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„Ahol ketten vagy hárman
összegyűlnek az én nevemben,
ott vagyok közöttük” – bátorí-
totta a követőit Jézus. (Mt 18,
20) Amikor pedig százezer
ember mozdul felé, akkor biz-
tosak lehetünk, hogy megér-
zünk valamit kegyelmeiből.
Az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust Buda-
pesten rendezték meg szep-
tember 5–12. között. A 4 éves
előkészületet meg kellett tol-
dani még egy évvel a 2020-
ban elhatalmasodó koronaví-
rus járvány miatt.

140 év alatt 26 ország ren-
dezhetett Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust, ebből
mindössze 12 – köztük ha-
zánk – tette ezt egynél több
alkalommal.

A megelőző nemzetközi
találkozó a Fülöp-szigeteken
volt, a miénk után következőt
2024-ben Dél-Amerikában,
Ecuador fővárosában fogják
megrendezni. Idén szeptem-
ber elején Budapestre figyelt a
keresztény világ. Óriási – s
utólag már elmondhatjuk,

hogy kiváló – szervezés előz-
te meg a rendezvényt. Amikor
kiderült, hogy a záró miséjét
Ferenc pápa fogja celebrálni,
rendkívül szigorú óvintézke-
déseket kellett bevezetni. 

Az egy hetes rendezvény-
sorozat számos programot
kínált minden napra. A kong-
resszus jelentőségét mutatta,
hogy összesen 74 országból
regisztráltak rendezvényeire.
A Fülöp-szigeteki Cebu érse-
ke jött legmesszebbről, hogy
előadást tarthasson a konfe-
rencián, ő 11 000 km-t repült.

Magyarországra hídként
tekintenek Kelet és Nyugat
között. Nem volt még olyan
eucharisztikus kongresszus,
amelyen ilyen nagy számban
vettek részt keleti és nyugati
egyházvezetők. Négy keleti
szertartású katolikus pátriárka
is eljött. A legtöbbeket meg-
mozgató eseménynek a szep-
tember 12-ei záró, pápai
szentmise ígérkezett. Erre
mentünk fel mi is falvainkból. 

Az 1938-as Budapesti
Eucharisztikus Kongresszus

szintén hatalmas, lélekemelő
rendezvény volt. A helyi
Historia domusok szerint arra
Miklósiból Gréber Gyula
esperes plébános vezetésével
22-en indultak el, a törökkop-
pányi plébános pedig 52 hívé-
vel együtt utazott fel a fővá-
rosba. De ez 83 évvel ezelőtt
történt, amikor vasárnapon-
ként tele voltak a temploma-
ink, ráadásul még televízió
sem volt, hogy arra hivatkoz-
va kényelmeskedjenek az
emberek. Amikor kihirdettük
falvainkban, hogy buszos za-
rándoklatot szervezünk a pá-
pai szentmisére, meglepett a
passzivitás. Hiszen négy éven
át imádkoztunk az eucharisz-
tikus kongresszus hazánkat
átformáló sikeréért minden
szentmise után… 

– „Tömegiszonyom van”,
„nem tudok már annyit gyalo-
golni és állni”, „még  járvány
van, aratni fog a Covid”, „a
pápa is öreg, beteges, lehet,
hogy az utolsó pillanatban
bejelenti, hogy mégsem jön
el”, „lehet, hogy a terroristák

célpontja lesz aki részt vesz a
rendezvényen”, „majd tévé-
ben megnézem” – hallottuk
lépten-nyomon, amikor pró-
báltuk a résztvevőket toboroz-
ni. Falvanként alig néhány
ember jelentkezett. 

De feltűntek segítők is, ami
mutatta, hogy a nehézségek
ellenére jó úton járunk.
Törökkoppány önkormányza-
ta – Varga György polgármes-
ter úr jóvoltából –, nagyon
kedvezményes áron biztosí-
totta a 37 fős buszt. Gyenis
Mónika egy pályázati lehető-
ségre hívta fel a figyelmünket:
támogatja a Völgy Hangja
Egyesület is a zarándoklatun-
kat. Nekik köszönhettük,
hogy térítésmentesen szendvi-
cseket és üdítő italokat kap-
tunk. A Somogyerdő Kft. Si-
monics Ervin Gyula, szorosa-
di polgármester úr jóvoltából
pedig átvállalta a teljes úti-
költségünket. Ez úton is
nagyon köszönünk minden
támogatást.

Elkezdtük az SJP falvak
csoport regisztrálását a buda-
pesti szervező központnál.
Lassan telt a busz. Legtöbben
Törökkoppányból, Szorosad-
ról, Zicsről és Döröcskéről
jelentkeztek. „Utolsó pillanat-
ban” néhányan visszamondták
a jelentkezésüket, nem várt
események miatt. A törökkop-
pányi iskola tanárai, dolgozói
közül sikerült többeket meg-
nyerni, hogy csatlakozzanak
hozzánk, nem fogják megbán-
ni. Mindenki örült, hogy
Márkus Balázs is hallgatott az
„atyai szóra”, s végül mégis-
csak elvállalta a busz vezeté-
sét a fővárosba. A lényeg,
hogy megtelt a busz, sőt töb-
ben autóval mentek fel
Budapestre, s ott csatlakoztak
hozzánk. 

(Folytatás az 5. oldalon)

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSON
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Kicsit bajban voltam, amikor júniusban az idei „cserkész-
tábor” résztvevőit készültem összeszedni. A korábbi
„tapasztalt öregek” már elballagtak az iskolából, szüksé-

ges rendszeresen fiatalítani a részvevők körét. No, de hol van-
nak azok a fiúk, akik megérdemelnek egy szűk hét sátorozást a
monostorunknál? Akik kicsit „megmerülhetnek” a természet
közelségében, a történelem világában, és vállalnak az ismeret-
szerzés érdekében bizonyos fokban áldozatokat is. 

Bizony már generációk nőttek fel a „kezünk alatt”, az ifjúság
általános iskolás korosztálya, akiknek szemét különösen fontos
lenne a természet és az Alkotója számtalan csodájára felnyitni.
Aki csak az otthoni, vetett ágyban tud aludni, sok mindenről
lemarad. Ez nem csak az éjszakai sakálüvöltés, bagolyrikoltás
megtapasztalását jelenti, hanem számtalan más élmény, tudás,
ügyesség és erőpróba kihagyását is. 

Eléggé széles az ismeretségi körünk, így ha nem is teljesen a
saját területünk ministránsaiból, de összeállt a csapat. A szülők
és támogatóink kényeztető bőséggel árasztottak el bennünket az
idén is. A szorosadi polgármester úr adott egy dámszarvas com-
bot a tábori élelmezés segítésére. A szülők is gondoskodtak
arról, hogy ne nélkülözzünk, szalámiktól a konyhakész kakason
át a dinnyékig bőséges „muníciót” kaptunk, így hamar megtelt
a hűtőszekrény. A szokásos óvó jó tanácsok és anyai-apai
figyelmeztetések után magunkra hagytak bennünket. 

Mi pedig kezdhettük végre a cserkésztábort. Imával a temp-
lom keresztje előtt, amit már több mint 30 évvel ezelőtt készí-
tettünk a kezdeti táborok egyikén, amikor még semmi sem lát-
szott a monostorunkból. 

Közös imádság adja meg a keretét minden napnak reggel és
este. Alig tíz perc az egész. Kérjük Isten áldását, s alkonyatkor
pedig hálát adunk a napért. Jó, ha nem felejtjük: ajándék az éle-
tünk, értelmesen kell eltöltenünk időnket. Úgy gondolom ezeket
az augusztus eleji napokat sikerült is. 

Már az első nap délutánján elgyalogoltunk a Patkó-kúthoz. A
„bemelegítő túra” jól sikerült. Régi tapasztalat, hogy az első
sátorban töltött éjszaka általában nehezen indul a szokatlan
helyen, tehát nem árt, ha az átlagosnál kissé fáradtabb a cser-
kész, ezért is iktattam be mindjárt egy kis erőpróbát.  A kis tónál
érdekes vízi rovart figyelhettek meg a fiúk, a vízi skorpiót.
Hazafelé négy őzet is láttunk. Az állattani megfigyelések más-
nap reggel is folytatódtak, hiszen a kitett élvefogó csapdában
egy nagy pele éjszakázott. Megfigyelése és fényképezése után

néhány kilométerrel odébb az erdőben természetesen elenged-
tük a védett állatot.

Másnap a tábor körüli rendrakással, cserkészlépcső készítés-
sel melegítettünk be, majd a számháború terepét készítették elő
az őrsök, kialakították a búvóhelyeket a nagy csata előtt. Mivel
a létszám nem volt egyenlő, a felkészítési évre hozzánk helye-
zett papnövendék (Rodrigó) is beállt a nagyok közé. 

A legtöbb ismeretszerzést a szerdai nagy kirándulás ígérte.
Két személyautóba befért az egész csapat. Idén a tavalyinál
messzebbre tettük a célt, a Kis-Balaton környékére. A Zalavári
Történelmi Emlékpark felkeresése nagyon ajánlott minden
országjáró családnak. Még a magyarok bejövetele előtt, a IX.
században épült ki a Zala-folyó árterének kisebb magaslatán, a
várszigeten a szláv Pribina erődített települése. Valójában a
Frank Birodalom legkeletibb központja volt itt, amely a keresz-
tény hit terjesztésének is jelentős dunántúli kiindulópontja lett.
Ezért állították fel a 2 szláv hittérítő – Cirill és Metód – bronz-
szobrát a kiállítóhelyen. Metód 867-ben érkezett ide. Szent
István király 1019-ben bencés apátságot alapított a korábbi
szláv térítőközpontban. Az eredeti alapokra 1996-ban visszaépí-
tett emlékkápolna őrzi első szent királyunk emlékét.

A Kis-Balatonhoz is kirándultunk

Pele-lesen

Zalaváron Cirill és Metód szobra előtt
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Jé, fölfelé folyik a víz? A csavaros vízemelőt már a közép-
korban ismerték

A balatonszentgyörgyi Csillagvárnál

Látogatásunkkor is folytak ásatások a területen, ebbe a mun-
kába is bepillanthattunk. Végigjártuk a már feltárt és kiegészí-
tett romokat. A Szent Adorján bazilika konzervált alapfalainak
megtekintése után a közelében felépített Kis-Balaton Ház kiál-
lítása következett. Igen nívós, interaktív bemutatótereken sokat
tanulhat a látogató a környék állat- és növényvilágáról, illetve a
Kis-Balaton fontos víztisztító szerepéről. 

A kiscserkészeknek nagy élményt jelentett a Kis-Balaton
Ház mellett kialakított vizes játszótér. Itt a csavaros vízemelő
szerkezetet működtethették a gyerekek, ugyanúgy, ahogy a
vízimalmok hajtásába és az aranymosás rejtelmeibe is belete-
kinthettek. Bár néhányuk kicsit átvizesedve, de azért csapatunk
megfelelően kiéhezve állhatott neki nővérem szervírozásában a
szendvicses ebédnek. 

A Történelmi Emlék-
parktól 12 km-nyire találha-
tó a Kányavári-sziget, a Kis-
Balatonnak egész évben sza-
badon látogatható területe.
Egy különleges fahídon
keresztül juthattunk be a szi-
getre, s kezdtük el végigjár-
ni a Búbos Vöcsök Tanös-
vényt. Az információs táblák
Kis-Balaton madárvilágát
mutatják be. Egy-egy rejtet-
tebb öbölben mi is láttunk
szárcsákat, vadkacsákat,
hattyúkat. A sziget közepén
épített nagy madármegfi-
gyelő toronyba is felkapasz-
kodtunk. 

A több kilométeres túra
után az autókhoz visszaérve
jól esett a dinnyézés.
Hazafelé még egy progra-

mot beiktattunk, a balatonszentgyörgyi Csillagvár megtekinté-
sét. Itt a végvári vitézek korába érezhettük magunkat, a korabe-
li fegyverek, használati eszközök között. Ervin Viktor barátjá-
val még a szöges hordót és a kalodát is kipróbálta. Szerencsére
a nyaktilót nem tudták működtetni…

A Csillagvár mellett gazdag néprajzi kiállítás és háziállat
bemutató is belefért a nagy kiránduló napunkba. 

Csak csütörtökön kezdett esni az eső, úgyhogy akkor előtér-
be kerültek a monostori belső téri programok. „Agytorna a
köbön”, a „fekete mágus” már megint aratott, az is kiderült
néhány játszma után, hogy ki a legügyesebb  sakkozó, sőt

Pici korom óta járok Imre
atyáékhoz, de idén először
maradtam itt náluk táborban,
amely 2021. augusztus 2-től
5-ig tartott. Szeretek táboroz-
ni, izgatottan vártam ezt a
tábort is. 

Már a kezdés előtt egy nap-
pal lehoztak szüleim Somogy-
döröcskére, így segíteni tud-
tam az előkészítő munkákban.
Amikor hétfőn a többiek is
megérkeztek, felállítottuk a
sátrakat és Imre atya két őrsre
osztott bennünket. Őrsvezetőt
és helyettest választottunk,
majd közös terepbejárás után
elkészítettük az arborétum
térképét. 

Kiváló étkezéseinkről öt-
csillagos séf, Imre atya testvé-
re, Marika néni gondoskodott.
Nagyon sokféle programban
és játékban vehettünk részt,
mint például számháborúban,
társasjátékokban, horgászat-
ban, kirándulásban, a cser-
készlépcső felújításában, a for-
rás megtisztításában, a kápolna
takarításában, sőt egy közeli
kukoricásban még egy római
villa nyomára is ráleltünk.

Ez egy szuper cserkésztá-
bor volt, nagyon klassz dolgo-
kat ismerhettünk meg és
fedezhettünk fel!

Weninger Majs Máté
6. oszt. tan.

Az első szerzetesi
cserkésztáborom

Ervin a szöges hordót próbál-
ja

Rodrigó az „unózás” rejtelmeibe is próbált beavatni még
engem is.

Summa summarum Istennek hála ez a tábor is jól sikerült.
Imre atya
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Évek óta beszámolunk a területünkön augusztusban és
szeptemberben átvonuló zarándoklatokról. Vallásossá-
gunk nemcsak személyes Istenkeresés, hanem közösségi

is. Egymást erősítjük, amikor megvalljuk hitünket, szentmisére
járunk, elzarándokolunk egy-egy kegyhelyre, vagy éppen a
zarándokok fogadásában jeleskedünk, segítjük az útra keltek
Istenkeresését, testi-lelki támogatást nyújtva nekik. Közben mi
is gazdagodunk.

A kilitiek Lulláról gyalogoltak az idén is Andocsra. Útba
ejtve Kapolyt, ahol évek óta lelkes hívek várják őket szendvi-
csekkel, üdítőkkel, süteményekkel. 

Örömmel számolunk be, ha egy-egy önkormányzat segíti

valami módon a hívek kegyhelyre jutását. Az idősebb, gyalo-
golni már nehezen tudó törökkoppányi asszonyokat az idén is
kisbusszal vitték át Andocsra Kisboldogasszony, azaz Mária
születése napján.

A helyes zarándoklat során megtisztul a lélek. Régi gyarló-
ságainkat is lerakhatjuk szentgyónásainkban, s felszabadultan
mondhatjuk: 

„Szentséges Szűzanyám, hozzád folyamodunk. 
Drága szent képednél a földre borulunk. 
Mert bűnösök vagyunk, egek Nagyasszonya,
Hallgasd meg kérésünk, drága Szűz Mária.”

Búcsújárók imája Szűz Máriához (részlet)

Zicsről is kaptunk beszámolót:

Nyár végi zarándoklatok

Nagyon szép ünnepi szentmisén vehettünk részt
Somogydöröcskén augusztus 21-én. A Budapestről
érkezett Ars Nova Sacra kórus húsz tagja tette nálunk

tiszteletét nagy meglepetésünkre és örömünkre. Kis templo-
munk annyira megtelt a kórustagokkal és a hívekkel, hogy csak
a széksorok összezsúfolásával fértünk el. Az első sorban ülők az
oltártól féllépésnyire találhatták magukat, ám a kisebb kelle-
metlenségért cserébe lélekemelő élményben lehetett részünk.

A szokatlanul magas létszám több különleges egybeesésnek
volt köszönhető. Már egy éve elkezdte szervezni a találkozót
augusztus 20-ra a kórus vezetője, a közelmúltban elhunyt dr.
Répássy Dénes professzor úr. Az ünnepi szentmisét érte ajánlot-
ta fel Jenő atya. A kórusban olyan híres tagok is énekeltek, mint
dr. Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke  és
az elhunyt ikertestvére, dr. Répássy Gábor professzor úr. 

Mint kiderült, a kórustagokon kívül több ismeretlen arccal is
találkozhattunk a templomban: Mikó Gábor leendő papnöven-

dék hozzátartozóival. Gábornak ugyanis a szemináriumi tanul-
mányainak, azaz hivatásának komolyabb megkezdése előtt ez
volt az utolsó itt töltött miséje. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy
igen méltó búcsúztatásban lehetett része.

A szertartás kezdete a megszokottól eltérően nem csengetés-
sel, hanem az Ének Szent István királyhoz című dal felcsendü-
lésével indult. Átszellemülve hallgattuk, ahogy az összeszokott,
kristálytiszta énekhangok kellemes hullámként verődnek vissza
a templom falairól. A megszokott templomi énekek helyett a
kórus Palestrina: Missa Brevis című művét adta elő, zárásként
pedig szintén az Ének Szent István királyhoz hangzott el, de
ekkor már Kodály Zoltán feldolgozásában, négy szólamban.

A szentmise végén pedig mindannyian elénekeltük a Magyar
Himnuszt, nemzeti ünnepünk előtt tisztelegve. Felemelő
élmény volt együtt énekelni a híres kórussal.

Katona Szilvia
Somogydöröcske

Az Utolsó Vacsora Plé-
bánia Templom Tab Karitász-
csoportja 2021. augusztus 15-
én Nagyboldogasszony nap-
ján hatodik alkalommal szer-
vezte meg gyalogos zarándok-
latát Tab – Somogyegres –
Zics – Nágocs – Andocs útvo-
nalon. Az új útvonal és az em-
bert próbáló hőség miatt a ter-
vezettnél kicsit később érkez-
tek meg, énekszóval vonultak
be a zicsi templomunkba. 

Jenő atya köszöntötte a
zarándokok népes csoportját.
Beszédében kihangsúlyozta a
gyalogos zarándoklatok felé-
lesztésének fontosságát és
közösségteremtő erejét. 

Az árnyas fák alatt fehér
abrosszal terített asztalokon
szendvics, ásványvíz, sós-,
édessütemény és kávé várta a
zarándokokat. Jó volt látni az
ismerős és új arcokat. Hagyo-
mányokhoz híven, a templom

lépcsőjén a zarándokokról és
az őket fogadó hívekről cso-
portkép készült. Majd ének-
szóval harangszóra tovább
indultak az andocsi Nagybol-
dogasszony kegytemplom felé.

A legek éve az idei, mivel
az elmúlt évekhez képest a
legtöbb, 36 zarándok érkezett
és fogadásukon 19-en vettünk
rész. 

A fogadás előkészítésében
és lebonyolításában részt vet-

tek: Zupán Tamásné,
Zupán Tamás, Szalai
Ágnes, Karsai Istvánné,
Rózsa Adrienn, Veinper
Gyuláné, Gutheil Fe-
rencné, Geréb Éva,
Speri Mártonné, Ger-
bovits Julianna, Ger-
bovits Teréz, Hargitai
Lászlóné, Baji Dénes-
né, Hranyczka László-
né, Hranyczka Emma,
Ginder József és e cikk
írója is.

Ezúton mondunk köszöne-
tet Zics Község Önkormány-
zatának, a Zics Faluért Ala-
pítványnak, Galbavy Jenő
József prior atyának, Mihalik
Gábornak, Gerbovits Bélá-
nénak és családjának, az
ügyes kezű asszonyoknak és
uraknak, valamint az önkor-
mányzat dolgozóinak.

Tabi zarándok barátainktól
meghívást kaptunk 2021.
szeptember 11-én tartott tabi
Szüreti Fesztiválra. A meghí-
vásnak eleget téve megnéztük
a színes szüreti felvonulást,
majd a tabi Utolsó Vacsora
Plébánia és a Szent Gellért
Óvoda és Általános Iskola sát-
ránál babgulyással és frissen
sült fánkkal vendégeltek meg
bennünket. 

Vendéglátóinknak tisztelet-
tel köszönjük a meghívást és a
finom ebédet.

Ginder Józsefné
Zics

A tabiak andocsi zarándoklata

Ünnepi szombat Somogydöröcskén
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(Folytatás az 1. oldalról)

52 fő alkotta csoportunkat,
ami egyházmegyei viszony-
latban nem is rossz. Az
élmény pedig pótolhatatlan
volt. Igaz, kicsit korán, fél
hatkor indultunk Jenő prior
atya áldásával a törökkoppá-
nyi templom mellől. Buda-
pesten példás rendőri irányí-
tással a Hősök-terétől messze
levő parkolókba irányítottak
bennünket, ahonnan külön
transzfer buszokkal közelít-
hettük meg a pápalátogatás
helyszínét. Másfél kilométert
gyalogoltunk is, mire a kije-
lölt szektorunkban a szemé-
lyenkénti biztonsági ellenőr-
zés után elfoglalhattuk a
helyünket a Kodály körönd-
nél. Óriás kivetítőkön követ-
hettük az eseményeket. Jutal-
mul a korai indulásunkért, a
kordonok mellé kerülhettünk,
így nagyon közelről láthattuk
Ferenc pápát, ahogy sűrűn
áldást osztva a pápamobilján
lassan elhaladt előttünk.

A Nemzetközi Euchariszti-

kus Kongresszus zárása, a
„statio orbis” mise – vagyis a
városért és a világért bemuta-
tott szentmise – a rendezvény-
sorozat legünnepélyesebb ese-
ménye volt. A zenei szolgála-
tot egy kétezer fős kórus és a
Magyar Állami Operaház Ze-
nekara látta el. Kárpát-meden-
cei magyarság katolikus ének-
karaiból kifejezetten erre az
alkalomra állt össze ez a
hatalmas kórus.

Az ünnepi evangéliumban
hallott, személyre szóló kér-
dést a szentatya is feltette az
óriási tömegnek Jézus nevé-
ben: „Ki vagyok én valójában
a te számodra?” 

Mondjuk el a világnak
Krisztus jelenlétének csodá-
ját! S, ne csak csodáljuk Üd-
vözítőnket, hanem követőivé
is kell válnunk!

Az óriási tömeg mutatta a
kereszténység erejét. Istennek
hála, Jézus tanítására még
sokan akarnak figyelni. Igazi
hitvallás volt sokunk jelenlé-
te. Időseké, fiataloké, családo-
ké, gyerekeké egyaránt. Ami-
kor zúgott a Hősök-terén és az
Andrássy úton a pápai és a
magyar himnusz, a Boldog-
asszony anyánk, és az eucha-
risztus kongresszusunk him-
nusza, többen elérzékenyül-
tek. Sokak lelkét megérintet-

te valami ritkán tapasztalható
érzés, a helyes út megsejtése.
Figyelnünk kell sokkal job-
ban Istenre, akkor lesz jövője
Magyarországnak, akkor
nem pusztítja el önmagát a
világ.

Nagyon sokan áldoztak.
Egy-egy cserkész felemelt kis
fehér zászlóval jelezte az
áldoztatások helyét a szekto-
rokban. Az Oltáriszentség
szétosztásakor arra gondol-
tam, ha most akik áldoztak,
magukhoz vették Krisztus
titokzatos jelenvalóságát, csak
egy kis jót tennének környe-
zetükben, mennyivel szebb
lenne a világ…

Imre atya

Gyertyás körmeneten

A2021-es Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus prog-
ramsorozatából családunkkal szeptember 11-én a
Kossuth téren, az országház előtt bemutatott szentmisén

és az azt követő gyertyás körmeneten személyesen is megta-
pasztalhattuk, hogy milyen lélekemelő, megerősítő egy közös-
ségi élmény. Már a villamosról leszállva egyből megérintett,
hogy a több ezres tömeg milyen nyugalommal, türelemmel,

egymást segítve,
énekelve vonul a
helyére. Külön ki-
emelném a NEK
önkénteseinek elő-
zékenységét, az út-
baigazítástól az
idősebbek kíséré-
séig, készségesen
álltak rendelkezés-
re az egész rendez-
vény alatt. A szent-
mise előtt tanúság-
tételek és zenei
előadások segítet-

ték a lelki ráhangolódást, majd Bartholomaiosz konstantinápo-
lyi pátriárka szólt a jelenlevőkhöz.

Többek közt az ő jelenléte is azt erősítette az egybegyűltek-
ben, hogy az Eucharisztiának milyen összekovácsoló ereje van,
hogyan segíti az egységes kereszténység tanúságtételét. Szépen

összecsengtek a pátriárka szavai: „a zárkózott és komor keresz-
tény olyan, mint a véka alá rejtett fényforrás” Erdő Péter bíbo-
ros szentbeszédének záró soraival: „Ezért indulunk ma a szent-
mise után az Oltáriszentséggel gyertyás körmenetre, hogy el-
mondjuk a városnak és a világnak Krisztus jelenlétének csodá-
ját és kérjük az Ő áldását mindannyiunkra. Amen.”

A szentmisét követően elindult a gyertyás körmenet, mi
pedig az Akadémia utcán vártuk, hogy becsatlakozhassunk.
Miközben a hatalmas ünneplő tömeg haladt a városon át, a
hangszórókon keresztül imádságokat és egyházi énekeket hall-
hattunk. Igazán megható volt, amikor a rövid elmélkedések
után felcsendült az Eucharisztikus Kongresszus himnuszának
refrénje: „Krisztus, kenyér s bor színében,/ Úr s király a föld
felett:/Forrassz eggyé békességben /Minden népet s nemzetet.“
és mécsesek ezrei emelkedtek a magasba. Csodálatos látványt
nyújtottak az út szélén fáklyával felsorakozott cserkészek, akik
között időről időre kiintegetett egy ismerős arc vagy egy mo-
solygós idős néni, aki tán már az előző kongresszuson is részt
vett. Kislányom számára hatalmas élményt jelentett, amikor
percekig ő jelent meg a kivetítőkön, ahogyan ő fogalmazta meg:
„jó volt, hogy én is gyertya lehettem!“ 

Örömteli volt látni a hívek végtelennek tűnő áradatát. Ami-
kor a menet eleje beért a Hősök terére, a vége bő három kilomé-
terrel odébb még csak az Erzsébet térnél járt. A körmenet lezá-
rásaként szentségi áldásban részesültünk. 

Mindannyian átélhettük, hogy a közösségi hit és öröm meg-
tapasztalása rendkívüli lehetőséget biztosítanak a lelki megúju-
lásra. 

Szabó-Minda Mercédesz

EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSON
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„Engedjétek hozzám jönni
a kisgyermekeket, és ne tiltsá-
tok el tőlem őket, mert ilyene-
ké az Isten országa.” Hiszen a
gyermek Isten kezében van a
legjobb helyen. Mert a gyer-
mek érdeklődő, tiszta lelkű,
nyílt és fogékony. Minden,
amit lát, tapasztal, hatással
van az életére. Úgy alakítja a
jövőt, ahogy arra tőlünk min-
tát kapott. A gyermek a jövő
záloga. 

A mintaadás felelősség.
Még jobban igaz ez a kis
közösségekre, ahol szinte
mindenki ismeri egymást.
Pusztaszemesen sincs ez más-
képpen. Kis templomunk ha-
rangjának hívó szavára vasár-
naponként évek óta az isme-
rős hívek csekély száma
igyekszik. Örömteli, hogy a
misék állandó résztvevőinek
száma az utóbbi időben növe-
kedni kezdett. Egyre több kis-

gyermek vesz részt a vasárna-
pi misén. Vannak köztük egé-
szen aprók, de nagyobbacskák
is. A nyári szünetben itt nyara-
lók a gyermekeikkel együtt
rendszeresen látogatják a
templomi szertartást. Az el-
múlt hónapokban elmaradha-
tatlan két nagyon aprócska
kisgyermek is a miséről. Ki-
csit furcsa, de annál szeretet-
teljesebb megjelenés ez. 

Az indíttatásról így valla-
nak az ifjú szülőpár édes-
anyái. Menyhért szülei: Fanni
és Dániel. Egy átlagos vasár-
napi mise után jött a kérdés:

– Miért jártál misére váran-
dósan, és mi az oka annak,
hogy a kis csöpp babával min-
den misén részt vesztek, ha
esik, ha fúj?

– Nehéz erről könnyek nél-
kül beszélnem. Menyhért szü-
letése meglehetősen kalandos
volt. Húsvét előtt, a kiírt dá-
tum ellenére 25 nappal koráb-
ban érkezett. Örültünk, mert
megszületett életünk értelme.
Mindez csodásan hangzik, és
azóta is éljük örömét. De még
most is szorongva, riadtan
gondolunk vissza az érzésre,
mikor láttuk megfulladni a
gyermekünket, hallottuk,
ahogy újraélesztik. Mind-
eközben családtagjaink erről
semmit nem tudva már várták
az aranyos közös fotót. El-
mondhatatlan fájdalom, féle-
lem, aggódás és az elkesere-
dett kérdés: miért, miért épp

velünk történik ez?? A válasz
erre: a hit és Isten akarata.
Megvolt az ok, amiért így
indult Menyhért élete. Erre
egy beszélgetésen Jenő atya
világított rá: „A kisfiatok már
látta a túlvilágot, így nyugod-
tan éli életét, mert tudja mi vár
rá a halál után.” Ott vagyunk a
vasárnapi miséken, és hálát
adunk, hogy családként, a kis-
babánkkal mehetünk a temp-
lomba.

Bence szülei: Anita és Ta-
más. – A gyermekkoromat Is-
tentől távol töltöttem. Ponto-
sabban azt sem tudtam, ki Ő.
Végül 20 évesen tértem meg.
Amióta kapcsolatban vagyok
Istennel, a nehézségek és az
örömök is értelmet nyertek.
Bence egyértelműen Isten
ajándéka a számunkra. Kér-
tünk és kaptunk. Egész váran-
dósságom alatt imádkoztam,
és kértem az Úr áldását. Az
utolsó hetekben gyakran jött a
félelem, hogy „csak nehogy a

nyaka köré tekeredjen a köl-
dökzsinór”. Szülés közben
rátekeredett, de Isten meghall-
gatta az imáimat és Bence tel-
jesen egészségesen, kompli-
kációk nélkül jött a világra.
Orvosi tanácsra megvártuk,
míg a kisfiunk betöltötte a 6
hetes kort, s csak azután men-
tünk emberek közé. Nem volt
kérdés, hová megyünk első-
ként. A templomba. Ezután
már csak néhány hónap, és
következett a keresztelő, hisz
szerintünk a legjobb helyen
Isten kezében van a gyerme-
künk. Mi nem lehetünk vele
örökké, de az Úr igen.

Eszter és Csenge már na-
gyobbacskák. Ők is egészen
csepp koruktól járnak temp-
lomba, ahol a miséken túl a
pásztorjátékok, kenyérszente-
lés aktív segítői. Édesapjuk,
Zsolt gondolatai a gyermekei
és a hit kapcsolatáról:

– Az ember tökéletlen, így
a szülő is, akire pedig a gyer-
mek sokáig túlzásoktól sem
mentes csodálattal tekint. A

mi feladatunk és fe-
lelősségünk megis-
mertetni vele az iga-
zán Tökéletest, akire
aztán csalódástól
nem tartva példaként
tekinthet. Gyerme-
keim nem egyszer
hallhatták tőlem,
hogy nem az az
érték, amin árcédula
lóg. „Ami igazán lé-
nyeges, az a szem-
nek láthatatlan.”
Amikor közösen
templomba me-
gyünk, egy lépés

efelé, amihez aztán reményem
szerint a jó Isten a hit kegyel-
mét is megadja nekik. 

Jó érzés látni a családokat a
templomban, megtapasztalni,
hogy az emberek kezdik újra
felfedezni a hit igényét lel-
kükben. Mindeközben figyel-
ni a gyermekarcokat, akik
tiszta lélekkel fogadják az Úr
meghívását. „Minden gyer-
mek élete egy tiszta lap, amin
minden arra járó nyomot
hagy.”

Hekeli Imréné
Pusztaszemes

Új nemzedék Pusztaszemesen a templomban



2021/3 7

Az igen ősi földrajzi név nyilván onnan eredeztethető,
hogy azon a területen sok varjú élt; minden bizonnyal az
arrafele most is gyakran látható dolmányos varjú

(Corvus cornix). Úgy tűnik, néhány madárfajnak évszázadokon
keresztül megmarad a területhűsége. Könnyen lehet, hogy Mik-
lósi és Zics környékének birtokviszonyait említő 1393-as okle-
vélben (DL 42544) Karai János fiának Leustáknak Varyas bir-
tokrésze is erre a területre vonatkozik. 

Terepbejárásaink során a Varjak-dűlőben középkori telepü-
lésnyomra nem bukkantunk. A puszta történetének fénykora a
20. század első felére tehető. 

Már az 1793-as zicsi térképen is feltüntették Vargyokot,
1859-ben Vargyak a terület neve. Több öreg ma is így emlege-
ti. A 18. század végéig erdős területként ábrázolták. 1859-ben
Zichy Antonia (akinek szépen faragott sírköve a zicsi temetőben
található) birtokaként jelezték, de még semmiféle épületet nem
ábrázoltak Vargyakon. A Habsburg Birodalom Harmadik Kato-
nai Felmérésén (1869–1887) is mindössze egy észak-déli irány-
ban épített hosszú akol és egy gémeskút látható. Az 1894-es
kataszteri térképen tűnnek fel a puszta épületei. Ezeket az alap-
rajzokat használtuk fel rajzunkhoz, számozásunkkal segítve az
eligazodást. Cikkünk megírásához a legfőbb forrásközlőink a
89 éves Süle Ferenc és öccse Süle Károly (84 éves), akik
Varjak-pusztán gyerekeskedtek.

1894-ben a Varjak majort a Zichy családtól bérbe vette, majd
1906-ban megvásárolta Morvai Miksa földbirtokos. Adatköz-
lőink szerint az 500 holdas Morvai birtoknak Varjak-puszta volt
a gazdasági központja. 1913-ban a zsuppos tetejű házai leégtek.
Az újjáépítés során a hosszú cselédházat [1] már két tűzfallal is
megosztották, hogy megakadályozzák a hasonló tragédiákat. A
cselédházban 8 család élt, mindegyiküknek egy, kb. 4x4 m-es
szoba jutott. Három család közösen használt egy konyhát ke-
mencével, ahol a kenyerüket megsüthették. A konyhák észak-
nyugati végében voltak a padlásfeljárók. A padlásteret léckerí-
tésekkel különítették el. 1945 előtti utolsó lakóik az adatközlő-
ink szerint nyugat felől: Andokék, Hoffman János, Holenár
János, Vajdáék, az első tűzfal után Pálék, Filipovicsék, Szűcs
János. Az épület keleti harmadában lakott az első kocsis Orbán
János, majd a tűzfallal elválasztva az utolsó szobában a gazda.
Az ő lakrésze az irodájából nyílt. Az utolsó gazdát Szalai
Jánosnak hívták.

A bejáratok előtt kis – szalmával és földdel fedett – verem
ólak készültek a cselédség saját tyúkjainak. A baromfik szaba-
don kapirgálhattak, karomlevágással jelölték meg, hogy melyik
család tulajdonai. A verem ólak mögött a cselédség a saját ser-
tésüket gondozhatta külön ólakban.

Ma már a cselédháznak nyoma sincs, mindössze az egykoron
eléje ültetett öreg körtefa segít lokalizálni egykori helyét.

A cselédfogadás minden évben Szent György napján (ápr.
24.) történt. Február végétől tartott a próbaidő, addigra eldőlt ki
alkalmas a pusztai munkára. Morvai Miksa utasította a gazda-
tisztjét, hogy a jelentkezőktől kérdezze meg, van-e saját jószá-
ga? Akinek nem volt, azt nem vette fel. Tapasztalatokon alapu-
ló elvét azzal indokolta, hogy akinek van sajátja, az tudja gon-
dozni a másét is, akinek nincs, az nem tud vele foglalkozni, a
másét sem fogja becsülni. 

A kelet-nyugati irányban húzódó hosszú cselédháztól délre,
középen nagy udvart kialakítva készültek el a nagyobb uradal-
mi épületek.

A nyugati szárnyon [2] alakították ki a parádés kocsis, a pat-
koló kovács, a tehenészet vezetője (Süle György családjával) és
a bognár (Gresa) lakását. A két utóbbinak a szobájához már
külön konyha is tartozott kemencével. Lakásaik előtt, a bejárat-

tal szemben – a cselédsorhoz hasonlóan – készítették el a verem
ólakat a tyúkoknak, valamint a favágítókat. A sajátjuknak tekin-
tett terciákat szotyola és csicsóka szár kerítéssel választották el.
A keleti szárny [3] északi első lakásában lakott a vincellér, aki
a szőlőművelést irányította. Utána következett a bognármű-
hely, majd a kovácsműhely kohóval, végül a lovak patkolásá-
nak helye. 

A három hosszú épülettel körbefogott négyszögletű udvaron
napközben a pusztai gyerekek játszottak, míg a szüleik a földe-
ken dolgoztak. Az udvar közepén két rúddal alátámasztott
gerendáról egy eke kormánylemez függött. Az első kocsis fel-
adatköréhez tartozott, hogy nyáron hajnali 3 órakor, télen 4-kor
egy kalapáccsal megverje, ez volt az ébresztő. Ezzel jelezte a
puszta népének, hogy ideje felkelni és hozzálátni az állatok ete-
téséhez.

A nyugati szárnyon kívül, a lapon, egymás közelében két
kerekes kút is volt. Az egyikből a családok szükségletére húz-
tak vizet, a másikat – a nagyobb, kétvödrös kutat – az állatok
itatásához használták.

A műhelysortól keletre, azzal párhuzamosan, kissé távolabb
hosszanti, több helyiséges épület [4] készült. Az első részében
takarmányt tároltak és a szecskavágót tartották. Utána követke-
zett a melaszos raktár, majd a cselédistállók, mellette a nagy
pajta. Sorban tovább a hintófészer, majd egy szoba a gépésznek
és a családjának. Az ő feladata volt a pusztán a cséplőgép mű-
ködtetése és a Ford traktorral a szántás, fogasolás. Ezt az épü-
letet az idénymunkákra (aratás, cséplés) felvett summások kö-
zös szobája és konyhája zárta. 

A puszta északi felén tehát a cselédség, a közvetlen munka-
irányítók és a különféle mesteremberek (bognár, kovács,
gépész) laktak. A déli részen építették fel az uradalmi istállókat. 

Kelet nyugati irányban a hosszú lóistállót [5], mellette a
kocsiszínnel. A nyugati oldalon [6] a disznókat tartották. Külön
részen az 50-60 malacot, a 10-12 anyadisznót, majd a felnövek-
vő hízókat. A helyiségek sorát elkülönítve a mázsa zárta az
eladás előtti mérésre.

A keleti oldalon két hosszanti épület látszik a térképen, egy-
mással párhuzamosan. A nagyobbikban [7] szintén volt egy
lóistálló. Elkülönítették egymástól az igás- és a parádés lovakat.
A lóistállótól takarmányraktár választotta el az ököristállót. A

másik hosszú, keskeny alaprajz [8] a kukoricagórét jelölheti.

(Folytatjuk)
Dr. Sipos Imre

MÚLTIDÉZŐ

Varjak major 1894-ben (Zoltán Péter rajza)

Dűlőneveink nyomában, 29.:
Varjak-puszta (1. rész)
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KERESZTELÉSEK

Törökkoppányi plébánia területén: Nagy Péter Pál és Tóth
Andrea leányai, Léna Erzsébet és Lea Anna (máj. 23. –
Szorosad),
Miklósi plébánia területén: Kiss Kornél és Hargitai Réka
fia, László (jún. 13. – Zics) részesültek a keresztség szentsé-
gében.

ESKÜVŐ

Törökkoppányi plébánia területén: Kránitz István és
Pivonka Bettina szentségi házasságot kötöttek a törökkoppá-
nyi templomban június 5-én.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Miklósi plébánia területén: özv. Schneitler Ferencné sz.
Palotai Katalin (83 é. – ápr. 27.) (Miklósi); Geiger Norbert
(47 é. – ápr. 27.) (Miklósi),
Kapolyi plébánia területén: Jánni Lajos (78 é. – máj. 7.)
(Pusztaszemes) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS
ANYAKÖNYVI HÍREK

2021. II. negyedév

Kedves Ferenc pápa!
Így kezdődnek a gye-
rekek levelei, és ez

annak a könyvnek a címe is,
amelyben a világ különböző
részein élő gyerekek kérdése-
ire válaszolt Ferenc pápa.
Antonio Spadaro jezsuita atya
gyűjtötte össze a leveleket, s
tette közzé a szentatya vála-
szait is. 

6 földrész 26 országából,
14 nyelven írták meg a gyere-
kek kérdéseiket a pápának.
Rajzokat is mellékeltek
hozzá, amelyekből válogatást
tár elénk a Jezsuita Kiadó
által megjelentetett könyv.
Amikor Ferenc pápa először
olvasta a leveleket, moso-
lyogva ezt mondta: „Ezek ám
a kemény kérdések!”

A szülők, de még a hitokta-
tók is megtapasztalhatják,
hogy sokszor nem is olyan
könnyű a 6-10 éves gyerekek
kérdéseire válaszolni. „Mit
csinált Isten, mielőtt megte-
remtette a világot? A rossz
embereknek is van őrangya-
luk? Miért választotta Jézus
ezt a 12 apostolt és nem
másokat? Meghalt családtag-
jaink láthatnak minket a
mennyből? És a többi komoly
kérdés mellett sok, Ferenc
pápa gyermekkorára, életvite-
lére vonatkozó személyes
érdeklődést is megfogalmaz-
tak: „Mit érzel, amikor meg-
látod a körülötted levő gyere-
keket? Amikor gyerek voltál,
szerettél táncolni? A pápai
munkádban mitől vagy bol-
dog? Te tudod, hogy egyes
szülők miért vitatkoznak egy-
mással?

A kérdések mögött arcok is

felvillannak, a gyerekek fény-
képei Kanadából, Ameri-
kából, Braziliából, Kenyából,
Szíriából, Kínából, Albániá-
ból… 

A pápa válaszai ugyan-
olyan őszinte, közvetlen stí-
lusban hangzanak el, mint a
gyerekek kérdései. Megtud-
hatják a levélírók mellett az
olvasók is, hogy Jorge Mario
Bergoglio (Ferenc pápa) igazi
gyerek volt, aki szerette a
focit, iskolába járt, és még
tangózott is. Huszonegy éve-
sen döntött úgy, hogy pap sze-
retne lenni – és 1969-ben föl
is szentelték. Miután papként
majd püspökként sok-sok
éven át segítette az embereket
Argentínában, 2013-ban
pápává választották. Ferenc
az első amerikai és az első
jezsuita pápa. Szívesen uta-
zik, hogy világszerte találkoz-
zon az emberekkel, különösen
a gyerekekkel. Ferenc pápa
szavaival és tetteivel szeretné
elérni, hogy a gyerekek ráta-
láljanak az irgalomra, az
örömre, és szeretettel teli kap-
csolatban éljenek Istennel.

Rácsodálkozhatunk, hogy
Ferenc pápa nyelvezete
mennyire egyszerű. „Egy-
szerű szavakat használ, mert
Isten is egyszerű. Isten gyön-
gédsége egyszerűségében
nyilvánul meg. Nem szabad
bonyolítanunk Istent, főként,
ha ez a bonyolítás eltávolítja
tőle az embereket. Isten
velünk van, valóban velünk
akar lenni, Isten egyszerűként
létezik. Egy személy egysze-
rűen van jelen. Ferenc pápa
fizikai jelenlétében is az egy-
szerűség ízét fedezhetjük fel.
Ez az íz a legmélyebb dolgai-
ban is ott van, mint ezekben a
gyermekeknek megfogalma-
zott válaszokban.”

Szerk.

Szergej Averincev:

Imádság az utolsó óráért
Amikor a halál gúnyosan fölém hajol,
s azt hiszi, ő az, aki utoljára nevet,
amikor izmaim végleg elernyednek,
Uram, a te erőd legyen velem!

Amikor gondolataim is elhagynak, és elmém kimerül,
amikor akaratom elvész,
s elfelejtem még a nevemet is,
a te Neved legyen velem!

Amikor a szó megszakad,
és az egykor sokat szóló nyelv többé nem mozdul,
és a sír szótlan világába száll,
Uram, a te Szavad legyen velem!

Amikor minden, amiről álmodtunk elmúlik,
s éber képzelőerőnk nem olt belénk új törekvést,
amikor a nem-lét rettenete tátja rám a száját,
töltsd be ürességemet önmagaddal, Uram!
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