
Vít m*hánfr Hírmündó
évente

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy
Déváról a gyerekek kísérő pedagógus
híján nem tudtak jönni Somogyszobra.
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lgaz töfténet, írta: Németh f,áraly

Áldozócsütörtök reggelre virradt a falu.
Gyönyörű májusi reggel, telve a tavasz
pompázó fényével, üde harmatával,
Minden poria elótt szorgos kezek
sepregettek, hogy az utca is végig-hosszai
ünnepi színt öltsön magára. Az öreg
harangozó is korábban kerüli elő, hogy
megtekintse a templom belsejét. Tegnap
meg is mondta a hajadonoknak: aztán
Örzse fiam szépen felvirágozátok ám az
lsten házát, mert tudjátok, hogy holnap
confirmáció lesz, átjön a bolhási
tiszteletes, ő láija el útravalóval az új

egyháziagokat. Szó ne érjen bennünkei...
Szob leányegyház volt akkor, Bolhásnak a
filiája. A kuráior is szokatlan idöben jött
elő. Valami űzte, nyugtalanította és nem
tudta elhessegetni szoron gó ézését.
Körüljárta a kis templomot, megnézegette
a kerveléseket, az iskolába is betekintett,
de mindent rendiben talált.

Alig hagyták el az első harangszói, Tót Pál
Gyura bácsi elkezdte odabent érces
hangján:
,,Vedd eí jutalmadai, Krisztus, ki magadat
megüresetéd."
Az első vers végén már alig hiányzott a
gyülekezetből valaki. A második
harangszó után Győrfi János mester uram
bevezette a confirmándusokat, puskás
kurátor pedig a tiszteleies után tette be
szép akkurátusan a templom ajtaját.
A mai nap koronája a confirmáció, Olyan
szépen tudták a gyerekek, s annyi
bátorsággal tettek hitet, hogy nem egy
öreg szülőnek könnye csordult unokája
hitvalló szaván. különösen s kis puskás
János meg a Pálft Józsi olyan
szívbemarkolóan mondták: ,,Sem é|et, sem
halál, sem angyalok, sej fejedelemségek,
sem jeIenvalók, sem következendök, se
magasság, se mélység nem szakasáanak
el engem az lstennek szereIméiől, mely

vagyon a Jézus Krisztus által."
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Még mintha a tiszteletesnek is megrezdült
volna a szava, mikor azi mondia rá,
,,semmit ne félj
azokban, melyekei szenvedendó leszesz:
légy hív mindhaláIig, s elnyered az életnek
koronáját."
Az ünnepély végeztével mélységes hittel
énekeliek kijövőre:
,Vezérelj és segíts minket áldott Jézus
kegyelmeddel... Hogy próbák között, sok
gonoszt meggyőzött híveid legyünk..."
Alig értek ki a templomból, már ott várták
őket pecsétes írással a föides uraság, az
esztergomi főkáptalan hajdúi és
közzétették szigorú parancsolattal:,,Győrfi
János ret. oskolamester hivatalából
ezennel eltiltatik, a templom bezáratik és
az oskolaházba pápista mester állíttatik."
Történt ez pedig az Úrnak l74}-ik
esztendejében. A mesiert nyomban
elúzték, a templomot bezár+ák, majd
később le is bontották. A fundusokat és
oskolaházat elfoglalta a katolikus
mester....
Tetszett az Úrnak, hogy a próbák között
sok gonosá meggyózött hívei legyenek.

200,Ft.

Mert szomorú idök következtek. pászto
nélkül maradt a nyáj, s ha valame|yik nerr
tűrhette az lsten igéje utáni epedési
átlopózott néha-néha a szomszéd faluba
Még sem züllött szét a pásztor nélküli nyáj
összetartotta őket a közös veszedelem és
a szabadulás reménye. A presbitérium
sem oszlott fel, sőt ha valamelyik kihalt
másikat állítottak helyébe azokon a iitkos
összejöveteleken, amikor egy nag)
ünnepet csopoftonként házaknál üliek
meg. lgy lett presbiter bizony deresedn
kezdő fejjel Puskás János és Pálfi JózseJ
lS,
Temetni sem volt szabad szent hitük
gyakor|ása szerint, Egy temeiés
alkalmával összeszedette a földesuraság
az énekes könyveket: a halottkísérők
kezéből úgy koboziák ki. Ám a zsoltáros
öregek megtanították íiaikat, unokáikat, így
nem apadt ki a szent forrás, mely az örök
életre táplál. Oh, de sokszor elgondolták,
hogy a babyloni vizeknél ülnek és nagy
siralomban keseregnek. Hiszen már a 40-
ik esztendejét jária a megpróbáItaiás,
lzrael népére sem mért többet az Úr a
pusáai bujdosából_.. Különösen Puskás
lelkében égett oit annak a sok gyöirelmet
hozott boldog napnak az emléke, amikor ő
konfirmálkodoti, s amikor a templom és
oskola is elveszett. A régen porló
iiszteleies alakja de sokszor elévenedett
meg előtte, látta szelíd kék szemét,
jóságos iekinteiét, hallotta szívbe markoló
szavát: ,,semmit se félj azonban, miket
szenvedendó leszesz, lésy hív
mindhalálig! ... De mit tegyen? Mit tehetne
ö a jobbágy a hatalmas fökáptalannal
szemben?.,, lgaz, hogy tavaly újra híre
jöti, hogy a császár igen jó ember, hitééft
senkit se enged zaklatni. Sőt, azt is
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szélték, hogy valahol a templomot is
szaadta. De ki meri bepanaszolni a
iesuraságot, a főkáptalant? Ki iudna
an szép=n írni. hogy még a császár is
vashatná:... -s hogyan is juthatna

-f 2 |2l.;t...] Azt is beszéliék, hogy
-3t jári,: Magyarországba, sokszor
:fordul l- l-tsudavárában. Hátha most

JlUu=5=.-Jl l pálíi Józseí
.:Slrko:l-. a;. -avarta m eg.
,,,iesszo i:hele kcrnám az a

, ,,avára?

=n!lert h. ii:itam, hogy ott lakik a
=: -!dl--.

- ,t ,i könnyei. m.giudhatjuk, ha ie is azi
=:ii -cd, ami. én?!
- l_:i én éCes lieresztkomám.
i..e :ei fogi=!< egymással, egymás
s.=:lébe néziak mélyen és sokáig, nem

=;e-::iették =i egymás kezét. Egy szót
ser_ magyaiá-tak, mégis megértették
egynást szívükön keresztül. El is
ilös:öni Pálí; menten:
- Fi:inap hajnalban a iemetőné| várlak!
cs=ldes bes.élgetés, halk suttogás volt

=ze::| az esié;l két kis hajlékban. Az
2ss7cnyok süiöttek-főztek, s mikor
rninden késreii volt azútra, vacsorához
ülte!< Vacsc:a után előkerült a
szeniiiönyv, íeí;sendült a zsoltár:
..!la;tsC ho-i;n Uram füledei és
nallEasd me9 kérésem,
Meii igen s?39ény vagyok, az én
szükségeim neg]/ok.
iansC meg te3t3met, lelkemet, ne nézd
bűnös életeme:,
S-oj.ládhoz iél,j=n kedved, ki bízik csak
ie benned."
ézián nyugovó:a tértek. Boldog álom
ringaiia lágy ölén az alvókat, de kora
hajnalban már ialpon volt a család.
Erzél<=ny búc=ú után a mielóbbi
,.,iszonilátás r=ményében csendesen
ievőda.fr be a iávozók nyomán a kis
kapu, s ott a temető sarkán csakugyan
ialálkc=ctt a két fétí. Most is egy volt a
szánd=kuk. Az élőktől már elbúcsúztak,
a hc,;ák birodalmát sem hagyják
lstenhczád né|iiü|.
Iiiegyv:;r évi bujdoklás halottai pihennek
oti, kii:re* a lioporsóját nem kísérhetie
halotíi ánekszó. Megáll mindegyik az
édesa,:;ja sí{ánál, csendes fohászt
mond, iz,tán végignéznek a sírokon, s a
fölkeiő lap mái, a szomszéd határban
pillani1:. meg a kéi utast
Eleint= aem is ;únt fel, hogy két ember
hiányz;,l a falubói, csak két család tudta.
Későb a rokonság, utóbb mind többen
megtu;jk, úton, útíélen beszélték, hogy
a kéi |._-lina elrnent a császárhoz. Azidő
telieti, ;:inyíli a lavasz is, söt nyárra
fordul'r a tei-rrIászet, a tartományok
megé:.z< az aratásra, de Puskásék és
Páiiiél, niába véilák a gazdát. A suttogás
is me1;:ndult. Á-z egyik jóakaratial, a
m=.siil ;osszmáiúsággal tudott valami
szc:rrc:,j hírt a: eliűntekről, amire csak
sü:ű i:-nnyhullaiás voli két házban a

viss-nang.
lg==. " robotban hiba nem esett, mert a
pr=::i:=iek soí szolgáltak két társukért,
de ; :önny csak nem száradt fel. Sót,

mint ö?vegy asszonyhoz illik, gyászruhát
öltöit a két feleség és velük a rokonság,
midőn aratásra sem iértek meg a nagy
utat járók. A gyülekezet is belenyugodott...
meghaltak rlaIahol szegények. Az isien
nyugos,talja óket haló poraikban...
Pedig hát éltek EI is találiak Os-
Budavárába, csak a császárt nem ialá|ták
oit. Nagyot pihentek a nagy fáradalomra, s
szépen megiisztálkodva állottak a
helyiariótanács elé és elősoroliák jöveielük
okái és célját l,íeg is hallgatiák ókei
türelmesen, de amikor megmondták, hogy
az esztergomi főkáptalan jobbágyai, akkor
összenéziek a ianácsosok és üres kézel,
tanács nélkül kü|diék ki öket, mintha
semmit sem hallottak volna...
Elveszett hát minden. Hiába a fáradság,
oda a remény.

Nagy levertség veti erőt rajtuk. Nem ízleti
az étel sem. csak bámultak a
semmiségbe maguk elé.
- Pedig áldozókor én akartam kezdeni az
éneket... Negyven esztendeje lesz.,. de
mintha ma volna, ahogy mondta az öreg
tiszteletes: ,,Légy hű mindhalálig." En
Uram, én lstenem, mit iegyünk hát most.
Otthon kinevetnek, el sem hiszik, hogy hol
jártunk...
Puskás szomorúságát Pálfl azzal a jó
tanáccsal próbálta enyhíieni, hogy aludjak
egyet, hátha megálmodják, mii kell
tenniük.
Nem tudom mit álmodhattak, csak azt
tudom, harmadnapon már úton voltak
ismét gyalog fel Bécs városába,
egyenesen magához a császárhoz. Es el
is jutottak odáig, be is jutottak a császár
színe elé, ki részJetesen elősoroliatta
panaszukat, fáradozásukat, s csak annyit
mondott, menjenek Vissza rnég egyszer
Budára és mondják el még egyszer
óhajukat, biztosan nem értették meg
jövetelük célját,
Pedig dehogy nem értetiék, nagyon is jól
értették, csak nem akartak a káptalan ellen
rendelkezni. És ezt a császár is kiériette a
két atyafi elbeszéléséből, ezért egy íutárral
megelöztette a szobiakat, Hogy milyen
írást víhetett a futár, nem iudható ma már.
De tény az, hogy embereink alig értek
Budára, már a város kapujában várta őket
két katonaféle és egyenesen Anton von
salzmann tanácselnök elé kísérték őket
Sehol egy szót nem szólthozájuk senki, s
ebből a nagy titkolózásból még halálos
szorongatásaik támadtak. Csak akkor
eszméltek fel, amikor salzmann a
következő pecsétes írást adta a kezükbe:
,,26604. Minthogy a közönséges isteni
szolgáIat a katolikus templomban meg
nem eshetik, tehái a szobi
reformátusoknak megengedtetik, hogy
imádkozóházat építhessenek és egy
elóimádkozót, de exauminált oskolatanítót
is behozhassanak, R,H.L. Buda 8 Juli
1788"
Aá sem tudták, hogyan kerültek ki a budai
nagyházből, de a íáradság sem jutoti
eszükbe, mert nyomban megindultak haza
felé. Csak övéik és a nagy lsten kegyelme
volt elsö gondolatuk. El is énekelték,
csakúgy hangzottak bele a budai hegyek:

Vilma-h ázi Hírmondó
,Néked Uram hálát adok és teljes
szívembő| vigadok Mindörökké nevednek,
dicséretet ének|ek."
Augusáus eleje voli bizony már, mire
h=;aének. Azon az úion jötiek be a faluba,
amerre kimentek, a temetőn ái_ Dobogó
sziwel kö,eIediek hajlékaik felé, ahol
gyászruhás özvegyeket iaIáliak. De ki
tudná íeírní azt a hálaadási, amivel ez
esién a kegyelmes lsten előtt leborultak.
lvíásnap már tudia az egész falu, hogy
megjöttek, hogy írási is hoziak. Előkerültek
a presbiterek is. Kibetúzték a ,,császái'
írását, s azonmód ünneplőbe öltözve
feimentek a plébániára, követelni ósi
jussukai a templom-fundushoz és az
oskolaházhoz.
Az akkori plébános is emberséges ember
volt. Látta a helyzet komolyságát,
megértette az emberek szíve vágyái. Le is
másolta azonnal a leiraiot és íelküldte a
káptalani székhez. Nem tudni mi okból, de
ott sem késett a döntés csak így szólt,. ,az
elvett fundusok és házak csak olyan
feltétel alatt adatnak vissza, hogy a
katolikus mesterek ugyan a katolikus
templommal szemben, ingyen tartoznak
házat és pajtát építeni."
Bízony súIyos feltétel, Az
erőszakoskodásnak utolsó erőlködése
tehetetlensége ézetében a császár
rendelkezésével szemben. Azt hitte, ettőí
visszariad a nép, hiszen a sajái iemplom
elpusáíttatott, oskolaháza is
összeomlással fenyeget. De nem
számított arra a mélységes hiire, melynek
egekig ható ereje Puskást és Pálfit Bécs-
Budáig vitte, amely most már látva a hősi
példát, a 40 éves jármot megunt népet
hasonló áldozathozalalra serkentette fel,
Úsy lett. Még az évben l788-ban
felépítették ingyen a katolikus mester
lakását, paltflár, ahova át is költözött. A
másik évben pedig, l789-ben áldozőra
elkészült a 6 öl hosszú fatemploma
sövényfalakra zsupptetövel, nyáron pedig
az új oskolaház, melyben Banki lstván
praeoráns mester tanított elóször...
...Ma újra iskolát építünk, de most sincs
sem aranyunk, sem ezüstünk, csak
alázatcs hitünk a nagy Uristen
kegyelmében. Majd ha kész lesz, talán azt
is elmondom egyszer, hogyan készült el.
Most csak annyit mondok, hogy azon a
vasárnapon, amikor eldőlt az új oskola
kérdése, ezt énekelték a puskások és
pálfiak maradékai:
,,Akik bíznak az Úr lstenben nagy
hiedelemmel, azok nem vesznek el
semminemű veszedelemben.

Németh Károly
Németh Károly a 20-as években volt 2 évig
lelkipásztor Somogyszobon

Somogyszobi
családok

VARASDY CSALÁD

Két nemesi család élt Somogyszobon, a
Varasdy és a Náray család,
Közülük most a Varasdy családot

mutatjuk be.
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Varasd, l ma Varazdin, Horvátország /

város, A délszláv zsupánság központja
volt, a vár köré ll, Endre szervezte meg
Varasd vármegyét 12o9- 1217. közöít.

Varasdy Máfton í689-ben Lipót
császártól kapta a nemesi oklevelet. ,,Mt,
Lipót, Isten kegyelméből a rómaiak
fölséges választott császára,
Németország, Magyarország,
Csehország, Dalmácia, Horvátország,
Szlavónia stb. királya...Orők emlékezeíül
hagyjuk, kiket, jelen levelünk
érdekel,,.,.hogy tekintettel a Mi kedvelt
hívünknek Varasdy Máftonnak hűséges
és 7'eles cselekedeteire.....,jelesen az
Érsekújvári erődnéI / Nyitra jobb partján,
ma Szlovákia / az 1663.-ik évben a török
megszáIlás alkalmával Forgács Ádám
gróf generáltusa alatt, hol az ellenség
által kényszerhelyzetbe állífua is vala,
azonkívül 1685- benn, ugyanazon
Érsekújvári erőd alaft katonáskodása
által a harctérről győzelmes fegyvereivel
vonult el, s továbbra is ugyanazon
húségnek és áIlhatatosságnak
buzgalmával önmagát felajánlani és
megtaftani ígéri, Varasdy Máftont .,,a
Magyar királyság s a hozzátaftozó
ré sze k n emese i n e k osáály á b a sorozzu k,
ildatjuk és írjuk.... Neki mostantól fogva,
ezután a jövőben és örók idókre,
ugyanazok kegye k, kiváltságok, tisáelet,
engedmények, szabadalmak, jogok,
jelességek stb. jámak, amelyekkel a
valódi, régi, s kétségen kívül helyezett
Nemesi Magyarországnak és a
hozákapcsolt taftományoknak
bármiképpen is jog szerint, vagy régi
szokás szerint rendelkeznek, élnek s
felruházla vannak. És az Ó mindkét
nembeli örökösei és leszármazottai
hasonló képen..,,.,

Neki ezután a jövőben és örök
időkre ugyanazon bajnoki jelvényeket ....
pecséten, ruházaton, okiratokon,
gyűrűkön, zászlókon, pajzsokon,
sátrakon, házakon,
sirhelyeken...felruházzuk, és feladjuk a
kitüntetetteket, azok utódait és
le származottait......
A mí császárságunkban, Ausburgban ,

1 689, december 1 .,,,.Széchenyi György,
esztergomi érseki, Kolonics Lipót
bíboros alozár, kalocsai érseki,
Fényessy György egri érseki, Mikulics
Sándor , zágrábi érseki, Korompay Péter
nyitrai érseki, főpásztorok, és fóurak
aláírásával."
lAz eredeti címeres levélből fordította:
Rardossodorik segédlelkész,'l91o.
január, 3.-án, Felsősegesd./

Az utolsó Varasdy-ház padlásán ialáltuk a
következő okiratot,:

,, Levéltári kutatásról szóló okirat.
1 827/14o,

Gyórgy, Lőrinc néhai Varasdy József fia a
közigazgatási központhoz közel él, A
nagyméltóságú Pozsonyi Közigazgatás az
általános gyűjteménybőI tanúsítja, hogy a
szabad királyi városban ugyanilyen néven
szerepel.

Október 3o.-án 1754-ben kiadott
tanúság levél révén az év haiodik számú
iktatott ügyirat szerint......

Hitelesítö és felülvizsgáló: Nyitra, /ma
Szlovákia/ 1827. szeptember 17.
Begnak lgnác
" A közigazgatás levéltárosa."

/ Köszöni a Ház Benza Miklós plébános
úrnak a latinról magyarra való fordiiást. Az
okirat eredeti példánya Boros Mária
tulajdona./

''l866-ban a somogyszobi gyülekezet
awal a kéréssel fordult a fökáptalanhoz,
,,alázatosan könyörgünk, hogy az egy
tenyérnyi földet sern bíró protestáns
l e lké szü n kke l é s re kto runkkal
éreáetni akaft kegyességét akképpen
gyakorolja, hogy az uradalmi táblákhoz
nem taríozó, szob és Baráti között kis
maradék darab földet, nekik adományozni
méltóztassék;'l Nem kapták meg/. Ezt a
kérelmet Varasdy György és Varasdi lllés
is aláírta.

A Továbbiakban a leszármazottak
em lékezetére hagyatkozunk.

Varasdy Jánosnak, ki evangélikus
volt, 3 fia született, János, lllés és József.
Feltehetőleg ő építette 1882-ben, a ma is
eredeti állapotban álló házaí, amely a
Rákóczi út 1 szám alatt található, és a falu
egyetlen, döngölt padozatú háza lföldesl,
mely, bár nem lakják, mégis teljesen
száraz. Yalószínű, hogy a tetószerkezete
egy bontott vízimalomból készült, mint a
Dencsi-Horváth házé lKálvin u 32./ A nagy
portából, mi a tápos bolttól Kiss lstván
telkéig ért, nagy réttel, tóval, három
házhelyet alakított ki, a három fiának.

József lakott a Rákóczi út 7. számú
házban, felesége a vései Király Katalin, ki
magas növésű asszony volt, A
gazdálkodás mellett, jó kezű
ezermesterként a lányainak szövöszéket,
mi ma is megvan, és ajtót is készített. Két
lánya volt, Erzsébet és Rozália, Rozália
fiatalon meghalt. Erzsébet volt az egyetlen
a faluban, ki színes selyemfonállal szötte a
kelengyéjét .l A Kaposvári Népra1á
Múzeumban sincs ilyen/. Erzsébet lánya,
Erzsébet és Rozália, Erzsébet lánya Vilma
/Leposa/, ki Horváth László, és Horváth
lstván édesanyja. lstván és csaláőla az
Alapítvány tevékeny segítője, lányuk,
Zsófia. Rozália lánya Horváth Erzsébet /
Horváth-Kiss Orzsel, ki a
hagyományoknak őzöje,,. és a Vilma-
házaál aktív művelóje. O temeteite el,
talán a faluban utoljára édesanyját,
Rozáliát, házi szövésű halottas lepedővel.
Hohéné vincze zsuzsannával 5o év után
O öltözött újra népviseletbe, átörökítve ezt
az utókorra. A Vilma-Házi Hírmondónak
állandó munkatársa. Férje Kiss lstván,
fiuk, lsfuán, ki kurátor a Háznál, felesége,

Vi!ma-házi Hirmondó
Eta az alapítvány pénztárosa. Egy lányuk
van, Adrienn.

lllés háza a Rákóczi út 5.-ös szám
alatt épült, /Ma Fisli ház] Három gyermeke
szü|etett, Ezsébet, Katalin és LászIó,
László korán meghalt, Erzsébet elkerült
Kaposvárra, Katalinnak is két lánya volt,
Nagy Erzsébei és Nagy lrma, aki itt lakik a
falunkban. lrmának is két lány született
kolozsvári Anikó, ki szintén itt lakik, itt volt
iskolaigazgató, és Kolozsvári Gyöngyi .

János 1883,-ban született, ő maradt az
apai házban. 9 kh földjén 1924 óta
gazdálkodott,
12oo négyszögölön volt szőlője, és
méhészkedett is. Cséplógép
tulajdonosként bércséplést is vállalt. A
Polgári Olvasókör tagja volt, a falu
életében, mint községi elöljáró, és mint
közbirtokossági tárnok vett részt, Az l,
Világháborúban az orosz fronton küzdött,
hol súlyosan meg sebesült, bronz vitézségi
éremmel tüntették ki. 1938.-ban
vadászjeggyel rendelkezett, egyedül neki
volt a faluban dongó, dinamós biciklije.
195o,-ben 2oo Ft-. ért jegyzett
nyereménykötvényt a tervkölcsönön. Egy
íia született, Sándor, ki Rinyabesenyőn
hali meg. Sándor adta oda az eredeti
címeres levelet egy ottani tanítónönek, ki
őt gondoáa, Gyermek nélkül halt meg.
Varasdy János nevelt lánya Csákány Júlia
volt, ő volt az utolsó lakója a varasdy-i
háznak. Júlia lánya Boros Mária, ki
Nagyatádon él.

A Varasdy és Varasdi nem tartja
rokonnak egymást.

Varasdi-i birtok volt majdnem az
egész kis utca keleti sora, Ott lakott
Varasdi János, született 1852-ben,
meghalt 'l936-ban. A Kálvin utcában
lakott rezes varasdi János l a baráti
erdó irtásakor egy odvas fában sok
rézpénzí talált, innen ragadt rajuk a
rezes melléknév,/ Neki három lánya volt,
Erzsébet, Júliana, és Rozália, Ez utóbbi
Katona György felesége lett, egy lányuk
született, Katona Erzsébet, kinek fia:
Antalfi József, ki somogyszobi lakós, Az
egész postadomb és a délre húzódó rét,
mind varasdi-i birtok volt, A kinyúló rétek
a ház- telkekhez taíloztak. Júlia Vésére
került férjhez, íérje az l.-Világháborúban
hósi halált halt, három árvát hagyott
maga után. Erzsébet a Luther utcában,
az apai házal szemben, a Bódis
családba került. Három lánya született,
Ezsébet, Katalin és Júlia.

VARASDY CÍMER

VARASDY HÁZ

Nárluk a leszármazottak további
kiegészító adatait./

Spanics Katalin



Puskás lllés 186o-ban született
Bolháson és '194o-ben Somogyszobon halt
meg. A régi somogyszobi Puskások
leszármazottla, nagybátyja volt Puskás
Ferencnek /Ferkó, Kálvin út 51/. A
Kossuth utcában lakott feleségével,
átellenben a mai Torma házal, egy
hosszú fehér házban, az utcával
párhuzamosan, Egész életében
gazdálkodott. Nagyon eszes ember volt,
tagja volt az Olvasó- körnek, maga is írt
verseket. Bó gatyában szavalt a hősök
szobránál március 15.-én, és ha kellett a
templomban megtartotta a prédikációt.
Gyermektelen volt, így öreg korában,
mikor már nem ment a földekre dolgozni, a
gyerekeket bízíák rá, kiket verseire, nótáira
tanított meg. Így maradt meg ez a vers is,
melyet Kissi|lés Sándorné Kisgyura
Katalin órzöti meg emlékezetében

HónapróI, hónapra
JúIius. Az aratás folytatása, ha közel

arattak, akkor hazamentek ebédre, ha
távolabb, akkor vitték az ebédet
fejvékában, és a vizet kőkorsóban, mert
abban nem melegedett meg. Már
messziről lehetett látni a fejvékát, és
mentek elébe, hogy segítsenek. Es
kerestek egy fát. A hűvös fa alatt
elfogyasztották az ebédet. Egy kicsit
pihentek, és újra follatták a munkát, Ha
előbb végeztek, akkor a szomszédoknak,
rokonoknak segítettek. Akkor több szeretet
volt az emberekben. Az aratás befejezése
után a tarlóhúzó gereblyével
összegereblyéáék a keresáek körül, és
összeszedték a murját. Utána a
gabonahordás következett, ami régen
ünnep volt. Együtt volt a rokonság, hordták
haza a gabonakeresáeket, és kazalba
rakták. Volt búza, rozs, árpa, zab. FőÁék a
jó ebédet, a jó tyúklevest, pörköltet,
sütötték a kelt tésztát, fánkot. A kocsis
rakta a kocsit, egy pedig adogatta a kévét.
Mikor megrakta a kocsit, tetejére tette a
rudat, elöl lánccal, hátul rudazókötéllel, a
kocsi hátulján volt egy lyukas csiga, két
lapickával meghúzták, jó szorosra
megkötözték és vitték haza a kazalhoz. A
kazal mellé, tűzrendészeti szempontból,
hordóba vizet, csáklyát, szikracsapót
helyeztek, ez voli a szabály.

A kertekben szedik a hagymaféléket,
uborkát, babot. Nagyanyáink a vegyes
kertet szerették. Zöldség félék mellé
vetették a virágokat, fűszernövényeket.
Mindent kellett termelni, mert akkor a
boltban nem árultak sárgarépát, hagymát,
burgonyát,

Augusztus A legnehezebb
mezőgazdasági munka az aratás végét
jelzi. A gabonahordás után jött a cséplés,
szintén nehéz munka. A masinával az
egyik portáról mentek a másikra. A
cséplön az etető, kévevágó, zsákoló, ő
hordta fel a terményt a padlásra, A rázó
elótt a szalmát petrencébe rakták, két
rúddal hordták a kazalhoz. adták fel a
kazalrakóknak, Mikor már magas volt a
kazal, akkor létrára álltak, és úgy adták fel
a szalmát. A polyva és törekhordás, ez jó
poros munka volt, de fontos munka., mert
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"jambrich Béla

Jambrich Béla 1925. Auguszta 15.-
én született, Antalfalván./ Mozsgó
jegyzőség/ Szüleivel, és két
fiútestvérével Antalfalván élt és
nevelkedeti.

Felsőíokú ianulmányait Szegeden
végezte, diplomáját is Szegeden
szerezte 'l945. július 13.-án. Népiskolai
taníióként kezdte munkáját. 1945.-ben
elkerült Almáskeresztúrra, egy kicsi
faluba, majd innen Hollád községbe.
1946.-tól 1949.ig ianított itt

JAMBRICH BÉLA

19So.-ben került Somogyszobra
tanítóként. 195o,-ben megnósült, két
lánya született. 196o.-ban elvégezte a
Pécsi Pedagógiai Fóiskolát, matematika-
fizika szakon szerzett diplomát. 1961.-
ben alapfokon könyvtári szakvizsgát tett.
A 6o.-as, 7o.-es években sok kulturális
műsort szervezett a községben.
Somogyszobon közel 36 éven keresáúl
tanított matematikát, íizikát, kémiát és
ralzot. í 985.-ben ment nyugdíjba.
Haláláig Somogyszobon élt.
19B8. december 15,-én halt meg.

Jambrich Béláné
Nagyatád, 2oo5. lX.18.

PUSKAS ILLES: A
szőlő panasza,

Alig, hogy a világra jöttem
Máris karóhoz köttettem.
Alig, hogy felcseperedtem,
késtől, ollótól szenvedtem.

Halálomra, ha készülnek,
Mély hordóba gyömöszölnek.
Ízig, vérig összetörnek,
Mély tömlőbe eltemetnek.

De én ezért bosszút állok mentán,
sokakat sárba döntök utcán,
Fiataloknak eszét veszem,
Az aggo| gyerm ekké teszem,

De, ha engem megbecsültök,
Véremnek módjával éltek,
Testetekbe erőt vesztek,
Öregkorig elélhettek!

Vilma-házi Hirmondó
télen takarmányrépával keverve, ezzel
etették a z állatokai. A kicsépelt gabonát
vitték a malomba őrólni, akkor kiderüli,
hogy milyen fajsúlya van a gabonának és
milyen liszt lesz belőle. Régen volt a
rozslóng, abbó| volt búzaliszttel keverve a
kenyér, Sütötték az első kenyeret, amit a
családfő szegett meg elöször.

Augusztus 2o.-a államalapitő lstván
király és az új kenyér ünnepe,
Mindenkinek jó ünneplést kívánok!

Utána vasárnap úrvacsoraosztás és
hálaadás az új iermésért, amit a jó lsten
megtartott és újkenyér lett belőle. Minden
család asztalára kerülhet az életet adó,
áldott magyar kenyérböl.

Szeptember
A betakarítás kezdeiének az ideje. A
hagymák és a gumós növények kiültetése.
A korai csemegelló szüretelése, A
borszőlő szüreti előkészületei Szeptember
vége felé burgonyaszedés. Régen
összement a rokonság és egymásnak
segítettek. Most már nem így van. A
kiásott burgonyát átválogatták, és
elföldelték.

Szeptember az iskola kezdete, újra
kezdödik a tanítás. Régen, elótte vasárnap
a templomban tanévnyitót tartottak, és
énekelték,,Halleluja, haIleluja, iskoláink
tát ajtaja, várja ezt az ifiú népet," Most
már nem így van, már csak emlékezés.

Szüreti felvonulást, mulatságot is
tartottak. Ez már régi hagyomány,
Feldíszített virágos kocsikkal mentek az
utcára, A lányok kasmírruhákban,
pruszlikban, fehér kötényben, pántlikával
a hajukban. A fiuk bő gatyában,
pántlikás, árvalányhajas kalapban,
fekete mellény, fehér ing, csizmásan.
Két pár ült egy kocsin. A bíró és a
bírómé külön kocsin ültek, a bírón
csizma, csizmanadrág, feldíszített
fokossal a kezében, a bírómé feje
delimkendővel volt átkötve, kasmírruha,
fekete kötény és pruszlik volt rajta. A
kocsijuk nekik is virágos volt. Volt
kisbíró, bakter, cigány, jövendőmondó is.
Este volt a szüreti bál, szólólopás, akit
elfogtak, azt a bíró és a bírómé
megbírságolta. Táncoltak a párok arra a
nótára ,,Elmennék én tihozzáiok egy
este" A bíró és a bírómé elmondta a
szüreti mondókát. közben énekelték

'Megérett, megérett a fekete szőlő,
Maros vize folyik csendesen". En is
vo|tam csöszlány és bírómé is. Nagyon
szép szokás volt, és nagyon szép emlék.

kiss lstvánné Hováth Erzsébet
2oo5. lX. 18. Somogyszob

Somogyszobi portrék
ANTALFI JOZSEF

'l92o, november 7.-én születtem,
régi evangélikus és református
somogyszobi családban, anyám neve
Katona Erzsébet, apámai Antalics
Józsefnek hívták, 5-en voltak tesfuérek,
közülük lllés és György az l.
Világháborúban haltak hősi halált. 1924-
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ben magyarosította apám a nevél
Antalfi-ra, mikor a Vitézi Rend tagja lett,
ennek a címnek én vagyok a
várományosa. A faluban 3-an szintén a
Rend tagja lettek, A ranggal 15 hold jó
minőségű föld is járt

Születésem előtt két nappal
édesapám elhagyta a házat. Ez a válás
egész életemben, rám nehezedett. Egy
faluban laktunk, o a szomszéd utcában,
mégsem ta|álkoztunk szinie soha.
Egyszer kaptam ajándékoi tőle, hogy
miéri pont sapkát, nem tudom, de
édesanyám visszaküldte. Az írott szó
nagyon hamar megfogott. Akkor
somogyszobra a Szabad Szó címú újság
jutott el. Annyira szerettem a betűket,
hogy még az iskolába is elvittem
magammal a lapoi, Kulcsár igazgató úr
meg is rótt érte,

Elemi után Csurgóra szerettem volna
menni gimnáziumba, de nagyapám azt
mondta, tíz holdból bármikor meg lehet
élni, és hát kellett otthon az erőm. A téli
szünetben, míg a gimnazisták otthon
voltak, én Csurgóra mentem téli táborba,
a K.l.É. kereién belül. A K.l.É.-ben, Nagy
Jóskánál / tiszteletes úr, hívták még
pirosnak isll az első szobában, itt volt az
Olvasókör, hol 3 szekrény tele volt
könywel és sakkozni is lehetett,
töltöttem az idómet. Ez volí az indítatás
a népi és az erdélyi irodalom szeretete
iránt. Sokat beszélgettünk irodalomról
kisillés sándorral.

közben átélem a történelmet is,
Emlékszem, mikor szekéren vitték a
zsidókat Nagyatádra, én biciklivel
mentem, akkor találkoáam utoljára Taub
Józseffel, ki osztállársam volt. Mivel
nyomorék volt, a kerekes székét, miben
ült, a szekér után kötötték. Megálltam,
|evettem a kalapomat, József halványan
elmosolyodott, és intett egyet a kezével.

1941-ben vonultam be katonának 2
hónapra Atádra, majd Pécsre
póttartalékosnak, 42-ben a pécsi
légvédelmi tüzérekhez. 1 942, júniusában,
vagonban vittek Resicáig. Egy
szerelvényen voltam Várvízi Jánossal, a
régi somogyszobi tisztiorvosunkkal,
Több 1oo kmt tettünk meg kocsin, míg
Koroiojakra értünk. Ez a város a Donon
innen van ltt a több napos hídfó
harcokhoz a mi gépágyúütegünket is
beveiették a 1o. somogyi könnyű
hadosztály segítésére. ltt voltak az
oroszok hídfőállásai, A fél
szakaszunkkal egy délután a szélmalom
közelében foglaltunk tüzelöállást, és
segítettúk a gyalogságot tűzerőnkkel,
Este már izotI az egész város és mégis
az orcsz ellentámadás után vissza kellett
vonulnunk a gyalogsággal együtt. Sajnos
a támadás sikerielen lett, nekünk is
vissza kellett vonulni ebból az állásból
több km-re. Kb. egy hétig voltunk e
térségben. Egyik nap, hajnalban, egy-
két km távolságból hozta a szél a
somogyi 1o,-esek ,,nóIáját", mi még
feküdtünk a vízmosásban, hogy
,,bombáknak robbanása minket nem
iasá, meft mi bátran álljuk azf'
Szégyelltem magam, hogy nem lehettem

a segítségükre a távolság miatt. Egyik
csendes nap elóre mentünk egypáran,

és elértünk egy lövészárokhoz, ahol
többnapos árkász holttestek feküdtek,
köztük egy árkász százados is. Ekkor
éreziem először teljes súlyával, hogy ez
nem turistaút, Majd e napok után
tovább mentünk a Don-i végleges kijelölt
helyünkre.
Ekkor mi 25-en voltunk, a 12. önálló
gépágyúüteg, 6. fél szakaszából, Pár
napos kiképzési kaptunk, Elkészítettük a
té|i állásunkat, V alakban ástunk 2 x 15, m-
es bunkert, ami 2 m mély volt, volt
priccsünk, konyhánk, szakácsunk.
Berendezkedtünk, gondoskodtunk
tüzelőről is. ott találkoztam kiss Jóskával
i Fajtám Kiss/, nem messze tőlünk volt,
szó szerint egy lyukban. Az O bunkerúkat
zsidó munkaszolgálatosok ásták, Nem
fériek el benne, ha az őrségben levő, vagy
az ételvivő visszament, egynek ki kellett
jönni, hogy beférjen és mé9 sem
bővítették ki. Jóska szinte naponta ment,
hátán a vasfazékkal az ebédjükért, mindig
megpihent nálunk, leült az egyik priccsre,
amiért a társaim nagyon haragudtak, hogy
otthagyja a tetveit. Nagyon elhanyagoltak,
piszkosak, tetvesek voltak.

Különösebb légi támadás nem volt az

'áttörés napjáig", csak elszórtan. 1943.
Január 13.-án az oroszok áttörlék, teljesen
legázolták, széE:úzták a gyalogsági
vonalai, közelharcban, Mi 2 km+el hátrább
az egy szem gépágyúval tartottuk az
állásunkat, míg tudtuk. Kilőtték mellólünk
az irányítóst, a fülei előtt az arcát lőtték
keresztül. Ahogy a vér a mellére ömlött,
úgy fagyott rá, abban a pillanatban a 3o
fokos hidegben. Gyékényesi bajtársam,
aki a konyhás volt, vette át a feladatot,
ketten tartottuk a frontot. Az oroszok úgy
jöttek egy vonalban, egy tank, mellettük
gyalogosok, egy iank, gyalogosok. Egy
gépágyúval esélyünk sem volt, Gyalog,
fegyvereket hátrahagyva, vonultunk,
menekültünk vissza. A Don mellett magas
buckák, horhók vannak, Egyik társamat,
gondolom egy mesterlövész, mellen lőtte.
Tüdőlövést kapott, orrán, száján dőlt a vér,
irtózatos látvány volt. Egy horhó alján
Iapultunk, ahogy néztem föl, egy orosz rám
irányította a puskáját Kóvé meredve
vártam, egy kaszáló mozdulattal 2o-unkat
kiirthatott volna, de nem géppuska, hanem
mesterlövész, egylövetű puskája volt. Az
oroszoknak elég volt, hogy a térdig, hasig
éró hóban menekülünk, nem vettek
üldözőbe. Másnap az ütegparancsnokunk
beült egy gépkocsiba, és elment. Végképp
magunkra maradtunk.

Kisebb csoportokban , gyalog
vonultunk vissza Karkovig. Az elsö
napokban az E.L.O-ból lélelmiszerraklárl
szereáünk élelmet, én egy orosz
asszonytól kértem , elnevette magát és
odaadta. Több kilós kávékonzerv volt, a
többiekkel ezt csereberéltem más
konzervre. Több napos gyaloglás után itt
fürödtem először egy civil háznál, hova
bekéretóztem

Mi nem raboltunk, vagy
erőszakoskodtunk a lakossággal. Egyszer
a Szabó Pista egy romos pincéből kiemelt
egy csirkét, amiért a parancsnok nagyon

Vilma-házi Hirmondó
megszidta, Volt olyan is, hogy a
németeknek ládákban állt az éIelmük.
kértem és nyújtottam a láda felé a kezem.
Es a német rácsapott a kezemre.

lloszkája közelében csatlakoztunk a
röpülő dandárhoz, de már elvesztettük a
hiiünket, lelkesedésünket, már csak iúlélni
akartunk a háborút. ltt több százunkat
bekerítettek az oroszok, 4,-ik nap, háiunk
mögöti a német tüzéroszlop segítségével
kitörtünk Bugyenéj felé. ltt találkoztam az
egyik íél szakaszunkkal, és velük is
maradtam Obrucsig, hol a megmaradt
gépágyúval júniusig az állomást védtük.
lde érkeztek a hazulról jövők és
vagonírozták a hazamenőket Az ellátás itt
már szervezett volt

Szabadságoltak, július végén ériem
haza a szabadságos vonattal Pécsre,
anyám másnap hozta a civil ruhámat,
hazajöttem.

1944 júniusában újból behívtak. A
fényszórósokhoz kerültem Pestre, ott is
maradtam 45 februárjáig. Szállassyra nem
esküdtem föl, pont az eskütétel alatt
voltam őrségben a Citadellán, így
örömömre megúsztam. Nem mertem
megszökni, mert féltem, ha elfognak,
nyilasnak néznek a ruhám miatt. A
Műegyetem félig kész új épülete alatii
pincében volt a világító íél szakaszbázisa,
honnan két orosz kaiona vitt föl bennünket.
Máris hadifoglyok voltunk.

Lágymányoson Pestról oroszok löttek
ránk, de a saját bajtársukat találiák el.
Vihettük egy sátorlapban a sebesültet
gyalog. Nagytéiényben maradtunk pár
napig, a Dunán kishajóval vittek át, majd
vonattal Kiskunfélegyházáig, hol a
gimnáziumban szállásoltak el bennünket.
Vonattal egészen Reniig / Duna-delta/
vittek le, Foksánin iRománia/ keresztül,
Foksánon nem tudtak fogadni a
túlzsúfoltság rniatt több hadifoglyot, ott így
is 1o ooo-ek haltak meg tífuszban a
foglyok közül.

Reniből jártunk dolgozni, vasutat
építettünk, és egy olajtelepet. Elelem
eleinte nagyon kevés volt, sokan
meghaltak vérhasban. Az oroszok mindig
al hazudozták, nemsokára hazam ehettek,
és két és fél év lett belőle. Egy
villanyszereló megszökött, jó szakember
volt, szerették az oroszok, egy gumibelsőn
átevezett a Dunán. két szökött némeiet,
mikor elfogták, jól megverték, és oda
állították elénk, hogy így járunk, ha
szökéssel próbálkozunk.

Reniből Odesszába szállítottak, egy
katonai laktanyába, ahonnan egyedül
kerültem el egy csendóri kertészetbe, mint
marhapásztor. Paraszt gyerek létemre
nem tudtam fejni, pedig ott volt a sok tej.
Volt mikor napokig nem ialáltam a
ieheneket a nagy csádéban, aáán jött az
orosz lóháton, nyereg nélkül, fölültem
mögé és mentünk keresni őket Ha a ló
billent, vagy gyorsan fordult, mindi9
leestem. Azorosz meg kiabália, Te Jóska,
Te Jóska. Krumpli, zöldség volt bőven,
kenyeret meg csereberéltem a civilekkel:
oroszokkal, románokkal. Föl is javultam.

1947 júliusában visszavittek
odesszába, hol olvasták a nevem a
hazaíérők között, Kaptunk új öltönyt és
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használt kabáioi. bakancsot,
sorakoztunk föl. és vonultunk el
díszm enetben az orosz táborparancsnok
előti

Vonattal mentünk Debrecenig, a
Vereckei- Hágon keresziül, ahol egy
alagútban piros lámpa jelezte
Lengyelországot, és azt is, hogy a íöld
alatt elérkeziünk Magyarországra. A fele
alagút magyar volt, fele orosz FeIemelő
érzés töliött el Munkácsnál. Amíg a vár
alatt ment a vonat, néztem a várat, és
meghatódottan gondoltam a hős Zrinyi
llonára, Rákóczira, ThököIyre, a magyar
történelemre.

Debrecenben voli orvosi vizsgálat,
és kaptunk 5 Fi-ot Pesttől Kaposvárig a
platón utazLam, másnap érkeztem
Somogyszobra. Orömmel láttam a
segesdi hegy panorámáját, a
templommal, és a szőlőheggyel. Az
állomáson anyám várt, az újság név
szerint megírta, hogy mikor, ki jön haza.
Otthon éppen csépeltek.

Hadi fogság után elvégeztem az
aranykalászos tanfolyamot, mit Kulcsár
ígazgató úr szery ezett.

1951-ben megnósültem, feleségem,
Bútor Erzsébet, ki bolhási szúletésű lány
volt. Két fiam szüIetett, 52-ben József,
és 53-ban Sándor. A három unokám is
nagy már. 1971-ben építkeztünk a Kálvin
utca 27.szám alatt. Addig a katolikus
templom utcájában laktunk, hol
Edesanyám 1974-ben meghalt. 12 évig
az Nagybaráti Allami Gazdaságban
dolgoztam, majd az F.M.SZ. -nél,
tanácsnál és a M,A. V.-nál dolgoztam a
nyugdÚaZásomig

A Berzsenyi- Társaságnak már jó
17. éve vagyok a taga, Számomra a
művelődés kárpótlás az elmúlt
évtizedekért. Eveken keresztül elutaztam
a Szegedi Szabadtéri Játékokra, de
elmentem az lllyés temetésére is, és
másokéra is. A 43-as szárszói
alapgondolat Országos Református
Ertelmiségi Találkozón jó 1o.-éve
minden évben jelen vagyok.
Kiruccanásaimat a családon egész jól
tűri.

Dedikált köteteket őrzöm Takács
Gyulától, Fodor Andrástól, Bertók
Lászlótól, de legnagyobb büszkeségem
az a Németh László kötet, mit lányai,
Ágnes és Magda dedikált, a ,,Minőség
forradalma". NémethtőI 19 db életrajzi
kötetet vettem meg.

Református vallásban nevelkedtem,
a vasárnap elképzelhetetlen számomra
lstentisztelet nélküI. 15 éve tagja vagyok
a somogyszobi férfikörnek, a J.E_K.-nek,
85 éves vagyok, de a segesdi szölőmbe
még mindig biciklivel járok, háIa
lstennek.

Antalfi József
Somogyszob, 2oo5. szeptember 1B

Hosszú Feri csuzlija
Fiatalok azér7 vagyunk, hogy

emlékeket gyújtsünk!,,ldósek", meg
azéft leszünk

így , hogy emlékezzünk A minap
eszembe jutott Feri, aki a szomszédban

lakott. szeretni való rövid életének, sok
java-részese voltam.

Csúzlija becses helyén, a ,, kászlin"
várta gazdáját, hogy Feri kezébe vegye.
Addig is vigyázott rá a ,, huszár kép" a
falon, ami felette lógott. Apja, Hosszú
Pisia bácsi fényképe volt a díszes ,,huszár
kép" közepén.

A csúzli főleg télen szolgálta gazdáját,
aki mindig ügyelt rá, hogy rendben tartsa
vadászat céllára.

Amikor nagy hó esett, a kánya l varjúl
nem talált eledelt. célba vette a
kukoricagórékat. Nagy ricsajjal károgiak
örömükben, megszállva a kukoricagóré
környékéi. A rácsos lécek közét csőrükkel
vagdosva, nem vették észre a csúzlis
vadászt. Mivel én mindennapos voltam
náIuk, vártam a kányapörköltre való
meghívást. Szegény Juliska nénje, Feri
nevelőanyja, vesződhetett a
kányapörkölttel járó, nem könnyú
feladattal. De nem tudott kitérni előle, mert
a vadász és rajongója jutalma volt ez.
Máig sem értem, hogy tudiunk enni belóle.

Egyébként számtantanításban is
részesített. Fülműtét miatt egy hónapig a
Kaposvári Kőrházban voltam, lem aradtam
a tanulásban. Kulcsár igazgatő úr meg
nem ismerte a lehetetlent. /minden
ianítványa sokat köszönhet neki!/ Türelme
csak Ferinek volt hozzám, így sikerüli
kisebb eredményt elérnie nálam

Sajnos rajongásomnak véget vetett
Feri betegsége, örökletes tüdöbaja,
Amikor ágynak esett, nem a csúzli
érdekelte, hanem a Biblia, ,,Anyám
olvasson hangosan belóle!" Kérte,
ragaszkodott hozzá, Igy aztán Juliska néni
és én is gyarapodtunk Feri buzgósága
által,
Egy napon Feri azt kérte, le szeretne
feküdni a földre, Jaj, mondtak az öregek,
ez nem jótjelent. Be is következett.

Halálát nehezen iudtam elviselni. csak
azt értettem, hogy volt, nincs!
Gyermekszívem 6í, úgy gondoltam,
nekem is el kell mennem valahová. Így
aztán napokig nagynénémnéI aludtam,
amíg bele nem törődtem Feri hiányába

Hohené yinczezsuzsa
Kálvin út25, 2OO5. Vll|.20.

Madarak vándorúton
A madárvonulás egyike a legigézőbb
természeti jelenségeknek.
Amikor egy apró, törékeny énekesmadár
saját erejéből több ezer kilométeres utat
tesz meg, az valóban emberfeletti,
m isztikus teljesítmény,
A madárpopulációk eltűnésének és
visszatérésének évszakokhoz kötődő
jelenségét különös elméletekkel
magyarázíák a múltban.
A madarak a Holdra mennek, más fajokká
alakulnak, vagy lehúzódnak a tavak és
mocsarak iszaplába, és ott telelnek. Nem

Vilma-h ázi Hírmondó
kevésbé fantasztikus azonban a valóság
Sem.
A vonulás titkainak fürkészése évszázados
múltra tekint vissza, Hogyan tehetnek meg
ilyen óriási távolságokat apró földi lények
anélkül, hogy eltévednének, vagy
halálosan kimerülnének?
A vonulás kialakulását könnyű elképzelni,
ha az évszakok váltakozására gondolunk,
Az északi félgömbön a nyarak melegek,
viszont a telek hidegek, ezért a
melegigényes madarak számára előnyös.
ha délre vonulnak.
Sok madár vagy a nappali vagy az
éjszakai utazást részesíti előnyben, bár a
legtöbb faj éjjel és nappal is vonulhat.
A nappal vonulók a felmelegedő levegő
által képződött termik felhajtó erejét
kihasználják emelkedésre, Ez a vitorlázó
repülés nagyon energiatakarékos, a
délelőtti órákban hatásos. (Pl, gólyák,
gémek, kócsagok) kistestű madaraknál ez
a módszer nem alkalmazható, ők inkább a
kora reggeli, hajnali órákban repülnek,
általában 4-5 órát, ezze! megiesznek kb.
l50-2OO km-es utat. Így 4-5 nap alatt
célba érhetnek. (Pl.: pacsirták, pintyek,
füsti fecskék), Éiszaka nádasokban
pihennek és táplálkoznak. A
molnárfecskék viszont é1'jel is vonulnak,
Azok a madarak (rigók, királykák,
seregélyek) amelyek Norvégiából repülnek
Skóciába, 8OO km-t kell megtenniük a
ienger felett, így éjjel is haladniuk kell,
mert nincs hol leszállni. Egyes apró
madarak (Pl,: foltos nádi poszáta) saját
testtömegük lOO %-át képesek
felhalmozni zsírkészletben, így 3-4 napos
megállás nélküli repüléssel kb. 3OOO kmt
tud megtenni.
A vonuló madár számára a szél a
legfontosabb környezeti tényezó. A
legtöbb apró madár a legkedvezőbb
energiafelhasználás mellett mintegy 40
km/h sebességgel vonuI.
Már egy 20 kmlh ellenszél is felére
csökkentheti repülési sebességüket,
erösebb szél pedig akár visszafelé fújhatja
őket. lgy szembeszél esetén földközelben,
fák között repülnek, hátszél esetén pedig
felemelkednek, így a sebességük jócskán
növekedhet.
vonulás elótt a madarak felkészülnek az
útra A bőrük alatt jelentős zsírkészletet
halmoznak föl, ebből nyernek energiát a
hosszú út alatt, A másik jelentős változás
a vedlés. Az őszi táplálékbőség idején
elhullatják kopott evezótollaíkat, hogy újat,
erőset növesszenek helyette, mert
repülésük hatékonysága nagyban függ
ezektól.
A vonuIás lényege, hogy a megfelelő
idóben a megfelelő helyen kell lenni. Döntö
fontosságú a madarak íájékozódása.
Kétféle, ,,belső órájuk" van- Az egyik az
évi, a másik a napi időbeosztás szerint
működik A világosság-sötétség
idótartamának változása, a hideg, meleg,
szél, eső mind befolyásolja a vonulást. A
madarak napi ciklusa mindettől függetlenül
24 órás.
A megbízható navigációhoz a napi ritmust
igen pontosan kell érzékelni a madárnak.
A nap délben áll a legmagasabban az
égen, ha a madár ennek megítélésében tíz
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percet téved, 2OO km-rel véti el a célt.
Ehhez persze ézékelniük kell az idői is.
lránytartásuk olyan jó, hogy 5OO km
megtétele után legíeljebb 20 kmt
tévednek. Fzi pedig már korrigálni iudják
a tereptárgyak felismerésével. (épüleiek,
Uiak, tavak).
A madaraknak három, egymástól
függet|en ,.iránytűjük" is van: a Föld
mágneses tere, a csillagok és a nap
állása,
Kutaiók e rejiélyeknek már több i,észét
megoldották, még bóven van
felfedeznivaló a madárvonulás
csodálaios világában,

Hóka Sándor

xÁnolyl IMRE:
Apa névnapjára

/ 1 889-1963/

Hoztam neked virágot is,
Pedig kertem sincsen.
Ugy repültem, mint a madár,
Pedig számyam nincsen,

A szeretet az én szárnyam,
A szívem a kertem,
Neved napján köszöntelek
Edes apám, lelkem!

Eltesse az lsien
számos éveken ái,
Legyen velünk boldog,
Szeresse kislányát!

xÁnoly IMRE A KÉp JoBB
oLDALÁN

Régi találós kérdés a
Bibliából

Régi szokás szerint a menyasszonyt
hazakísérték az esküvöról, és csak
azután mentek a vólegény házához,
amikor elbúcsúztatták a szúlőktől,
testvérektől, közeli és távoli rokonoktól.
szokás szerint kocsival vitték a
menyasszonyt a vőlegényes házhoz,
mikor odaértek, a násznagy uramék
leszálltak a kocsiról a ház altaja elótt, és
felelni kellett azokra a kérdésekre,
amelyeket feltettek a vólegény bent lévő
násznagyai, Ha a kint levő násznagy
nem tudott a kérdésekre felelni, fizetni
kellett, Ha eltalálta, akkor nem

A kint levő násznagynak is kelleti
kérdéseket feltenni a bent levóknek, és

bizony azoknak is fizetni kellett, ha nem
találták el a válaszi.

Hát ez az a iöriénet, amelyben
Kissillés József násznagy úr teii fel találós
kérdést, és nagyon sokáig senki sem
tudoti választ adni." lú' volt az, aki még
meg se/n szüIeíett, rr,árls vörös
selyemszalagot viselt a kezén?" Kereste
mindenki a megoldást, föltetiék a kérdést
a leikészeknek is, Antal Gábor iisáeleies
úr is megkapta, de ő sem iudta megfejteni.
Pedig a Bibliában van.

Már a család is belenyugodoit, hogy
senki nem tudja, Kissillés József magával
vitte a sírba a titkot, de nem így tórtént!
Nálunk, reformátusoknál, szokás, hogy a
bibliaolvasó kaIauz szerint naponta új
részleteket olvasunk belőte. Így jött sorba
az a íqezel, melyet sokáig senki nem
tudoti megfejteni. Erfalvi llona, ki Pápán
tanul a Teológián, hozta a megfejtést,
hogy a válasz a Bibliában keresendő,
Mózes l. könyve, 38. rész, 27-3o.-ig
terjedő vers. Az ísy szüleiő gyermekek
Jákob unokái, Juda fiai.

,]7.Es lőn az ó szülésének idején,
ímé, kettósök valának az ő méhében.

2B.Es lőn, hogy szülése közben az
egyik kinyújtá kezéi, és fogá a bába,
és veres fonalat köte reá, mondván:
Ez jöft ki először.

29.De lón, hogy amikor visszavoná
kezét, ímé az ő testvére jöve ki.
Es mondá a bába: hogy iörtél te
magadnak
rést? Azért nevezé nevét pérecznek,

3o, Es utána kíjöve az ő testvére,
kinek veres fonál vala kezén, és nevezé
nevét zerakhnak"

KissilIés Sándorné Kisgyura Katalin
Somogyszob, 2oo5. lX. 2o.

A doktor válaszol!
allergia

Az allergia az idegen anyagokkal szemben
fellépő, immunológiai mechanizmussal
közvetített reakcióként határozható meg.
Az allergiás betegségek lokálisak vagy az
egész szervezetet érintók lehetnek.
Leggyakrabban ériniett szervek a bőr és a
légutak, de az érrendszeí, a
bélrendszer is érintett lehet.
Csupán néhány allergiás
betegséget említenék.

gyomor-,

eredetű

I.) Legveszélyesebb az ún. anaphylaxia.
Különösen a gyógyszerek, rovarmérgek,
ételek váltják ki, a tünetek rekedtség,
nehézlégzés, fulladás, bőrviszketés,
csalán kiütés, vérnyomás esés. Kezelése
orvosi feladat, azonnali beavatkozást
kíván, e nélkúl halálhoz vezet rövid időn
belül.
2.) Allergiás orrnyálkahártya-gyulladás
Főbb tünetei orrviszketés, eldugulás,
orrfo|yás, tüsszögés, szemviszketés.
Gyógyszeres kezelést igényel, mely
részben helyileg ható orrsprayból, részben
általános hatást kiíejtö gyulladáscsökkentő
allergiás reakciókat gátló tabletiákból áll.

Vilma-házi Hírmondr
Ma már jól kezelhetó, ,,közönsége
orrcsepp hatástalan. Természetese
fontos az allergoló9iai vizsgálat, a kivál
idegen anyag kiderítése és kerülése
3.) Tüdőasthma
Epizódszerűen jelentkező sípoló légzé
megnyúlt, sípoló kilégzés, meltkas szoríil
és köhögés jellemzi.
A betegségre való genetikai haj|am ismei
Allergiás eredei gyakori, leggyakorib
kiváltó iritaiív tényező a házipor aik;
csótányok, macskaszőr és a szezonáli
polIenek.
Nem specifikus iényező a íelsó légú
feriőzés, stress7, dohányíüsi... Egyeseke
az aspirin, izületi gyulladásra ado
gyógyszerek (Voltaren, Cataflam, Mesuli
stb,) is asthmás tüneteket okoáatnak.
Kezelésében inhalativ gyógyszere
(hör9őtágító, gyulladáscsökkentő) é
szájon át adott gyógyszerek mellett l

kiválió allergiás tényezők kiküszöbölése
dohányzás kerülése is szerepet játszik
Pulmonológiai gondozás igen fontos
legalább 6 havonta, panasz esetér
gyakrabban. Pnumovat oltál
(tüdógyulladás megelőzésére) is évenk
influenza védőoltás ajánlott.

Dr. Marasi lldik<

MibőI lesz a kenvérke?
Miből lesz a kenyérke?
Búzaszemből!
A búzácska honnét lett?
Magyar földből!.
A földmíves elvetette,
Langyos eső öntözgette,
Napsugárka keltegetie.
A Jóisten növesztette,
Mikor megnőtt, lekaszáliák,
A szemeket zsákba rakták,
A malomban megőrölték,
Liszteszsákba bele tették.
Édesanya dagasáotta,
Pék a kemencébe dugta.
Kezedben a kenyérke,
Ugye ízlik Bözsike?
/ Népi mondóka, Héder Györgyné
kőzlésel

Héder Mariska néni

lSKOLANKROL
A Somogyszobi Általános lskolában a
2005/2006-os tanéviől kezdódően
bevezetésre került a helyi szintű logopédiai
ellátás (utazó logopédus
igénybevételével), elindítottuk a Bozsik-
programot (nagyatádi szakedző
bevonásával), mely az 1-4 osztályos
tanulókat érinti, továbbá a szegedi Táltos
iskolához kapcsolódva négy csoportban
szervezzúk a művészeti oktatást (két
kézműves, egy szírjátszó és egy
néptánccsoport keretében),
Az oktatás feltételrendszerének javítása
érdekében bővítésre került az lnformatika
terem. Rövidesen ú_i számílógépek
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beszerzésére kerül sor, közponíi
támogatás i génybevéielével.

Ujvári Tomor

=LvÉGZETTMEJÉdKéK:

Júniusi aiádi iskolásokkal
íog|alkozoti: Fridrich Józsefné iMarika i,

Hossrú Sándorné /Marika/,Csiszárné
Kolozsvári Anikó, Hóka Sándor,
Pavlovicsné Kovács Magdolna, Spanics
Ágnes, Spanics Katalin. A palacsiniát
Héder Györgyné /Mariska néni/ és Diseri
Józsefné Eta készítette.

A ház meszelésében az
önkormányzat emberei, a takarításban
Héder Györgyné, Sóla Eszier, Spanics
Ágnes és Spanics Katalin vett részt.

Vilma- nap, junius; babgulyást főzöti:
Csiszár József, Eller János, Grujber
József és Kiss István. Patkót, kukorist
Kisgyura Jóísefné /Bözsi néni/ ,Horváth
lstvánné lórzse néni/ és Héder
Györgyné Mariska néni/ sütötie, A
káposztás laskát Kovács Zoltánné l
Évike/, Varga Jánosné lZsuzsal, Góthné
Varga Andrea, Horváth lstvánné /Edit/
csinálta, melyről a Kossuth Rádió:
Éléskamra címú műsorához , Bódis
Szilvia készített riportot. Buktát,
pogácsát Diseri Józsefné /Eia/ és a
lányok sütötték. A munkákai Kovács
Zolíánné irányítotia. A déluiáni program
munkájához Hosszú Sándorné/ Marika/,
Kiss lsfuánné /Eta/, Máthé Zoltánné
/Edit/, Szüre Józsefné A/alil , Spanics
Ágnes csatlakozott. A műsort a

somogyszobi iskolások színjátszó köre,
Máthé Zoltánné lEdiV betanításában, Az
énekkart Fridrich Bernadett vezette, A
hangosítást Úlvári Tomor adta.A műsor
színvonalát Hunyadkürti Györy, Jászay
díjas színművész szavalalaival és Dévai
Nrgy Kamilla Krónikásai
hangversenyével emelte.
Áldozatos munkájáért Héder Györgyné,
Diseri Józsefné és Hóka Sándor kapott

elismerésül ajándékot, melyet
népviseletben Varga Jánosné és Góthné
Varga Andrea adott át.
A segesdi SzociáIis Otthon lakóival
Hosszúné Marika, Spanics Agnes,
Spanics Katalin foglalkozott, palacsintát
és pogácsát Diseriné Eta és Héder
Györgyné sütötte. A meghívást
novemberben szeretnénk megismételni_

JúIiusban a Ház helyet adott a

Nagyszakácsi Polgármesierek
Főzóversenyének föpróbájának, mit Eller
János vezetett Mosott, vasalt: Eller
János Á Vilma Házban vendégúl látta
évfolyamtársait Mócz And.rás. A patkót
és kukorist kiss lstvánné /orzse néni/ és
Héder Györgyné /Mariska néni/
készítette. Segítségükre volt Kovács
Zoltánné lÉvikel, Pál Jánosné
lMargiíkal, Diseri Józsefné lEtal,
Spanics Ágnes. A lisztet, élesztőt

Mőczné Erika, a tölteléket Kiss lstvánné,
Kovács Zolíánné és Spanics Agnes adta.

Köszönjük aMócz házaspámak a

kéi cégemblémás- butykos finom pálinkái.

Á segesdl iskoiásokkal Hóka Sándor,
Spanics Ágnes, Varga Jenöné/Ezsi/,
Fridrich Józsefné/Marika/, Paulovicsné
Kovács Magdolna és Spanics Kaialin
dolgozoti A palacsintát Héder Györgyné
/Mariska néni/ készíietie, A Ház egy új

gáztűzheliyel gyarapodoti

Augusztus 2o-dikai megemlékezésre a
kenyeret Héder Györgyné/Mariska néni/ és
Kovács Zoltánné/Evike/ sütötie, Sóla
Esáer, Szüre JózsefnéA/ali/, Hosszú
Sándorné/Marika/és Spanics Ágnes kente
a kenyeret és szolgáIta fel a borral együtt a

vendégeknek. A műsort a

SANSZ énekkara adta. A kenyeret
megáldotta:

Battyányi Géza és Sikter János lelkész,
megszentelie: Benza Míkiós plébános Ur,

beszédet mondott és a kenyeret
megszegie Eller János polgármester
úr.Népviseletbe öltözöti if, Hóka Józsefné
lZsuzstl, kislányai, óket Kissillés Sándorné
/Katica néni/, míg Kovács Viktóriát Kiss
lstvánné tórzse néni/ öltöztette föI.

Fényképeket if Hósszú Sándor készített.
{,őszönjük,, Susicsné Puskás Arankának
3ooo ft , Eller János és Horvát lstván
25oo-25oo ft, és Antalfi József 2ooo-os
hozzájárulását a Ház működéséhez, és
Fazekas Gyulának
elkészíiését.

a kemenceajtó

Legújabb
SzeFzeményeink:

Legújabb szerzeményeink: Kovács
Jánosné /Nagyatádl: 1 db 6ox7o cm-es
Mária a kis Jézussal,/ gobelin képi,
Kocsisné Andri Gabriella,. 5 vékony
porcelán tányér, 1 kis, ovális kőedény tál.
PáIfi István/ Pálfí RozáIia hagyatéka/:2db
5ox6o cm-es kép,ldb rácsos eszcájg tartó,

ldb 15x4o cm-es porcelán tál, 1db fület|en

tea kiöntő, 1db vastag porcelán tányér,2
porcelán csésze,3 porcelán bögre,
1kóedény bögre, 1 üveg palack kupakkal,
1 kis üveg flakon, '1 nagy Biblia /Károlyi
Gáspár fordítás/, 1db _énekeskönyv /

evangélikus, '1939/, 1db Ú1 Szövetség és
Zsoltárok, ldb énekes kőnyv l1877l, 1db
énekes könyv/ 1 db kis bádogbögre,1 db
evangélikus konfirmációs emléklap.
Hosszú Sándorné: 1 db falvédő, 4 db
hímzett szekrénycsík, Hegedüs Zsolt
Kaposvár. 1 db törölköző / takácsvászon,
piros csíkkallKovács Jánosné: 1db

kenyeres kosár/ egy fülű/, Molnárné
Hodorics Erika: 1 db mángorló/ bádogl, 1

db faragott egypo|cos tálas.

Őnegek mondták, tefiék:

Kiss lsfuán mondta / Kálvin u 26-1 Ma,
2ooS-ben nincsenek parasztok, csak
vállalkozók.

Vilma-házi Hirmondó
Dencsi-Horváíh János mondta, régen,
még az űrgödrös WC. Előtt, 3 karót
összeköiöiiek 2l3 magasságban sátor
alakzatban. bokor mellé álIítotiák, alá
szalmái teitek, Eá az alkalmatosságoi
használíák, esiénként a szalmáf a
irágyadombra dobiák, heIyére frisset
raktak
Karaj Puskás mondia, hogy a Vilma-
házná| a cserépkályha mel|etii ágy fölöit
egy puska volt íölakas,iva, Kiss lsfuánné
rnondta, hcgy a refor-mátusoknál nincs
szentelivíz, keresztelőkor is csak
keresztvíz.

Allandó rnunkák
válla!ói:

Fűnyírás: Onkormányzai
Fák, bokrok ápolása: Veszner József
Utcai virágok: Hosszúné Marika, S,üréné
Vali
Virágoskert: Kovácsné Magdi
Himzés, horgolás: Pelőczné llonka
Mosás: Hosszúné Marika, Spanics Ágnes
Locsolás: Hodoricsné Futó kata
Könyvelés: Nagyné Marika
Házi pénztár,. Kissné Eta
Fénymásolás, nyomtaÉs: Altalános
lskola
Szerkesztés:Újvári Tomor
Gépelás: Bánné Zsuzsi
Hírlap és képeslap terjesztés: Góthné
Andi, Pállné Margitka

Emlékükef
rnegőrizzük:

Juhász Béláné.
Somogyszob, Arany J. u.
1 935.07 .21 . -2005. 07,0 9.

Hárs Lajos
Somogyszob, Szent l, u. 24.
1 944.1 1 .1,1 . -2005.07.25.

Ez évben születtek:
Varga Jázmin 2OO5.V|.22,
Varga Patrícia 2OO5, Vl.22,
Anya: Csicskár Katalin
Apa: Varga Lajos
Somogyszob, Szent l. u.

Náray Erik Péter 2OO5. Vl. 29.
Anya: Máté Gyöngyi
Apa: Náray Péter
Somogyszob, Táncsics u.

Fekecs Bálint 2OO5. Vll- lB.

Anya: Gottvatd Ágnes
Apa: Fekecs Bálint
Somogyszob, Sport u.

Kovács Luca 2OO5. Vlll. 02.
Anya : Csernovicz Szilvia
Apa: Kovács József
Somogyszob, Luther u.


