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Az ószövetségi szentírásban, a Teremtés Könyvében
olvashatunk egy tanulságos tanító elbeszélést, amely a
soknyelvű emberiség eredetét akarta megmagyarázni. A

babiloni fogság (Kr. e. 597–536) idején írták le ezt a történetet,
amikor a zsidók a száműzetésük helyén már akkor nagyon ősi
építkezések maradványait látták. Ötezer
évvel ezelőtt épített hatalmas lépcsőze-
tes piramisok (zikkuratok) az idővel
dacolva is egy gigantikus építkezésre
utaltak. De lényegesebb a Szentírás val-
lási mondanivalója. A történet szerint
egymást buzdították az emberek:
„Rajta, építsünk várost és tornyot,
amelynek teteje az égig ér. Szerezzünk
nevet magunknak…” (Ter 11,4)

Szinte Istennel akartak rivalizálni, de
nyilvánvalóan az ilyen emberi igyekezet
sohasem érhet célba. Az Úr összezavarta
a nyelvüket, hogy senki ne értse a másik
nyelvét. Ha pedig nem értjük egymás
szavát, nem tudunk egymásra figyelni,
nem valósítható meg közös cél.

Nincs új a nap alatt. Korunkban
ismét kísért a bábeli erőfeszítés. Isten
nélküli életre nagyon sokan akarnak
berendezkedni. Nevet szerezni maguk-
nak, isteni magasságokba törni. A
toronyházak magasabbak a templomok-
nál, az ember akar olyan dolgokat is meg-
határozni, amely Isten privilégiuma. Meghatározni, megváltoz-
tatni az ember nemét, dönteni a megszületésről és a halál idejé-
ről. 

Pedig, ha nem figyelünk Istenre, borítékolható saját nyomo-
rúságunk megtapasztalása. 

Emberré válásunk fő ismérve a transzcendencia, rásejtésünk
a természet felettire, kapcsolat keresésünk Istennel. Ez csak
csendes és őszinte ráhagyatkozással lehet eredményes.

Ma nagyon sok embernek nagyon hamis az egyházképe.
Nagyszámú embert kérdeztek arról, hogy szerintük mi egy pap
legfontosabb feladata? A legtöbb válaszadó szerint a program-
szervezés. A megadott válaszok közül az utolsónak jelölték meg
azt, hogy imádkozzon. Pedig valójában a papnak, szerzetesnek
lényegének kell lenni, hogy Istent keresse, élő kapcsolatban
törekedjen lenni vele, s másokat is Isten felé vezessen, legyen
összekötő, közvetítse Isten kegyelmét. 

Egyébként ugyanebben a felmérésben arra a kérdésre, hogy
részt vesz-e az Egyház által szervezett programokban, a legtöb-
ben azt a lehetséges választ jelölték meg, hogy esetleg, ha van
rá időm…

Azt látjuk, hogy a nyugat lefutotta előttünk az általa fennen
hangoztatott fejlődés köreit, és kikötött az elvilágiasodásnál,
elidegenedésnél. A „fenntartható fejlődés” szlogenje napjainkra
kivitelezhetetlenné vált. Fel kell készülnünk arra, hogy szeré-
nyebben, visszafogottabban, sokkal kevésbé pazarlóan éljünk,
mint akár néhány éve tettük. A „bábeli torony” építése megtor-
pant. Egymásnak esnek az emberek, mert nem értik a dolgok
igazi lényegét. Háború dúl a szomszédunkban, a fegyvergyár-

tást felfuttatják, naponta százak halnak
erőszakos, értelmetlen halált, pusztul,
szennyeződik a környezetünk, nő a sze-
génység, kilátástalanságában sír a
reményt vesztett világ. 

Az ókori Római Birodalom belebu-
kott erkölcstelenségébe. Európa túlélését
akkor az Egyháznak köszönhette, hogy
voltak, akik komolyan vették Jézus taní-
tását, ehhez igazították saját és családjuk
életét is.

Ahogy a falusi, bio élethez ismét
kezdenek egyre többen visszatérni, jó
lenne nálunk is komolyabban fordulni az
Egyház elindulásának alapjaihoz. Csak
azért, mert bankkártyával és mobiltele-
fonnal úgymond minden megoldható,
azért lelkünk és életünk egy szikrányit
sem lett szentebb. „Aki titeket hallgat,
engem hallgat, aki titeket megvet engem
vet meg” – bátorította apostolait Jézus.
Jézus az Egyházán keresztül akar velünk
maradni, kegyelmeit közvetíteni.

Ha élni szeretnénk, alázattal vissza
kellene térnünk az Egyház közösségébe. Nem a megítélésébe,
kritizálgatásába, hanem a szeretetközösségébe. 

Sebestyén Péter atya írta: „Az evangélium nem válik
viszonylagossá csak azért, mert a feltörekvő jutuber influensze-
rek most Ipod vagy podcast-on nyomatják a felhigított örök
üzeneteket. Attól még a pap az igehírdető és a templomban van
a legnagyobb keresztény csúcstalálkozó Istennel. Nem váltja ki
ezt sem szájmaszkos online tréning, sem az agyonszervezett
lelki tábor.”  

Ne „a felvágott nyelvű, lájkvadász kommentbetyárok” hatá-
rozzák meg hitünket, véleményünket az Egyházról. Inkább
legyünk büszkék arra, ha egykor megkereszteltek bennünket,
bérmálkoztunk, hogy tagjai lettünk a Krisztust követők (ezt
jelenti a keresztény szó) Isten kegyelmeit őrző és közvetítő
közösségének. Keressük a feladatunkat, helyünket az Egyház-
ban. Szeressük és védjük! Bárcsak szemünk előtt tartanánk azo-
kat az örök értékeket, amelyekre a földi és az örök üdvösségünk
épül!

Imre atya

Sandro Corsi rajza

KORUNK BÁBELE
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Egyházmegyei családi napon jártunk

ACsaládok X. Világta-
lálkozójához kapcso-
lódva a Kaposvári

Egyházmegyében is családi
napot tartottak 2022. június
25-én Bárdudvarnokon.

Érkezésünkkor a kaposvári
Katolikus Zeneiskola hang-
versenye fogadott bennünket,
majd rövid eligazítást kap-
tunk. A Petörke-tó melletti
réten felállított sátrakban
lehetőségünk nyílt megismer-
ni az egyházmegyénkben
működő lelkiségi mozgalma-
kat. 

Tanulságos kommuniká-

cióval kapcsolatos tesztet tölt-
hettünk ki a Házas Hétvége
Mozgalom sátrában, tartalmas
beszélgetéssel és kiadványok-
kal gazdagodtunk a Magyar
Schönstatt Családmozgalom-
nál, megismerkedtünk az
Emmánuel Közösséggel is.
Az életvédelemmel foglalko-
zó sátornál a témához kapcso-
lódó tájékoztató füzetekkel és
fórumokkal ismerkedhettek az
érdeklődők, valamint szemlél-
tették a magzat fejlődésének
állomásait is. A Hetvenkét
Tanítvány Mozgalom által
működtetett „bizdrama-
gad.hu” weboldal is bemutat-
kozott. Ez a honlap egyedi,
tematizált ajánlásgyűjtemé-
nyében az emberi életút sok-
féle kihívására kínál valós,
gyakorlati segítséget. Az
Antióchia és a Barcsiókia fia-
taljai pedig társasjátékokkal,
kedves lelki útravalókkal szí-
nesítették napunkat. A nap
folyamán a „Meghallgatlak”
sátorban szentgyónásra, illet-

ve lelki beszélge-
tésre biztosítottak
lehetőséget.

Délelőtt Varga
László megyés-
püspök celebrált
szentmisét. Prédi-
kációjában a há-
zasságról és a va-
lóság szeretetéről
beszélt. Hangsú-
lyozta, a házasság
és a család egy-
szerre hivatás és
küldetés is. Egyi-
künk sem kész,
amikor házasságot
köt, családot ala-
pít, fokozatosan
kell növekednünk
a szeretetben. En-
nek egyik fontos
lépése, hogy meg-
tanuljuk elfogadni
és szeretni a való-
ságot, ahelyett,
hogy a házastár-
sunkról és a csalá-
dunkról alkotott

eszményképeket hajszolunk.
A keresztény házasságok kül-
detése megjeleníteni a Szent-
háromságos Isten szeretetét és
hirdetni az örömhírt, hogy
Isten országa köztünk van,
igazságot, békességet terem-
teni és a Szentlélekből fakadó
örömöt továbbadni másoknak.
Kiemelte, hogy nem baj, ha
nem megy tökéletesen, de
rendületlenül, hűségesen pró-
bálkozni kell és a hibák után
újrakezdeni, hiszen Isten

mindig készen áll az újrakez-
désre.

A nap folyamán változatos
programokon vettünk részt,
teljesítettünk egy kilenc állo-
másból álló családi kihívást, a
házaspárok pedig végigsétál-
hattak a 15 állomásból álló
házaspárok útján, ahol az
egyes állomásoknál a házas-
ság fontos eseményeiről, fel-
adatairól, korszakairól beszél-
gethettek. 

Délután Béri Renátó atya
tartott előadást a kapcsolódás
misztériumáról. Eközben a
gyerekeknek korcsoporton-
ként foglalkozásokat szervez-
tek. A kisebbek kézművesked-
tek, csapatjátékokban vettek
részt, ugrálóvár és lufihajto-
gatás várta őket, a nagyobbak
rekesz- illetve kötélmászás-
ban tehették próbára magukat.
Egyik gyermekünknek sike-
rült a rekeszmászás napi
rekordját is felállítani 20
rekesszel.

A családi nap végén a kihí-
vást teljesítő családok között
ajándékcsomagokat sorsoltak
ki, családjainkat is érdekes
kiadványokkal, finomságok-
kal jutalmazták. A napot
közös énekléssel, dicsőítéssel
zártuk. 

Botos család és Szabó-
Minda családKami a 20. láda tetején
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A Magyar Falu programban elnyert 2 millió Ft-os pályázati
forrásból 2022. augusztus 13-án Miklósiban Jubileumok Napja
című rendezvényünket tudtuk megvalósítani. 

Dupla évfordulóra emlékeztünk: kis falunk egyetlen civil
szervezetének, a Miklósi Szabadidő és Sportegyesület fennállá-
sának 20., és a Miklósi Német Nemzetiségi Tánccsoport fennál-
lásának 30. évfordulóját ünnepelhettük.

2019-ben olvadt be a tánccsoport a sportegyesületbe, így
azóta közösen, együtt éli életét. Új tevékenységi köröket is meg-
határoztak, így az egészséges életmódra való törekvés és a
sportos, szabadidős tevékenységek szervezése mellett a kultúra,
a hagyományápolás, hagyomány feltárás is helyet kapott.

Céljuk ugyanaz: felkarolni, összefogni a település fiataljait,
idősebbjeit egyaránt, kimozdítani a szürke hétköznapokból,
minél több élményt szerezni mind maguk, mind családtagjaik,
barátaik számára.

10 év telt el a tánccsoport 20. jubileuma óta, azóta az idősebb
tagjainknál az egészségi állapot romlása, a fiataloknál a család-
alapítás, a munkahely, lakóhely változása miatt jelentős fejtörést
okozott a célok további folytatása. De ötletekből nincs hiány,
tavaly állt össze újabb csoportunk, melyben gyermek és szülő
együtt táncol. Ezek a táncok hatalmas sikert aratnak, hiszen a
közös hagyományápolás lelkesít, a gondozott népszokás értéket
jelent, összeköt, erősít és formál. Tagjaink száma egyre bővül,
hiszen egyre többen ismerik fel egy közösséghez tartozás fon-
tosságát.

Délelőtt sportvetélkedők zajlottak, délben ebéd várta a meg-
hívottakat, délután kettőtől kezdődtek a kulturális műsorok. Az
ünnepi beszédek, énekek után ajándékozásra, majd szalagtűzés-
re került sor a hajdani és jelenlegi egyesületi és táncostársaink
számára, mely az összetartozást jelképezte. Az ünnepi hangula-
tot Velner Gáborné gyönyörű énekei tették meghitté, majd a
Miklósi Német Nemzetiségi Tánccsoport műsora mellett a
Szuloki Német Nemzetiségi Tánccsoport lépett fel, vendégsze-
replő volt a Sramli Kings, majd az ünnepi vacsora után a ferge-
teges hangulatról a pilisvörösvári Die Adlersteiner zenekar gon-
doskodott hajnalig.

A Jubileumi Napot hatalmas előkészület előzte meg. Csík
Dávid 150 kg-os hízó felajánlásából a megelőző hétvégén disz-
nóvágásban fogtak össze a férfiak, melyből hurka és kolbász is
került pénteken a segítők asztalára. Csütörtökön a
Törökkoppányi Közös Önkormányzati Hivatal által kölcsön

kapott sátrak felállítása tette próbára a férfierőt, majd pénteken
beindult a közös munka. 

Sokan a munkahelyi szabadságukat, a nyugdíjas pihenésüket,
vagy a gyermek körüli teendőiket áldozták fel a cél érdekében:
pucolták az 50 kg krumplit – amit Erbár Martin ajánlott fel –,
gyalulták a káposztát, szeletelték a húst, sütötték a fasírozottat,
hordták-vitték az asztalokat, padokat, díszítették a színpadot,
vagy éppen ünnepi terítéket varázsoltak a kultúrházban 230 fő

számára. A helyi és a vidéki asszonyok szebbnél szebb sütemé-
nyekkel láttak el bennünket, hiszen mindenki szeretett volna
valamivel hozzájárulni ehhez a ritka ünnephez. Steinbacher
Róbert, az egyesület vezetőségi tagja főzte az ünnepi menüt:
délben babgulyás, este pörkölt tarhonyával, sült csirke és fasíro-
zott petrezselymes krumplival, valamint káposztasaláta került a
vendégek elé. A finom vacsora mellé az idei év díjnyertes boros-
gazdái ajánlották fel a vörös és fehér boraikat. Nem maradhatott
el az ünnepi csokitorta sem – amelyhez a piskótákat a helyi
asszonyok sütötték, jómagam töltöttem meg, és állítottam össze
–, továbbá az általam készített grillázstorta sem. Emlékként, kis
ajándékként minden vendég tányérján színes mézeskalács szív
díszelgett.

Rengeteg felajánlást kaptunk a helyi és a tabi vállalkozóktól
az esti tombolához, többen anyagilag is támogatták egyesüle-
tünk további munakáját. 

Hálánkat és köszönetünket szeretnénk kifejezni minden lel-
kes segítőinknek, támogatóink-
nak, résztvevőinknek; a török-
koppányi, a zicsi, a pusztasze-
mesi és a miklósi önkormány-
zatoknak, mindazoknak akik
bármilyen formában hozzájá-
rultak rendezvényünk sikeres
lebonyolításához. 

Az előkészületekben, az ün-
nep napján, vagy az utómunká-
latokban is hatalmas összefogás
mutatkozott, olyan példaértékű-
re, fergetegesre sikerült ez az
ünnep, hogy remélhetőleg a
következő jubileumig erről
beszél a közel 400 résztvevő.

Gerbovitsné S. Angéla
a tánccsoport vezetője

Jubileumok Napja Miklósiban
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„Jó reggelt, itt a tej! Ébredjetek fel! Szervusz párna, szervusz
paplan, nékem mennem kell!” – hangzott fel a táborvezető-
helyettes Benedek testvér érces baritonja reggelente néhány
napon át a fekete diófák alatt felvert sátraknál. Ki is verte az
álmot hamar a fiúk szeméből, legalábbis a hideg vízben való
mosakodás után biztosan. Kicsit haladtunk a korral, már nem
vödörből löttyent a hideg víz, hanem szivattyú és slag is segített
egymást célra tartóbb frissítésében. 

Augusztus első hetében szerveztük meg az idén a szokásos
monostori cserkésztáborunkat. Öt fiú kapta meg a lehetőséget a
sátorozásra a „Szent Dombon”, de egy kis kedvezményt is tet-
tünk, több napközbeni programra a sokat ministráló lányok is
eljöhettek édesanyjukkal. Így
izgalmasabb lehetett a nagyobb
létszám miatt a számháború, és
a kirándulások is többeknek
nyújthattak maradandó él-
ményt. A „bennfentesek” való-
ságosabb cserkész kiképzést
kaptak, amibe a sátorozás éj-
szakai bagolyhuhogással, róka-
ugatással és sakálvonyítással
fűszerezett romantikája, közös
zsolozsmák, cserkészlépcsők
készítése, forrástisztítás és a
kullancskiszedés fortélyának
megtanulása is hozzátartozott. 

Benedek testvér hűséges
segítőm már egyetemista, iga-
zán jó cserkész (akár még szer-
zetes is lehetne…), komoly
szervezőkészségével önálló
cserkésztábort is szervezett
több mint száz fiatalnak. A
monostori amolyan bevezető
tábor volt számára. A számhá-
borúk során okos stratégiája
többszörösen győzelemre vitte
az őrsét. Tudta azt is, hogy az

élelmiszerellátás, a „hadtáp” koordinálása milyen fontos.
Szerencsére az idén ismét levette a főzés, terítés, mosogatás
gondját rólunk Mária nővérem. A szigetvári nagy kirándulásnál
is részt vett a gyerekek szállításában autójával. A Szabó-Minda
és a Botos család apraját Merci, „György barát” édesanyja fuva-
rozta.

Kis kerülővel mentünk a híres ostrom színhelyére, mert a
Somogyi Honismereti Egyesület jeles képviselője, F. Bodó Imre
által alapított Fekete István Múzeumot is felkerestük Dombó-
váron. A gyűjteményben nagy írónkkal kapcsolatos relikviákon
kívül értékes helytörténeti tárgyak sokasága is látható. Míg
Kami, Andris, Luca, Ervin, Viktor és Rebi a könyveket ihlető
állatok – róka, vidra, uhu –, sőt még egy nádifarkas preparátu-
mát tanulmányozhatta, addig Juli, Majs és Lukács őskori kőbal-

CSERKÉSZTÁBOR

Számháború után

Zsolozsma a kápolnában

Mosakodás a ciszternából
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tát és egy 1700 éves római tányért is kezébe vehetett. Remélem
fognak rá emlékezni, amikor a történelemből az ókor nagy biro-
dalmairól tanulnak. Köszönjük az oly sok mindenre kitérő tár-
latvezetését Bodó Imrének.

Szigetvár határában a Török-Magyar Barátságpark kialakítá-
sához a török állam is jelentős támogatást nyújtott. Hiszen itt
halt meg a legnagyobb uralkodójuknak tekintett I. Szulejmán
szultán. Hirtelen halálát eltitkolták, hogy meg ne törjön a török
ostromlók lendülete. A két vezér nagy fejszobra most békésen
mereng egymás mellett, mintha nem is halálos ellenségként hal-
tak volna meg. A hazáját védő önfeláldozó Zrínyi Miklós tettét
azért a kirándulásunk során jobban felmagasztaltuk, mint a
hódító szultánét.

A szigetvári vár kiállítását jó szívvel ajánljuk megtekintésre
mindenkinek. Szerencsénkre ottlétünkkor egy fegyverbemuta-
tót is tartottak. A hagyományőrző várúr 17. századi viseletben
fokosok, szablyák, kardok, lőfegyverek használatát ismertette.
Bár először „csütörtököt mondott”, de végül azért nagyot dur-
rant a kovás puska. Biztosan emlékezetes volt Ervinnek,
Viktornak és Andrisnak, hogy kezükbe vehettek egy háromszáz
éves pisztolyt és ősi mordályt. Döröcskén az a hír járja, hogy
György barát azóta is gyakorolja a híres „Zrínyi vágást”, csak
még nem teljesen sikerül. A szigetvári várúr egy nyisszantással
elvágta a vízzel teli pet palackot.

Bízunk benne, hogy ez a néhány nyári nap tudott emlékeze-
tes pillanatokat adni a templomot nyáron sem elfelejtő fiatalja-
inknak.

Imre atya

Nagy örömünkre az idén
első alkalommal test-
véreimmel mi is részt

vehettünk a monostori cser-
késztáborban. Első nap dél-
után elkirándultunk a Patkó-
kúthoz. Útközben egy vadles-
ről elláthattunk a pécsi tévéto-
ronyig is. A túra során külön-
féle fákat és rovarokat ismer-
tünk meg és megtanultuk,
hogy mi a különbség a róka-
lyuk és a borzlyuk között.
Megálltunk egy kis pihenőre a
Hunyady erdészháznál, ahol
kiderült, hogy az addig kínke-
servvel elcipelt dinnye belseje
lötyög, azaz sajnos megbugy-
gyant. A források felé vezető
úton szedret csipegettünk és

közben még egy imádkozó
sáskát is szemügyre vettünk.
A tónál meguzsonnáztunk,
majd Imre atya segítségével
felfedeztük a tó élővilágát.

A monostorba visszatérve
Marika néni finom lángossal
várta az igencsak éhes cser-
készcsapatot. Jenő atya bána-
tára egy szem lángos sem
maradt.

Második nap délutánján mi
is beszállhattunk a Bolha és a
Pele őrs számháborújába. Az
izgalmas csaták után jól esett
a Marika néni által készített
fánk és meggyszörp. Jól is jött
az energia a nap végi ipiapacs
játékhoz.

Szerdán hosszabb kirándu-

lásra indultunk. Első állomá-
sunk a Fekete István emlékház

volt Dombóváron, ahol na-
gyon részletesen megismerhet-
tük az író életét és műveit.
Utunk ezután a Török-Magyar
Barátságparkba vezetett. Itt
Imre atya mesélt Szigetvár ost-
romáról, Szulejmán szultán
sírjának feltárásáról. Ebéd után
megérkeztünk a szigetvári vár-
hoz. A múzeumban megnéztük
a török és magyar fegyvereket
és érdekes animációt láthat-
tunk a csatáról. A vár felderíté-
se után egy lenyűgöző fegyver
bemutatónak lehettünk része-
sei. Egy kis frissítő fagyi után
még meglátogattuk a török
házat. A nap végén kissé fárad-
tan, de élményekben gazdagon
tértünk haza.

Szabó-Minda Júlia 
3. oszt. tanuló

A szigetvári vár kapujában

Andris a várúrral

A dombóvári Fekete István Múzeum

A tavi élővilág tanulmányozása

Ministrálásaink jutalma
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Bár régen olvashattak
Somogyegresről a
Magvetés oldalain, ez

azonban nem azt jelenti, hogy
kis falunkban ne történtek
volna említésre méltó dolgok
az elmúlt években. 

A településünkön létrehoz-
tuk a falugondnoki szolgála-
tot, ezáltal biztosítottuk az
idősek gyógyszer kiváltását,
orvosi vizsgálatra eljutását, az
idősek egészségi állapotának
nyomon követését. Minden
évben augusztus 15-én, Nagy-
boldogasszony ünnepén ellá-
togatunk a településről az
andocsi kegyhelyre.  

Biztosított a szociális étke-
zés, családsegítés. Minden
évben támogatjuk az iskolába,
óvodába járó gyerekeket,
hogy megkönnyítsük a szülők
gondjait. Az idősek napja

alkalmából patronáljuk a
nyugdíjasokat, év végén pedig
a falu összes családját. Min-
den évben Somogyegresen is
megrendezésre kerül a faluna-

pi rendezvény, ahol a falu
apraja nagyja szórakozhat.

Sikeresen pályáztunk kettő
alkalommal a temető rendbe-
tételére, a ravatalozó felújítá-

sára, urnafal létesítésére, a
temető bekerítésére. Ezek a
felújítások még folyamatban
vannak, ahogy egy szolgálati
lakás felújítása is. Nyertünk
egy nagyobb összegű pályáza-
tot, amiből a közösségi tér
kerül fejlesztésre. Ez játszó-
tér, illetve szabadidőpark
kialakítását jelenti. Építettünk
egy kemence udvart, ahol
augusztus 20-ra friss kenyeret
sütöttünk a falu lakosságának.

Egy régi álmunk valósul
meg a közeljövőben, mert
Zics településsel közösen
nyertünk egy pályázatot,
amelyből megépülhet a két
települést összekötő út. A
munkálatok már folyamatban
vannak. Ha elkészül, Egrest
már nem nevezhetik zsáktele-
pülésnek. 

Lakatos Zsoltné
Somogyegres

polgármestere

Ahogy a legutóbbi számban olvashatták, tavasszal bizony
eléggé felpörögtek az események mifelénk Pusztasze-
mesen. Ezt követve nyáron már „csak” három pályázat

kivitelezését folytattuk le: egy útépítését, egy járdaépítését és
egy testvértelepülési rendezvény lebonyolítását. Mindhárom
pályázat megvalósítási határidejének augusztus 6-át tűztük ki.
Nos meg kell vallani, hogy nem egyszerű feladat mindhármat
kontrollálni. Ha az ember a legjobbat szeretné teljes szívéből,
Isten kegyelme nélkül gyakorlatilag lehetetlen is. Így történt az,
hogy idei falunapot megelőző utolsó napokban még a képvise-
lő-testület tagjaival árkoltunk, a vendégház udvarát térkövez-
tük, közreműködtünk két mellékutcánk útfelújításában és egy
komplett járdarész felújításában is, miközben a közel harminc
fős delegáció megérkezett testvértelepülésünkről, Ipolyszal-
káról és nekiállhattunk ráhangolódni a falunapra.

A hangolódás jól sikerült és vele együtt a falunap is. Jó volt
látni és érezni azt, hogy a meghívott vendégeink és külhoni test-
véreink is egyaránt jól érezték magukat nálunk. Ennek számos
oka lehet, de számomra talán az egyetlen magyarázat az a párat-
lan panoráma és miliő, amelyet falunk főtere nyújt. Nem vélet-
len, hogy a gondozott és korszerű játszóterünkön és szabadidő-
parkunkban számos autós és kerékpáros megáll csodálni ezeket
az értékeket. Felemelő érzés látni a sok szülőt vagy éppen nagy-
szülőt, akik gyermekeikkel élvezik a játszótér adta lehetősége-
ket. A park mellett található a – szintén pályázati forrásból fel-
újított – pizzéria és fagyizó, amely sok szeretettel és finom íze-
ivel várja az idelátogatókat. 

A sok-sok befektetett energia eredménye képen épül és gya-
rapszik a közösség, a hétköznapi estéken sétálva a faluközpont-
ban látni azt, hogy a pizzéria és a játszótér közösségi helyként
funkciónál. Az irány jó… Már csak néhány tíz méter és az Isten
háza is részese lehet ennek – tudniillik a pizzéria és a játszótér
környezetében van a templomunk is. Azonban ezekért a méte-
rekért meg kell dolgoznunk. A hitet meg kell őrizni, tovább kell
adni. Ha hit van a közösségben, akkor az a közösség képes élet-
ben maradni. A tradíciókat fel kell eleveníteni. Bízom a gondvi-
selő Isten kegyelmében, hogy nem csak a játszóterünk és a
közösségi terünk lesz tele, hanem a templomunk is. 

Augusztus 20-a alkalmából immár tradícióként Hekeli
Imréné kenyeret süt az ünnepi szentmisére, amelyet mise köz-
ben az atya megáld, és szentmise után szétosztjuk. Ez is egy
színfolt a helyi vallási életben. A következő két jelentős ese-
mény lesz a tihanyi zarándokok fogadása, illetve Szent Vendel
ünnepe, azaz Pusztaszemes búcsúja.

Az idei évben szeretnénk a testülettel Szent Vendel ünnepé-
hez kapcsolódóan hagyomány teremtő jelleggel, egy új ese-
ményt létrehozni a búcsú keretein belül. A falu részére birkapör-
költet fogunk készíteni, amelyet búcsú délután kínálunk a részt-
vevőknek. A tavalyi évtől kezdődően ugyanezen a napon ültet-
jük el az adott évben született babáknak a fáját az újszülöttek
ligetébe. Úgy gondoljuk, hogy erőnkhöz mérten mindent meg
kell tenni a közösségért, hogy az újra összetartó és derűs lehes-
sen, különösképp a jelenkorban. Csak a hit lehet ennek a közös-
ségépítésnek a motorja.

Csicsa Dániel
Pusztaszemes polgármestere

Az ipolyszalkai fiatalok a szemesi falunapon

Pusztaszemesi nyár

Somogyegres hallat magáról
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ASomogy Megyei Levéltár 2012-ben megjelentetett forrás-
kiadványából szemezgetünk e számunk Múltidéző rova-
tában. Dr. T. Mérey Klára írt bevezetőt A gróf Hunyady

család Somogy megyei birtokainak leltára (1822) közzé téte-
léhez.

Meg kell jegyeznünk, hogy ennek a birtokos családnak
semmi köze nem volt a hajdani törökverő Hunyadi Jánoshoz és
Mátyás királyhoz, ami abból is kitűnik, hogy a Somogyban nagy-
birtokos család nevét már nagyon korán y végződéssel írták. Az
oklevelek szerint az első ismert ősük a Hunyad megyéből szár-
mazó Nagy András volt, aki hadi érdemeiért 1607-ben Rudolf
királytól kapott címeres nemes levelet. Fia, Ferenc 1653-ban köl-
tözött Somogy megyébe, s ő lett utóbb a grófi család őse.
Somogy szolgabírójának nevezték ki. 

A 19. század elején a Somogy vármegyei Hunyady birtoktes-
tek meglehetősen szétszórtan feküdtek. Az uradalmi központot
Kéthelyen alakították ki, a kerületi központok Mesztegnyő,
Simongát, Szill és (Balaton)Szemes voltak.

Szill mezőváros közvetlen irányítása alá tartozott Szanáts
puszta, Kis Gadáts puszta, Öreg Gadáts puszta, Jóseff völgy,
Marosdi puszta, Dörötske, Bonnya falu és pusztája, valamint a
tőlük jóval délebbre, a Kapos folyó mellett levő Csoma.

Döröcske falu viszonylag későbbi német település volt. A
kora középkori falut a török korban teljesen feldúlták, a hódolt-
ság elmúltával már csak pusztaként emlegetett vidékre gróf
Hunyady Nepomuk János telepített újra lakosságot 1758-ban,
főként Tolna megyei falvakból. (A döröcskeiek „honfoglalásá-
ról” már írtunk a Magvetés 1995/4; 1996/1-2. számaiban.)

1784-ben, II. József által elrendelt katonai felmérési térkép
szerint a környék jellemzője a Koppány folyóig elhúzódó szőlő-
hegyek vonulata, valamint a magas törzsű fákból álló sűrű erdők
és mocsarak. A 19. század elején feljegyezték, hogy a döröcskei-
ek elsősorban dohánytermesztéssel foglalkoztak. 1804-ben egy
utazó megjegyezte, hogy Döröcskén dohány-, kender- és lucer-
naföldek váltogatták egymást, s helyenként repcét is termeltek.

Nézzük, hogyan szól eredeti írásmódban Méltóságos
Kéthelyi Gróf Hunyady Familiát illető és Tettes [Tekintetes]
Nemes Somogy Vármegye Kebelében helyheztetett Javaknak
öszve Irása Augustus 12kén 1822ik Esztendőben.

DÖRÖTSKE
1. Hajdu lakása tömésbül épitve, Zsuppal födve, áll két szo-

bábul gerendákra és füstös konyhábul, dülékeny rosz épü-
let.

2. Pálinka égető háza tömésbül épitve és Zsuppal födve jó
állopotban. Mellette mint egy 10 darab Marhára Istálló
Zsuppal födve tömésbül építve jó állopotban.

3. Árendás ház, nagyobb részént égetett téglábul, egy részént
tömésbül épitve náddal födve, áll két szobábul, kamarábul
gerendákra, kéményes konyhábul, és Boltbul bolthajtásra,
régi épület középszerü állopotban.
Vagyon az Udvaron égetett téglábul boltra egy pincze 4 öll
hoszszu 12/4 széles jó állopotban.
Hasonlóan az Udvaron Istálló, tömésbül rakva Zsuppal
födve rosz állopotban.
Ezzel öszve ragasztva egy födél alatt kotsi szin fa lábokra 2
öll hosszu.
Ugy nemkülömben ottan Csigás kut égetett téglábul.

4. Gabonás Pajta kőlábokra hat fiókra, 12 öll hosszu 4 szé-
les, zsuppal födve, a födése reparátiót [javítást] kiván.

5. Fejér Csárda Kortsma égetett téglábul épitve, náddal
födve, áll két szobábul, kamarábul gerendákra, és kémé-
nyes konyhábul alatta égetett téglábul boltra épült pincze

71/2 öll hoszszu. – 21/2 széles jó állopotban födése az épü-
letnek reparátiót kiván.
Ezen korcsma előtt vagyon kotsi fészer fa lábokra, 5 öll
hoszszu 3 öll széles. Zsuppal födve rosz. Ugyan ottan
Istálló tömésből épitve, zsuppal födve, 6 öll hoszszu és 3
széles rosz állopotban.

6. Regale Beneficiumok [királyi kisebb haszonvételek, a föl-
desurak tulajdonát képezték: italmérés, kocsmáltatás, hús-
kimérés, malomtartás, boltnyitás, pálinkaégetés joga stb.]
itt Kortsmáltatás, Pálinka égetés és Mészárszékbül állo-
nak, mellyekért esztendőnként most jön bé 496 forint 50 dr.

7. Allodiális [majorsági, a földesúr magán birtokához tarto-
zott] Réttye Vagyon az Uraságnak 504/8 kaszás, mellyet a
Dörötskeiek 200 forint árendába birnak. [szerződéssel
meghatározott időre bérbe vették]

8. Erdő 862 Holdakbul áll, régi Bükk és Tölgy fák ritkán álla-
nak benne. Ebbül 747/8 Holdak Mivelés alá vétettek, mely-
lyekben egy esztendőtül 12ig leveles és Fenyő fa növénye-
ket láthatni.
Faézások és Legeltetések a Jobbágyoknak ezen erdőben
vagyon. Makk el szokott adatni.

9. Szöllő tészen 140 Holdakat, mellybül az Uraságnak a 9ed
jár. Szöllő allátul pedig 21 f 56 dr.

10. Urbariális egész sessio vagyon 224/8 Házos Zsellér 38,
Házotlan 20, a kik a Helybéli Urbárium szerént az ő szol-
gálatjukat, és adózásukat teszik.

11. Vagyon még itt az Uraságnak egy kis darab Réttye és
Szántó földgye melytől a Helység általlában 37 forintot
fizet.

12. A Vadászat ezen határban szabad.
N.B. [nota bene = jegyezd meg jól] Az Urbariális és

Uraság Réttye fönt tartására 838 curens öl [használatban
levő öl] ásott árkot folyvást jó karban tartani szükséges.

Az értékes levéltári forrásból a környék kétszáz év előtti dol-
gairól sok mindent megtudhatunk. A török után újra feléleszteni
akart településrendszer nem minden faluja állta ki az idő próbá-
ját. Kis Gadáts és Öreg Gadáts puszták sincsenek már elkülönít-
ve, csupán Gadácson laknak. Ugyanígy Marosdi puszta nyomait
is alig találni meg. 1822-ben még azt írták a körülötte levő erdő-
ről, hogy ritka régi Tölgy és Cser fákbul áll. 

A Hunyadyak szili birtoktestének érdekes, magyarázatot
kívánó tagja Jóseff völgy, melynek helynévi nyomát sem a
döröcskei, sem a szili, gadácsi gyűjtött helynévanyagban nem
találtuk meg. Feltehetően a József-hegytől délre levő völgy 18-
19. századi neve lehetett néhány évtizeden keresztül. Ma talán
Gadács része lehet. Ahogy Hunyady gróf 1822-es leltára írja:

JÓSEFF VÖLGY
Öreg Gadátsi Pusztának egy része 2174/8 Holdakbul álló 32

Lakosoknak Contractus [szerződés] mellett, mely 15 esztendők-
re köttetett ki adattattván ottan egy Völgyben sorban Házokat
épitettek, melly hold számoktul 8 napot egy Holdra számlálván
szolgálnak az Uraságnak 1738 napokat.

Kortsmáltatásért és Mészárszékért pedig fizetnek most esz-
tendőnként 50 forintot.

A Vadászat ezen Pusztában szabad.
Uraság Jágerja [erdésze, vadásza] lakása tömésbül, egy

szoba kamara kéményes konyha zsup födél alatt egy csigás kut-
tal edgyütt jó.

A Jóseff völgy néveredete azonos lehet a József-hegyével.
Hálából nevezhették el II. József császár, a „kalapos király” iránt,
amikor az uralkodó engedélyezte az evangélikusoknak a templo-
muk felépítését.

Dr. Sipos Imre

A Hunyady gróf
kétszáz évvel ezelőtti

döröcskei birtokleltára

MÚLTIDÉZŐ
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KERESZTELÉSEK

Törökkoppányi plébánia területén: Szendrei István és
Göndör Zsuzsanna leánya, Szofia Lora (máj. 1. – Török-
koppány) (Göncről),
Kapolyi plébánia területén: Liszi Milán és Rózsa Kitti
leánya, Liliána (jún. 3. – Kereki) részesült a keresztség
szentségében.

ESKETÉS

Szabó László Dávid és Kovács Alexandra Katalin szentségi
házasságot kötött a kapolyi templomban jún. 25-én (Buda-
pestről).

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: Cser Gyula (89 é. – jún.
3.) (Somogydöröcske),
Miklósi plébánia területén: özv. Schiller Jánosné sz. Niesel-
berger Erzsébet (89 é. – máj. 24.) (Miklósi); özv. Süveges
Ferencné sz. Kristóf Ilona (93 é. – jún. 21.) (Somogyegres),
Kapolyi plébánia területén: Csicsai László (74 é. – ápr. 5.)
(Kereki); Geiger Miklós (68 é. – ápr. 24.) (Pusztaszemes);
Németh Györgyné sz. Tímár Rozália (76 é. – máj. 6.)
(Somogymeggyes); Kimmel Károlyné sz. Ferenczi Mária
(74 é. – máj. 10.) (Kereki); Pálfi István Lajos (59 é. – jún. 4.)
(Kapoly); özv. Weisz Vilmosné sz. Auer Mária (95 é. – jún.
18.) (Somogymeggyes) elhunyt.

A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. II. negyedév

Akeresztényeknek há-
rom tőmondatot kelle-
ne igazán a magukévá

tenniük: tenyerembe írtam a
nevedet; öröktől fogva szeret-
telek; ne félj, veled vagyok! –
ha ezt végig elmélkedi az
ember, megéli, hogy a Gond-
viselés a tenyerén tart ben-
nünket. „Megtalálni, amit Is-
ten megálmodott rólam” –
saját életprogramját fogal-
mazta meg így egy idős ked-
vesnővér. 

Mivel egyre kevesebben
vannak a radikális Istenkere-
sők, a szerzetesek körülöt-
tünk, nagyon jelentős dolgot
vállalt fel Rózsásné Kubányi
Andrea hittanár, amikor 2003-
ban elkezdett interjúkat készí-
teni idős szerzetesnővérekkel.
A szerzetesek szétszórattatá-
sának hetvenedik évfordulójá-
ra meg is jelenhettek Akiket
Isten a tenyerén hordott cím-
mel. Valójában az írónőnek ez
már a 2. kötete, amely a szer-
zetesi életutakat ismerteti a
szétszóratástól napjainkig. Ez
a könyv a 2014-ben napvilá-
got látott Hűséggel a megpró-
báltatásokban c. interjúkötet
folytatása. 

64 történet – 64 élet.
Olyan idős szerzetesek életút-
ja, akik átélték az 1948-as
államosítást, az 1950-es szét-
szóratást és olyan – ma is
lélekben fiatalabbaké –, akik
már az illegalitásban csatla-
koztak egy-egy rendhez.
Megtudhatjuk, hogyan boldo-
gultak, amikor egyik napról a
másikra állás és munka nélkül

maradtak. Elmondják, hogyan
tudták megszervezni életüket
a kommunizmus ideje alatt,
amikor klerikális reakciósként
bélyegezték meg őket. Be-
számolnak arról is, milyen
módszerrel tudtak túljárni az
őket rendszeresen megfigye-
lők eszén. Hogyan indították
újra a közösségi életet gyak-
ran a semmiből a rendszervál-
táskor.

Hamarosan már pótolha-
tatlan ténykedés az idősek
megszólaltatása, hiszen roha-
mosan fogy a számuk. Saját
küldetésüket beteljesítették.
Az Istennek adott élet soha-
sem hiábavaló. A mondat
igazságtartalma a halálunk
után ragyog fel igazából, az
örök élet fényéből vesszük
hozzá az erőt.

A 64 szerzetesi életsors
egyike Szivák Judit Congre-
gatio Jesu [régebbi nevén
Angolkisasszonyok] nővéré.
Ő mondta el visszaemlékezé-
sében: A feloszlatás után a
Somogy megyei Zicsre hívtak,
ahol két rendtársam élt. A fő-
zés mellett elláttam a sekres-
tyés-harangozói teendőket. Ez
egy sváb falu, ahol a lakosság
tartott el minket, összeadták
az élelmet, abból főztünk ma-
gunknak és a papnak. Két évig
éltünk ott, de fizetést nem kap-
tunk. 

Judit nővér később kórhá-
zi nővérként, orvos asszisz-
tensként dolgozott évtizede-
ken át. 2017-ben érkezett haza
a Teremtőjéhez, 89 éves korá-
ban. Szerencsére elmondta ő
is élete történetét. 

A szerzetes sorsokat ol-
vasva megdöbbentőnek tűn-
het, hogy többen már 14-15
évesen tudták, hogy szerzetbe
szeretnének lépni, továbbá,
hogy az üldöztetés éveiben
mindnyájan kitartottak foga-
dalmaik mellett hitben és
hűségben. 

szerk.

Mi kell a jó házassághoz?
Jó fejük legyen a házasoknak, mert gyakran fejet kell hajtaniuk.
Jó foguk legyen a házasoknak, mert gyakran kell egy-egy szót

elharapniuk.
Jó szemük legyen a házasoknak, mert gyakran kell szemet huny-

niuk.
Jó hátuk legyen a házasoknak, mert nagy terheket kell cipelni-

ük…
Jó válluk legyen a házasoknak, mert nem vehetnek semmit sem

félvállról.
Jó lábuk legyen a házasoknak, mert sokszor szorít a cipőjük.
Egy szóval patientia, türelem, ez az első házi adó, amellyel a

házasok egymásnak tartoznak.
Abraham a Sancta Clara 

(1644–1709)

„Az ember nem élhet szeretet nélkül, mert szeretet által léte-
zik.”

„Isten olyan mértékben segít bennünket, amilyen mértékben
bízunk benne.”

Sziénai Szt. Katalin
(1347–1380)
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