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Egy régi zsidó legenda
szerint vagy ötszáz év-
vel ezelőtt a prágai rab-

bi agyagból egy emberszerű
bábot – Gólemet – formált, s
kabalisztikus tudománya által
életet lehelt belé. Mindenféle
szolgálatot végeztetett vele.
De ez a Gólem idővel egyre
nagyobbra nőtt, alkotója fölé
kerekedett. Lassan mindent
elnyomással fenyegetett az
ember teremtménye. Az ősi
történet szerint csak akkor tör-
hetett meg a Gólem hatalma,
amikor a rabbi elvette tőle az
Isten nevével ellátott cédulát.

Egyre félelmetesebb való-
ságnak tűnik Gólem története.
A szükségesnek gondolt
kényelemszeretetünk miatt
egyre kiszolgáltatottabbá le-
szünk. Lassan az ember felfo-
kozott, határt és erkölcsöt
nem ismerő fejlesztéseinek
eredménye Gólemként kezd
uralkodni rajtunk. A világun-
kat elárasztó „okos” eszközök
elterjesztésével a legbelsőbb
titkainkat is megfigyelik.
Csak éppen ez a nyíltság nem
a személyes lelki jobbá válni
akaró önfeltárást, gyónást je-
lenti, hanem a hatalomnak ki-
szolgáltatottá tevő megfigye-
lést. 

A közelmúltban az egyik
multi üzletlánc helyi vezetője
elmondta, hogyan tudják
követni vásárlási szokásain-
kat. A mobil telefonok alapján
nagyon jól mérhető, hogy
mikor érkezünk az áruházba,
hol parkolunk, merre me-
gyünk, meddig vásárolunk. A
bankkártyás fizetés segítségé-
vel pontosan megállapítható,
miből, mennyit vásárolunk,
mik az étkezési és egyéb szo-
kásaink.

GPS rendszerrel felszerelt
modernebb gépkocsink ponto-

san nyomon követhető. S míg
örülünk, hogy segít a tájéko-
zódásban a beépített rendszer,
minden utunk nyílt titok a
„bennfentesek” részére. Mű-
holdak, drónok, kamerák vizs-
latják minden ténykedésün-
ket. Egy közalkalmazott szá-
molt be arról, hogy egy papírt
írattak alá vele munkahelyén,

hogy tudomásul veszi: bármi-
kor lehallgathatják telefonbe-
szélgetéseit. Ha nem írta
volna alá – elbúcsúzhat mun-
kahelyétől.

Számítógép használatunk,
amely egyre inkább nélkülöz-
hetetlennek tűnik, szintén
kiszolgáltatottá tesz bennün-
ket, hisz pontosan mérhető, ki
milyen oldalakat keres fel, mit
néz, mit vesz, mivel mennyit
foglalkozik. Elektronikus

levelezéseink előnye az olcsó-
ság és a gyorsaság, de bizton-
sági szintje bizonyos esetek-
ben a képeslapok „titkosítási
szintjéhez” hasonlítható. 

Vásárlásaink – „fehérítés”
ürügyén – azonnal informáci-
óként futnak az adóhatóság-
hoz, s ha nagyobb összeget
költünk, számíthatunk ellen-

őrzésre: miből telik nekünk?
Betegségeink idején már
gyógyszereink, betegségeink
is távolról, sokaknak hozzá-
férhető. Meggyőznek bennün-
ket, a változtatások, fejleszté-
sek saját érdekünkben van-
nak, nekünk jók… Pénzünket
a bankok kezelik, s míg hasz-
nálják, jól tudják, mire meny-
nyit költünk.

Szeptembertől már nem
csak „digitális tábla” segíti az

oktatást, de bevezették az
elektronikus ellenőrzőt is. A
kedves szülő gyermeke isko-
lai aktivitását otthoni számító-
gépén vagy okos telefonján
követheti nyomon. Egyes
nyugati iskolákban már nem
is tanítják meg a folyóírást,
hiszen szerintük elég a diák-
nak a számítógép billentyűze-
tének ismerete. Úgyis csak
azzal szerzi információit éjjel-
nappal. 

Több mint 30 évvel ezelőtt
vágtam ki egy német újságból
az itt közölt rajzot, amely lát-
noki módon előre vetítette a
jövőt. Már robotok dolgoz-
nak, az ember szerepe csupán
annyi, hogy rohanásával hajt-
sa az áramfejlesztőt… Lassan
egyre ijesztőbb aktualitása
van, hogy a technika elsat-
nyítja, ledegradálja embersé-
günket. 

A technikai újdonságok las-
san megbénítják személyes
életünket, s „önként tapossuk
az áramfejlesztőt”. Elfelejtjük
milyen szép a madárdal, a vi-
rágillat, közös kirándulás, va-
sárnapi szentmise a családdal,
játék, vagy együtt tanulás a
gyerekekkel, egy meghitt be-
szélgetés. Megfizethetetlen a
gyermek és házastárs őszinte-
sége, megbízhatósága, hűsége.

Elpusztít a magunk terem-
tette „Gólem”, ha mindent
megoldó istenként tekintünk
rá. Ideje elvenni saját teremt-
ményeinktől az „Isten nevét
tartalmazó cédulát”. Akár
okosnak gondolt eszközeink,
akár felfokozott, határt nem
ismerő fogyasztásunk nő
fejünkre, mérgezi kapcsolata-
inkat. Jó lenne végpusztulá-
sunk előtt felismerni, hogy a
szeretet Istenétől saját, szemé-
lyes meghívásunk van.

Imre atya

GÓLEM
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Az a tény, hogy Magyar-
ország kapta meg a következő
katolikus világesemény meg-
rendezésének lehetőségét,
kettős okra volt visszavezet-
hető. 

Az egyik okot az adta,
hogy 1938-ban ünnepelte
Magyarország Szent István
királyunk halálának és orszá-
gunk a Szűzanya oltalmába
ajánlásának 900. évfordulóját,
amellyel hazánk a keresztény-
ség útjára lépett. Ezért az
eucharisztikus világünnepség
megszervezésének joga egy-
részt a Szentatya ajándéka
volt a magyarságnak azért,
hogy immár kilenc évszázada
védelmezője tudott maradni a
keresztény hitnek Európában,
védőbástyául szolgálva a
közös hit egységében fenye-
gető keleti támadásokkal
szemben. Másrészt pedig
lehetőséget akart adni ez az
esemény hazánknak abban is,
hogy hitében, Szent Istvántól

kapott örökségében megerő-
södhessen, hiszen az Európa
békés egységét, hitét újonnan
fenyegető veszélyek jelei
ekkor már egyértelműen lát-
hatóak voltak szerte a világ-
ban.

Ugyancsak fontos oknak
kell megemlíteni Serédi
Jusztinián bíboros hercegprí-
más fáradhatatlan igyekezetét
is, mellyel azon volt, hogy
hazánk számára a Szentatyá-
nál előmozdítsa a kongresszus
megszervezésének lehetősé-
gét. Mindezen folyamatoknak
köszönhetően 1936. nov. 30-
án, Szent András apostol
ünnepén a magyar híveknek
hivatalosan is kihirdették a
következő eucharisztikus
kongresszus Budapesten való
megszervezését.

Egy ilyen nagyszabású
világesemény ugyanakkor
komoly szervezési és előké-
szítési munkát igényel. Ezért
hirdette meg a magyar egyház

1937. május 24-én az
előkészítő euchariszti-
kus szentévet azzal a
céllal, hogy az
Oltáriszentségnek ez a
nagy jelentőségű ün-
nepe ne csak külső
lefolyásában legyen
lélekemelő és szépen
szervezett, hanem
mindenekelőtt a híve-
ket hozzásegítse az
eucharisztia, a szent-
mise titkának mélyebb
átélésére, a közös
krisztusi hit örömének
megélésére. Ennek
jegyében választották
a kongresszus jelmon-
datául Szent Ágoston
egyházatya szép mon-
datát, melyet az Ol-

táriszentségre használt: „A
szeretet köteléke”.

A kongresszus fővédnöksé-
gét vitéz nagybányai Horthy
Miklósné vállalta el, ugyanis
Horthy Miklós református
hitű volt. A kormányzóné
segítőkészen, de a háttérben
maradva segítette az előkészí-
tés folyamatát. Az 1937-ben
meginduló nagyszabású szer-
vezési munkálatok feladata
volt a kongresszus tömegeket
vonzó külső eseményeinek
megrendezése, az ünnepségek
színtereinek kiválasztása és
beépítése, az egyes esemé-
nyek útvonalainak a hatósá-
gokkal való egyeztetése, a
zarándokok számának hozzá-
vetőleges kiszámítása, étkez-
tetésről és elszállásolásról
való gondoskodás. Mindez
sokirányú szervezést igényelt,
ezért előkészítő bizottságokat
állítottak fel, amelyek külön-
külön az egyes részfeladatok
elvégzését felügyelték.

A legnehezebb feladatot a
szervezők ugyanakkor abban
látták, hogy milyen módon
tudnák e lelki esemény
kegyelmi hatásába bevonni
azokat is, akik nem gyakorol-
ják hitüket, akik távolabb áll-
nak az Egyháztól, és akik emi-
att nehezen vagy egyáltalán
nem tudnának bekapcsolódni
a kongresszus eseményeibe
sem. A választ a problémára
egy vallásos édesanya adta
meg. Felkereste a Szellemi
Előkészítő Bizottság elnökét,
Bangha Béla jezsuita atyát
azzal a javaslattal, hogy tart-
sanak minden hivatalban,
minisztériumban, gyárban
külön háromnapos eucharisz-
tikus ünnepségeket, ún. tridu-
umokat. A kezdeményezés

sikerét mutatja, hogy számos
gyár, vállalat az ország külön-
böző pontjain adott otthont
ezeknek a triduumoknak.
1938 nagyböjtjén volt olyan
hét, amikor 25-30 euchariszti-
kus ünnepséget tartottak
országszerte egyidejűleg,
amikor a jelenlevők nagy
számban végezték el szent-
gyónásukat és áldoztak.
Sokan rendezték házasságukat
ezeken az alkalmakon.
Feljegyezték például, hogy
volt olyan munkástriduum,
ahol 15 házasságrendezésre
került sor. Olyan munkások is
részt vettek ezeken az alkal-
makon, akik gyerekkoruk óta
nem voltak templomban. A jó
példa erejét is megtapasztal-
hatták a dolgozók. Az egyik
nagy gyárüzem munkásainak
tartott triduumról a követke-
zőket jegyezték fel: „Nagyon
vonzó volt a jó példaadás. A
tulajdonos fia a hivatalnoki
kar nagy részével haladt a
konferenciára menő munkás-
tömeg élén. A tulajdonos egy
óra fizetett munkaidőt adott a
munkásoknak, hogy egy órá-
val előbb fejezhessék be a
munkájukat.”

Mindez jól mutatja azt a
komolyságot és fegyelmezett-
séget, amely a budapesti
eucharisztikus kongresszusra
való lelki előkészületet jelle-
mezte. Érezték, hogy szükség
van a hitben való megerősö-
désre, hogy Európa és benne
Magyarország csakis ezen az
úton őrizheti meg a Szent
Istvántól kapott örökséget. 

Ákos testvér

Az Eucharisztikus Kongresszusra készülünk
Az 1938-as Budapesti Eucharisztikus Kongresszus 1.

Az első eucharisztikus kongresszus óta 1938-ig eltelt több mint 60 év alatt sok ország és
nép kapott lehetőséget arra, hogy az egész világ katolikusságát egységbe tömörítő eucha-
risztikus kongresszusoknak otthont adhasson. Tudatában voltak annak, hogy az óriási szer-
vezési munka ellenére is ezek a rendezvények olyan maradandó lelki gyümölcsöket hordoz-
nak magukban, amelyek segítik a résztvevők lelkében az Oltáriszentség hitében megtapasz-
talt egység örömének elmélyítését és megőrzését. Az 1938-as budapesti eucharisztikus kong-
resszus meghirdetésével hazánk is nagy lehetőséget kapott, hogy katolikus hitében és val-
lásgyakorlatában megerősödhessen. Erre az újabb nagy háború küszöbén pedig különösen
is komoly szüksége volt nem csak országunknak, de egész Európának.

Serédi Jusztinián bíboros
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Fotók: A Kaposvári Egyházmegye honlapjáról

Az idén július 28. és
augusztus 4-e között került
megrendezésre a 12. Nemzet-
közi Ministráns Találkozó,
amelyen én is részt vehettem
a Kaposvári Egyházmegye és
a Szent Kilit plébánia jóvoltá-
ból. Egy ideje a miklósi szer-
zetes atyák északi falvaiban
teljesítek kántori szolgálatot,
de a balatonkiliti plébános, dr.
Gárdonyi Máté atya minist-
ránsai közé tartozom. 

Zarándoklatunk kezdetén a
hajnali órákban érkeztünk
Nagykanizsára, ahonnan egy
közös éneklés és egy áldás
után útnak indultunk Olasz-
ország felé.  Utunkat busszal
tettük meg, ahol szintén közö-
sen énekeltünk, imádkoztunk,
és persze pihentünk is. 

Az „örök városba” érkezé-
sünket követő napon a Szent
Péter tér felé vettük az irányt,
ahol a szentatya fogadta a
több mint hatvanezer minist-
ránst, köztük minket, ezerhét-
száz magyart is. 

A zarándoklat mellett egy
kis lelki kikapcsolódásként
Róma főbb nevezetességeit is
megtekintettük: a Lateráni
Bazilikát, az Angyalvárat, az
ókori Forum Romanumot és a
Colosseumot is. A Szent Péter
Bazilikában kis séta és néze-
lődés mellett csendes imádko-
zásra is volt lehetőségünk.
Igazán gyönyörű, mindenki
számára lelki- és testi felüdü-
lést jelentő élményekben volt
részünk.

A város nevezetességeivel
ismerkedő programok mellett
egy közös magyar misén is
részt vettünk dr. Németh
László nagybecskereki püs-
pök főcelebrálásában.

A gazdag kulturális progra-
mok mellett különleges
élményt nyújtott annak meg-
tapasztalása, ahogy a nemzeti
és nyelvi határokat eltörölte a
Jézus egyházában lévő közös

hit. Nagyon találó volt az idei
ministráns találkozó mottója:
„Keresd a békét és járj
utána!”

Remek csapatot alkottunk.
Remélem, hogy máskor is
lesz ilyen utazásra lehetősé-
gem.

Vidák Kevin Gusztáv
Kereki

Ministráns találkozó
Rómában

A Törökkoppányi Általános Iskola infra-
strukturális fejlesztésére és az ehhez kapcsoló-
dó korszerű pedagógiai módszerek kialakításá-
nak megvalósítására nyújtotta be a Siófoki
Tankerületi Központ az EFOP-4.1.3-17 számú
pályázatát, amely kedvező elbírálásban része-
sült.  Ennek köszönhetően 150 milliós beruhá-
zás valósul meg az intézményben, amely fel-
újítást és eszközbeszerzést foglal magába. A
projekt keretén belül teljes körű festés és lam-
bériázás valósul meg, az épület egy részében
parketta-, valamint járólap csere, továbbá meg-
újul a vizesblokk az alsó és felső tagozaton
egyaránt. Az alsó tagozaton két teremben
ablakcsere, az egész épületben teljes beltéri
ajtócsere lesz. Emellett megújul az épület
bútorzata, új padok, szekrények, fotelek teszik
kényelmessé és gyermekbaráttá a környezetet.
A szakmai munka színvonalát tovább javítják
az újonnan beszerzett természettudományos és
fejlesztő eszközök.  

A munkálatok augusztus elején kezdődtek
és október végén fejeződnek be. Tanévkez-

déskor az épület alsó tagozatát tudtuk csak bir-
tokba venni, ahol jelenleg a felső tagozatosok
tanulnak. Alsósainkat külsős helyszíneken,
Hangya- és vendégházban, valamint szolgálati
lakásban helyeztük el. Ahhoz, hogy minden
osztály rendezett és nyugodt körülmények
között kezdhesse meg az évet, nagyon sok
támogatásra volt szükségünk. Köszönetemet
szeretném kifejezni a rengeteg segítségért kol-
légáimnak, a szülőknek, iskolánk egykori
diákjainak, és Törökkoppány Község Önkor-
mányzatának. Külön köszönöm Jenő atyának,
hogy a tanévnyitó ünnepségünkre rendelkezé-
sünkre bocsájtotta a templomot, így a rendha-
gyó tanévünket egy különleges helyen kezd-
hettük meg!

A rendhagyó helyzet és az állapot minden-
kitől sokkal nagyobb rugalmasságot, türelmet
követel, de reményeink szerint az őszi szünet
után egy frissen felújított, korszerűen felszerelt
intézményben folytathatjuk a munkát.

Varga Andrea
igazgató

Rendhagyó tanévkezdés
a Törökkoppányi Általános Iskolában
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Az ünnep meghatározása a Magyar Értelmező Kéziszótár
szerint: „Nagyobb közösségekben jelentős esemény, személy
emlékének, valamely eszme tiszteletének szentelt nap. Az
ünnep a mindennapoktól eltérő hangulatú esemény, azt formá-
jában, pompájában is igyekszünk megkülönböztetni a minden-
napoktól. Az ünnep során ezért olyan cselekvéseket, szertartá-
sokat végzünk, olyan módon viselkedünk, öltözködünk, cselek-
szünk, mely hozzájárul ahhoz, hogy az ünnep ténylegesen eltér-
jen, valami más és több legyen más napoktól.”

A várakozással, pozitív tartalommal megélt ünnepek mellett
meg kell említeni a megemlékezéseket is. Miért írtam ezt le?
Mert ez történt július utolsó hétvégéjén, Szorosadon.

Pénteken, már 9 órától indult a homokvárépítő verseny. A
Mit jelent nekem Szorosad? címmel hirdetett pályázatra egy
értékes alkotás érkezett. A már hagyományosan megszervezett
horgászversenyre egyre többen kaptak kedvet. Igaz, a halak
nem nagyon kaptak, de a jó hangulat pótolta az óriás halakat.

A július 28-án, szombaton 11 órakor kezdődő szentmise után
megemlékeztünk őseinkről, hőseinkről. Az atya és a polgármes-
ter úr szavai után, koszorút helyeztünk el és egy perces néma
főhajtással tisztelegtünk.

A nap folyamán a „KOPPÁNY – VÖLGYE KEK” sátrában
ellenőrizhettük egészségünket.

Főzés, sütés, üvegfestés és vásár, kreatív foglalkozás, légvár,
ringlis, arcfestés, lángosevő verseny színesítette a napot. Sakk
szimultánt játszhattunk Jeszenszky József mesterjelölt sakkozó-
val. (Szimultán: egy időben, egyszerre több sakktáblán történő
játék.)

Fél négytől X-Press együttes bemutatóját láttuk, majd a tabi
Zahíra Hastáncosok előadását. A MEGAROX Társulat idén is
eljött, a Zumbások Kapolyról érkeztek.

A balatonföldvári Horváth Zsófia hastáncos műsora és két
hangszeres fiatal – Kolozsi Laura és Balassa István – előadása
is emelte az ünnep fényét.  A helyi csoportokat szintén meg kell
dicsérnem, hiszen az óvodások csodaszép Katicákként kitáncol-
ták a májusfát. Az ifjú bűvészleány, Lichtenberger Zsuzsanna
édesapja is a falu szülöttje. 

Elhangzott egy felhívás, a gyerekek részére: Karaoke. A
karaoke japán vegyülékszó, jelentése: „üres zenekar”. Lényege,
hogy egy zeneszámot az eredeti előadó helyett valaki más ének-
li. Mink Beáta olyan komolyan vette ezt, hogy bevonta a szüle-
it és a barátait is. Szép példát mutatott arra, hogy egy gyermek
is tud közösséget építe-
ni! 19 és 24 órakor
tombolasorsolást tartot-
tunk, köszönjük azok-
nak, akik felajánlást
hoztak.

21 órától hajnali 5
óráig húzta a talpaláva-
lót a Roll-Ex zenekar.

Köszönjük, hogy az
idei évben is együtt
tölthettük ezt a három-
napos ünnepet Önök-
kel, Veletek! Köszön-
jük a fellépő helyi és
vidékről érkező szám-
talan szereplőnek, hogy
fontosnak tartották kis
községünk felkérését.

Elfogadták, ideutaztak és Szorosad község rendezvényének
ünnepi színvonalát emelték. Eljöttek hozzánk, hogy megörven-
deztessenek minket tudásukkal, és az önzetlen szeretetükkel. 

Horváth Karolin
Szorosad

Az ünnepek fontossága

„Aki rám hallgat
meg nem szégyenül”

Gyermekkoromban a nyári va-
káció végét először a kerti hibisz-
kuszok virágözöne jelezte.
Augusztus 15-én mindig átmentünk
Andocsra a Nagyboldogasszonyi
misére. Ha jó idő volt, akkor a
templom mögötti kertben csodál-
tam a tömeget, a gazdagon díszített
templomot, a sok-sok ruhát, melyet
Máriának ajándékoztak a hívők.
Gyerekként nem értettem a sok
köszönő, hálaadó táblácska jelen-
tését. De tudtam, hogy az emberek
mind kérni jöttek ezen a napon a
Szűzanyától. Hát én is kértem min-
den évben. Eleinte azt, hogy még tartson jó sok ideig a nyári
szünet. Aztán, hogy nagyobb lettem, a jövőmmel kapcsolatban
fohászkodtam Máriához. Mindig hozzá, s ez felnőtt koromra is
megmaradt.

A kéréseink, vágyaink néha elérhetetlennek tűnnek, de a
bizalom, a hit, a remény mindannyiunkban megvan a beteljesü-
lésre.

Mint a legtöbb ember, én is voltam sokszor olyan helyzetben,
ami megoldhatatlannak tűnt. S, ha hozzá fordultam, valami
módon mindig segítségre leltem. Lehet, hogy ez nem volt túl lát-
ványos, de annyit mindig kaptam, amely továbblendített a meg-
oldás felé. Utat, reményt adott, amely ösztönzött arra, hogy
megoldjam a lehetetlennek tűnőt. Bíztam benne, mint az édes-
anyámban. Hiszen Ő  mindannyiunk mennyei  Édesanyja, aki
ránk magyarokra megkülönböztetett szeretettel tekint.
Emlékezete él minden idők nemzedékeiben, amióta Szent István
király elsőként a világon felajánlotta Neki az országot. Évszá-
zadokon keresztül, mindmáig nagy szükség van Mária közben-
járására, védelmére népünkért.

Halljuk meg üzeneteit, kövessük példáját szelídségben,
imádságban, főként a rászorulók felé forduló szeretetben!  

Amíg hitünk van, amíg van kihez folyamodnunk, nem
veszünk el. 

H-né
Pusztaszemes
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Egy kupac gyerek
az oltárnál

Immár 16 éve szeptember első szombatján útnak indulnak
Tihanyból közel harmincan, hogy engesztelő zarándoklatukkal
elgyalogoljanak az andocsi kegyhelyig. Csizmazia Bulcsú, a
nagycsaládos édesapa hajszíne lassan őszbe borul. Ő az elma-
radhatatlan szervezője ezeknek az utaknak. A zászlót egy dara-
big a legnagyobb lánya viszi, akinek születéséért és helyes
neveléséért még a legelső andocsi zarándoklaton szállt fohá-
szuk a Szűzanyához. S, ahogy teltek az évek, nőtt lassan a csa-
lád. Az idén megismerhettük Misit is, bár még édesanyjára föl-
csatoltan utazik. Ő az ötödik „Isten ajándéka” családjukban. A

biztonság kedvéért egy kisbusz is hozzátartozik a zarándoklat-
hoz, hogy aki nem bírja, egy-egy szakaszon négy keréken telje-
síthesse a távot. De a legtöbben bírják. A kereszt és a zászló
nyomában halad az imádkozó éneklő csapat. Fiatalok, időseb-
bek, gyerekek együtt; néhány babakocsit is tolnak a legkiseb-
bekkel.

Nagy híre van már ennek az imádkozó gyaloglásnak. Az ifjú
házas Orsi és Gábor Szombathelyről jöttek el Kőrőshegyre,
hogy onnan csatlakozzanak a menethez. Van, aki Budapestről
érkezett, hogy kapcsolódjon a közösséghez, de itt van egy sió-
foki orvos és egy pécsi tanár is. Ákos testvér csak a „területün-
kön belül”, Kerekitől Pusztaszemesig kíséri őket, más Kapoly-
pusztán csatlakozik a menethez. De a hátralevő néhány kilomé-
ter is lélekemelő. Az andocsi határban állították fel már jó régen
a „megbocsátás keresztjét”. Ne legyen harag, feszültség senki-
ben, mire a Szűzanya oltára elé ér… 

Biztosan sok kegyelmet közvetít ez az erőpróba. Nemcsak
azok számára, akik végig gyalogolják az utat, de valamennyi-
ünknek, akik várjuk, és vendégül látjuk őket. A kereki templom

előtt, a kereszt tövében felállított asztal roskadásig telve süte-
ményekkel, frissítőkkel. Ákos testvér a templomban buzdítja a
zarándokokat, hogy lélekben is töltekezzenek. De azért a süte-
mény is elfogy csaknem mind. Pedig a bennfentesek tudják,
hogy a pusztaszemesiek megint ebéddel várják őket. 

Bográcsban már rotyog a halászlé, asztalok megterítve, ren-
geteg sütemény, gyümölcs körben. Eszterke külön tornabemu-
tatóval készül, a feljáró lépcső melletti korláton pörgés az idei
attrakció a zarándok gyerekek elkápráztatására. Hadd csodál-
kozzanak, mit tud egy elsős szemesi leány!

Végre megszólalhat a harang: feltűnik a menet eleje. Gábor
kapaszkodik a körmeneti zászlóba, tartozik annyival régi falu-
jának, hogy ő vezesse fel a templomhoz a tihanyiakat. 

Jól esik a templom hűse, hát még a vendégszeretet! Egy, tán
járni sem tudó kisgyereket letesznek a padok közé, a szőnyeg-
re. Nem marad nyugton: indul négykézláb előre az oltár felé.
Aztán hamarosan elindul egy másik is, majd a harmadik. Egy
édesanya is odatelepszik melléjük, onnan hallgatja Jenő atya
köszöntését, miközben a gyerekekre is figyel. Néhány pillanat
múlva szinte egy „kupac gyerek” odakerül az oltár elé, ahova
szokás szerint előzőleg nagy kosárban a „zarándok cipók” és
két üveg bor is oda lett készítve.

Idilli kép. Nem kell fegyelmezni senkit. Oltár előtt a keresz-
tény jövő. Ha elegendő szülő tud imádkozni, s gyermekeik ott-
honosan mozognak a templomban, akkor nem kell félnünk. Mi
már megértettük: a megnyugtató jövőt az Isten segítségét kérő
magyar keresztény családok jelentik, nem a migránsok hada.

Szerk. 

A kereki vendégvárók
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Büszkeségpont
Az elmúlt pár évben lassan természetes lett, hogy Kereki

– a környékben régen nem megszokott módon – valami-
vel emlékezik a régmúltra. A Hősök Parkjában álló

emlékművek, a rovástáblák, amelyek Somogy megyében máso-
dikként kerültek ki, a megye második emlékműve, illetve más
emlékhelyek, kopjafák és szobrok mellé 2017-ben újabb
emlékmű került.

Hazánk XX. századi történelmének ma is meghatározó dátu-
ma 1956. A Sztálin halálát követő időszak politikai változásai-
nak hatására kirobbant forradalom túlélői és tanúi, akik akár
gyermekfejjel is átélték azokat a világszerte ismert napokat,
még ma is köztünk élnek, míg a második nagy világégés köz-
vetlen ismerői már lassan életük leszálló ágába kerültek. 1956
októberének végén Magyarországra figyelt a világ. Egy kis nép
ellent mert mondani a zsarnokságnak, a hatalomnak. Jel maradt
akkor is, ha senki sem állt mellé, s röviddel később eltiporták
szabadságvágyát. 

A forradalom és szabadságharc 60. évfordulója kapcsán
Magyarország kormánya fontosnak tartotta, hogy ott, ahol erre
igény és szándék van, anyagi támogatásukkal megvalósulhas-
son egy-egy Büszkeségpont.

Az elnevezés alapját az adta, hogy nem csak konvencionális
emlékművekben lehetett gondolkozni, hanem egyedi alkotá-
sokban is.

Bár a kereki képviselő-testület az alapelvvel azonosult,
azonban az önkormányzati területek sajátos viszonyai és az
éppen társadalmasítás alatt lévő Településarculati Kézikönyv
előírásainak homályosságai miatt közvetlen önkormányzati
területet a Büszkeségponthoz adni nem tudott. Ezért a
Balatonföldvár Vidékéért Közhasznú Alapítvány területén, a
Kereki Integrált Közösségi Szolgáltató Térnek is helyet adó tel-
ken készülhetett el az emlékmű.

Egyszerű építésű, háromszínű lobogót jelképező kialakítású
szerkezete alapján az emlékmű a típustervek közül a leginkább
a monolit szerkezet. Nem az égre tör, és szerkezete nem kíván-
ja a tekintetet a szférák felé emelni. Egyszerű, biztos, kemény,
masszív. Földön járó. 

Mint a gyökeret vert boróka, amely ellenáll szélnek, esőnek,
fagynak, viharnak, napsütésnek. Nem felséges, de akkor is áll
még, ha az orkán a legnagyobb tölgyet kettétörte.

Nem ér az égig, de még akkor is kapaszkodik, ha a legmaga-
sabb fenyő törzse már lángol a villámcsapástól. Nem hajlik a
földig koronája, de kapaszkodik és él, amikor a füzek gyökerét
már elmosta a felhőszakadás árja.

Van, él, létezik, és élni is fog. Mint a hívő ember hite. Ez lett
Kereki Büszkeségpontja. Talapzatán olvasható: Ahol a hősöket
nem felejtik, mindig lesznek újak.

Csicsai László
polgármester

MAGVACSKA
Hittansarok

1. Melyik imára gondolunk? 
Írd a meghatározás mellé az imádság kezdő szavait!
A. Angyali üdvözlet _____________________________
B. Az Úr imája _________________________________
C.  Szűz Mária segítségét kérő ének _________________

2.  Augusztus és szeptember hónapban több jeles Mária
ünnep is van. Mikor ünnepeljük? Tedd rendbe a dátu-
mokat!

Nagyboldogasszony szeptember 8.

Kisboldogasszony szeptember 12.

Szűz Mária szent neve napja szeptember 15.

Fájdalmas Szűzanya augusztus  15.

3. Mit ünneplünk augusztus 20-án?

4. Melyik királyunkat nevezzük honalapítónak?

5. Kitől kapta a szent koronát?

6. Milyen vallás bevezetése fűződik a nevéhez?

7. Párosítsd össze! Írd mögé a hozzá tartozó betűt!
1. kapcsolat keresése Istennel
2. Isten szól hozzánk
3. Szentírás
4. boldog örök élet
a. lelkiismeret szaván keresztül
b. Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye
c. mennyország
d. imádság

8. Isten, hazánkért térdelünk Elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed. – egyházi ének 2. versszaka 
melyik magyar szenteket említi?
(Segítenek az összekevert betűk)

(IRME  HRCEEG,   
LSÁLZÓ  KRÁILY,  
ITÁSVN   KRÁILY)

H. I-né
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Lezuhant bombázó
oxigéntartálya a templomtornyon

AMagvetés előző számában írtunk a Somogymeggyes
melletti Mexikó-pusztáról. A helyszín említése régi em-
lékeket idézett fel Házlinger Jánosnéban, aki fiatal korá-

ban tanúja volt egy Mexikó-puszta melletti légi katasztrófának.
Korábban már írtunk a 2. világháborúban a környékünkön lezu-
hant repülőgépekről (v.ö. Magvetés 2000/2-3. szám), de úgy
gondoljuk, amíg még megszólaltathatunk tanúkat, fontos hogy
elmondják emlékeiket, különösen ha újabb adatokat sikerül
rögzítenünk. Bár az évtizedek múlása miatt sok esetben némi
fenntartással kell kezelnünk a régi dolgok emlékezetét, az biz-
tos, hogy a fiatal korban szinte „elmébe égetett” eseményeket
érdemes komolyan vennünk. A dátumot mindenesetre a mikló-
si plébánia Historia Domusa is rögzítette.

1944. augusztus 20-án, Szent István király ünnepén történt.
Akkor 15 éves forrásközlőnk hozzánk eljuttatott írását szer-
kesztett változatban adjuk közzé.

Délelőtt fél tízkor szüleimmel éppen indulni akartunk a tízkor
kezdődő szentmisére, amikor hallottuk, hogy a rádió megszakí-
totta adását. Légi veszélyt jelzett. Idézem: Pécs felöl ellenséges
repülőgépek közelítik meg hazánk légterét. De már folytatta is:
– Légiriadó! Légiriadó! Légiriadó! Ahtung! Ahtung! – ismétel-
ték meg németül is.

A távoli repülők moraja és búgása hamar hallható volt. A
rádió újabb rossz hírt közölt: Jugoszlávia felől, valószínűsíthe-
tő Olaszországból újabb és még több ellenséges repülőgép
közeledik hazánk felé. A gépek egy csoportja átlépte a magyar
határ légterét. A két csoport közelít egymáshoz, miközben vo-
nulnak észak felé. Találkozásuk helyszíne feltehetően a Balaton
környéke.

Szüleimmel én Nágocson, a József Attila utca 20. sz. alatt
laktunk. A környék legmagasabb diófája volt a megfigyelő
helyünk. Mexikó-puszta – a tragédia színhelye – légvonalban
alig néhány kilométernyire volt leshelyünktől. 

Miután a pécsi kötelék felettünk a szokásos magasságban, de
úgy tűnt, hogy vezérgép nélkül elvonult, egy Liberátor sokkal
mélyebb repüléssel és egész lassú tempóban követte őket. 

– Ez a gép kényszerből le fog szállni – mondta édesapám.
Erősen imbolygott, szárnyai megdőltek. A gép még felettünk
átrepült. A következő pillanatban egymás után öt ejtőernyőst
láttunk kiugrani a repülőből. A hatodik személyt a nagy füst és
lángcsóva miatt, amelyet a gép hagyott maga után, mi nem lát-
hattuk. Ezt követte egy hatalmas, majd még néhány kisebb rob-
banás. Becsapódott Mexikó-puszta és Somogymeggyes hatá-
rában az erdő szélén a sérült
gép. 

A környező településekről
rengetegen siettünk a helyszín-
re. Mexikó-puszta, Meggyes,
Csicsal, Felső- és Alsó-
Cseszta-puszták, Karád, An-
docs, Nágocs, Kapolypuszta
lakossága nagy számban igye-
kezett oda.

Ahogy az égő roncshoz köze-
ledtünk, hirtelen feltűnt két
vadászgép és felettünk körözni
kezdett. Befutottunk a csalitos-
ba, és addig elő se mertünk
jönni, amíg el nem mentek. 

Közelebb merészkedve a lát-
vány borzalmas volt. Hat fő
életét vesztette. Közülük leg-

alább egyikük néger származású. Szá-
momra a legmegrázóbb az volt, amikor
az emberi testrészeket égő és elszenese-
dett állapotban megláttam. A zuhanó
gépből még idejében kiugró katonákat
hamar elfogták az odasiető emberek.
Egyiküket az állán megszúrta egy feldúlt
állapotban levő fiatal levente. 

Az egyik amerikai fogoly – mert
hamarosan nyilvánvaló lett, hogy egy
amerikai Liberátor zuhant le – tört
magyarsággal, de érthetően kérte, hogy
ne bántsák, mert ők még egyetlen bom-
bát sem dobtak le olyan helyre, amellyel
kárt okoztak volna. De ők is katonák és
parancsot teljesítenek.

A magyar beszéd megállította a feldúlt falusiakat, különösen,
amikor tovább kérdezett a fogoly: – Merre van Bonnyapuszta?
Valahol erre kell lennie.

– Miért érdekel ez téged?
– A nagymamám ott lakik. Kocsmáros.
Rövidesen a csendőrök is kiérkeztek és hátrább tereltek min-

ket. Tudomásom szerint Annus néni, a bonnyapusztai csárdabolt
tulajdonosa később engedéllyel Kaposváron meglátogathatta
unokáját. A katona szülei munkát keresve Magyarországról
vándoroltak ki Amerikába évtizedekkel a háború előtt. 

Eddig szól a hozzánk eljuttatott, 74 évvel ezelőtti történet. A
holttesteket és az emberi végtagokat a meggyesi temető szélébe
– ahol most a gyereksírok vannak – temették el, de a háború
végén hamarosan exhumálták és elszállították a maradványo-
kat. 

A környéken lakók hamar széthordták a felrobbant repülő-
gép roncsait. A nagyobb darabokat szekérre rakták, vagy behú-
zatták a faluba. A helyi mesterek örültek a sok, még valamire
felhasználható szét nem olvadt alkatrésznek, fogaskerekeknek. 

Az evangélikus templom mellett lakott Garas bácsi, a határ-
ban az ő földjére zuhant le a szerencsétlenül járt gép. Hetekig
kijárt, mire betemette a nagy gödröt, amit a becsapódás és rob-
banás okozott. Ő mutatta meg a tragédia helyszínét Bognár
Zoltán kapolyi helytörténésznek, aki még évtizedek múltán is
talált kisebb, a robbanástól messzebb került darabokat a
Liberátorból. 

Garas bácsi hívta fel a figyelmét arra is, hogy a háború után
épített kéttornyú evangélikus
templom kereszt alatti, kissé
elnyúlt, „abroncsos gömbjeit” a
Mexikó-puszta mellett lezuhant
bombázó oxigén tartályaiból
készítette a helyi kovácsmester.
Ezt a meggyesi idősebbek kö-
zül többen is megerősítették.

A 2. világháború légi csatáit
egyre pontosabban tudják már
rekonstruálni. Korabeli ameri-
kai jelentések szerint 1944.
augusztus 20-án a bombázókat
erős légvédelmi tűz fogadta
hazánkban, s aznap 3 repülőt
veszített a flotta. Egyik nyilván
az eltalált, és Mexikó-pusztánál
leesett Liberátor volt.

Dr. Sipos Imre

MÚLTIDÉZŐ

A lezuhant bombázó darabjai
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KERESZTELÉS

Törökkoppányi plébánia területén: Kurucz Sándor és Kato-
na Rita leánya, Tamara Ágnes (ápr. 1.) (Somogydöröcske);
Molnár Tamás és Jász Angéla Katalin fia, Albert Milán (ápr.
22.) (Szorosad); Bugledits Balázs és Szűcs Eszter leánya
Blanka Flóra (jún. 24.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: Horváth Gábor és Bogdán Tünde
leánya, Zoé Angéla (ápr. 1.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: Balogh Toni és Király Zsófia
fia, Barnabás (máj. 20.) (Kereki) (Balatonboglárról);
Strángli Gábor és Dudli Piroska fia Dávid Gábor (jún. 18.)
(Kapoly)  (Siófokról) a keresztség szentségében részesült.

ESKÜVŐ

Törökkoppányi plébánia területén: Radó Balázs és Lovász
Brigitta (máj. 26.) (Törökkoppány); Egyed Richárd és Kluk
Barbara (jún. 23.) örök hűséget fogadtak egymásnak a török-
koppányi templomban.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Sümegi György (89 é. –
máj. 27.) (Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: özv. Szunyog Jánosné sz.
Tringer Julianna (88 é. – jún. 8.) (Zics),
Kapolyi plébánia területén: Ábrahám Pál (90 é. – ápr. 28.)
(Kereki); Király János (95 é. – máj. 28.) (Kereki); özv.
Molnár Lászlóné sz. Kis Erzsébet (90 é. – jún. 13.)
(Pusztaszemes) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2018. II. negyedév

Imádkozni mindannyian
szoktunk, néha még öntu-
datlanul is: Hála Isten…

adná Isten… A héber hagyo-
mányban, az ószövetség korá-
nak irodalmában is szép
számmal megtalálhatók az
imák, amelyeket az egyetlen
élő Istenhez, az Úrhoz intéz-
tek ezen szövegek megalkotói
– nemegyszer költői igénnyel.
Ezeknek az imádságoknak
egyik gyűjteményét hívjuk a
Bibliában Zsoltárok könyvé-
nek, amely a hagyomány sze-
rint Dávid királynak (Kr. e.
1000 körül) tulajdonított 150
verses imádságból megalko-
tott összeállítás. Valóban ne-
vezhetjük összeállításnak, és
mondhatjuk megalkotottnak,
mert ha figyelmesen végigol-
vassuk mind a 150 verset, ész-
revehetjük, hogy kisebb-
nagyobb erővonalak mentén
szerveződik a gyűjtemény,
amely végül egy jeruzsálemi
zarándoklat liturgiájában fut
ki. Mindezt szem előtt tartva
írta meg saját zsoltárkommen-
tárját Donatella Scaiola pro-
fesszorasszony, a római Ur-
baniana pápai egyetem bibli-
kum tanára.

A zsoltárok könyvét azon-
ban nem csak egyvégtében le-
het elimádkozni, hanem egye-
sével is. Ezt teszi az Egyház

Nyugat-Európában intézmé-
nyesített formában immáron
legalább 1500 éve, mióta
Szent Benedek atyánk össze-
gyűjtötte a szerzeteseket, és
Regulájában meghatározta a
zsolozsma imádkozásának
szabályait. Ha a zsoltárokat
imádkozzuk, Isten szavát
vesszük a szánkra, olyanok
vagyunk, mint a csecsemő,
aki szüleinek beszédét hallva
és utánozva mondja ki első
szavait, mondatait, tanulja
meg artikulálni gondolatait,
vágyait, kéréseit, háláját.
Ehhez nyújtanak segítséget a
rövid kommentárok, melyek
segítenek megérteni az ókori
keleti ember gondolatvilágát,
hogy igazán be tudjunk kap-
csolódni az imádságnak abba
a több ezer éves láncolatába,
amely a zsoltárok mentén szö-
vődik a történelemben. 

A könyv elején írt ajánló
sorok szerint az évezredekkel
ezelőtt élt emberek szinte
zavarba ejtően őszinték Isten-
nel. „Imádságaikban gyakran
ősi, mára alig ismert vallásos
szokások jelennek meg, köz-
ben az alaphelyzet, amelyben
élnek, túlontúl ismerős: az
ember fél, bajba jut, megbe-
tegszik, és könyörög, kiált
Isten felé, hogy segítsen.
Vagy fordítva: szeretnénk mi
is olyan Istenben hinni, aki
nemcsak velünk szenved,
hanem velünk is örül. Első
hallgatója belső kételyeink-
nek, de sikereinkben is mel-
lettünk van, büszkén, mint
Atya, mint Fiú, önzetlen test-
vér, mint inspiráló, éltető
Lélek.

Aki a zsoltárokat kezébe
veszi, bizonyára már maga is
úton van. Kezdi megismerni
saját mélységeit, és felfedezi
azt a különös visszhangot is,
amelyet Isten jelenléte kelt
bensejében.” (A könyv az Új
Ember kiadványok sorozat-
ban jelent meg.)

Koszoru Péter

Ady Endre:

AZ ÚR ÉRKEZÉSE
Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom.
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.
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