatok válto-
zását is nyomon követhetjük. A Veszprémi Érseki Levéltárban
őrzött, a veszprémi püspök kegyurasága alatt álló andocsi plé-
bánia jövedelmei és kiadása 1896. szerint Mekszikó-puszta
katolikus híveinek száma 27. 

A Veszprémi Egyházmegye 1905-ös Schematismusa azt rög-
zíti, hogy Mekszikón 33 rk. ember él. Ugyanakkor Köp csupán
1 fővel képviselteti magát. A csekély létszám ellenére bizonyí-
tottnak vehetjük, hogy 2 külön puszta volt Köp és Mekszikó.
Ugyanebben a könyvben Alsópáhok filiájaként (leányegyháza-
ként) említik Mexikócsárdát 7 lakossal, jelezve, hogy a furcsa
helynév nemcsak Andocs mellett fordult elő Somogyban.

Az 1916-os Schematismus Wesprimiensis szerint az Andocs
melletti Mekszikót akkor 47 katolikus lakta. Az 1918-as összeírás
már 51 helyben lakóról tudósít az anyaegyháztól 5,2 km távol-
ságban levő filián. Az 1936-os Veszprémi egyházmegyei össze-
írás szerint Mexikó-puszta lakossága 31 fő, ebből 2 református,
29 katolikus hívő. Ekkor jegyzik meg azt is, hogy Mexikó-pusz-
táról 5 fiú és 4 leány jár nem kat. elemi népiskolába. 

Az andocsi Historia Domus arra is utal, hogy 1935-ben a
mexikó-pusztai püspöki bérlőt Babik Józsefnek hívták.

Érdekes, hogy a 2. világháború után az egyházi névtárak –
sem 1949-ben, sem 1975-ben nem említik már Mexikó-pusztát.
Pedig a visszaemlékezők szerint a háború után még évtizedekig
éltek ott emberek, sőt ma is lakik ott egy, főként állattartással
foglalkozó család. 

Reinhardt Ilona úgy emlékszik vissza, hogy Mexikó-pusztá-
ról 1964–65-ben költöztek be az ottani lakosok
Somogymeggyesre, illetve Andocsra. Az utolsó családneveket
is tőle tudtuk meg. Meggyes felőli első házban lakott a
Reizmüller és a Molnár család. A 2. házban Nagy István, de a 3.
ház is Nagyéké volt. A 4. házban a Rédei és a Czabula család
élt. Czabuláék mellett állt egykor a pusztán a harangláb. Az 5.
házban egy fedél alatt lakott Potó János Nagyékkal.

1963-tól a termelőszövetkezet juhait tartotta a pusztán. Apja
után Fejes György gondozta a nyájat. A közel hatvan méter
hosszú nagy aklot azóta elbontották. A régi épületekből napja-
inkban 2 ház és egy istálló utal az egykor félszáz ember ottho-
nául szolgáló pusztára.

Azonban Mexikó-puszta nevének eredetéről senki sem
tudott felvilágosítást adni. Végül a történelem tanár végzettségű
Csicsai László, Kereki polgármestere vetette fel, hogy a magyar
történelem Mexikóval kapcsolatos eseménye egyedül az
1861–1867 közötti mexikói expedíció, hadjárat volt. 

Az 1933 körül megjelent Magyar katona, Vitézségünk ezer
éve című könyv szerint francia nyomásra a mexikói lakosság és
vezetőinek egy része a polgárháborús zavargások megfékezésé-
re népgyűlést tartott, s ezen Miksa osztrák főherceget, I. Ferenc
József király öccsét választották császárrá. Amikor Miksa
főherceg elfogadta meghívását a császári trónra, a bécsi had-
ügyminisztérium tudtával országszerte toborzás indult, amelyre
hazánkból is igen sok önkéntes jelentkezett, tisztek és legény-
ség egyaránt. Sokan nyilván csak kalandvágyból, vagy hadi
sikerek reményében keltek át az óceánon. Miksa 1864. június
12-én tartotta ünnepélyes bevonulását Mexikó fővárosába.
6700 fős hadserege huszárokból, galíciai lengyel ulánusokból,
gyalogságból és kevés tüzérségből állt. A csapat javát a magyar
huszárság alkotta. Az alig 2 évig tartó rövid hadjárat alatt a
magyar századok bekalandozták Mexikó területének nagy
részét és hihetetlenül sokat szenvedtek a szokatlan éghajlat, a
terep nehézségei, a mexikói köztársasági csapatok kíméletet
nem ismerő harcmodora miatt. Hadilevéltári tudósítások szerint
a magyarok 15 kisebb-nagyobb csatában harcoltak. A mexikói
hadjárat csúfos vereséggel végződött, a hazájuk függetlenségé-
ért küzdő mexikóiak Miksa császárt és 2 hadvezérét főbe lőtték.
A mexikói expedíció olyan esemény volt, amelyben hazánk fiai
idegen ügy érdekében, a magyar ember gondolatvilágától és
megszokott katonai életétől távoli hadszíntéren harcoltak. 

A hazatért tisztek többnyire visszatértek régi ezredükbe és
régi rangjukban folytatták katonai pályájukat. Nagy valószínű-
séggel ilyen Mexikót megjárt, módosabb katonák lehettek a
magyarországi Mexikó-helynevek névadói, hogy emléket állít-
sanak messzi kalandozásuknak. 

Ha feltételezésünk helyes, a Somogymeggyes melletti püs-
pöki birtok, Mexikó-puszta 1867 után kaphatta a nevét, amit a
korábbi térképek negatív adata és a harang felirata is behatárol.
Először az 1869–1887 közötti 3. katonai felmérés térképén
tűnik fel Mexiko-puszta Köpi-puszta szomszédságában.

A gyászos emlékű hadjáratról nemigen beszéltek. Mi sem
bizonyítja azonban ezt jobban, hogy már alig néhány emberöl-
tő múltával a népi etimológia más szófejtést keresett Mexikó
magyarázatára környékünkön. 

Dr. Sipos Imre
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KERESZTELÉS

Törökkoppányi plébánia területén: Kult Péter és Fábián
Diána lánya, Boglárka Brigitta márc. 11-én a törökkoppányi
templomban a keresztség szentségében részesült.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Bánki József (64 é. –
febr. 2.) (Szorosad); özv. Császár Ferencné sz. Rádi Mária
(89 é. – febr. 3.) (Törökkoppány); özv. Steinbacher Jánosné
sz. Herr Mária (87 é. – febr. 16.) (Szorosad); Kimmel István
(82 é. – márc. 8.) (Törökkoppány); özv. Varga Gáborné sz.
Nyíri Margit (84 é. – márc. 17.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Fábián János (80 é. – jan. 28.)
(Somogyegres); özv. Kadlicskó Jánosné sz. Johan Teréz (81
é. – febr. 10.) (Zics); özv. Herencsár Rudolfné sz. Lakatos
Magdolna (86 é. – febr. 18.) (Miklósi); özv. Molnár Ferencné
sz. Porosztoczki Éva (79 é. – 2017. nov. 29.) (későbbi urnás
temetés, Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: özv. Bogdán Józsefné sz. Franta
Katalin (73 é. – jan. 16.) (Somogymeggyes); özv. Kuczori
Imréné sz. Rentler Erzsébet (97 é. – jan. 17.) (Kapoly); özv.
Hosszú Józsefné sz. Pap Mária (91 é. – febr. 7.) (Kapoly);
özv. Garabon Ferencné sz. Török Anna (91 é. – febr. 19.)
(Somogymeggyes); özv. Molnár Sándorné sz. Vinkler Klára
(81 é. – febr. 28.) (Pusztaszemes); Mecseki Péter (52 é. –
márc. 11.) (Pusztaszemes); özv. Fodor Lajosné sz. Antali
Anna (84 é. – márc. 21.) (Somogymeggyes) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2018. I. negyedév

Nincs két egyforma
szent. Az Isten keresé-
sének, s megtalálásá-

nak útja nagyon sokféle lehet.
Mindenkire úgy kell tekinte-
nünk, mint lehetőség szerinti
megtérőre, akiből, ha együtt-
működik a kegyelemmel, Is-
ten csodálatos szentet alakít-
hat. 

Charles de Foucauld-t a
sivatag szentjének nevezik.
Regénybe illő életét írta meg
K. Benesch. A gyermekkorá-
ban árván maradt Charles
katonai iskolába került. Az
ifjú francia hadnagy életstílu-
sát az elegancia, a vakmerő-
ség, szerelmi ügyek jellemzik.
Átkutatja a felderítetlen Ma-
rokkót, mégis kielégületlenül
keres valamit, aminek nevet

sem tud adni. Kiúttalansá-
gában betéved egy templom-
ba. A hitetlenül kezdett szent-
gyónása észhez téríti. Rádöb-
ben, hogy csak Jézus tudja
megadni élete értelmét. Őt
akarja követni, s a nagyon szi-
gorú, trappista szerzetes rend-
be jelentkezik. Visszavonult-
ságában telt évek után pappá
szentelik. Ezzel azonban nem
ér véget az útja. 

Vonzza a sivatag, Észak-
Afrikában akarja hirdetni az
evangéliumot. Társakat sze-
retne maga mellé gyűjteni, de
haláláig egyedül marad. Földi
élete a Szaharában ér véget.
Azok gyilkolják meg, akiknek
korábban segített. Emberileg
úgy tűnt, elveszett az élete,
nagy tervei, aszkézise, imád-
sága hiábavalónak látszott. 

De az Istennek adottság
sohasem lehet hiábavaló. 17
évvel Charles de Foucauld
halála után, 1933-ban a siva-
tagban néhány pap és világi
ember megtalálta régi kolos-
torát, írásait, s elkezdtek asze-
rint élni. Ők lettek a „Jézus
kis testvérei” szerzetesközös-
ség első tagjai.

(A könyvet az Ecclesia
Kiadó jelentette meg.)

Ezzel a Szent Páltól vett idézettel, mint mottóval kaptuk meg
dr. Péteri Pál pápai prelátus, tb. kanonok, nyugalmazott plébá-
nos gyászjelentését a püspökségtől. Péteri atya a szocializmus
éveiben, 1966 és 1972 között volt Miklósi plébánosa, az időseb-
bek közül még többen emlékezhetnek rá. 

Életének 87., áldozópapságának 63. évében, 2018. június 3-
án, szentségekkel megerősítve hunyt el. 2018. június 20-án, a
Pécsi Köztemető kápolnájában mutattak be érte szentmisét, és
ugyanott helyezték örök nyugalomba. A miklósi és a kárai
templomban is felajánlottunk érte szentmisét. A temetése idején
megszólaltak a miklósi harangok is.

Békéscsabán, 1932. március 10-én született. Veszprémben
szentelték pappá 1955. június 19-én. Lelkipásztori munkáját
káplánként Karádon kezdte (1956–57), Kiskomáromban
(1957), a Nagykanizsa Sarlós Boldogasszony templomban
(1957–60), Balatonfüreden (1960–63) folytatta. 1963-ban köz-
ponti szolgálatra rendelték Veszprémbe, majd Kaposvár Jézus
Szíve plébániára (1963–65) küldték. 1965-ben templomigazga-
tó a kaposvári Szent Imre plébánián. Innen Ajkára (1965), majd

ismét Balatonfüredre helyezték
(1965–66).

Első plébánosi helyeként került
Miklósiba. Tevékeny lelkipásztori
munkáját, jó szervezőképességét látva
6 év miklósi lelkipásztorkodás után
nagyobb helyek irányítását bízták rá.
1972–84 között Igal plébánosa, majd
1984 és 2010 között a kaposvári Szent
Kereszt plébánia életét irányította. 

Pápai prelátusi címet kapott 1998-ban. A Veszprémi
Hittudományi Főiskola Kaposvári Egyetemre kihelyezett tago-
zatának vezetője és teológiai tanára volt plébánossága mellett.
A Kaposvári Egyházmegyei Bíróság megalapításakor annak
helynökévé nevezte ki püspöke. 2010-től vonult nyugalomba. 

Kívánjuk, hogy megtapasztalhassa Szent Pál Timóteushoz írt
levelének folytatását is: Készen vár az igazság győzelmi koszo-
rúja. (2Tim 4,7-8a).

Szerk.

„A jó harcot megharcoltam…”
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