
Harang csendül, ének zendül ilyenkor karácsony táján, hogy 
mindenkit hazahívjon a családba, talán inkább önmagába. Sok-
szor kihagyjuk a szívünket, és nem érünk el sem önmagunkhoz, 
sem testvéreinkhez. Hiányzunk a karácsonyi családi közösség-

ből, édes szüleink, gyermekeink mellől, bár testileg talán oda-
erőltetjük magunkat, ajándékot is adunk, amit rettenetes teher-
ként, tülekedve vásárolunk, megfosztva magunkat mindig kevés 
pénzünktől.

Karácsony küszöbén elmélkedjünk arról, vajon kik nem mél-
tóak odaállni a betlehemi jászol Jézusa mellé?

1. Júdás, a júdások biztos, hogy nem. Mindig ott settenke-
dett Jézus mellett. Megfigyelte, aztán beárulta. Őt és közössé-
gét meglopta. Tolvaj volt – írja róla 
az Írás. A legszentebb pillanatokat 
alávaló módon szinte gúny tárgyává 
tette. Ha lett volna sajtó, világgá kür-
tölte volna, hogy kár szent dolgokra 
költeni. Azt az olajat, amit a bűnbánó 
asszony Jézus lábára öntött, el kellett 
volna adni. Minek Jézusnak, az Egy-
háznak pénz? Mennyi ilyen áruló van 
azóta is. Isten dolgaira, szent, nemes 
célokra, szegény nyugdíjasoknak, 
éhező millióknak minek adni? Vil-
lákat kell építeni, fegyvereket kell 
gyártani, az jövedelmez. Háború 
kell, hadd pusztuljanak a milliók, a 
proletárok, a rabszolgává alacsonyí-
tottak. Istenem, ha megértenék a tékozló, önző vezetők, állam-
férfiak és milliomosok a betlehemi kisbaba üzenetét… Mert a 
nagyon mélyre süllyedt Júdás oda orcátlankodott a legszentebb 
vacsorakor is Jézus mellé. Betelt a pohár. Menj, távozz – mondta 
neki a Mester; neked itt nincs helyed. Aki csak az anyagi és poli-
tikai hasznot lesi a szent helyeken, a családban, az Egyházban, a 
nemzet szentélyeiben, az távozzon. Ne rontsa el az ünnepet. 

2. Ámítja önmagát és másokat, aki odaáll a karácsonyfa alá, 
de nem tud vagy nem is akar tudni e kedves, igen nagy ünnep 
főhőséről, akiért és aki miatt van a karácsony. Ezért nyilatkoz-
nak roppant idétlenül az ünnepről, mondván: jó alkalom ez az 
ünnep nagy evésre-ivásra, bejgli és jó borok fogyasztására. A 
karácsony nem az ő ünnepük. Nekik nincs Jézus-élményük és 
-igényük. 

3. Nem valók a karácsonyfa alá azok az úgynevezett átlag-ke-
resztények sem, akik ugyan templomba eljárnak, még böjtölnek 
is, nem válnak el, gyermekeiket egyházi iskolába járatják, néha 

gyónnak, áldoznak. Mindezzel kereszténységük ki is merül. Ka-
tolikus és keresztény voltukat nem azon mérik, hogy mélyebben 
szeretnek, kitartóbban tűrnek, vagy hogy a másikkal szemben 
igazságosak-e.

Az ilyen keresztények mélyen elgondolkodhatnak, oda va-
lók-e a betlehemi jászol mellé, amely ott ragyog a karácsonyfa 
alatt. És sokan mégis odaállnak farizeusi, hazug lelkülettel, ott 
imát nem mondanak, ugyanúgy tartják a haragot, idegeskednek, 
és másnap folytatják hajmeresztő üzleti vállalkozásaikat, legke-
vésbé sem figyelve a szegényekre, a tiszta beszédre. 

4. Nem tudnak beilleszkedni szent karácsony meleg, családi 
közösségébe azok az apák és férjek, akiknek nem élő a hitük, és 

alig vannak otthon. Egy tizenöt éves 
tanítványomnak nagyon nem ment 
a tanulás a gimnáziumban. Kértem: 
Szólj édesapádnak, hogy segítsen. 
Ezt válaszolta: „Lajos atya! Apa nem 
ért semmihez. Alig van otthon. Még 
nem láttam imádkozni.” Súlyos ítélet 
ez. Nem csodálom, hogy oly sok az 
ateista, hiszen nem éreztetheti meg 
velük senki más az atyaság fönséges 
élményét.

5. Nagyon sokat kell tanulniuk az 
édesanyáknak is a karácsonyi Szűz 
Anyától, ha ott akarnak állni a betle-
hemi jászol mellett. Aki nem fárad el 
mosolyogni, aki nemes női lélekkel 

tűr ezer veszélyt, aki tiszta szép lelkével napsugárként ragyog 
övéi előtt, megszenteli a szent éjszakát és övéi lelkét.

No, de nincs ám elveszve semmi! 
Oda, a szent istállóba és a karácsonyfák alá belépni mindenki 

alkalmassá teheti magát. 
A hitetlen, a bűnös, a bármilyen párthoz tartozó – csak olyan 

lelkületű legyen, amilyenről az angyalok énekeltek akkor éjjel: 
Békesség a jóakaratú embereknek. Csak a gonosz, az ártani tudó 
és akaró, a hideg számítással hazudni és csalni, meg lopni tudó 
van nehéz helyzetben. 

Őértük is meghalt a kis Istálló-gyermek. Van esélyük. A rab-
lógyilkos jobb latornak is volt, és nem hiába. Hatalmas szeretet 
ömlik el ám a világon onnan felülről. Ahol sok a bűn, ott túlárad 
a kegyelem. Mi, keresztény ősök magyar unokái ne tusakodjunk 
a kegyelem ellen. De szép is lenne – legyen is! – nagylelkű meg-
békélés egymással.

Dr. Kerényi Lajos
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A BETLEHEMI JÁSZOL MELLETT…



A Miklósi Német Nemze-
tiségi Tánccsoport 2022. au-
gusztusában ünnepelte fenn-
állásának 30. évfordulóját. 
A remekül sikerült jubileumi 
nap után, aki azt gondolta, 
hogy jöhet a pihenés, az na-
gyot tévedett. Az ősz bekö-
szöntével három fellépésnek 
is eleget tehettünk. 

Szeptember 24-én tartottuk 
a Miklósi Szüreti Mulatságot. 
A hintón Polgár Adél bíróné 
és Friss Richárd bíró foglalt 
helyet. Őket követte Csicsa 
Dániel kisbíró, valamint a 
miklósi tánccsoport apraja 
és nagyja. Traktorokon ülve, 
zeneszóval vittük hírül a falu 
lakóinak az elmúlt év esemé-

nyeit. A felvonulás után a kul-
túrházban mutattuk meg tel-
jesen új műsorunkat, melyet 
szép számú közönségünk nagy 
tapssal jutalmazott. Beszédet 
mondott Gerbovitsné S. An-
géla, tánccsoportunk vezető-
je, valamint meghívásunknak 
eleget téve Witzmann Mihály 
képviselő úr is köszöntötte a 

jelenlévőket. Műsorunk egy-
re színesebbnek mondható, 
hiszen a már megszokott fel-
állás mellett, látható volt a 
házaspárok tánca, valamint a 
fiúk ládás produkciója is. Záró 
táncunkat 13 párral adtuk elő, 
és jóleső érzés volt, hogy szin-
te már-már kicsinek bizonyult 
a kultúrház. 

Elő is jöttek a régmúlt em-
lékei… Úgy gondolom – tár-
saim nevében is bátran mond-
hatom –, szívmelengető érzés, 
hogy oda, ahova egykor gye-
rekként jártunk, ma már csalá-
dunkkal karöltve tartunk.

Szüreti mulatságunk nem 
múlhatott el a hajnalig tartó 
bál nélkül. A remek hangulat-
ról ezúttal az Alfa-Kéktó Ze-
nekar gondoskodott.

A következő hétvégén, ok-
tóber 1-jén egészen Szulokig 
utaztunk, hiszen meghívást 
kaptunk a Szuloktoberfest el-
nevezésű rendezvényre. Mi-
után elfogyasztottuk ebédün-
ket, szentmisén vettünk részt, 
majd a Dunaszekcsői Fúvós-
zenekar kíséretében népvi-
seletben öltözve vonultunk a 

kultúrházba, ahol zenekarok, 
énekkarok és tánccsoportok 
tették színessé a délutánt. A 
műsorok után vacsorával ked-
veskedtek nekünk, majd este 
8 órától sváb bálon vehettünk 
részt, amit egy 6 fős, mulatni 
vágyó társasággal meg is tet-
tünk. 

Mentségünkre szóljon, 
Szulok nem a szomszédban 
van, de a hajnali harangszó 
előtt így is sikerült hazaér-
nünk.

Fellépésünk sorozata még 
nem ért véget, október 14-én 
a Kaposváron megrendezett 
Nemzetiségi Esten mutattuk 
be gyerek-szülő táncainkat. 
Színes műsorunk meggyőző 
volt, így Angélával újabb ve-
zetők vették fel a kapcsolatot, 
miszerint a jövőben igényt 
tartanak a műsorunkra.

Az elmúlt évekhez képest 
Egyesületünk táncosabb nap-
jait éli, ebben pedig nagy sze-
repe volt a Jubileumok Napjá-
nak, hiszen mindenki érezte, 
hogy közösséghez tartozni 
igenis jó dolog!

Bízom terveink megvaló-
sulásában, mert 2023-ban is 
szeretnénk elvarázsolni a falu 
lakóit!

Vassné 
Steinbacher Mónika,

a tánccsoport tagja
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Táncos, pörgős őszi hónapok

Miklósi táncosok apraja és nagyja



Napjaink energia ellátási gondjai valamennyiünket érintenek. 
Meg kell néznünk, hol tudunk takarékoskodni, hogy ki tudjuk 
gazdálkodni a közüzemi számlákat. 

Ahol van padfűtés a templomainkban, felesleges pazarlás 
lenne, ha üres padokat melegítenénk. 

A villanyszámlán sokat spórolhatunk, ha csak a szükséges 
időben és helyen világítunk. 

Zsigó Ervin nagy segítséget adott miklósi templomunknak. 
Közbenjáró szervezésével és munkájával sor kerülhetett idén 
ősszel a világításrendszer korszerű, energiahatékony cseréjére. 
Nagy hálával tartozunk a világszinten ismert világítástechnikai 
gyár tamási székhelyű Signify KFT üzeme igazgatójának, Fe-
hér Istvánnak, aki templomunknak adományozott 25 db ledes 
technológiával kialakított világítótestet. Ennek köszönhetően a 
miklósi templomunkban a világításra felhasznált energiameny-
nyiség negyed részére csökkenhetett.A rendszer szakszerű kiala-
kítását, a lámpatestek cseréjét Zsigó Ervin önzetlen munkájával 
és unokaöccsének, Geiger Dominiknak segítségével végezte el.

A Signify cég nagyvonalúságáról már a törökkoppányi isko-
lában és az értényi óvodában is tanúságot tett, ott is elkészítették 
a világítás korszerűsítését saját gyártmányú, energiahatékony 
lámpákkal. 

Hálásan köszönjük nagylelkű adományukat!
Galbavy Jenő József

SJP prior atya

Az elmúlt évtizedekben 
a pályázatok bűvkörében 
sajnálatosan visszaszorult a 
személyes aktivitás. Pályáz-
zunk! Pénzt ígérnek, csinál-
ják meg helyettünk mások, 
mi csak élvezzük, ha szépül 
valami. Ha kész, előállunk a 
kritikákkal, mit lehetett volna 
másként elkészíteni. Akik vál-
lalják a szervezés kálváriáját 
a közügyért, s a nemegyszer 
a megalázónak tűnő igazolá-
sok igazolásának beszerzését 
– hisz bürokraták nemcsak 
Brüsszelben ülnek –, azoknak 
idegőrlő, időrabló utánajárá-
sait, munkáját megköszönni 
általában elfelejtik.  

No, ebben az időben kü-

lönösen dicséretreméltó és 
örvendetes, ha személyes, il-
letve családi áldozatvállalás-
ról adhatunk hírt a Magvetés 
oldalain. 

A hívek összefogásából 
épített somogydöröcskei kis 
templomunk feljárati lépcső-
jét ideiglenesnek készítették 
el vagy tíz évvel ezelőtt. Az 
idő vasfoga ezt sem kímélte, 
elkorhadt a korlát, a téglák ki-
lazultak, csúszós időben egé-
szen veszélyessé vált a közle-
kedés. 

Meg kell javítanunk – tud-
tuk.  Látta mindenki, aki arra 
járt. Pályázzunk! – mondta 
valaki. 

Egyik őszi délután aztán 
odatolatott egy öreg terepjá-
ró autó, szerszámokat vettek 
le, elkezdődött a régi lépcső 
elbontása, kavicsos alapozás, 
újabb lerakás. Két kemény 
napos munka volt, mire a 
korlát is elkészült. Egy dara-
big megint biztonságos és jó 
lesz. Szabó-Minda családé az 
érdem. A szülők szakértelme, 
a gyerekek segítsége és tenni 
akarása meghozta a gyümöl-
csét.  Ráadásul, nekünk még 
„lepapírozni” sem kellett a 

dolgokat, nem nyújtottak be 
költségvetési tervezetet, ár-
ajánlatot a felhasznált mur-
vára, homokra, akácpallókra. 
Csak dolgozott együtt a család, 
hozta azt, amire szükség volt 
még. Szerencse, hogy akkor 

épp arra jártunk, így legalább 
készülhetett néhány fénykép 
is. Így hírt tudunk adni arról, 
hogy egyik kis falunkban nem 
halt még ki az önzetlen segíte-
ni akarás a templom körül.

Jenő atya
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Energiatakarékosan,
önzetlenül

Családi vállalkozás
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Bár a háborús vészhelyzet miatt csökkent a közterületeken a 
karácsonyt hirdető fényfüzérek száma, néhány ház udvarán azért 
még találunk belőlük ízelítőt. Öröm, hogy a legtöbb falunkban 
idén is készültek betle-
hemek, adventi koszo-
rúk. Az aszfaltos úton 
akármerről Zicsre érke-
ző autós a falu határát 
jelző helységnévtábla 
mellett is találkozhatott 
négy stilizált gyertyá-
val. 

Pusztaszemesen az 
első adventi gyertya gyújtását tették emlékezetessé gyermekek 
műsorával. Több meghívást kaptunk mi is, hogy a falu lakos-
ságát összefogni akaró kis rendezvényeken beszéljünk a kará-
csonyvárás lényegéről. Voltunk Kapolyon, Pusztaszemesen, 
Somogydöröcskén. Somogyegresen évek óta a karácsony küszö-
bén, a negyedik adventi vasárnapon rendeznek összejövetelt. 

Az idén számunkra a legbensőségesebbnek a szombat esti 
döröcskei gyertyagyújtások tűntek. Nemcsak azért, mert mind 
a négy adventi vasárnap vigíliáján az esti szentmise után együtt 
vonultunk ki a falu központjában készített betlehemhez, hogy 
ott közös éneklés után meggyújtsuk a soron következő gyertyát, 
majd végig kóstoljuk a hívek süteményeit, beszélgetés közben 
belső lélekmelegítőként forró teát vagy forralt bort kortyolhas-
sunk. Az igazi meglepetés az volt, amikor az első gyertyagyújtás 
után a jelenlévők nevét felírták egy-egy papírra, majd kosárban 
összekeverték. Mindenki húzott egy nevet. Feladat: advent min-
den napján imádkozzunk egymásért, személy szerint a kihúzott 
lapra felírtért. Imádság egymásért. Gyermekekért, édesanyákért, 
édesapákért, idősebbekért, szerzetes papokért. Csak karácsony-
este tudhatjuk meg, hogy ki kérte Isten segítségét számunkra. 
Nagyon jó tudni, hogy valaki értünk is imádkozott advent so-
rán. Így biztosabban közelebb kerülhetünk karácsony titkához, 
hiszen az nemcsak a külsőségekről akar szólni. Ha a betlehem 
készítések, fényfűzérek, felújított betlehemezések végső soron 
nem Jézushoz, a templomhoz, a lelki megtisztuláshoz vezetnek, 
irányt tévesztenek. Imádsággal, csendes önvizsgálattal célba ér-
hetünk.

Szerk.

ADVENT ÉRTELME

Gyakran halljuk egy-egy prédikáció alkalmával, hogy a halál 
nem a teljes elmúlást jelenti: ez csak földi létünk vége, viszont 
az örök élet kezdete. Éppen ezért egy haláleset során nem kel-
lene szomorkodnunk, hanem égi születésnapot ünnepelni. Azt 
hiszem, erre kevés ember képes, hiszen ha egy számunkra ked-
ves, szeretett ember hal meg, szomorúak és bánatosak vagyunk. 

Legtöbben tulajdonképpen saját magunkat sajnáljuk. Hívő 
emberként ugyan tudjuk, hogy a halál nem a teljes vég, mégis 
bánkódunk, mert itt a földön már soha többé nem találkozunk 
elhunyt szerettünkkel.

Sokszor azt gondoljuk, hogy egy gyermeknek még nehezebb 
elfogadni a visszafordíthatatlant, hiszen ő még gyerek, és nem 
értheti meg. Imre atya mindenszenteki prédikációjában viszont 
arról beszélt, hogy egy gyermek hite nem feltétlenül kisebb, 
mint egy felnőtté, sőt, talán még őszintébb is, és nem tesz fel 
annyi felesleges kérdést, mint egy felnőtt. 

Amikor a közelmúltban egy mindenki által tisztelt és kedvelt, 
sokak által szeretett ember távozott az élők sorából, két dolog 
jutott eszembe. Egyrészt ez a prédikáció, másrészt egy szomorú 
nyári esemény, amikor egy kisgyerek nagymamája súlyos beteg 
lett. A szülei elmondták neki, hogy a mama nagyon beteg, kór-
házba került, és nem lehet tudni, hogy mi lesz vele. Ekkor a kis-
fiú – aki születésétől katolikus nevelést kapott és a szülei mindig 
jó példával jártak elöl – nem azt kérdezte, hogy miért történik 
mindez, hanem hívő, gyermeki lélekkel ezt a kérdést tette fel: 
„Várja már a Jóisten?”

Számomra nagyon megható volt és igen megérintett ez az 
egyszerűnek tűnő kérdés. Elgondolkodva rajta, úgy hiszem pél-
dát vehetünk erről a kisfiúról, és mindenképpen dicséret illeti 
szüleit, akik – azt gondolom – kitűnőre vizsgáztak a hitre neve-
lésből. Csak azt sajnálom, hogy ez egy ilyen szomorú esemény 
kapcsán bizonyosodott be újra.

Azóta a nagymamát már nem várja a Jóisten, hanem remé-
nyünk szerint BEFOGADTA az övéi közé.

N. É. Miklósi

Kicsi gyermek, kicsi hit?

A jóság emlékei 
és a remény kapui…

Az idő homokszemei kö-
nyörtelenül és egyre gyorsab-
ban peregnek. Újra eltelt egy 
év. Érzem, ahogy az utolsó 
hónap, az advent időszaka, 
a várakozás, a csend, a lelki 
megtisztulás érzésével kúszik 
karácsony felé.

Egész életemben falun 
éltem. Így 60 év után egyre 
gyakrabban jönnek fel a gyer-
mekkori emlékek, és mindig 
így a karácsonyvárás idején.

Szerettem ezeket a decem-
beri estéket. 

A nagy pelyhekben hulló 

hó és dermesztő hideg kísére-
tében hozzánk érkező szom-
szédokat. Az esti beszélgeté-
seket, diótörések, tollfosztás 
alkalmával, amikor egymás 
között megosztottak jót és 
rosszat, így könnyítve kölcsö-
nösen életük terhein. Olykor 
visszahívnám azt a kis házat, 
a meleget árasztó otthont, a 
kályhában pattogó tüzet, a 
derűs estéket, a meleg lelkű 
embereket, akik mellett nem 
fázik az ember. Egyre több-
ször kerülnek elő tárgyak, 
eszközök, amik a múltból 

maradtak itt, és sokáig félre-
rakva egy dobozban, polcon, 
szekrénybe zárva vártak re-
ménykedve, hogy ismét életre 
kelhessenek.

Rutinjaink szerint éljük az 
életünket. Monoton szokása-
ink, tevékenységeink ritkán 
adnak időt számunkra elmé-
lyülni. 

Indul a reggel. Szokás sze-
rint a konyhában kezdem a 
napot. Fő a kávé, szemem a 
polcra téved, ahol egy csor-
ba bögre reménykedve felém 
néz. Ránézek az új csillogó 
csészére, és a csorbáért nyú-
lok. Ahogy kézbe veszem, 
egy lágy mosoly kíséretében 
édesanyámra gondolok. Ő itta 
ebből a kávét reggelente. Lá-
bamra is a régi papucs kúszik, 
az új a sarokban hever és duz-
zog. Ott hagyom. 

Lassan kortyolgatom a ká-

vét, vállamra egy régi kardi-
gánt terítek. Nézegetem az uj-
ját. Csupa bolyhos és kinyúlt, 
de nagyon szeretem. Ha most 
kívülről nézném magam, lát-
nám, hogy csupa régi holmi 
vesz körül. Örülök, hogy ma 
ezeket hordom, hiszem a szí-
vemhez nőttek, és én ezeket a 
lelkemmel szeretem. Elmélá-
zom, vágyom a csendre, béké-
re, jóra, mint ahogyan sokan 
ebben a rohanó, félelmekkel 
teli és idegeket felőrlő világ-
ban, ahol nem vesszük észre, 
hogy minden ember szívé-
ben ott van a jó Isten. Kívül 
szürkül a fény, de lelkemben 
valami felragyog. S ebben 
a ragyogásban rám nevet az 
Isten, és vele nevetnek mind 
- csengő, gyerek hangon - az 
angyalok.

H. I-né  
Pusztaszemes



Egyre többen gyűjtik a régi 
betűs téglákat. Nemcsak azért, 
mert az infláció miatt rendkí-
vüli mértékben drágulnak az 
építőanyagok és a régi nagy-
méretű kézzel készített téglák 
időtállóknak bizonyulnak, ha-
nem mert jelzéseikkel régmúlt 
idők személyes kötődései is 
érezhetővé válnak.  Akiknek 
nagyobb gyűjteménye van, 
azok gyakran a Monarchia 
Bélyegestégla-gyűjtők Egye-
sületének tagjai lesznek. A 
szervezet már túl van a 24. 
Bélyeges Tégla Napok ren-
dezvényen, 2009 óta nívós 
folyóiratot adnak ki. Többezer 
téglajel feloldását közölték 
már: hol, kik vetették, égették 
hajdanában a falazóanyagot.   
A 2022-ben megjelentetett 
Jeles téglák, jeles emlékeink 
16. kötetében Jencsky Ernő 7 
oldalas képes tanulmányt írt 

Kapoly és Kapolypuszta tég-
láiról. A Magvetés újságunk 
korábbi számaiban már olvas-
hattak a régi zicsi- (2001/1. 
sz.) és a kereki (2017/3. sz.) 
téglaégetőkről. Most ismer-
kedjünk meg Jencsky Ernő 
kutatásai nyomán a Kapoly 
környéki téglaégetőkkel.

Sokak által tudott, hogy 
Kapoly múltjában jelentős 
szerepet töltött be a Tihanyi 
Apátság. Szántódpuszta mel-
lett a kapolyi volt a követ-
kező jelentős apátsági birtok 
Somogyban. Kapolypusztán 
alakították ki az uradalmi köz-
pontot, de a kapolyi katolikus 
templom és plébánia építte-
tése és ellátása is az apátság 
szerzeteseinek köszönhető. 
Kapoly kegyura a 2. világ-
háború végéig a tihanyi apát 
volt. A kapolyi templom plé-

bánosai 1962-ig bencés szer-
zetes atyák voltak.

Erre a birtokviszonyra utal-
nak a legrégibb jelzett kapolyi 
téglák. A legősibbek felte-
hetően a D T monogramúak 
(Dominium Tihany), gyakran 
a 2 betű között kereszt jele 
is látható, utalva az egyházi 
birtokra. A TU jelzés felol-
dása Tihanyi Uradalom, míg 
a TA a Tihanyi Apátság rövi-
dítése. Ezek a jól kiégetett, a 
szokásosnál valamivel kisebb 
méretű kemény, fagyálló tég-
lák a környéken Kapolytól 
messzebb is felbukkannak. 
Amikor a zicsi templom tám-
falát állítottuk helyre, ott is 
nagyobb számban találkoz-
tunk velük; a támfal záró, 
élére állított téglákból rakott 
koronasorát ezekből a téglák-
ból falaztuk vissza. Hosszabb 
ideig, közel két évszázadon 
át működhetett ez az apátsági 
téglaégető, hiszen a betűké-
pek sokféle változatban fenn-
maradtak. 

Az ősibb kapolyi tégla-
égető helyét Bognár Zoltán 
kapolyi helytörténész  mutatta 
meg. Kapolypusztától nyugat-
ra, a Somogymeggyesre ve-
zető műút északi oldalán. Az 
erdő közeli bozótos, elvadult 
területen látszanak a lassan 
feltöltődő gödrök, az egyko-
ri agyagkitermelő helyek. A 
most is fellelhető téglatör-
melék néhány épületre utal. 
A II. és III. katonai felmérés 
térképein, az 1858-as katasz-
teri térképen, az 1901-es tér-
képen, valamint az 1918-as 
Somogy Vármegye közúti és 
kőbánya térképén is szerepel 
a pusztakapolyi téglaégető. 
Az 1941-es katonai térkép 
részletét mutatjuk be, azért, 
mert ezen a térképen – Té. jel-
zéssel – egy másik téglaégetőt 
is feltüntettek Kapoly mellett. 
A falu régi temetőjétől észak-
ra volt a községi téglaégető 
az 1930-as, 1940-es években. 
Feltehető azonban, hogy itt is 
égettek a Tihanyi Apátság ma-

jorjai számára téglát, hiszen a 
létesítmény már szerepel az 
1869-1887 között készült 3. 
katonai felmérés térképlapján 
is. 

Mára már ez a terület is 
erdősült, aljnövényzet nehe-
zíti a megtalálását. Közelé-
ben folyik a Kapolyi-patak, 
amely idén nyáron is teljesen 
kiszáradt, tehát napjainkban 
már csak időszakos vízfo-
lyásnak tekinthető.  A tégla-
gyártás vízigényes iparág, a 
kapolypusztainál, ugyanúgy, 
mint a zicsi csentei téglaége-
tőnél a vízellátást gémeskúttal 
biztosították.

Jencsky Ernő kutatásai sze-
rint a kapolyi téglaégetőben a 
háború előtt egy Balogh neve-
zetű téglásmester dolgozott. A 
téglát kézzel készítették, bok-
sában égették és viszonylag 
kis mennyiséget állítottak elő. 
Itt készültek a téglalap alakú 
mélyítésben domború feliratú 

KAPOLY 1934 és KAPOLY 
1936 jelű téglák. 

Általános, hogy a tégla-
jelek a tulajdonos, a mester 
vagy a község nevét rejtik 
magukban, viszonylag ritka, 
ha a megrendelő külön betűs 
formát készíttet. A helytörté-
nészek által Kapolyon talált 
mélyítésben domború TOTH 
feliratú téglák esetében ez 
utóbbit feltételezik, ezek Tóth 
József pincéjéhez készültek.

A háború utáni téeszesítés 
sok mindent megváltoztatott a 
környéken is. Bár az adatköz-
lők szerint 1961-62-ben a tsz 
keretében megpróbálkoztak 
Kapolypusztán téglaégetéssel 
is, de nem koronázta siker a 
kezdeményezésüket, a silány 
minőségű téglákból csak disz-
nóólakat építettek. Nemhiá-
ba, külön, fárasztó mesterség 
volt a téglásság, múltba vesző 
mesterfogásokkal.

Dr. Sipos Imre
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Kapolyi téglaégetők MÚLTIDÉZŐ

Uradalmi tégla 
mókusnyommal

Kapolypusztán és Kapolyon készült téglák

Kapolyi téglaégetők az 1941-es térképen



Amikor Szent II. János 
Pál pápa először látogatott 
Magyarországba, 1991-ben, 
püspökeink figyelmébe aján-
lotta az egyházmegyei zsi-
natok szervezését, mint „az 
egészséges egyházi élet szo-
kásos gyakorlatát”, amelyek 
segítségével kidolgozhatók 
„a korszerű lelkipásztorkodás 
alapvető irányelvei”. A pápai 
iránymutatás nyomán az egy-
házmegyei zsinatok sorát tar-
tották meg hazánkban.

A zsinat egyházi tanács-
kozásokat, gyűléseket je-
lent. Magyar nevét a görög 
szünodosz (latin átírásban 
synodus) szóból eredeztetik, 
amely összejövetelt jelent. A 
Római Birodalomban egy-
egy tartomány püspökeinek 
tanácskozásai a II. századtól 
váltak rendszeressé hitelvi 
kérdések és az egyházfegyel-
mi ügyek megtárgyalására. 

Varga László megyéspüs-
pökünk a Kaposvári Egy-
házmegye alapításának 25. 
jubileuma alkalmából, 2018. 
május 26-án hirdette meg az 
egyházmegyénk első zsina-
tát, amelynek mottójaként az 
„Egységben, Közösségben, 
Vonzásban” jelmondatot hatá-
rozta meg.

A zsinat előkészítése a té-
materületek meghatározásá-
val kezdődött. A püspök te-
rületenként egy-egy elnököt 
és bizottsági tagokat nevezett 
ki, akik feladata lett egy rövid 
munkadokumentum elkészíté-
se. Ez egyrészt feltárta a jelen-

legi helyzetet, s javaslatokat 
tett a jövőre nézve. Ezeket a 
munkadokumentumokat vi-
tatták meg, egészítették ki az 
egyházmegye plébániáinak 
papjai és kijelölt hívei. A meg-
tárgyalásra szánt témakörök: 
az evangelizáció, a hitoktatás, 
az Egyház megszentelő fel-
adata, az ifjúságpasztoráció, 
családpasztoráció, papi élet 
és hivatás, a megszentelt élet 
és a krisztushívők társulásai, a 
plébániai lelkipásztorkodás, a 
karitász, mint szeretetszolgá-
lat és az egyházmegyei szer-
vezet.

2019 tavaszától kezdve 
papi továbbképzéseken, papi 
koronákon (esperesi kerüle-
tek gyűlésein) az érdeklődők 
részvételével tartottak számos 
megbeszélést. Bár az elin-
dult folyamatot a COVID-19 
világjárvány megakasztotta, 
2020 őszétől újra folytatód-
hatott a megkezdett munka. 
A zsinati előkészítés 2021 
őszéig tartott. Varga László 
megyéspüspök 2021. október 
25-én mutatta be a Kaposvá-
ri Egyházmegyei Zsinat nyi-
tó szentmiséjét a kaposvári 
Szent Imre templomban, amit 
a főpásztor zsinati templom-
nak nevezett ki. 

A tíz témakört négy zsinati 
ülésszakon tárgyalták a zsinati 
tagok, megvitatva és helyen-
ként módosítva, ajánlásokkal 
ellátva a dokumentumok szö-
vegét, amelyet végül a me-
gyéspüspök elé terjesztettek.

Az egyházmegyei zsinat 
2022. május 28-án ünnepi 
misével zárult a felújított ka-
posvári székesegyházban. A 
püspökség megjelentette a ka-
posvári Egyházmegye zsinati 
könyvét, melyet tisztelettel 
ajánlunk tanulmányozásra, 
hogy vonzóbb, egységesebb, 
tenni akaróbb hívek közössé-
ge alakulhasson ki környeze-
tünkben is.

Szerk.

KÖNYVAJÁNLÁS ANYAKÖNYVI HÍREK
2022. III. negyedév

KERESZTELÉSEK

Törökkoppányi plébánia területén: Balogh Károly és Vá-
rosi Adrienn fia, Benjamin István (júl. 17. – Törökkoppány); 
Réder Konstantin és Minda Ágnes Felícia leánya Olívia Anna 
(szept. 4. – Törökkoppány),
Kapolyi plébánia területén: Balogh Tony és Király Zsófia 
fia, Dominik (aug. 21. – Kereki) részesült a keresztség szent-
ségében.

HALÁLOZÁS
(Zárójelben a temetés helye olvasható)

Törökkoppányi plébánia területén: özv. Vojts Józsefné sz. 
Horváth Mária Magdolna (81 é. – júl. 24.) (Törökkoppány); 
özv. Tobak Lajosné sz. Cser Katalin (86 é. – szept. 23.) 
(Törökkoppány),
Miklósi plébánia területén: özv. Albrecht Jánosné sz. 
Holcbauer Bernadett (88 é. – júl. 2.) (Miklósi); Nagy Jenő 
József (71 é. – júl. 19.) (Zics); Beke Lászlóné sz. Steinbacher 
Irén (72 é. – júl. 24.) (Miklósi); Maurer Teodóra Anna (65 
é. – aug. 16.) (Kára),
Kapolyi plébánia területén Varga Tibor (56 é. – júl. 5.) 
(Somogymeggyes); Rózsa József (84 é. – aug. 1.) (Kereki); 
özv. Lőrinc Jánosné sz. Huszgénusz Julianna (96 é. – aug. 
23.) (Kereki) elhunyt.
A meghalt hívek lelke Isten irgalmában békességben nyugod-
jon!
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Ma tán a béke ünnepelne,
A Messiásnak volna napja,
Ma mennyé kén’ a földnek

 válni,
Hogy megváltóját béfogadja.
Ma úgy kén’, hogy egymást 

öleljék
Szívükre mind az emberek -
De nincs itt hála, nincs itt 

béke:
Beteg a világ, nagy beteg...

Kihült a szív, elszállt a lélek,
A vágy, a láng csupán a testé;
Heródes minden földi 

nagyság,
S minden igazság a kereszté...

Elvesztette magát az ember,
Mert lencsén nézi az eget,
Megátkozza világra jöttét -
Beteg a világ, nagy beteg...

Ember ember ellen csatázik,
Mi egyesítsen, nincsen 

eszme,
Rommá dőlt a Messiás háza,
Tanítása, erkölcse veszve...
Oh, de hogy állattá 

süllyedjen,
Kinek lelke volt, nem lehet!...
Hatalmas Ég, új Messiást 

küldj:
Beteg a világ, nagy beteg!...

Ady Endre: Karácsony




