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Alapítványtól

gyermeket

somogyszobi kirándulásra.

DÉvArönrÉruere

me9Van.

Déva rövid ideig a végvár szerepét
töltötte be, ezekről a harcokról énekelt
Tinódi Lantos Sebestyén, kit itt temettek

Déva a Maros bal partján, termékeny
völgyben fekszik, vidéke már a történelem
előtti idókben
lakott volt.
mai

ís

el.

A

1581-tól Geszthy Ferenc a vár ura,
jelentös építkezéseinekköszönhető a vár

várhegyet, mely vulkanikus eredetű, a
dákok, majd a rómaiak is megerősítették,
neve valószínűleg Decidava volt.

az

E

kettó

romjain épült
Árpádok idejétől
folyamatosan jelentős szerepet betöltó vár.
Keletkezéséről legendák, balladák

szólnak.

A

legismertebb

Kelemenné népballada.

a

Kőmíves

fel,

mellette

a

szent

mohácsi vész után, a
különválás idején Déva az

vallási
erdélyi
reformáció központja lett. ltt halt meg
Tordai András, Erdély elsö református
püspöke. 1579-ben. Déván született Dévai
Biró Mátyás,
reformácíó kiemelkedó
személyisége,
reformáció radikális
unitárizmus
ágaként alakult ki Erdélyben, reformátora

a

1242-ben a tatárok felégették, kivonulásuk

után lV. Béla felépíttette. Első okleveles
említése1264-ben történik, mikor Csák
Máté fia péter a kunokat a vár alatt

legyőzte, majd 1267-ben

Castrum
Dewaként, amikor lV Béla itt ütközött meg
pártütó íiával, a későbbi V. lstvánnal.
Déva mindig királyi vár volt, mely
késóbb
mindenkori erdélyi vajda
vezetése alatt állt. ltt tartotta fogságban
Kán László vajda 13o7-ben Ottó magyar
királyt. Zsigmond király 1437-ben a dévai
várat Cseh Péternek adományozta. Három
múlva
ország életébenegyre
fontosabb szerepet betöltó Hunyadi
család tulajdona lesz. V. László 1453-ban
ismét mint királyi várat adományozta
Hunyadi Jánosnak, a várososhoz tartozó
56 faluval együtt. Hunyadi fölmentette
Déva városát az adófizetés alól. Mátyás
király a város kiváltságait tovább növelte.

a

az

Hunyadi halála után özvegye, Szilágyi

Erzsébeté,majd Szilágyi Mihályé lett a vár.
ll. Ulászló 1481 okt. 2- án kelt oklevélben
Báthori lstván országbírónak zálogosította
el 16oooFt-ért. Tíz év múlva újra a korona
birtoka lett , az erdélyi vajdák irányítása
várnagyok is.
Mohács után a király Szapolyai János
1535- től ővé a vár is. '154o- ben itt

ravatalozták

A

Fogjuk meg szép gyöngén, dobjuk bé a
tűzbe,
Annak gyenge hamvát keverjük a
mészbe,
Awal állítsuk meg magos Dévavárát,
Csak így nyerhetjük el annak drága árát."

alatt állt, ahol az alvajdák egyben

VlLMA-HAz

koronával. Ozvegye, lzabella királyné itt
rejtette el 1549-ben az összes kincsét.

,,Tizenkét kőmíves azt a törvényt tette:
Kinek felesége hamarább jó id

év

és

vallásújítót elítélték.A dévai várban halt
mártírhalált 1579. nov.7-én halt meg,
börtöncellája ablaka a várban ma is

várunk

a
,

Az
a
és egyházalapítója

Dávid Ferenc

volt.

Dávid Ferencnek sikenjlt János Zsigmond

fejedelmet megnyernie, hogy

hitüket

megőrizve vallásukat szabadon
gyakorolhassák. A tordai országgyűlés

1568-ban Európában elöször mondta ki a
lelkiismeret és vallásszabadsá9 törvényét.
János Zsigmond halála után a katolikus
Báthori lstván lett
fejedelem, aki a

a

reformációt befejezettnek tekintette. Bár

nyíltan nem lépett fel az unitáriusok ellen,

az

1572-es országgyúlésen kiadatta a

további vallásújítást eltiltó törvényt. Dávid
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Déva tüténete

alatii udvarház is,
Ő adatta ki a Biblia egy részétrománul.
A jobbágyaival kegyetlen főúr Déva város
kiváltságait is visszavonta.
í6o1-ben a békétlenkedő erdélyi rendek
hívására az Erdélyre törő Básta György
osztrák tábornok Dévát is elfoglalta. 'l6o5ben Bocskai lstván az osárák hadakat

kiverte

Erdélyből. Bocskai halála után,
16o6-ban Déva várát és uradalmát Nyári
Pál szerezte meg, de tóle Báthori Gábor

fejedelem elvette,

Gábornak

és

és itkári

Bethlen

feleségének, Károlyi

Zsuzsannának adta. Ekkora dévai Magma
Curián megint jelentős építkezésekfolytak.

Károlyi Zsuzsanna ha|ála után ifiabb
Bethlen lstváné, kinek korai halálával
felesége , Széchy Mária a híres, hírhedt
Murányi Vénusz örököhe
a dévai birtokot,
aki Erdélyt megúnva Déva várát eladta
6ooo tallérértl. Rákóczi Györgynek.

ll. Rákóczi György

megerősitette a

várat. A nagyváradi török ostrom után az
áthaladó szultáni csapatokkal érkező híres

utazó, Evléja Cselebi így írt a várról és
környezetéről: "Erdélyországban ilyen igen

erős, magas vár nincs....Valamennyi háza
várszerú és különféle színű, fényes tetejú
palota módjára ékeskedik, ablakaik a

Maros folyóra néznek A Maros folyó
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partján levó alsó külváros is igen szép és
művelt " A Nagyváradot célzó hadjárat
török egyre inkább kiszorult
után
Erdélyből, de
császári politikának
elsősorban Erdély esett áldozatul. 1687-

a

a

ben 12 várat, köztük Dévát, a császári
csapatok megszálltak. A ll Rákóczi

Részlet Böjte Csaba OFM Hiszek

szeretet végső győzelmébenl

Című
könyvéből, remélhetőleg a téglajegyként
szolgáló. CD- vel együtt megvásárolható
lesz az Uj kenyér ünnepén a Vilma-háznál
augusztus 2o-án.

A

DÉVAI SZENT
FERENC ALAPÍTVÁNY

Ferenc vezette szabadságharc idején 4havi ostrommal elfoglalták a kurucok a

várat .A szabadságharc leverése után

Steineville osztrák

parancsnok
bástyákkal, lakóépületekkel erősítette
meg a várat.

1784-es Hora
parasztlázadásnál

és Kloska vezette
ide menekült a

környékbeli nemesség, itiy csak a várost

égették fel,

és később itt últ össze

a

lázadók felett ítélkező c,sászári bizottság.
A vár stratégiai jeientősége csökkent,

ezért ,a várat eláruereziék 15o ft-ért
Pnqíl,y Franciskának, ki az ajtóÉat .
iLiakckat elhordatta, később szabad

prédává trá|t a körrryék lakói számára. A
romladozo
Erdélyi kőrútján
meglátta l. Ferenc és neje Karo|ina
Auguszta
azonnal elrendelték
helyreállítását, mely 2l6ooo ft-ba került
Az 1848- as szabadságharc alatt 2oo
főnyi osztrák csapat szállta meg Déva
várát. Bánnff ezredes 8 hétig ostromolta
a várat, majd a maradék császéri őrség

2oo2-ben jött létre, elsösorban

ferencesek

zI-en Arulás folytán 1849
augusztus 13-án, a, világosi
fegyvedetétellel egynapon, a lőporos
rr,ájr:s

maga alá temetvel50

raktár fölrobbant,
honvédet.

Déva város piacterén

a

maradék
seregével 1849 augusztus 17-én Bem
tábornok is letette a fegyvert.
Déva városnak 19oo-ban 7o89 lakója
volt, ebből 4o65 magyar, 436 német, és
l:.l,ít oláh. A házak száma ekkor 'l2o6.

191o-uen 8684-en lakták, a Maros
völgyének leJtpjlpt'ebb városa, mely
vármegyei székhely, J- -ndelkezett

törvényszékkel,
tanfelü9yelőséggel,
hivatallal,

bírósággal,
telekkönyvi
pénzügyőrséggel,
erdőgondnoksággal, volt állami főreál
iskolája, tanítóképzóje, polgári leány
iskolája, iparoskereskedelmi
tanoncképzóje,
elemi iskolája,1
kisdedóvója, ferences rendi kolostora,
hitelintézménye, 2 könyvnyomdája ÉÉnk
a vasúti forgalma, volt postája, távírdája
telefonállomása . civil szervezetei közül
kiemelkedő a Történelmi és Régészeti

6

és

Társulás, melynek köszönhető,

hogy az

19oo-as évek elején a várhoz vezető

sétányokat megépítették,elültettek
16oooo facsemetét,

Ma a vár

múemlék, a várhegy

természetvédelmi terület.

,,Amit lsten kér, arra engem alkalmassá

teremt. Ahhoz nekem kedvem van. Az

nekem örömöt

ad. Biztonságos

kis

Ma is
megteszem, amit az Ur kér, és holnap is
lépéseketkell megtenni.

meg fogom lenni. De merjek felnőni

népem javára. Hogy megköszönik-e
vagy sem, egyre meg.y. Fontos, hogy én
megtegyem, amit az Ur kér tólem. Ene

szeretnélek biztatni benneteket!
Tőled mit kér az lsten?"

által

az erdélyi
ferintartott

óvodák támogatására. Ma

Déván,
Petrozsényben,
Szárhegyen, Torockón, Kolozsváron,
Nagyszalontán és Zsombolyán működik
gyermekotthon, iskola, óvoda, kollégium,
2oo5. május 15.-en tetiék le a csángó-

Szászvároson,

magyar oktatási központ alapkövét

csángóföldi

Rekecsinben,

a

vegliai választott püspök és

a

hozo't 4s iktatott be a hivatalábr |746-ben.
Convertita volt. Hogy meddig múködött,
nem tudni.

A második tanító, akiről tudunk, az l79Oben már működó korber József, aki
ugyanezen évben mint keresztszüló

szerepel feleségévelSimonovics
Juliannánál, l794-ben pedig Borsos lstván
plébános végrendeletének egyik tanuja.
Hogy meddig volt Somogyszobon, nincs
róla feljegyzés.

A

harmadik tanítóról az l8l5-ben kiállított
Visitatio Canonica ad felvilágosítást: Gaál
Károly született Sámsonban l793{an,
retorikát,

preparandiát nem végzett, de alkalmas a

is

Jó erkölcsű és a

viseli. l825-ben még
Somogyszobon volt, mert ezen évben
született pál nevű fia.

A

következő tanító Peti József, aki l8O8ban született s l835-ben már itt múködött
mint tanító. Felesége Pártl Juliánna német
származású volt. Meghalt l85S-ben február
2-án. Leánya Amália, az ilí élő régi Birkás
családba került házasság révén.
Utódja Pikula Márton. Szuhahorán, Árva
megyében született l822-ben és iskoláit
Kecskeméten Végezte. Előzőleg működött
mint tanító Niklán és szőkedencsen,
ahonnan l856-ban Somogyszobra került
36 évig működött itt és 1892. január 29-én
meghalt.
Utódja Druskovits Márton lett. 1892. május
25-én választották meg. Draskovits
Hámorban, Vas megyében szúletett 1869.

november l4-én. lskoláit Köszegen
végezte, a képezdétpedig Csurgón. l89O-

ben képesítőzött

ugyancsak ott képesítőzött is l89O-ben.
Ugyanazon évben Pincehelyen lett tanító,
ahol 3 évig működött, onnan Buzsákra jött,
majd pedig Hajmáson
l899-ben

Somogyszobon választották
Somogyszobon

s ez év augusztus

havában Bolháson lett tanitó az uradalmi

iskolánál, utána Somogyszobon

volt l9O3.

tanító,

ahol 1898, április 24-ig volt, amikor
Komárvárosba választották meg

meg.

augusztus

végéig,ekkor Niklán választották meg.
Fónay távozása után Péczer Tivadar lett a

kántortanító, Vámoson,

Somogy
megyében született l88l. július I-én, ahol
édesatyja szintén tanító volt. Elemi iskoláit
Ordeán, a gimnáziumot s a képezdét

Pécsett végezte. Ugyanott

l9Ol-ben
osztálytanító

képesítőzött Mint

Nagybajomban ke.J+e működését, ahol 3

s

évig volt

l9O3.

s-

.tember havában

rqtortanítónak

Az

világháborúban részt vett

hétszemélyes tábla elnöke Pozsonyból

gyermekek tanítására.

gimnáziumot Csurgón Végezte s

választották meg.

Az első tanító, akiról tudunk, Beregszászi
János volt, akit Zbiskú Károly József

jegyzói tisztet

kántortanítónak. Kaposszentbenedeken

szúletett l87O. október 2l-én. A

Somogyszobon

Somogyszobi tanítók

Keszthelyen végezte a

Eltávozása után Huber Ferenc lett a tanító.
Marcaliból jött, azonban csak l évig volt itt.
Huber után Fónay lmrét választották

és

gyermekvédelmi intézmények,iskolák,

váraí
és

Forró ezreA,-- ' .megadta mlgát íB49

Vilma-házi Hirmondó
a

l9,-

'cn

s ju,,us

kitört

27-én

bevonull
a
19.
sZ. ,rt'|
honvédgyalogezredhez, ahol l9l7. május lig az egészsé9ügyiosztagban szolgált
A szerb és orosz harctéren 2 és fél évig

s ez id5 alatt kétszer sebesült
meg, egy ízben gránát légnyomás és

szolgált

füldobhártya

Oroszországban

repedés

érte.

Bresztecskóban

hasihagymázon is keresztúl esett. l9l7.
majus l-én mint 60 %-os hadirokkantat
szabadsógolták. l93l-ben a nagyatádi
járási tanítói kör elnökéVé választotta,

amelyról

l év múlva -

hivatkozással

idegbajára - lemondott. 1924, óta az
lparoskör tb. alelnöke, 1929. óta pedig a
LeVente Egyesület elnöke.

l9O9-ben a hitközség osztálytanítói állást
szervezett, amelyre ugyanakkor az
iskolaszék Károly lmrét választotta meg.

Szü|etett 1889

évi szeptember

l2-én

otvöskónyiban. lskoláit Csurgón Végezte.
Ugyanitt nyert az állami tanítóképzőben
l9O9-ben oklevelet. Elvégeáe az általános

tanítói továbbképző tanfolyamot is,
Tevékenykedik az egyesületi és
szövetkezeti életben. A Hangya
szövetkezetnek alakulásától kezdve
könyvelője és l934{ől kezdve ügyvezetó
igazgatója, Katonai szolgálatra

ő

is
havában
Budapestre, a 32. cs. és kir, gyalogezred

bevonult

l9l7. november

őrszolgálatos csapatjához
önkéntesnek. Budapestről

egyéves
olasz

az

harctérre került l9l8. március 6-án. ltt a 26.
hadtestparancsnokság kötelékébe tartozó
38-as, majd lOl. számú ezredhez osztották

be, lnnen került ha

szeptember l-én.

betegen

l9l8.

Kis- és Nagybaráti
puszták
Kis- és Nagybaráti puszták

szintén

Següsd vármegyéhez tartoztak, de nem

voltak szobnak tartozékai mint most.
l382-ben

l389-ben

Ezsébet királyné birtoka, még
is Següsd vármegye része,

1

n

ViIma-házi Hírmondó
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l396-ban kővágóörsi Kis György nyerte
adományul, l4O3-ban Anthimi Jánosé.
l4O5-ben Batthyány család óseit iktatják

Húsvétmásnapján jártak a locsolók, régen
vízzel, most kölnivel locsolnak. Kaptak pár
fillért, most forintot meg hímes tojást.

volt

Kish úsvétva gy mátkázó:

birtokába, l5SO-ben Batthyány Kristóf
a földesúr, Az l57l. évi török

adólajstromban két Baráti helység fordul
eló, egyik 13, a másik pedig 4 házzal.
Nagybarátinak már l332J337. években
plébániája van, sőt a legnagyobb volt a

mostani plébánia területén lévő

3

plébánia közül, meű legtöbb tizedet

fizetett.

Tamás volt

a

plébánosa. A plébánia

valószínűleg a török uralom alatt szúnt
meg és pusztult el a temploma. Ahol a

templom állott, amelyet most

is

templomdombnak neveznek, ezüst
pénzeket is találtak l9lS-ben. Ezekből

többet Gyuricza Miklós
láttam, sót nekem

is

főintézőnél

adott néhányat

azokból. A pénzek az l527-3O-as
évekből valók, egész kicsinyek és

vékonyak, nem is szabályos kör alakúak
s némelyiken főpapi címer van, amelyen
kettós címer van, s mindegyiknek az
egyik fele egészen sima. Ma úgy Kis-,
mint Nagybaráti Somogyszobhoz tartozó
pusaa, az uradalom része, amelyek már

l8lS-ben az

egyházlátogatási
jegyzőkönyvben mint
főkáptalan
birtokai szerepelnek. Nagybarátiban van
gazdatiszti lakás és dohánypajták, mert
elég jó minőségű dohányt termelnek.
Mindkét Baráti puszta ma bérbe van
adva dr. Goldberger Ödön csurgói
ügyvédnek
(Részlet)

a

Hónapról hónapra
Húsvétiünnep

Húsvét előtti napokban hímezték a tojást

és kövesztették a sonkát. A tojás és a

sonka húsvétszimbóluma.
Hímezéshez megmelegítették a tojást és
a viasszal, gicával hímezték a tojásokat,

Voltak hagyományos

minták: gereblyés,

papsipkás, fenyőágas,

szegfűs,

tulipános és még sok féle Hagymahéjat

íőztek, megszűrték és mikor kihűlt
belerakták a tojásokat, Egy éjjel benn
volt, másnap kifözték, melegen

kiszedték, régen kóccal, most
ruhával szárazra törölték és hideg vízbe
puha

rakták.

a templomba,
ünnepelték Jézus feltámadását.
Húsvétkormegajándékozták a
Húsvétkor mentek

keresztgyerekeket a keresztszülők.

Régen a lányok mátkatálat

egymásnak,

ezzel a

vittek

mondókával:
Mátkatálat hoztam, meg is aranyoztam,
mátka hozta mátkának, fogadjon el
komának.
Ezután komárrrnak sálították egymást.

Aprilis hó:

23.,24., 25. Béla, György, Márk. hozzák a

szép nyárt. Szent György naphoz

sok
legenda íűződik. llyenkor zöld ágat tűztek

a

kapura, kisajtóra, és az állatok óljára,
hogy a boszorkány ne bántsa öket Szent
György napkör hajtották ki az állatokat a
legelóre, a teheneket a csordás órizte. Volt
egy köztük, nyakában a kolomppal jelezte,
hogy merre vannak és lehetett hallani,
mikor jöttek haza. Legelés után deleltek a
Csara-kútnál és a csordás jó hideg vízzel
itatta őket a vájúnál.

Este pedig haza jött a csorda. A kanász
pedig a disznókat őrizte. Akkor azok is

kijártak a legelőre, úgy is nevezték, hogy
disznójárás. Az anyadisznók jártak ki és a

a

húsvétirétre délután a

Hátulsó pár elöre fuss: mindig a hátsó
pár szaladt és ezeket kelÍett megfogni.
Ésújra kezdódött elölról.
körbeállás: körbeálltak és akinek a hátát

megütötték, az kergette a kiütőt, elfogta
és kezdődött újra a játék. Akkor ilyen
játékok voltak, ezzel szórakoztak.

a

kertben

és a

szántóföldön

egyaránt. Most kell palántázni a kertben.

Kapálni burgonyát, kukoricát,

szőlőt,
ilyenkor sok a munka, Kaszálják a rétet, az

eleje szénát szárítják, forgatják,
petrencébe rakják és haza viszik a
pajtába,

ezlesz az állatok

téli takarmánya.

Június hó:

Június 4: Trianon,
megcsonkítása, a

Magyarország
magyarság
gyászünnepe. Megcsonkították szép
hazánkat csak kevés maradt belőle. A régi
időben még a mi iskolás füzetünk hátulján
is ez volt írva ,,Csonka Magyarország nem

ország menyország."

egész

Magyarország

Június 8.: Medárd napja. Ha ilyenkor esik
az eső, akkor 40 nap esik, Júniusban kell

késói öszi

vetni a

káposztaféléket, ezek

palántákat:

már

ószre

pásztorokat és a cselédeket egyik faluból

vagy pusztáról a másikba, ott megfogadták
őket, konvenciót, vagyis bért kaptak,
Aprilis a vetések kezdete a kertekben és a

kötözés, permetezés.

Június 15.: Vid napja. Ekkor megszakad a

szentgyörgyvirág,

Június 24. lván napja.

szántóföldön.

Most

nyílik a
nekem is kedves

virágom, van is sok belöle.

A

is sok a

szőlőben

A tavasz legszebb hónapja, ilyenkor
nyílnak a legszebb virágok: az orgonák, a
rózsák, a sokszínű pünkösdi rózsa,
harangvirág, iriszek, labdarózsa,

liliom és még sok más virág
vasárnapja anyák napja,
akkor ünnepeljük az édesanyákat: az
élóket és akik meghaltak azokra már csak
emlékezünk és a sírjukra virágot viszünk.

törökszekfű,

is. Május első

Áldozócsütörtök:

munka, fattyazás,

gabona szára és már éjjel-nappal érik.

Tűzgyújtás,
átugrálják a tüzet, hogy megtisztuljanak. A

lányok számára különös

Máius hó:

izgalom. Akinek

jól sikerul az ugrás, azíéqhez megy a jövő
farsangra,

Június 29. Péter Pál napja. Az

pünkösd: A szentlélek kitöltetése és az
első keresztyén egyház megalakulásának
az ünnepe.

Pünkösd után egy hétre szentháromság

vasárnapja. Ekkor volt és van a

nevében kezdték el az aratást, hálát adtak,
hogy arathatják a mindennapi kenyérnek

Az egész család ment aratni: a
kaszás, marokszedő, kötélcsináló, kötözó.
Este összehordták a kévéket, keresztbe

valót,

legfelső volt a pap, annak nevezték.
Nehéz, de szép munka Volt. Most már

csak emlék.

kiss lstvánné Horváth Ezsébet

Somogyszobi családok

elbeszélgettek, jól érezték magukat.

somogyszobiak eljártak Vésére,azök;
Somogyszobra. Régen nagyon sok leány
jött ide vérjhez Véséról. Az én délmamám
is vései volt, akit nagyon szerettem.

Május utolsó vasárnapja: hósök
Az elsó és második

vasárnapja,

világháború hőseire emlékezünk. Azokra a

hős katonákra, akik életüket áldozták

a

hazáérl és messze idegenben van a síriuk
és csak a hösi szoborhoz tehetünk virágot,
a sírjukra nem.

aratás

korai gabonafélék aratásának a kezdete.
Régen az aratáS kezdete ünnep volt, lsten

rakták, páratlan kévéketraktak, mert a

Jézus mennybemenetelét únnepeljük.

A

kimentek

Előfordult már, hogy ilyenkor elfagytak a

növények

teremnek.

Elmentek egymáshoz vagy kivitték a

fiatalok és ott játszottak.

Orbán.

a hízók maradtak otthon.
Szent György napkor pakolták a

Régen egyszerű ajándék volt. Alma,
húsvétirétre és ott adták oda. Most már
drágább ajándékokat adnak. Régen

Májusban vannak a fagyosszentek: 12.
Pongrác, 13. Szervác, 14. Bonifác, 25.

malacok, csak

somogyszobi búcsú.Osszejött a rokonság,
a vidéki rokonok. Megvendégelték őket,

hímes tojás, később narancs is.

Sok árva és özvegy maradt utánuk és sok
fájdalom. Legyen áldott az emlékük.

BOHENSZKY JÓZSEF
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í909. Október 22-én született

Somogyszobon 7 tagú család legkisebb

gyermekeként.

Édesapja, Bohenszky Sámuel
Lackenbach-ból, -Sopron megyébólÉdesanyja, Bing
Julianna
származik. Öten voltak

Felsősegesdről
testvérek.

Az elemi iskolát Somogyszobon, a
polgári ískolát Nagyatádon végezte el.

Gyermekként megszerette édesapja pék

mesterségét. A polgári iskola után
kitanulta aá és édesapja múhelyében

dolgozott.

Édesanyját korán, 1929-ben vesztette
el,/ekkor O 20. évébenvolt,/ erről idós
korában is nagy fájdalommal emlékezett.
Edesapja 1944-ben hunyt el.

A második világháború során
május 10-tól 1945. május

194í.
2'|-ig

munkaszolgálatra majd koncentrácós

táborba hurcolták el. Több családtagját

azok gyermekeit is

elhurcolták

koncentrációs táborokba, ahonnét csak
ő tért haza. Hogy ez a hazatérésa sors

ajándéka, vagy büntetése volt, azt

döntse el az, aki e sorokat olvassa.

két

Vilma-házi Hirmondó
Bogdán Jóska is itt vesztette el az egyik

lábát,

A lO.

Hadosztályt, melynek
Pécsen volt a központja, a kiugrás utáni

németek elleni harcra szánták Budapest
védelmére.kivontak bennünket a
harcból, a Kárpátokból vagonban hoztak

le Soltvadkertig, azIán majd busszal
Gödöllőig. Máramorossziget érintésével
jöttünk visszafelé, mikor hallottuk a
sikertelen kiugrási kísérlet utáni Horthy

Miklós 1944. október l5-i

beszédét.

Mindeki tudta, hogy itt már mindennek
vége. Bácskay Antal a 613 zászlóalj

paráncsnoka, aki atádi volt, mondta,
,,Fiúk én hazaviszlek bennteket", de
Kiskórösnél súlyosan megsebesült, A
háború után három évig bujkált, pedig
nem is volt háborús báűnös, Edesanyám

eljött

Somogyszobról meglátogatni

a

Sándor

és a Hepf édesanyjával, de nem
találkoztunk. Nem engedték be Óket,
nem is tudtuk, hogy ott vannak. A
szakácsok a kerítésközelében főztek,
nekik adták a csomagokat, ők adták
nekünk, mi meg csodálkoztunk, hogy

honnan van, Akkor mondták, hogy itt járt
édesanyátok. Rádióból, újságból,
ismerősöktől mindig tudták, hogy

az

az oroszokat, magyarokat egyatánt. Ha
volt összetúzés, veszekedés, akkor

Az orolszok nem bántak velünk
kegyetlenül. Ha csalánnal sűrítették a
levest, akkor azért, mert nekik sem volt
mit enniük. Egyszer krumplit Vetettünk,
jóra bízták. A íöldbe alig tettúnk valamit,
emiatt.

csak hajladoztunk Vagy azonnal
megettük, vagy fölszelve a barakkban, a
radiátoron
megfonnyasztottuk.
Tavasszal mondogatták az oroszok,
hogy nem kelt ki a krumpli, mert
megették a magyarok a vetómagot. De
nem volt megtorlás. Szaratovból

Gorkíjba vittek bennünket.
12-eníát vágtunk. ltt mártöbb volt az
élelem, mert a falusiaktól is kaptunk.
volt, ki csereberélt velük. csináltak réz
karikagyúrűt, eladták aranyként. Mire
rá,iöttek, hol voltunk mi már. 1947.
szeptember l-én érkeztem meg
Somogyszobra, 47 kilósan, Az utcán
kiabálták az embérek, ,,rnegjött a Hóka
Jóska, megjött a Hóka Jóska". Köáük
volt a Kisgyura Katica is, akkor még
csak lO évesen, a későbbi feleségem.
Édesanyám és bizony én is elsírtuk

magunkat'

Hóka József

körúlbelül merre lehetünk. Rácalmáson
nem értek utol bennüönket, de ott

Tanítóink:
Károlyi Imre
Károly lmre szülei, Károly Mihály és

telepvezetójévé nevezték ki, ahol

amerre látott. Kisgyura Sándor Gödöllón
maradt fodrásznak, a szakmája is az
volt, engem szívesen ott íogott volna egy

otthon állatokat tartott, földet művelt
és lovas fuvarral ellátta a falut, késóbb a

haza. Ova intettek, hogy katonaruhában
menjek tovább, kaptam tőlük egy civil
felöltőt. lO napig gyalogoltam. Kozsokon

1947-ben megnösült

gyermeke

államosították

a

leány
született.1959-ben
pékséget, ami a

Somogy megyei Sütőipari
üzemegysége lett.

Vállalat

Ekkor a vállalat nagyatádi

járás

évtizedeken át dolgozott.

szomszédos településeket:

Bolhást,
Nagybarátit, Kaszót
kenyérrel,
péksúteménnyel.Nyáron lovas kocsival,
télen szánkóval hordták a friss kenyeret.

is

Közmegbecsülésnek örvendett mind a

vezetői, mind

a

beosztottai körében.

lnnét ment nyugdíjba 1971-ben. 198Bban elköltözött a faluból. Balatonszéplakalsón élt haláláig. Siófokon lett eltemetve
1995 -ben.

A fenti

megemlékezéssel lánya

Bohenszki Mária veje Gáspár Gyula és
unokái Gáspái Róbert és Gáspár Gyula
szeretnének hozzájárulni Somogyszob
falutörténetének megírásához.

Málenkíj robot

Hóka József emIékezése
21 éves koromban soroztak

be

katonának, Kisgyura Sándorral együtt.

Nagyatádon a régi laktanyában
gyülekeztünk. Minket a magyar

hadsereggel a
történelmi Magyarország határát nem
léptük át. A kárpátok utolsó hegyláncáról
Kárpátokba vittek,

a

ráláttunk Lengyelországra. A harcokban
folyamatosan vonultunk vissza. Ezt úgy

hívták, hogy taktikai visszavonulás

kőrösmezőnél esett el Hosszú Józseí

megtudták, hogy Gödöllőre

vittek minket,
hát jöttek utánunk. Szálassynak nem
eskúdött volna föl senki, mindenki ment,

gödöllói

család,

de

nagyon vágytam

egy ember, ki íát fűrészelt, megkérdezte,
hová megyek Mondtam, Somogyszobra,
mivel a felesége somogyszobi lány volt,
pelöczéknek rokona, marasztaltak.
Megtudtam, hogy Ötvclskónyinál megállt

a
a

front, nem lehet átmenni

rajta.

Elindultam, mert nagyon szerettem volna
karácsony szentestére hazaérni.
Eljutottam Szomalyig, most Kaposfő, ott
összeszedtek az oroszok. Azt mondták,
hogy kapunk papírokat, mert nem voltak
elvittek
irataink. December
bennünket Kaposvárra. Januárban egy
szerelvénnyel Bajára vittek bennúnket,
egy kisebb gyűjtőtáborba, majd innen
Temesvárra, hol
OOO embert
zsúfoltak össze ivóvíz nélkül. Havatg
ittuk. Nem volt
olvasztoltunk,
mosakodási lehetőség, elleptek
bennünket a tetvek. Szinte megemelte
az embereket sok élósdi. Minden,
harmadik ember meghal. Temesvárról
Szaratovba szállítottak, ez egy nagy
elosztó tábor volt, itt gázvezetéket kellett
építeni,Az volt a szabály, hogy mínusz
30 foknál, hidegebbnél nem vihetnek ki
dolgozni, ,de bizony kivittek bennünket.

2lén

50
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a

En OKAS

voltam,

csak 6

órát

dolgozhattam naponta, ha följavultam,

megint teljes munkaidöben

kellett
dolgozni. A táborban német hadifoglyok
és mi voltunk. németekben még
mindig élt a felsőbbrendű gőg, lenézték

A

Farkas Angéla Ceglédről kerültek
Somogyba. Károly Mihály vasúti órként
(bakter) szolgált egy szentai őrházban,
ami megállóhely volt egyben, Ahogy

hallottam, egy konyha

és egy

nagy

szoba volt, amelynek elején kis irodaféle
volt és az ablakon keresztül adta ki az őr

a jegyeket, Akkoriban inkább a
teherforgalom volt nagyobb, mert irtották
az erdőket és Horvátországba
szállították a fát.

A családnak kilenc ayermeke volt: hat fiú
és három lány, mellette volt még egy
nevelt lányuk is. A íiúkmind tanultak:
kettő tanító, kettő jegyző, kettő postatiszt

lett. Tudomásom szerint

jártak polgáriba. A

a

lányok is
gyerekek

taníttatásában sokat segített a vasút és

egy

gyermektelen nagynéni, aki

különösen,lmikét" szerette.
Károly lmre l889-ben született Szentán,
l9O9-ben végzett a tanítóképzón (talán

és a somogyszobi katolikus
elemi iskolához került. ltt tanított 40 éven
át. Ó volt a,,kistanító" a kántortanító
Csurgón)

melletl, Az elsős és másodikos
gyerekeket tanította összevont
osztályban. Néha 70 gyerek is volt
együtt. lgy a falu jelentős részét
tulajdonképpen ő tanította meg írni,

olvasni, számolni. Mindig szeretettel
emlegette a ,,gyerekeit". Nagyon
becsületes, mélyen hívő, jóindulatú,

szorgalmas ember volt. A tanításon kívül
is részt vett a falu életében.Tevékeny
tagja volt a Hangya Ertékesítő
Szövetkezet vezetőségének, sokat
dolgozott ezen a téren is, ő végezte a

i
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Ezen

könyvelési munkákat.

kívül

csemetekertet,,faiskolát" vezetett
gyerekek közremúködésével.

Felesége:

Banga

a

Margit

Hódmezővásárhelyről kerűlt a
Dunántúlra és több helyen dolgozott a
postán, mint ,,postás kisasszony".

Férjhez menetele után íelmondta állását,
Kitúnó
csaláCljának
háziasszony volt, rajongva szerette a
gyerekeit (Béla és Margit) és később az

élt.

csak a
unokáit

is. Nagyon

népszerű volt a

faluban, talán még most is emlegetik az
idősebbek.
l95O decemberében kerültem
Somogyszobra. l95l őszén Lábodra
helyeztek, vonattal jártam át naponta,
Közben feleségül Vettem Károly
Margitot. 1952 elején Szobon is
tanítottam néhány hónapig megint, mert
az egyik kollégát elhelyezték. 1952 őszén
lgalba kerültem és oda költöztünk, de
iskolai
utána
visszajártunk

Én

is

szünetekben és főleg
idót töltöttek

Az

a

csillagvirág, kockásliliom,

íelesége l965-ben helt meg.
ll.

Ángyán Józseí

A Duna-Dráva Nemzeti
park főbb természeti
értékei

fekete_kökörcsin,

Somogy, Tolna és Baranya megyére,
valamint az Alsó-Duna menién BácsKiskun megye kisebb területére Az 1,3
millió hektáros területen l Nemzeti park,

és

17

Természetvédelmi Terület igyekszik az
értékmegózést biztosítani.
A Duna-Dráva Nemzeti Parkot l996-ban
avatták, területe közel 49.5OO ha, Két fő
területi egysége van, a Duna mentén
Gemenc és Béda-Karapancsa hatalmas

ártéri erdóségei, valamint

rejtőke. A száraz réteken

megtalálható a sisakos sáska, a
magaspartban több ezer partifecske

fészkel. A

láperdők

környezetében

denevér, vidra, mocsári teknős, fekete
gólya, cigányréce talál magának kedvező

életteret. Nagy számban élnek itt

a

kárókatonák is.

Hóka Sándor

Labdarózsa fa
Rózsa-rózsa labdarózsa levele

eszembe a régi szép dal.

a

-

Száz éves is lehet. Edesapám

l9ll-ben

Védettényilvánítását javasolta, lme, mi,
akik állandóan látjuk, nem éítékeljüka

természet csodáját, A
elköltözöttek

ezt a fát is.

falunkból
megórizték emlékeik között

is

a

Télen
van funkciója:
verebek
tereferéjéthallani, ahogy csevegnek. Talán
ők hiányolják virágait, leveleit. Mi emberek
elfelejtjük értékeinket megbecsülni.
Fák, virágok, tanítsatok örülni bennünket!
Hohené vincze zsuzsa
Somogyszob, Kálvin u. 25.

Somogyszobi portrék
Máté lstván
Zala megyében: Letenyén születtem

1934.

miatt,

a

A

családi házat építettünk.
l97O-ben beiratkoztam a nagyatádi Ady
Endre Gimnázium esti levelező tagozatára,
ahol 4 év múlva érettségivizsgát tettem.

l994-ben

40 évi munkaviszony

keíeste a 6 tagú család kenyerét. l94O.:

1946.

tavaszán Somogyszobra települtünk,

ahol 15 hold juttatott földön

a

nulláról

múlva a

gazdálkodni. 5 év
földünket betagosították a

családunk

itt vállalt

indulva kezdtünk

el

Nagybaráti Állami Gazdaságba

növénytermesztéstól

az

után

nyugdíjba vonultam. A nyugdíjas éveket
igyekszem aktívan eltölteni. A helyi JEK
férfikörben a tagtársaimmal hagyomány
ápolással, faluszépítésselfoglalkozunk.

Nem látványos munka amit itt mívelünk.
Nem is gondol sokat a világ.,.
Szeretek kirándulni, olvasni, fóleg
verseket Mint fűzfapoéta, alkalmanként én

is írok verset, ezek közül most

itt

Máté lstván

Somogy

Drávától a Balatonig
Somogyország, kis hazánk:
Sok vér, sok könny megáztatta,
Sok jégeső szakadt ránk.

vetési lúd, és nagy lilik pihenó területe.
Az emlősök közúl több denevérfaj, vidra
és a visszatelepített európai hód képez
jelentős természeti értéket,Gemenc

vadászterület világhírű

a somogyszobi postára jöttem
kézbesítőnek, itt 30 évet dolgoztam,
közben l967-ben megnősültem, utána
l964-ben

alakja vidám ítják a környezetünket.
Nemrég Kulcsár Vali hívott fel telefonon,
azt kérdezte, él e még a labdarózsafánk?

ben kezdtem az elemi iskolát, amelyet a 4.
osztályban félbe kellett hagynom a háború

nagyvadas állományával.
A Dráva-völgye rejti hazánkban egyedül a
csermelyciprust, valamint csak itt fészkel a
kis csér. hideg és tiszta vizú folyó

és ez alatt

Koppány vezér unokái!
lsten hozott titeketl
Fogadjátok szeretettel
Ez üdvözlő rímeket.

gólya

mind

munkahelyeken
levelezöként
elvégeztem a 8 általános iskolát.

dolgoztam

született, már az idő tájt élt a fa a Kálvin u
25 sz. alatt. Evről-évre díszili az utcánkat.

április 5én. Négyen voltunk testvérek
Edesapám mezőgazdasági munkásként

jelentós számú kócsag, fekete gólya,

leszerelés után különbözó

Somogyszob, 2OO5. június 04.

kánya, kerecsensólyom, nyári lúd,
szürke gém, valamint Európában a
legnagyobb egyedsúrtiséggel a fekete
és a rétisas, Madárvonuláskor

nem vettem részt. A

forradalomban

jut

Nem is gondolunk rá, hogy vannak dolgok,
amiket olyan természetesnek veszünk,
Elmegyünk mellette. Pedig létezik, velünk
él. (llyen a labdarózsafánk is)

a

Drávavölgye. Az Alsó-Duna természeti értékei
főként a ligeterdőkhöz kötődnek.
Ritkaságai
fürtös gyűrtivirág, nyári
tózike, dunai csillagvirág, kockás liliom,
ligeti szőló, jerikói lonc, valamint a fekete
galagonya.
A legfontosabb fészkeló madarai a barna

Vilma-házi Hirmondó

bemutatok egyet.

Minden évben az óvodások ,,lskolások"
ballagását kíséri.Virágzása erre az időre
esik. Virul, gyönyörű fehér virágai, labda

Az igazgatóság felúgyeleti köre kiterjed a
Balaton déli partvidékét leszámítva

Tájvédelmi Közet

magyar

színjátszó lepke, rétisas, fekete gólya,
barna kánya és a vadmacska említésre
méltó. A legjelentősebb növények a
hármaslevelú szellőrózsa, hármaslevelű
fogasír, poíók árvacsalán, királyharaszt,

gyerekek sok

öregek Somogyszobon maradtak
életük végéig,Károly lmre l963-ban,

4

ritka dunai galóca is. A part menti
ligetekben a téli zsurló, nyugati

az

a nagyszúlőknél.

Siófok, 2OO5, május

egyedülállóan gazdag kérész-,tegzes és
szitakötó - faunát rejt. A hazai halfajok
2l3-a megLalálható itt, még a rendkívül

munkát.

és a
Én a

állattenyésztésig

mindent kipróbáltam. l955-56-ban
Nagykanizsán katona voltam. A

Haj, de sokszor eltiport az

Örökmozgó

sorskerék,

S mint a Főniksz poraiból,
Újra született e nép,
Dolgoztunk és építettünk,
Mint hangyák a fák tövén,
Büszkén nézünk tetteinkre
Új évezred küszöbén

Kicsi hazám Somogyország,

VéíáztaIta földeden,
Nem csak a jó búzakenyér,
A jó bor is megterem.

Somogy, e név, amely most a
Barátsághoz nyit kaput,
Kösse össze egy csokorba,
Mind a huszonnyolc falut.

szíve
Ezer évig dobogott:

ltt óseink nemes

Becsüljük meg ezt a tájat,
Ezt a földet, Somogyot!
(1998,

július 8. Máté lstván)

ELVÉGZETT MUNIGK:
Tavaszi takarítás: Sóla
Horváth lstvánné/Edit/.

Eszter,

Hosszú

6

Sándomé/Marika/,

Hóka

Spanics Ágnes, Spanics Katalin.

Sándor,

Fa és kosárnak való vessző ültetés:

veszner Tibor

szemét szedés: osszeszedtük a

fél

falu szemetét,a munkában résztvettek:

Diseri Józsefné lEtal, Butor
Kovács
Józsefné/Magdii,

Jánosné/Magdi/,Spanics Katalin, a
Családsegítőtől Pintér Melinda, Máté
zolíánné l Editl vezetésévela 2
osztályból:Fillér Viktória, Hóka Fanni,
Kovács Klaudia, Szűcs Evelin, Nemes

A

húsoskáposztát Hosszú Sándorné/
Marika/, Kovács Zoltánné/Évikeiés Szüre

Nalil

az

íőzte
alapítvány
alapanyagából, A bolhapiacon Szürénéés
Sóla Eszter árult. Az itaíokat MáténéEdit
és Kiss lstvánné /Eta/ mérte, pénztáros
Kiss lstvánné /Eta/ volt.
Józsefné

Mosogatott; Pál Jánosné /Margit/

,

Kiss

lstvánné /Eta/, Héder Györgyné.Szüre Vali
mosott, Kovácsné Evike vasalt.

Köszönjük

Kiss

az

önkormányzat

segítségét,

Károlynénak /Magdi/, Hosszú

kiss

a tűzifáI,
a dinsztelt

Nóra, Tratnyek Alexandria, Náray Bence,
a 3. osztályból Horváth Szabina, az5.ből

sándornak,

Dávid, Geresics József, a 6,-ból Kovács

káposztát, Herceg Anikónak a túrót és az
egész csapat áldozatkész munkáját.

Héder Györgyné/ Mariska/

A Házat áprilisban egy lengyel néptánc
együttes látogatta meg, és helyet adott a

Szellák Bálint, Horváth Richárd, Kiss
Richárd,

az 1. ből Kovács

Bálint
Palacsintával vendégül látta a csapatot:

Hodoricsné Futó Kata.

A Taranyi és a

és

Nagyatadi

iskolások kézmúves íoglalkozásán

a

lstvánnak

Horváth lstvánnénak lEditl

Nagyatádi Fonalgyár vendégeinek egy

melynek

összejövetelre,

házigazdé4a

Hováth lstván volt. Vendégül láttuk a
Talpra Eseft lJttörő vendég diákjait is .

gyerekekkel foglalkozott Csentei Csilla,
Hóka Sándor, Sóla Esáer, Varga
Jenőné /Erzsii, Fridrch Józsefné /Marika/
Spanics Agnes, Spanics Katalin,

Májusban kirándultunk a Dunakanyarba, Visegrádot, Esztergomot és a

A palacsintát Héder Györgyné /Mariska/

önköltségi

és Diseri Józsefné /Eta/ sütötte.

A szabási gyerekekkel Hosszú
Sándorné/Marika/, Hóka Sándor, Varga
Jenőné/Ezsi/, , Fridrich Józsefné
/Marika/, Spanics Ágnes,
Lajosné/MargiV, Spanics Katalin,

Dévai

A palacsintát szintén Héder Györgyné

Mariska/

készítette.

/

és Diseri Józsefné lEtal

Nagyatádról jött gyerekekkel Máthé
Zoltánné /EdiU, Spanics Ágnes, Csentei
Csilla, Varga Jenőné/Ezsi/, Sóla Eszter,

A palacsintát megint
és Diseriné készitette.

Héder Györgyné

Ad atádi Nyitnikék Óvoda
kicsinyeivel Fridrich Józsefné /Marika/,
/MargiU
Dévai
Lajosné
Nemes Jánosné lZsókal, Csentei Csilla,

Hóka Sándor, Varga Jenőné i Ezsi/,
Spanics Katalin foglalkozott, a

palacsintát Héder Györgyné /Mariska/ és
Diseriné Eta csinálta. A kiscsirkéket
Szüre Józseftól kaptuk kölcsön.

Bolhapiac, kukoris,- patkó, rétes és
keltrétes vásár rendezvényünkön a
bevásárlást Horváth lstvánné lEditl, az

előkészületeket kovács zoltánné /Évike/

Végezte,

a

kukorist

és a

patkót

Kissgyura Józsefné /Bözsi néni / és Kiss
lstvánné

/Özse néni/, a keltrétest Héder

Györgyné /Mariska néni/ és Diseriné Eta
, míg a rétest Varga Jánosné lZsuzsal,
Góthné Varga Andrea, Horváth lstvánné
lEdiV, Pál Jánosné /Margit/ Kovács
Zoltánné lÉvikel,ZadravecznéSzép

szilvia és cseneiné Dévai zila
készítette

A

kemencére ügyelt,

és az

tésztát Horváth lstván sütötte ki

Remekül éreztük magunkat. Köszönjük a
Kaszói Erdögazdaságnak, hogy a buszt

rendelkezésünkre

áron

bocsátotta

,

Kölgyessiné Bódis Julikának

;

dr.

Jankovich Tihamér SOMOGYSZOB címú

füzet fénymásolatát, mit

az

Ugrosdy
csa/ád bocsátott a rendelkezésünkre.

Legújabb szerzeményei n k:
Kocsisné Andri Gabriella: 1o db vastag
porcelán tányér, Varga Jenőné: 'l db

vastag porcelán tányér, '| db egyenes falú
porcelán csésze, 2db kis szentkép,Góth
Gergely: cserépre ragadt 1925-ös újság,
egy fafogantyús vaskalintyű.

Áltandó munkák vállalói:
Fűnyírás Onkormányzat
Fák, bokrok ápolása: Veszner József
Utcai virágok: Hosszúné Marika,
szürénévali
Virágoskert Kovácsné Magdi
Himzés, horgolás: Pelőczné llonka
Mosás: HosszúnéMarika, Spanics
Agnes
vasalás: kovácsné Evike
Könyvelés: Nagyné Marika
Házi pénztár: Kissné Eta
Gépelés: Bánné Zsuzsi
Hirlap és képeslap terjesztés: Góthné
Andi, Pállné Margitka

Oregek mondták, tették:
Dencsi Horváth János bácsi

mondta:

Kisillés János, ha mondtak neki egy Jókay
regénycímet, és elkezdték valahol az
idézetet, folytatta tovább. Szinte ki

Ez évben születtek:
Viknyédi Csenge
Született: 2OO5, lV. 29. Apa: Viknyédi

László, Anya: Radák

vülról tudta valamennyit,

Darvaspuszta

református templom mennyezete kék volt,
sárga csillagokkal.
Diseriné Eta mondta, hogy régen, ha a

Született: 2OO5.

Antal Gágor bácsi mesélte, régen a

vetésen a vastag hótakaró felszíne
megolvadt, és visszafagyott, láncot alkotva
mentek, és botokkal törték a jeget, hogy a
vetés levegőhöz jusson
puskásné kati néni mondta, mikor
meglátott egy- egy repúlőt ,,míg ezek nem
Voltak, nem ilyen Volt a nyár, a tél",

Legújabb szerzeményeink:

Kovács

Kisgyuráné Bözsi Néni .1

fekete

Birkás Ramőna

selyemkendó,1 fekete csipke kötény,1

babos pliszérozott szoknya,1 fekete alapú
,rózsás selyem vállkendő, Diseiné Eta:1
fehér ujjas, zöld selyempruszliUgyermeU,
piros virágokkal, Spanlcs Katalin,1 nói alsó

1 fél

lvászonl dencsi/
körte alakú
citera/Kissillés/. LébernéMagd,j hengeres
rézpermetező, szénanyüVó. Kölgyessiné
Bódis Julika: 1 hímzett fésútartó, hímzett
keíetartó, 1falvédő. Vargáné Lábodi Rozi:
2 vasutas igazolvány, Vargáné Hobok
Ezsi: vászon asztal terítő/ piros csíkos/

Csákainé Erzsinek

JATSZOHAZ című
fénymásolatát

a

kiadvány

Apa: Birkás Róbert
Somogyszob,

Sport u,

Hosszú Benedek

Született: 2OO5.V.22.

Apa: Hosszú Sándor. Anya:
Katalin. Somogyszob; Eötvös

Hodorics

u. 29.

Emléküketmegőrizzük:
Fischl Józsefné
1

938.,l 2,06-200 5.05.27.

páIfi lmréné
1

91 8.12.0,1 .-2005.05.,1 3.

Talpas Lajosné
1

932.08.

1

5.-2005.05 02.

kasza Jőzsefné
1

925.09,05.-2005 03.04.

Jakabfi lstván
1

9 4 5.0

5.27 . -200 5.03.22

Hotyáth János
1

NÉPl

V ll.

Mariann,

Anya: Schwarcz Edina.

Richárd 2drb 3águ /görbített/ vasvilla,

Köszönjük

összes

skanzent néztük meg.

Szentendrei

Vilma-házi Hírmondó

940.06.12.-2005.03.

Bogdán Károlyné
1

1

9.

925.1 o.28. - 2005.04.20

