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Vitma-házi Hírmondó
Tisztelt ünneplő

közönség!
Emlékezők és

emlékezni tanulók!
(részletek Molnár Sándor 200*ös október

23-i ünnepí beszédéból)

,,Néhány perccel a hősök
emlékoszlopánál végzett koszorúzás után
hatodszor kerül sor arra, hogy felidézzük
hazánk újkori történelmének egyik jelentős
eseményét, az í956-os fonadalmat..,.

Az emlékezés szavai előtt felvetődik
bennem a kérdés, tudjuk-e mit jelent
magyamak lenni?

Jelenti, hogy tartozom valahová, a
magyar nemzet tagja vagyok.

Jelenti, hogy gondolkodásom is
magyar, felelőséget ézek minden
magyarért, az országhatáron belül és
kívül.

Jelenti, hogy képességem és tudásom
szerint törekszem arra, hogy hasznára
legyek a hazámnak.

Jelenti, hogy munkahelyemen,
családban becsületesen dolgozom
embertársaim javára,,.

Magyamak lenni azt is jelenti, hogy
ápolom óseim emlékét, hű vagyok a
gyökerekhez,..

A magyar nép mindig tisztelettel és
szeretettel ápolta ősei emlékét, Szent
lstvántól, a keresztyén Magyarország
megszervezőétől, az országépííő nagy
királyaink tevékenységével együtt.
Tiszteljük őseink életáldozatát a haza
védelmében, Hunyadi János, Zrínyi Miklós
katonáinak küzdelmét,.,

1956 nyarán még csak aíra
gondoltunk, hogy milyen tiszteletre méltók
hősök voltak az 5o0 éwel korábban élt
eleink. Pedig már akkor köáünk jártak-
keltek azok a kezdeményezők, akik
október 23-án történelmet csináltak. Azok
a tisztánlátók, akik meg tudták fogalmazni,
hogy miért kell az országnak irányt
változtatnia. Azok a bátrak, akik tüntetni
mertek a tankok ámyékában.....

A kommunista rendszer, mely
népidemokráciának nevezte önmagát,
hatalma biztosításához mindent
fölhasznált, hogy megtörje a magyar nép
ellenállását. szomoru statisztikai adatok
mutatják ezeket.

VlLMA-HAZ

'l949és í955 között 300- 350 000
ember vesáette el állását politikai okokból.

40 000 embert deportáltak
850 000 megalapozatlan kihágási

- üggyel zaklatták a lakóságot
1,"l r,nillió állampolgár ellen indítottak

ügyészi vizsgálatot
100 000 embert intemáltak
516 000 bírói ítéletet hoztak....
A magántermelés felszámolásával ki

akarták ölni a parasztságból a tulajdonosi
gondolkodást,. . . .a beszolgáltatás
gyötrelmeire a nagyszülők emlékeznek...

A más politikai nézetű embereket
üldöáék, megfélemlítették, likvidálták, a

9áít íélelmetes erőszakszervezete az
Allamvédelmi Hatóság (AVH) korlátlan
hatalommal garázdálkodott.

lgaz fonadalom kezdödött, élükön a
budapesti egyetemistákkal, akiknek
lelkesító megmozdulására megindult a
tüntetés. Elég volt a diktatúrából!...

Fegyvertelenül, kart-karba öltve,
munkások, értelmiségiek, városi polgárok
százezrei vonultak a kossuth-térre.
Követelték a szabadságjogokat, a bűnös
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vezetők leváltását, Nagy lmrével
demokratikus kormány, szabad
köztársaság megalakítását. 1956.
októberében, akkor és ott a magyarság
megunta, hogy idegen elnyomás alatt
szenvedjen, kiszolgálóik hatására
idegenek oltárán áldozza fel
nemzettudatát, hitét, tehetségét, hogy
Európától elzárva éljen...,

Falunkban október 23-án a
turulmadár visszahelyezése volt az első
közós cselekedet a forradalom hatására.

A hősök szobráróI a turulmadarat a
kommunista vezetés már korábban, 1951-
ben levettette,...a MÉH telepre
vitették...Szerencsére akadtak jó
szándékú, igaz térfiak, akik titokban innen
kimentették, és elrejtették Hosszú Sándor
Szt. lmre utcai régi házának
padlásrekeszében, melyről idegenek nem
tudhattak. Héder János, Szabó Elemér, és
még többen, férfiak hoáák kézben a 30
kg-náI súlyosabb, széttárt szárnyaival
impozáns madárszobrot, 23-án este a
hősök oszlopához. Létrát szereztek a Pálíi
szomszédban, és visszakerült a turul a
helyére. Györkös Rudolf iskolaigazgató
átadott egy elrejtett máriás nemzeti
zászlót, meIyet a madár lábához
erósítettek, s meghatottan szemlélték
nemzeti ereklyéinket. Vincze Sándor és
pálíi János vezetésével hazafias dalokat
énekeltek, amely akkor bátor
cselekedetnek számított...A városi hírek
nyomán itt is nagyobb megmozdulás
kezdődött a következő napokban. Az
iskolás gyerekekkel felvonulást szerveztek
a község tanítói. Elől Fánéy lmre tanító úr
az elsősökkel, majd a iöbbi osztályok, A
Kálvin utcából indult a menet, melyhez
felnőttek, íiatalok, idősek, egyre többen
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csatlakoztak, mire a szoborhoz értek,
lehettek 150-200-an. Elénekelték a
Himnuszt, Kisgyura Sándor borbély
elszavalta a Nemzeti Dalt, melyet nagy
tapssal fogadtak. Ezután végig vonultak
az utcákon a vasúti átjáróig. Énekeltek,
vitték a nemzeti zászlól, ami addig tilos
volt.

Ezután a mostani vanoda helyén
lévő kocsma melletti iparoskör
helységében megalakították a Községi
Nemzeti Bizottságot. Először a gyűlés
levezetéséhez korelnöknek Kisgyura
József Mátyást választották, aki hosszú
idón át a hitelszövetkezet köztiszteletben
álló pénztárosa volt. A gyűlés hivatalos
jellegét mutatja, hogy jegyzőkönyvet is
vezettek, mely felad.atra Fajtám Kis
Józsefet kérték meg. Udvözölték a pesti
forradalmat, egyetértettek azok
vívmányaival, s legfontosabb feladatnak
a községben a rend és a biáonság
fenntartását jelölték meg.

1956 novemberében a fonadalmat
vérbe fojfua leverték. A szovjet tankok,
katonák túlerejével szemben vereséget
szenvedett az ország...., Sajnos a forradalom leverése után
a megtörés, megfélemlítés falunkban is
megkezdödött. A nemzeti bizottság
tagjait sorra kihallgatták Nagyatádon,
súlyosan bántalmaáák,
személyiségükben megalázták. Többen
életre szóló sérülést szenvedtek. pálíi
Jánost csak azért verték félholtra, mert
kölcsön adta a létraját a turulmadár
visszahelyezésekor. Szob szülötte, a
Segesden élő Kisgyura János igazgató-
tanító is áldozatul esett, csak azért, mert
vezette a református lelkésszel a
felvonulást és éltette a szabadságot....

Az egész világ tisáelettel adózott a
magyar nép hősies küzdelmének.
Forradalmunk minden nép számára
jelentős volt, mert 1956-ban derült ki a
világ számáía, hogy az egész
kommunista rendszer nem olyan
meginghatatlan. Egy kis nép, amelyik a
világon elóször azt merte mondani, hogy
NEM!,- megmutatta...."

Molnár sándor

Dr Jankovich
Tihamér

plébániák története
pélbániatemplom

( 3. évfolyam, 1. szám 2. oldal
folytatása)

Mikor idejöttem, átadtak 600
koronát azzal, hogy elódöm szentsírra
gyújtötte, amely még nem volt, Miután a
hívók igen érdeklődtek utána, folytattam
a gyűjtést. Ebból 1 5oo korona gyúlt
össze, amiért hozattam a mostani
corpust, és a Mária oltár aljából Volt
szíves stiber sándor máv.
Pályafelúgyelö, aki múaszlalos volt
eredetileg, készíteni egy úrkoporsót. Eá
fenyőgallyakkal feldíszítettük s igen

tetszett a hívőknek, késóbb pódiumot is
csinált rá az Oltáriszentség részére. O
csinálta a fóoltárra a könyvtartót is
amerikai tölgyfából. At akarta az orgonát is
festeni, már a játékasztalt megkezdette, de
időközben Dombóvárra helyeáék át, í9y
nem ha.ithatta végre szándékát.

A hívek gyűjtéséből vásároltunk úgy
a lourdesi Sz. Mária szobrot, mint pedig a
Jézus Szíve szobrot is. Mindkettő
alapzatál Stiber Sándor készítette.

,l926-ban vette e templomnak a
stációs képeket Makkos György ny. máv.
kapus, A képeket ,l926. február 28-án
P.Erös Alajos íelsősegesdi ferences
házfőnök áldotta meg a hívők
nagyszámának jelenlétében. A képek
alaptőkéje 25 P.

A íőoltár elég csinos volt, de erösen
szúette, minduntalan le-letöredezett belőle
egy- egy darab. Ez érlelte meg bennem
különösen aá a gondolatot, hogy új oltárt
kellene szerezni. Miután a márványoltárt
tartom legméltóbbnak az lsten végtelen
íelségéhez, azért eltökéltem, hogy ilyent
csináltalok. A templom stílusának
legmegfelelőbbnek tartottam a pápai
templom kicsinyített és leegyszerúsített
formáját, amely gróf Esáerházy Károly
utolsó egri püspöknek, az olaszországi
múremekein kifinomodott főúri ízlését
legjobban dicséri, az általa épített sok
templom közül. Szereáem róla sok
fényképet, amelyról aztán készíttettem
Faludi lmre kaposvári kőfaragóval
tervrajzot és költségvetést és neki adtam
ki a munkát. Dorogi vörösmáwányra
egyeztünk meg, mert, sajnos, más
márvány nincs igen nálunk, a külföldi pedig
igen drága a vám.miatt, siklósi rózsaszínű
márványbetéttel. Ugy volt, hogy búcsúra,
Szentháromság vasámapon készen kell
neki lenni, de csak július hóra készült el. A
megáldást Csóthi Géza prelátus,
murakereszttúri apát végeáe, Varga Lajos
és Birkás Ferenc helybeli növendékpapok
és a plébános segédletével. Rettenetes
meleg volt, úgy, hogy a kazaton néhány
ablakszemet ki kellett venni, hogy tűrhetö
legyen a melegség. Az apát igen szívhez
szóló beszédet tartott. Mí9 az oltárt
összeállították, a mise az iskolában volt, a
régi oltáron, amelyet ott állítottunk íel. Eá
az oltárt püspöki engedéllyel az
ötvöskónyiaknak ajándékozta az
egyházközösség, akik templomot akamak
építeni.

Az oltár kózadakozásból és jótékony
célú mulatságok jövödelméből készült, s 2
ooo pengöbe került. Az oltárszekrény
ajtaját Del Fabro Gusááv gépész
készítette, de csak az anyag árát fizettük
meg neki és egyéb felszereléssel,
cementtel és anyaggal összesen 150
pengöt tett ki. A kőműves munkát Pápai
lstván és József kómúves segédek
készítették ingyen, s ugyancsak ingyen
dolgoáak a napszámosok is. Még hátra
volt a két angyal beszerzése az oltána,
amelyek helyén addig virágvázák voltak.
Ezeket 1934-ben Vörös János
szobrászművész készítette. csinált 4
modellt s azok közül a többség ezt
választotta. A két szobor 35o pengőbe
kerult s alabastrom gipszból valók.

Vilma-házi Hírmondó
Készített még egy modellt a
Szentháromságról is, amely a plébánián
van. Lehetne alkalmazni az oltárkép
helyett, de hogy kerül-e rá sor a mai nehéz
viszonyok között, nem tudni.

Ujabban mindinkább elötérbe lép az
az óha1, hogy a templomot meg kellene
nagyobbítani, mert a hívók száma
nemcsak a természetes szaporodás,
hanem a bevándorlás folytán is, lévén
nagy vasúti gócpont, erősen növekszik.
Készíttettem nagyítási tervet Lamping
József építésszel. Ezen terv szerint a
sekrestyével szemben hasonló nagyságú
oiatórium lenne s a templom homlokzata
le lenne bontva s előre meghosszabbítva 6
méterrel. Eléje torony jönne. Annyival
lenne nagyobb, mint a templom mostani
hajója, akkor igazán arányos lenne, mert
most a szentély aránytalanul nagy a
hajóhoz képest. Ehhez kellene 1oo ooo
cserép, 15o mm. mész, majd ugyanannyi
cement, ía és homok, kézi- és
igásnapszám s körülbelül 6 ooo P
készpénz. Dr. Rott Nándor megyéspüspök
3817/1935. sz. engedélyeáe a gyűjtést rá
s azt meg is kezdettük. Kértem a herceg
kegyurat is, hogy anyagot adjon, amit az
uradalom kitermelhet. Egyelőre nem tett
ígéretet, tekintettel a nehéz gazdasági
helyzetre, de annak javulásával nem
zárkózott el a kérelem teljesítésétö. Így
van remény arra, hogy idövel mégis lesz
majd a hívők számának megfeleló
nagyságú templom.

Dr. Jankoüch Tihamér

Vass Terézia: Otthon
jártam

Reggel hat órakor megindul a
varrodai munka: már túnőben a nyári
hajnalok hűvössége.

A íelbúgó vanógépek zaja elnyomja
az emberi szót. Az elveszett éden, az
otthoni emlékek színezik a
gondolatot...Folyik az aratás, a cséplés,
idős emberek szájából hallottam életnek
nevezni a kenyeret adó birzát.
Aratógépeket még nem láttam közelröl, az
én képzeletemben aratók lendítik
szabályos ritmusban éles kaszájukat és
rendre elfekszik a dús kalászú búza, rozs,
árpa. A nyomukban hajladozik a
marokszedö fehémép és kévékbe rakja. A
kemény évek egy nyarán én is
kipróbáltam, mit jelent a könnyúnek látszó
marokszedés. Az éles tarló véresre
szurkálla a bokám kömyékét, pedig csak
egy nap csináltam kora reggeltól késö
estig.
Egett a bőröm, az arcom, a karom, a

lábam szára. Fájt a fejem, nem ízlett a
finom ebéd.

Az emlékezés élénkségére a
varrógépem is megtáltosodott, úgy
nyomtam. Felbúgott, mint annak idején
udvarunk végén a cséplőgép. A kazal
(asáag) tetejéről izmos karu fiatalember
villázza a cséplőgép tetejére a kévéket.
Egy karcsú marokszedö, mint labdát kapja
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el, A szalma gúzst megnyitva ad1a az
etetőnek. O egy mélyedésben áll, és
mint
egy éhes szájba a dús falatokat, tömi a
kévéket az elótte levő nagy nyíláson át a
dobba, az veri ki a szemeket a
kalászból. Forog a gép gyomra, előré
löki az aranyló búzaszemeket, azok
zsákokba csorognak a gép elején levő
csapokon át, A silány búzaszemek
hátrább, mint egy kis ,,pisilön" folyik ki az
ocsú. Csirkék, galambok csemegéje.
Komisz hely még a töreklyuk, itt a
kalászt összefogó éles apró levélkék
csípős port prüszkölve kavarognak ki a
gép hasából. Gyorsan kigereblyézik,
különben befullad a masina, és dohogva
leáll. vidám lurkók izzadt arcából csak a
szemúk világít, úgy belepi őket a törek
pora, Nevetnek és egymást is
belenyomják a nagy kosárba. A gép
íaránál a íriss, illatos szalma, mint fehér
bárányfelhő hömpölyög a villások
kezéhez.,.

Így szalad velem a délelótt, még
dudorászok is, pedig izzadok
kegyetlenül. Kell etetni a száguldó
varrógépet. Lenn a hónom alatt, végig a
gerincemen vízgyöngyök görögnek a
derekam felé, Arcom verítéke az áll alatti
sótartóban képez kicsiny tavacskát. Az
anginból készült rabing, mint a bór, nem
szellőzik. ZátI szabású, hasonlít a régi
falusi asszonyok pendelyéhez (ujjas nöi
ing). Mint egy meleg dunsákötést, úgy
fogja össze csíkosod korca vizes
ingedet, Ráadásul a térdfolt a combodat
melegíti. Melletted a vasállványon a 120
darab kiszabott nadrágszár. Géped
győzi, csak te legyél gyorskezű. Mint egy
nagy atlaszt, szétnyitod a lekapott két
nadrágszárat,- aíra dobod a két
térdfoltot,- a térdemelóvel felemelt
géptűvel lefogod, különben elcsúszik.
Kár volt így kapkodnod! A nagy ujjad
körmére is jó lesz vigyáznod, mert a
bolond géptű véresre szétveri, ha
idejében el nem kapod, Nyílegyenesen
szalad a behajtott térdíolt szélén az őrúlt
gép. Vele száguld az emlékezés vonata.

Nevemen szól ítanak, összerezzenek,
Fischer órmester álI a gépemnél. Jaj-
sápadok el-, csak nem kihallgatásra
visznek?- szinte nem tudok felállni a
remegéslól. ljedtemben nem látom az
arcán a huncut mosolyt. Könyökömet
megfogja, úgy terel a folyosó felé.

-Kezét csókolom| Kezét
csókolom!- nyújtja kezét a félig földinek
számító kedves ismerós fiatal férfi.

-Megismer? Mosolyog vidáman.
-Hogyne!- nevetek most már én is

felszabadultan.
-Megígértem a feleségemnek, nem

megyek eI úgy Kalocsáról, hogy ne
vinnék hirt Magáról.
Micsoda öröm és meglepetés!

-Mondja meg édesanyámnak, ha
találkoznak, én jól vagyok. Ő vigyázzon
magára, egy év már nem a világl

Míg élek, nem felejtem el ezt a
váratlan beszélgetést! Köszönöm!

vass Terézia

Vass Terézia,. 1921-ben született
Besenyőtelken, idén 85 éves. Az Angol
Kisasszonyoknál tanult, tanítónő-képzőt
végzett. Az. 1956-os forradalomban
vőlegénye mellett vett résá, 10 évre
ítélték, ebből 6 évet töltött a
gyűjtófogházban és a kalocsai női
börtönben hitét és emberi méltóságát
megörizve. Börtöntársa volt Wittner Mária.
1973-ban törölték el a 

"büntetett 
előitéletű"

megbélyegzést, Ad átélt időkról,
történelemről írt novellái a
rendszerváltozás után kerültek kiadásra. A
központi Múzeumi lgazgatóság
Mútárgymásoló Osztályán kolléganője volt
Spanics Katalin, írásai így kerültek a
Mlma-házi Hírmondóhoz,

.s,

SOMOGYSZOBl
csALÁDoK

A Baranyás Kisgyura
csaIád

kisi l l és s án dom é em l ékezése i

Somogyszobon a Kisgyura családok
szép sámmal éltek régebber1 és élnek még ma
is, és ezért, hogy megkülönböztessék egymástól,
majd mindnek van melléknevg és legtöbben
haszrálják is

Edesapá,nk neve Kisgyura György, de
csak úgy híltak, hogy Baranyás Gyura bátyám

- Íry isme{tik, hívjuk egymast, de senki nem
haragszik rneg érte. Ennek a melléknévnek a
története a következő, me|y az 1 700-as évek
végéről való: A Veszprémi Káptalan Kaszóban
vágallaa fát Baranyából hozattak munkásokat,
kik szombatonként hazamentek Ezért úgy is
hivtri,k a falusiak őket, hogy a baranyasok.
Nekünk egy fiú rokonunk, talan ősünk, ki
nagyon szép kisgyermek volt, úgy három éves
lehetet! az utcárr jálszott a többi pajtasával,
mikor mentek haza a baranyások. Az eryik
kocsisnak nagyon megtetszett a göndór hajával,
szép kis arcocskájával, föIkapta az utcáról, és
elvitte magával- Bizony sok idöbe telt, míg a
f<lldekről hazztéxők, az asszonyok eligazitiisa
szerint azomal lóra ülhettek, és üldözóbe
vehették a gyermektolvajt. Az atádi úton
k<ivették óket, és az atádi útszéli Nád Jarrcsi
csardában érték öket utol, honnan visszahozták
a kicsit. Hát innen ered a Baranyas melléknév.
Nád Jancsi híres betyá,Lr volt, ez a csárda volt a
törzshelye, idejárt inni, mulatozri, de elfogttik
és f<ilakasáották. A róla szóló nótát a Kulcsár
igazgatő úr is tanította a gyerekeknek az
iskolában Igy szól az első versszaka:

,,A Nád Jancsi csárdában van,
A pandúmak i,izenve vaI,
Ho gy j ojj enek hamarosan
A Nád Jancsi csárdájába "

, Edesapánk l887-ben született,'iiégyen
voltak testvérek György, Illés és a két lány
Rozália és Julianna. Illés nagybátyánk az I.

Vilrigháboűban az olasz fronton súlyosan
megsebesült Puskagolyó ment át a nyakán, és a
balkezét is meglőtték. A keze le is bénult
félkézzÉl élte le az egész életét. Édesapank a
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rendes katona idejét töltötte Pesten, mikor
leszerelt, akkor töít ki a háboru, ő is az olasz
frontra került a testvére mellé ,,Csattogott a
puskagolyó a köveken, még az egérlyrrkba is
bebújtunk volna," mesélték a csatákról. 6 évig
volt katona. A háboru után, mikor hazajott,
megrrósült, édesanyánk Puskás Katalin volt
Ennek a Pusktís ágrrak nagy volt a mellékneve
Mi ketten, két lany, voltunk testvérek, Erzsébet
és én, Katalin Erzsébet Torma József felesége
lett, én Kissillés Sándorhoz mentem férjhez.
Szép gyermekkorunkat meghatáro^a az a sok
együttlét a szüleinkkel,
rokonokkal, ismerósókkel Edesapámék sokszor
eldalolták a háborus nótakat a segesdi
szőlóhegyen Boros József, Kulcsár Gyula,
Sámóczi József, Károlyi Imre, Pálfi József és
édesapank, amig éltek minden alkalmat
megragadtak egy-egy baráti együttlétre
Sütötték a bognícsban a pörköltet, és mikor
elkészüt nekiláttak az evésnek, és közben-
kOzben járt a pohár is, megjcitt a jókedv és
elkezdték énekelni a régi dalokat, háborus
nótákat igy tanultam meg tőlük a sokszor
hallott énekeket,

,Jiszaparti kiserdőre náLsállott az este,

FuÁlyaszó, tilinkószó hallott minden este
Pásztorfi ú furulyáját jávorfáról nyeste,
A nótáját, legszebb dalát fujta minden este.

Kiszá,radt a jávorfácsk4
Néma lett a furulyácska,
Nem szól minden este
Grodek alatt a gazdáj4
Hideg már a teste."

(Grodek, lengyel város)

,,Csendes éjjel a taborban elmerengek a űz
mellett,

Körulöfiem bajtársaim szép csendesen
szenderegnek.

Előveszem a keblemból, ott, ahol majd senki
nincsen, aki lássa,

Rácsókolom a lelkemet egy haVány rózsaszá|ra

Ha ery golyó sziven talál ott a vészes
zivatarban,

Az utolsó sóhajtrásom a te neved súgja halkan
És, horyha majd eltemettek, kis bajnétom

tüzzeíek l e kereszffának.
A kereszt mellé szép csendesen tűzzétek a

rózsaszáiaí."
KisilIés Sándosné Kisgnira Katalin

Somoglszob, 2O06 okt 2

Kisgyu.ra Erzsébet (úl) és Kisglltra Katalin
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A Kisgyura család

családfája
közreadta Torma zoltán, az adatolral
összeglűjlötte Göndöcs Emma Barna

Andrásné)

I, Kisgyura Mibály felesége Fazekas
KataIin
Leányuk

il, Kisgyura Zsóíia férje Nagy Puslcís
József

(l 856. 05. 15- l 931. 08. 02)
(1846. l0.30- 1916. l0.21)

Gyermekeik:Pz s ktís Józs eJ
( 1875. 03. 01-1952. 03.16)

Felesége Varasdy Erzsébet (1 882-1 828)
pusktis István

í1 878- 1 91 7-ben az olasz fronton halt meg)
Felesége: Kisgyura Erzsébet
Pus ktis Györgt (l 878-1 909)

pusktis sóndor
(1883 03. 01- 1918. 06. 06, az olasz fronton

halt meg)' Felesége: Kisillés Erzsébet
(l885 l0. 16- l977.08. 16)

III, Puskís Józsefés Varasdy Erzsébet

Gyermekeik: Pzslr ús E rzs é b et
(1902. 11. 19- l979. l1. 18)

Férje: Kisgyrrra Sandor (1 8??- l 935)
Pusklís Kataün (1905. 08 30-1993.02.07)

Fé{e: Kisryura György (l 895. 04.24- 1966.
12.26)

Pusktis JózseJ (1920. 04.2'1- 1943 12. 3I),
tudőglrulladásban halt meg)

ry, Puskis Erzsébet és Kisgyura §ándor

Gyermekeik:(irgru r a S á n d o r
(1922. l1.18- 1984. 06. 28) borbé|y

Felesége: Varga llona
(1925. 03. 1 8- 1 959. 1 l. l 0)

KisgluraKóroly ( l934- 1989. l1.30)tanar
Felesége: Tóth Zsófia

Puslaís Katalin és Kisgyura György

Gyermekeik: K is gy ura Kataün
(l930.05. l5- )

Fé{e. Kisillés Sándor
( 1921.01.0l- 1999.07 07)

Kisgyura Etzsébet ( 1932. 08. l l- )
Férje: TormaJózsef( 193l,03. 16-)

V, Kisgyura Katalin és Kisillés Sándor

Gyermeke : Kisillés Sóndor( 1954.09.04-)
Felesége: Hosszú Hajnalka (1964, 03.25-)

Gyermekeik: Hajnalka (1 988. 04, 15-)
Sándor(1989.05. 12-)

Kisgyura Erzsébet és Torma József

Gyermekeík,.Totma Józseí( 1958 l0. 31-)
Felesége: Anka Erika (1958. 07. 04-)

Gyermekeik: Réka (l985.1 1 05)
Csaba(1987 11.18)

Bulcsú (1990. 09. 1 l)

Torma Zoltán (1960. 12.21-)
Felesége: Vincze Mriu,ia ( 1961. l0.25-)
Gyermekeik: Szabolcs ( 1990. 09 19)

Attila ( 1990. 09. 19)

I: Wóghűorus tabló
Fent kiemelve: Kisglura Gyötgl és Kisglura

SOMOGYSZOBI
PoRTREK

schwarcz István
plébános úr

Egy somogyszobi ,,kisiskolás" úga a
Bécsi Egyetemig

Bevallom, nem Vagyok ,ős-szobi",
mint a lakóság többsége is Szobon.
Édesapám, Schralarcz lstván, zákányi
születésű, mint vasutas került ide és egy
kisatádi lányt, Tera nénémnek a Boros biró
feleségének (a kath. templom mögött)
növérét, a "legkisebbik Horváth lányt 

"vette feleségül. Mint a harmadik
íiúgyermeke az új családnak, 1927 nov.
21-én születtem a már-már épúló új

házban, az Ötvös utca 157 alatt_ í934-
ben léptem, mint a R:K Népiskola
kisiskolása, Károly lmre "kistanító'
vezetése alatt a tudás útjára. Ki hitte volna
akkor, hogy ez az út'l952-ben a Bécsi
Egyetem Theológia karan íog végzódni. Az
út odáig még messze volt. 1938-tól
szorgalmasan (diligenter) és szerényen
fregnentáltam a Csurgói Ref,
Gimnáziumot, mint bejáró. A második
osáályban váltották a latin tanárunkat, egy
íiatal beképzelt típus jött helyette. Ugy
szeptember végén rám mutatott, ,,Te ott a
bordó trikóban, te ú9y sem tudsz semmit".
Mintha leforráztak volna. Más véleménnyel
vott azonban dr. Écsy Ödön ,,bácsi', aki
ötödiktől az osztályfőnököm és latin-görög
tanárom volt. Én, a kath. diák voltam az ó
kedvenc tanífuánya, nem véletlen, mer|. az
érettségin 1946-ban (Csurgón nyilvános
Voft) Ó latinul kérdezett, én latinul feleltem.
Ad érettségi bizonyítvány eredménye:
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jeles! Remélte nagyon, hogy latin-görög
szakos tanár leszek, de közben még volt
valami, 'l9zt4. őszén a front kb. 'l4
kilométerre kutas és Henész vonalán állt
meg, a gimnáziumot bezárták. Az első
hetekben civilben, puskával éjjeli
órjáratokat kellett végeznünk, aztán mindig
erősebb lett a "nyilaspárt" részéről a
zaklatás, hogy lépjünk a ,löldingesek",
(mint a német 44) harcialakulatába.
Hármunknak, Gyuszi bátyámnak és
Schuck Miskának sikerult egyenlöre
kivonni magunkat, kb. december végéig
Mosonban, Miska rokonainál húzódtunk
meg. De ott sem volt sokáig nyugalom, a
csendórség érdeklödött utánunk. Hol a
legnagyobb a szükség, ott jön segítség.
December vége íelé hazatértünk, de már a
következő napon irány gyékényes a
határvadász kaszárnya. A segítséget Tóth
Jóska igazgatótanító és tartalékos
határvadász-íőhadnagy (Koroncz Laci
nagybátyja) nyújtotta. Ő volt az egyik,
akinek köszönhetjük, hogy eltekinfue az
idönkénti bevetéstől a vízvári, akkor még
állótonton, a háboru igazi bozalmaitól
megmenekültünk. Ezredesünk, aki Horthy-
párti maradt átadott ,l945. április 1-én
(nagyszombaton) az előrenyomoló bolgár
csapatoknak az órtilosi erdők védelme
alatt, Csertőn kerültünk fogságba a
bulgárokhoz, később a pécsi
dohánygyárba az oroszokhoz. Féltünk,
hogy elvisznek bennünket Oroszországba,
de megint fordult a sorsunk, jött segítség,
dr. dr. Pallos Bemandin cisztercita atya
dunántúli főtanfelügyeló október vége felé
bejött a táboóa és sikerült neki az orosz
parancsnokot meggyózni, hogy a mifajta
diákok kényszerból lettünk katonák, és
fontos lenne a tanulmányt befejezni. Ez a
nemes gesáUs, nemes gondolatot keltett
bennem: cisztercita akartam lenni.(talán
meg latin-görög szakos tanár is) De még
az érettségi hiányzott az ilyen tervekhez.
1945. késő őszétól ,l956. június 26-ig ez is
megtörtént, jeles eredménnyel.,Elmegyek,
elmegyek, hosszú útra megyek" Az út első
része Veszprémbe vezetett, nem Zircre,
mert édesapám elleneáe, mondván: ,két
évig akkor nem jöhetsz haza'. A veszprémi
szemináriumban akkor hárman voltunk
Szobról: Koroncz Laci, Puskás Lajos és
jómagam. A szeminárium reKora dr,
Oross l. úgy találta, abból a kisdiákból, aki
állítólag ,nem tudott semmit" , egy
értelmes ember lett és ezért a Bánass
püspök úr kitüntetésre, a Bécsi Egyetemre
jelölte ki. Ezzel édesanyám is egyetértett,
márcsak büszkeségböl is,- habár így 15
évig nem látott vissza, amit senki nem
láthatott elöre). Ísy kerültem, kissé
bonyodalmas módon, 1947. őszén a bécsi
, Pázmány Péter alapította (1629)
kollégiumba, Tehát nem vagyok sem
,,renegát", sem szökevény, és semmi
esetre sem 56-os! Amikor a theológiát
szintén jeles eredménnyel és két
szigorlattal elvégeztem, 1951, június 29én
lnnitzer bécsi kardinális , még a veszprémi
egyházmegye jauára szentelt pappá.
Hazatémi akkor, a legsötétebb Rákosi-
idókben, mint kath. papnak, minden
lelkipásztori munka végét, esetleg börtönt
jelentett volna. Ezen sötét idók szolgái,
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mint szüleim később elárulták, még
katonaszökevénynek is minósítettek
engem. Egyenlőre elég volt, hogy az
1951-es amnesáiatörvény alapján
,,kitagadtak" és elvették az
állampolgárságot tólem. Ad első
következmény,-'l952-ben beléptem a
bécsi egyházmegye szolgálatába,- a
második: mit lehet tenni, gondoltam, te
már nem vagy magyar, -s így 1953-ban -

osárák állampolgár lettem.
Magyarellenes érzelmem ezért sohasem
voltak, -az Somogyszobon ismeretes,
segítettem, amit tudtam. Csak máig is
mélyen megvetem azokat, akik mint egy
ideológia, -náci, vagy komcsi- szolga,
magyarokat üldöáek, kínoáak,
igazságtalanul minden vagyonától
megfosztottak (pl. Boros bírót) és a
végén még mindent jól megúsztak.
Megbocsátani lehet, felejteni nem
szabad az igaáalansá got.

A ,,hosszú út" folfiatódik,- a
döntés megtörtént: a bécsi
egyházmegyében maradok és
dolgozom, Krisáus egyháza az én

"második hazám". ldegen, ismeretlen
nevekkel nem akarom az olvasót
íárasÁani, csak annyit, hogy a bécsi
egyházmegye a dunántúli részében az
u.n. "Weinviertel"- (Szőlótermő-
Negyedben) kezdtem a munkát. Csak
rövid két évig voltam Káplán, utána
,l954-1958 között Hollabrünch közelében
két plébániát láttam el, A papi
működésem legjava 1959 után
északkeleten a Poysdorf környéki
Ottentnat nevű plébániához kötódik, egy
íiliálissal és másodplébániával, -időnként
hármat is elláttam. Munka volt elég,
illetve én láttam a tennivalót és nem
valami kényelmeset, vagy talán városi
munkahelyről álmodoztam. Nem volt
nehéz számomra a hívek bizalmát
megnyemi, részemről igyekeztem nem
csak a nyelvüket (tájszólás), hanem
szokásaikat, életrnódjukat megérteni.
Szívügy volt számomra a liturgiát és az
igehirdetést vonzóbbá, hatékonyabbá
tenni, az iskolái hitoktatást időszeníbben
végezni. A gazdasági helyzet javulásával
az egyházi épületek állapotát sem
lehetett tovább tűmi. Kezdődik az új
harangok beszerzésével, a plébánia
épúletének , korszerűsítése, majd a
főplébánia templomát a következó
években a padláslól a tetőig felújítani.
1971-ben művelódési és ifúsági otthont
építettünk. Ezel kapcsolatban
,,Labdarugó Egyletet" alapítottunk és
számos önkéntes segítségével új
foutball-pályát létesítettünk. Közben kb.
7 évig a községfejlesáés elnöke is
voltam,- mindenben segített az
,,ezermeste/' hajlamom, amit
édesapámtól örököltem. Nem
törekedtem címekre és elismerésekre,-
az magátóljött. Mint,,nem osáráK', már
40 éves koromban ,,érseki tanácsos"
lettem és 1983-ban az Alsó-ausáriai
Kormány Ezüst Erdemrendjével tüntettek
ki, mint elismerés az egyházi és
közművelödési munkáért.

Vilma-h ázi Hírmondó

Schwarcz István és rendjele

1988-ban jö{ ,a nagy változás
életemben, nem rhintha én arra

törekedtem volna: König kardinális 1975.
óta többször felszólított, hogy akarok-e
bécsi plébános lenni. Nehéz szíwel
hagytam ott a megszokoft helyemet. Nyolc
éven keresáül Bécsben a 21, Kerületben,
a ,,Maria Loreftó" plébánián is megálltam a
helyemet, a bécsi hívek is elismerték
munkámat. ((ltt látta egy hétre vendégül a
két németet tanuló somogyszobi tanámót.
.s.)) Tervem volt legfeljebb 10 évig
maradni, de egy hefuenévesnek sok a
bécsi munkaütem. Közben adódoft egy
vidéki plébánia, Ausária egyik legszebb
vidékén Krems és Wochau (dunavölgy)
közelében. Most, 10 év után még mindig
aktív plébánosa vagyok két plébániának,
kb. 1 700 lakossal. Köszönöm a jó
lstennek, hogy erőt ad hozzá| 2001-ben itt
ünnepelem,,aranymisémet'., A föntebbi döntés a bécsi

_ egyházmegyében maradni, nem jelentette
aÁ, , |ogy szülőhazámmal, ill.
Somogyszobbal szakítottam, Nem én
voltam oka, hogy csak 17 év után
láthattam vissza a hazai tájakat,
szúlóházamat. 1964. nehéz volt
számomra, áprilisban meghalt Gyula
bátyám, docens a pécsi Egyetemen, 40
éves korában, júniusban édesapám 77
évesen. A bécsi magyar követségen, ha
körülményesen is, de megkaptam a
beutazási engedélyt. Ez időkben úgy 2
évenként hazalátogattam, márcsak
édesanyám miaft is, kevés nyugdíja
mellett sokat számított az én
támogatásom. A nyarakat rendszeresen
nálam töltötte, többször az unokákkal
együtt. Nemcsak őt támogattam. Szemes
plébános hálás volt az adományokért a
templom javára, többeken segítettem
orvosság küldésével, vagy más kérés
teljesítésével. ((A Vilma-háza Alapítvány
aíapító tökéjéhez 45 000 FI-al járult hozá,
.s.)) Edesanyám halála után 1980. óta
inkább a pécsi rokonokat látogatom, de
Somogyszobot sem hagytam ki, még az
utolsó években sem, sót nemcsak egyszer
ünnepeltem a vasárnapi misét a szobi
hívekkel. Nagy örömömre szolgált, hogy
2001-ben abban a templomban, ahol.
keresáeltek, az aranymisét is
megünnepelhettem. Hálás vagyok érte a
szobi kath. Egyházközösségnek.

Befejezésül: lgen, a somogyszobi
,,kisiskolás" megállta a helyét a
nagyvilágban is.

Schwarc lstván phaner
2006. október 3
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katus néni emlékére
Megfejteni nem tudjuk, hogy kiből mikor
válik közösségi ember.
Előfeltétele: önzetlenség, segítőkészség,
Katus néni Somogyszob ,jó lelke" volt.
Erzsébet nevű tesfuérével a,,Föszőkbe" a
katolikus templom utcában laktak. Így
neveáék az akkorí szokáshoz híven a he|y
meghatározásokat.
Valószínú, lelki alkata volt fogékony a jó
cselekvésre. Együtt éző szíve a bajba
jutottakon kész volt bármikor segíteni.
Csak egy hívás feléje, ó már tette amit
tennie kellett.
Gondolom, még sokan őzik emlékét. Rám
maradandó hatást gyakorolt, azért jön eló
emléke.
Keresem a jelenleg élők között a hasonló
lelkű, cselekvésre kész embereket.
lgencsak nagy szükség lenne rájuk.
Diakonissza elhívást kapott, de a második
világháború utáni hatalom apáca renddel
egytltt íeloszlatta öket.
Bár ne tette volna! Másként nézne ki ma a

"beteggohdozás"!Apolónöként dolgozott egy ideig a marcali
kórházban.
Majd eá követte Somogyszobon egy idős
házaspár,,Nárayék gondoása". Ennek
fejében kapta volna Nárayék lakatlan
házát a református templom (Kálvin u.)
utca végén.
A sors úgy hoáa, hogy soha nem lett
lakója a háznak. Kevés ideig élte túl
gondozottjait.
Mindig bátomak, derűsnek láttam.
Félelemnek jeleit nem lehetett észrevenni
rajta.
Egyszer csak üzent nekem, hogy vár,
menjek el hozá, 

"hamat'',Sietve mentem, meglepett, hogy
gondozoftja - a néni - haldoklott
(agonizált). Szükségét éreáe, hogy legyek
ott vele. Fiatal voltam és első ízben
taláítam szembe mágam az elmúlás
jelenségével. Még nem sejtettem, hogy
magam is az egészségügyben fogok
dolgozni.
Abban az időben még otthon haltak meg
az idős emberek. Ez természetes volt,
akár a születés.-Söt, a vir;asztás ís otthon
történt. Szép egyházi, éneklés mellett
vigasáalták egymást a rokonság és a
baráok, Együtt éző szeretettel fontos volt,
hogy a holnapért élni kell!
lsten gondviselö kegyelmében bízva,
egymást segítve érdemes élni!
Katus néni is ilyen életet hagyott örökségül
ránk.

Hohené vincze zsuzsanna

Az orvos Válaszol:
Aranyér betegség

Az aranyeresség népbetegség.
Kialakulásában szerepet játszik a kellő
testmozgás hiánya, az ülő életmód, a
rostszegény táplálkozás követkeáében
fellépó székrekedés, az elhízás.
A nyálkahártya alatt elhelyezkedő
érviszonyok mellett a végbélnyílás pontos
záródását elősegítő érpárnak a
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kórfolyamat elörehaladásával
megnagyobbodnak és különféle
panaszokat okoznak.
Egyik leggyakoribb tünet a vézés,
melynek mértéke a csak pecsételó
formától az artériás jellegűig is terjedhet.
Hosszabb idó alatt a kis mennyiségű
idúlt vérezgetés is vezethet jelentós
vérszegénységhez.
A székelés után is kinnmaradó csomók
esetében a nedvedzó nyálkahártya okoz
panaszokat, végbélnyílás körüli
gyulladás jelentkezik. A fájdalom
jelentős fokozódása általában
gyulladás, trombosis kialakulására utal.
A diagnózis felállításánál
nélkülözhetetlen a végbéltükrözés
elvégzése más eredetű vézésforrás -
pl, végbéldaganat - kizárása céljából.
Enyhébb panaszok, kisebb fokú
megnagyobbodás esetén az életmód
változtatás, testmozgás, rostdús
táplálkozás is javulást hozhat.
Gyulladásos tünetek esetében a
konzervativ kezelést - kúpok, kenócsök
- kell előnyben részesíteni.
Thrombosis esetében a helyi
érzéstelenítésben végzett nyálkahártya
bemetszés és rö9eltávolítás általában
gyors javulást eredményez.

Dr. Marosi lldikó

Szüreti mulatság
Népiszínjáték

Bíró., Csendet fiaim és lányaim! Hát
mondok, itt vónánk szerencsésen, én
nagy bírói tekintélyemnél fogva
vagyok olyan bátor tudtára adni falu
aprajának és nagyjának, nó, meg ennek
a viruló ifiúságnak. Minekutána a nagy
szőlösgazda, aki most mosolyogva néz
ránk a csillagok mögül, meghirdette a
szüretet, eljöttünk mi is az Ő
rendeléséből, ember hagyományos
szokásából, szüretet ünnepelni, Mert
mondok, illő megünnepelni gazdag
szólöünnepét, mely édes nektárával
gyógyítja sok-sok fájó sebünket, nem is
búsul már a somogyszobi gazda, mert
ha_ ráadta két keze munkáját, boldog
örömmel szedi le lsten áldását. Vigadjon
máma mindenki, még a beteg is
ágyastól jö1'jön ki! Ne maradjon otthon
csak a bú meg a fájdalom, nó, meg az
én imádott anyósom!

Biróné: Pista, kelmed megígérte, hogy
ma nem fog vizet tölteni haragom
poharába!
Biró; Lelkem, lelkem, gyönyöni

galambom, tudtam, tudtam, hogy félbe
szakítod gyűlési szavamat, de ezért
megbocsájtok, érezd jól magad, majd
egyszer négyszemközt számolok veled!
Hát tisztelt gyűlés, nagy tekintélyű
rendek és egyebek, engedjétek meg,
hogy a szőlő históriájában sorra menjek!
Mikor Noé apánk a szőlőre rátalált, nem
tudta titkát, sokáig spekulált, de mikor
rájött a dolog nyitlára, sokszor ráhúzott
öblös kulattyára. Ettól aztán
elszenderedett és körülötte az angyalok

vígan énekeltek. A Nagy tJr pedig
mosolygott és elhatározta, Noé, ha
felébred, majd kérdőre vonja. Kérdöre is
vonta, de mit sem használt, Noé apánk
aztán még jobban ijdogáll. Azóta azíán
szállt a szőló öröksége fiúról, fiúra. Így
jutott el hozzánk is Nagy Lajos korában.
Nagy fáradsággal védtük meg, hogy el ne
söpörje az idő vihara, mert ha elvész, nem
marad a magyarnak, csak a búja meg a
bánata. Nem is jó lapozni a történetünk
lapjait, mert szegény hazánk sorsa
sokszor rosszabb, mint a szőlő
vándorlási útja. Most is van baj elég, sok
az eső, sok az adó, drágaság van, nagy a
íorént hiány.

Cigány: KezéI, lábát csókolom
nagyságos bíró uram, a háboru az egy
veszedelmes dolog, marták az emberek
egymást, mint a Veszett kutya, hogy a
devla szele üsse meg a zuzáját meg a
má)á4át, miért lőtte az ember a társát.
Mikor én a fronton a lövésáeknőbe vótam,
én ott is csak mindig teknőt csináltam

Biró: Moré! Fogd be a .szád, most én
beszélek, tied a hallgatás! Ertetted?!

Bakter; Azt a megváltó teremtését, még
visszanézel.

Bíró: Fz ördög vigye el, megint
megszakítottad gondolatom fonalát!

Bíróné: Mindig mondom kigyelmednek,
sok haszna itt a bíróságból! Jobb lenne, ha
a bíróságot másnak adná, kigyelmed meg
elmenne öIfát hasogatnil

Biró: Ejnye, ejnye galambom, de sok
bajod van velem! Elhiszem, hogy nem
érted gyűlési szavam, de mindent a
közérdekében cselekszem.
Bíróné: Jól van, megígérem

kigyelmednek, hogy nem zavarom többet
közbeszólásommal, de kigyelmed is ígérje
meg, hogy abbahagyja a papolást, mikor
szüretelni kéne.

Bíró: Megígérem rózsám, most már
rövid leszek l zene,. Maros vize /, de
hallgassátok csak! Mint ha messziről, régi
időből szüretelő magyarok nótái kelnének
életre szellőszárnyain. Hangjuk régi, de
mégis ismerós, gyermekkacagásról,
szölőről, lágy kenyérrőI, ifúságról,
szerelemröl, édes muskól, küzdelemröl
gyöngyöző mustról mond mesét. Fülembe
csendül és lelkemben visszhangra kél, és
úgy száll a dal tovább, nehezen,
szomorúan, mint eltéVedt gyermek vágya
anyjához, néha vigabban, mint a
szerelmes lánykacagás, néha szilajabban,
mint maga az élet. A felejtés poharában
édes nektár csillog. Legyúnk ma
szerelmes boldog fiatalok! Számyaljon hát
szabadon a nóta! Félre minden búval, az
még ránk talál! Hogy is dalolt az édes,
kedves i!ú lány? / ,,Elmennék én" / Hát,
még ismét itt Vónánk, csendet kérek!
Tisztelt közönségünk! Mindenek elótt
köszönetet mondok a Tűzoltó testület
nevében, hogy ilyen szép számmal
megjelentek a szüreti ünnepségúnkön.
Örülök annak, hogy megértették kérő
szavunk. Az az iflúság, amely ilyen nemes
célokért küzd, egy új világot tud teremteni!
De most már nem untatom beszédemmel
a közönséget, csak még egy nagy
borivónak szeretném idézni szavait:

Vilma-h ázi Hírmondó
Csak részegen egy életen át,
Bor nélkül is ittas az if úság.

De, ha vén ihatja magát íiatalra,
Az már csodás erény jutalma.

Gondról majd gondoskodik az élet,
De itt a szólő gondűzönek!

Számyaljon szabadon a jókedv, éljen a
bor és az ifúság. Szabad a szüret,

szabad a lopás és szabad a csók! De
csak a szerelmeseknek.

Tánc, csárdáS!!!!!

1 947, szeptember 5.
kiss lstvánné Horváth Ezsébet közlése

Uj szerzeményeink:

Péter Attila: TertíIiák, törölközők :1:
56x 137cm-es dísztörölközö, piros,
rózsaszín virágokkal, zöId levelekkel,
mindkét végén díszrojttal, az egyik végén
virágkoszoruban 1913-as évszám, 2:
56x134 cm-es dísztörölközó, egyik végén
piros, kék, rózsaszínű virágokkal,
világoszöld levelekkel (befejezetlen)
középen koszorúban sárga, fehér madár,
másik végén nagy rózsaszín virágok, zöld
levelekkel, középen "lSTEN HOZOTT"
felirattal, 1915-ös évszámmal, gyárí
csipkeszegéllyel, 3: 61x131 cm-es vékony
anyagú szóttes törölköző, két végén piros,
kék apró rombusz mintával (Sóla Esáertől
kapott a Ház egy hasonlót) 4: 56x147 cm
lenvászon törölközó, két végén bordó 3 V,

majd v-vg-v, 3 v. csíkkal, 5: 54x164 cm-es
durvább anyagú törölköző, két végén v.
pároscsík,- v,- v v-abb -vg áttört- .v-abb, v,
páros csíkkal, 6: 63x 148 cm-es finom
anyagú lenvászon törölköző, két végén v-
v.abb-nagyon sz-v-abb, v csíkkal, majd
azsúrozással és anyagában rojtos, 7:
53x159 cm-es törölközó, két Végén V-V-
abb-v, két v, 3 vg, 2 v, v-vg-abb-v világos
piros csíkkal, 8: 58x'164 cm-es törölközó,
két végén vg-V-sz-V-Vg ismétlődik kétszer,
majd v-vg-v-sz-v-vg-v, és az első qsík
ismétlódik kétszer, 9: 54x14ocm-es
törölköző, két végén levél pirossal szőtt
stilizált virágmotívum (kifakult), í0: 60x152
cm-es törölköző 7-szer ismétlődő piros
stilizált virágmotívum, melyet vékony
csíkok fognak közre, a csíkokat a szélein
pikék díszítik (kifakult), íl:duplán 56x117
cm-es fehér vászon darab, egyik felén 6-
szor ismétlődő 3 vastag csíkkal, a másik
felén s-ször ismétlődö Vg-V-sz -V-Vg
csíkkal, í2: 60x118 cm-es nagyon íinom
fehér alapon Vg-V-Vg-V-vg 7-szer ismételt
csíkkal, melyet v-vg-v csík zár le a két
végén, 13: 58x130 cm-es törölközö, a fenti
mintához hasonló csíkokkal, 14: 59x103
cm-es törölköző piros, a fentihez hasonló,
kicsit több csíkkal, mely 7-szer ismétlődik
(kifakult), í5: 1db 6U1138 cm-es, íehér, 2
szélén slingelt, finom fehér törölköző.
( v= vékony, vg= vastag, sz= széles)

Teritők:1.| 1db, 60x60 körben rózaszín,
piros szegfűkkel, világos zöld levelekkel,
középen virágos ágon páros galamb,
körben felér díszrojI,2,| 54x56 cm-es terítő
körben tintakék virágokkal, ritkán piros
pöttyökkel, 3)1 db 33x31 kendőcske,
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sarkaiban rózsaszín és halványzöldel
hímzett virágcsokor, azsúrozott, 4.) 1db
114x144 cm-es kézzel összevarrt, 25
cm-ként felváltva ismétlódő vékony piros
vagy kék páros csíkkal (Sóla Esztertől
van hasonló), 5.) 100x173 cm-€s vg, vg-
abb, vg piros csíkok ismétlódnek 24 cm-
ként, kézzel összevarrt,6.) 120x160 cm-
es, középen syári szőtt csíkkal
összevarít, 20 cm-ként ismétlődő v-sz-v- ,

sz -v -sz-v csíkokkal, 7.) 'l20x163 cm-es
középe gyári sormintás csíkkal
összevarrt, íinom fehér, az előbbihez
hasonló piros csíkokkal, 8.)'l 08x154 cm-
es fehérkézzel varrt, 16 cm-ként
ismétlődö, bordó v-sz-v csíkokkal, 9.)
120x148 cm-es23 cm-ként ismétlödő v-
sz-v -sz,ebb-v sz- v csíkokkal, í0.)
116x160 cm-es , 18 cm-ként ismétlődő
v9-nagyon sz-vg csíkokkal,
í1.) 4db vászonlepegő. 12.)1db íinom
hófehér vászonlepedó, í3.) 1db íinom
hóíehér 3 sávból varrt vászonlepedő,14.)
1 db17 5y244 cm-es halottaslepedő, egyik
végén farkasfoggal hozzávarrt 14 cm-es
pirossal szőtt stilizált motívum, végén 8
crnes horgolás

Vegyes: 1.) ldb fehér vászon
kötény, 1 zsebbel, szív alakú felsővel, 2.)
1db fekete glott félkötény, csipke
betéttel, ívelt rávanásokkal, 3.) fekete
selyem nagy íélkötény, rávarrt csipkével,
alul is csipke van, 4.) fekete glott blúz,
nyakánál csipkével, 5.) fekete
nyersselyem íejkenkő, szétszort apró
hímzésekkel, 6.) fekete fejkendő, szélén
3-as fényes szővés, x alakú mintákkal,
7.| nagy, posztó fekete kendö,
díszrojttal, 8.) nagy fekete posztó
fejkendő, 1/o+d sarkában cseresznyés
sorminta, 9.) nagy fekete fejkendö, lZ-ed
sarkában szőlős sorminta
10.) 1db erös plüss, bélelt fekete
félkabát, í1.)1db bógatya, 12.|1db'|
éves kislánynak való hosszúújjú, huzott
aljú madéra ruhácska, í3.)1db 3-4 éves
kisfiúnak való fehér posztó dúsan
hímzett mellényke, 14.)1db sima
vánkoshuzat, í5.) 1db kispámahuzat ,

slingelt virágban P:A: monogram,
í6.)1db díszpáma, vágottas hímzéssel
ágon ülö páros galamb, 17-) 2db
nagypámahuzat, köóen slingelt girland,
D:A monogrammal , ,l8.) í db slingelt
pólyahuzat, 19.) 1db 35x48 cm-es
hímzett díszpázna, egyik oldalon
háremhölgy török szultánnal, másikon
virág, gomba és két madár, 20.) színes,
hímzett falvédó, csokorral, párral, ,,száz
szál rózsát..." felirattal, 21.) színes
hímzéssel táncolópár, köóen virágok,

"Az 
a szép, az a szép.. felirattal, 22.|'ldb

trapéz alakú hímzett fésűtartó, 23.) 1db
fehér rövid, melles, 2 zsebes kötény,
bolti csipkével, 24.| 1db kicsi félkör alakú
kötény, 25.) 68 cm-es fehér félkötény,
26.) 1db í8x170 fehér szövött mintás
sál,27.| 2db fekete bószoknya.

Eszközök, egyebek: 1,- 2 gereben,
egyiken egy szív alakú bevéséssel, 2,-

házikészétésű talicska ( rossz állapotú),
3,- 2 db mángorló (rossz állapotú), 4,-
1db szőlődaráló, ía alkatrészekből készült,
1 924-es vésett évszámmal, 5,-
1db, nagy méretű ismeretlen funkciójú,
négylábú faszerkezet, 6, 1db
kenyérdagasztó fateknó, 1db nagyobb
méretú fateknő, 7,- 1db duplapolcos ,

vastag fából készült, hullámos szélű, fazolt
törölközötartó, 8,- 1db borotvatartó, kivájt
alsó résszel, fordítható tetővel, 9,- 1db
merítőháló halászathoz, 10,- 1db
rézgyúrűs nagy bárd,1t,- ldb vasfogú
nyüst, 12,- 3db. fűrész, egyik nagy
fakeretben, í3,- 1db vas mákdaráló, í4,-
1db bádog diódaráló, í5,- 1db 5 fakkos
egérfogó , í6,- 1db fehér vesszóből font
bőrönd, közepén bamás fonássa!,2 zárral,
teteje
hiányzik,17, 1db kézi vetőgép, bordó
aIapon aranyozott D:S monogrammal.í9,-
22dbházi főzésú szappan, 20,- 1db 53x25
cm-es sómázas palack, csavaros agyg
kupakkal, 2í,-36 cm magas, 2 fülű zöld
mázas íazék, 22,- 1db 23 cm magas
kükorsó, fületlen, 23,- 1db 24 cm átmérojű
üVeg talpas tortatartó, 24,- 1db 33 cm
magas patikai flaska, 25,- 1db 20 cm-es
zöldes üveg, félig tintával.
Képek, levelek., 1,-1db 60x46 cm-es

színes nyomatú kép, mely Kossuthot
ábrázolja az 1848 jún. 11-.i
Országgyúlésen. 2,- 1db 62x50 cm-es

. színes nyomású, az Aladi í3-at ábrázoló
életkép, 3,- 1db 68x47 cmcs "Ötvöskónyielhalt és élő höseinek" tabló, rajta kúlön
képen'Dávid Sándor és Dávid Józseí ,4_'ldb 52x49 cm-es katonát ábrázolö
fénykép, 5,-,ldb 20x30 cm esküvői kép, 6,-'8 db levél 60 filléres-csepeli postát
áb.a.zoló bélyeggel, 8 db levél ötéves
terves 60 filléres bélyeggel, 2db levél-
ötéves terves 30 íilléres bélyeggel, í db
magyar postás 60 filléres bélyeggel, 8db
levél- bélyeg nélkül, 2db hivatalos levél, 7,-
1db Képes-újság, 1963.x. 26, 8,-
1dbludas Matyi, í964. jún. 11
(A textiliákba Pelóczné llonka hímeáe

"Pné Dávid E" monogramot, fuvaros
Hilmer Gábor volt,)

péter Attila elmondása szerint az
ötvöskónyi birtokon a nagyszülei Dávid
Sándor, és felesége, ki Várady lány volt,
majd szülei Dávid Ezsébet és Péter
József, 50 kh-on gazdálkodtak. A
hatalmas istállóban 8 tehén és 2 pár ló állt
a szaporulattal együtt.A gazdaság a
komak megfelelöen volt felszerelve
.Edesapja családja az erdélyi Siklódról
menekült Trianon után. Egy kis kitérő, és a
nagyanya halála után a nagyapa
Otvöskónyiban telepedett le leányával és
fiával. ltt ismerkedett meg József Dávid
Ezsébettel, Kónyiban tartották az
esküvót, hol csóka tiszteletes adta őket
össze. 57-ben Pesten megszületett
lányuk, hol pár évig éltek, íiulc már
Üvöskónyiban látta meg a napvilágot. A
Ház tulajdonában van Péter József
katonakori levelezéséből egypár Dávid
Ezsébettel. Menyük, Péterné Futó Zita
szerint ,Ez akkora szerelem volt, hogy
öregkorukban is úgy nézték a TV-ét az

Vilma-házi Hirmondó
összetolt fotelekből, hogy fogták egymás
kezét"

Elvégzett munkák
Márciusban a Vilma-Háza Alapítvány a

Tájház Szövetségtől meghívást kapott a
Nagytótfalusi rendezvényére, hol Spanics
katalin tartott előadást a Ház történetéröl
és múködéséröl. Az előadáshoz
felhasznált videót az eddigi felvételekról
Csiszár József vágta öSsze Úivári Tomor
segítségével. Az elöadáson résá vett
csiszámé kolozsvári Anikó és Hosszú
sándomé, a soför csíszá r József volt

A tavaszi nagytakadtást Só/a
Eszter, Hosszú Sándorné Marika,
Ková* Zoltánné Évike, Szüre Józsefné
Ugli, Vargáné Hárs Judit, Spanics
Ágnes és Spanics lGtalin végezte.

A kaszói falunapon bemutatót tartott
Vargáné Hárs Judit és Spanics Katalin,
a vásáron Kovács Jánosné Magdi,
kovács zolánné Évike és Hosszú
sándomé Marika volt az árus.

'Az alapítványunk szezódést kötött a
kaszói Mega-Logist turisztikai
vállalkozással, melynek értelmében
iskolás kirándulókat küldtek a Házhoz a
kaszóiak. A régről visszatérő csoportok is
megnövelték a Vilma-hiiz iránti
érdeklódést. ldén már 15 alkalommal
fogadtunk foglalkozásainkon iskolásokat. :

Csoportok jöttek: Ponogról, Taszárról,
Jutáról, Balatonboglánól, Balatonlelléről,
Babarcról, Nagykanizsáról, Kesálelyről,
Ladról, Csurgóról, 2 csoport Nagyatádról,
2 csoport Kaposvánól, és Somogyszobról,
kikkel kovács zoltánné Évike, csiszámé
Kolozsvári Anikó, Fridrich Józsefné
Marika, Szüre Józsefné Vali, Hóka Sándor,
Hosszú Sándorné Marika, Varga Viola,
Vargané Hárs Judit, Héder Györgyné
Mariska néni, Diseri .Józsefné
Eta, Vargáné Handó Ezsébet, Dévai
Lajosné Margit, Vargáné Hobok Zsuzsa,
Góthné Varga Andrea, Spanics Ágnes, lfi
Mihályné Piri, Hókáné Hárs Valéria, Patkó
Edit és Spanics Katalin foglalkozott.

köszöni a Ház kovács Jánosnénak
a két kosár diót, a naly fazék muskátlit,
kovács Jánosnak a diótörőt és a
fakalapácsot, Tóth Károlynénak a
muskátli palántákat. Héder Mariska
néninek: a sok tojást, és a lekvárt, Hosszú
Martkának, a szörpöt, a lekvárl, Hóka
sándornak a lekvárt, csuhé keretek
készitesét, és zománcozott kiöntót , szüre
Józsefné Valinak a lekvárt, a szörpöt, a
fonalakat, 3 kötény , 3 fésútartó és 10
páma vaírását Herceg Anikó alándék
anyagából, Kovács Zoltánné Evikének a
tojást, a kakaót, a szörpöt, és csoportok
rendelkezésére bocsátott mozsolni való
kukoricat, csiszárné kolozsvári
Anikónak a filc készleteket és a jutalom
cukorkákat, a nagy diókat, Dévai
Margitnak a pattogatott kukoricát,
kekszet, fonalakat, az óvodának a szép
képeslapot és a 4 törölközőt, az údítőt.
Pavlovics Jánosné Magdinak a képeslap
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alapokat, Eller Jánosnak a méhviasz
darabot, Varga Violának a képeslapok
előkészítését, Péter Altiláné Futó
Zitának a 2 vájlingot, a kantát, a 2
vesszőkosarat, a zománcozott tálat és a
16 literes zománcozott fazekat fedővel,
Varga Jánosné kuzsának a piros
műanyag vödröt. Köszönjük a
Kaposvári Kodály Zottán Ált tsk -nak
a 2300ft-os és a íaszárliskolának a 4000
ft-os adományát a Ház múködéséhez, és
Galambos Csillának (Budapest) az 50
db színes szórólapot, az
önkormányzatnak a 10 tepsit, idős
pártolónknak a 4 000Ft-os adományát.

A mühelymunkához szükséges
csempéket Hóka Sándor, Hosszú
Sándor, Kiss lslván (Serci), Kovács
Zoltán, Szüre József, Hohe Nándor,
Góth Isfuán és Spanícs Katalin töfte.

Péter Attila adomány textíliáit
Spanícs Ágnes mosta, Góthné Varga
Andrea, Krss lstlánné Eta, Só/a
Eszter, Szüre Józsefné VaIi, Hosszú
sándorné Marika vasalta, és az
adományozó nevét Pelőczné llonka
hímezte, Az elhozott tárgyakat Hilmer
Gáborfuvaroáa,

A Házat meglátogatta Varasdy
Endre Budapestről, kinek köszöni az
Alapítvány az 5 000 ít-os adományt a
Ház működéséhez.

Május 11én 98. szüIetés napján
megköszöntöttük Mezei Pált.

A somogyszobi óvodások a Házban
tartották a gyermek-napot, melyre
meghívták a bolhási óvodásokat, a régi
dadusokat és a bolhási polgármestert,
Galba MiháIy, és a somogyszobi Eller
János polgármester urakat.

Május 27én kirándultunk, melyet
Spanícs Ágnes szervezett. Először a
Jáki-templomot néztük meg, hol egy kis
csopoít elénekelte a Mária-himnuszt,
(Tavaly az Esáergomi Bazilika
Mindszenthy Mauzóleumában is
elénekelték) mire válaszul az ott
orgonáló művész ajándékul
megismételte orgonán. Körmenden a
Battyhány- kastélyt láttuk, Pityerszeren
a skanzent tekinlettük meg, és
megszalonnáztunk, mit Kovács
Zoltánné Evike, Góíhné Varga Andrea
és Pál Jánosné Margitka készített elő.
Zalaegerszegen a kilátóban voltunk, és
a Három kívánság vendéglóben
megvacsoráztunk.

Gyarapodott
üvegpohárral,

a Ház 115
3 teflonos

palacsintasütővel, 4 merőkanállal, 1

habveróvel, 1 tésztaszűrővel és egy, a
csipkeveréshez szükséges
mintakönywel,

JúIius elején elindult a csipkeverő
tanfolyam Vargáné Hárs Judit
vezetésével.

A Falu-napon a Ház rétes-vásárt
rendezett! A rétest Pál Jánosné
Margitka, Góthné Varga Andrea,
Kovács zolánné Evike, Hotyáth
Isfuánné Edit, Vargáné Hobok buzsa
és Szép Sziryra sütötte, melyet fíosszú

Sándorné Marika, Tóth Károlyné Magdi
és Klss Isfuánné Eía árusított. A Ház
részéről Hókáné Hárs Valéria és Hóka
sándorfőzöft.

Augusztus 20-i ünnepségre a kenyeret
Héder Györgyné Marika néni és Kovács
Zoltánné Evike sütötte, melyet az
ökomenikus lstentisáelet után sikter
János lelkész úr, és Benza Miklós
plébános úráldoft meg. Rövid
műsort a SÁíVSZ és az iskola énekkara,
Fazekasné Fridrich Bernadett
vezelésével adta, a kínálásban az
Alapítvány tagjai vettek részt.

Szeptember 23-án tartoftuk a Vilma-
napot! E napon adtuk át a pályázati
pénzből újraépített melléképületet, melyet
a református gyülekezet adott ajándékba
az Alapítványnak. Enől a köVetkező
számunkban bóvebben számolunk be.

Oregek mondták, tették

Dencsi_Horváth János mondta, hogy az
első tejcsarnok építéséhez (Kálvin u.
elején. Utána volt a ház szikvíz üzem, TSz
iroda, majd a TSZ eladta. ) 40 gazda adott
be 1-1 tehenet, illetve annak az áráI. ld,
Filák lstvánné mondta, hogy a régiek
szerint, akit ítéletidőben temetnek, az
megüdvözül. Karaj Puskás János (Szt.
lmre u) mondta, hogy a Puskás-íéle ház
(Vilma-ház) lakószobájának a
cserépkályha felöli ágy fölött egy puska
volt felakasáva. Dávidházi Józsefné
(Luther u) mondta, aá tartották régen,
hogy pénteki napon nem szabad temetni,
mert az minden péntekre hoz halottat
maga után. Kisgyura Józsefné (Kálvin u )
mondta, hogy Kisgyura lstván feleségét,
Jekisa Rozáliát a villám agyonütötte, mikor
a pap földjén arattak, és vitte a vizet az
aratóknak. Azonnal meghalt. Kiss
lsfuánné mondta: Régen a reformátusok
nem tettek virágot az utcai ablakokba a
vallás puritánsága okán. Vass Terézia
mondta, hogy 56. után a rádióban
Valamilyen formában minden év okt. 23-án
felcsendúlt Beethoven lX, szimfóniája.

FELHíVÁs!

Közöljük kedves előfizetóinket hogy az
úiság+lőfizetést a múltkori
számunkkal teljesítettük. Ha Ön
továbbra is szeretné járatni a Vilma-
házi Hírmondót úgy vidékiek Kiss
lstvánnénál (Somogyszob, 7563, Kálvin
u. 26la| lehet megrendelni í 000 Ft
föladásával, az újság-elófizetés egy
évre 800 ít, + 200 ft postaköltség. A
feIadó szelvényre íriák rá: Hirmondó.
Megrendelhetó még a somogyszobi
Takarékszövetkezetnél pál Jánosnénál
és Góthné Varga Andreánál. Köszönjük.

Helyreigazitás!

Hohe Nándomé cikkében a verssor
helyesen: ,,Közületek csak egyet is

Vilma-házi Hírmondó
lássakl" és a szöveg végén helyesen: ,,A
lányok közül is csak páran."
Nagy József lelkész hazahozaíala cimű
írásban 1: Nem Szombathehyre, hanem
Keszthelyre ment és ott építe( templomot
Német Károly. 2: A család sértőnek érezte
az állandó Nagy Jóskázást. Címben, kép
aláírasban, szövegközben Nagy Józseíet
írtam, de az emlékezök kizárólag Nagy
Jóskának hívták. 

^z 
emlékezők

szövegéhez kapcsolódóan Nagy Jóskát
használtam én is, de csak az elsőhöz
tettem idézójelet, és ennek hiányáért kérek
elnézést, Spanics Katalin
A család kiigazítása: négy gyermekkel
(két fiú és két lány) érkezett Nagy József
lelkész úr Somogyszobra.

Köszöntjük Somogyszob
új lakóit

l.) Bánkuti Fanni
Született: 2006. 07. 06.
Anya: Kiss Erika
Apa: Bánkuti Csaba ú
Lakcím: Somogyszob,
Szabadság u,43.
2.) Bogdán Barnabás
Született: 2Co6. 07. 23.
Anya: Haris Tünde
Apa: Bogdán László
Lakcím: Somogyszob
szent lmre u,
3.) Kovács Kármen
Születeü: 2006. 08,25.
Anya: Tislér Nikolett
Apa: Kovács Zoltán
Lakcím: Somogyszob
Kálvin u.49.

Emléküket megőrízzük

Pálíi lstván, 2006, 08.20.
VargaJenóné, 2006.09.1'l.
RévészLászló, 2006.09,20.
Hóka János, 2006.10.09.

Állandómunkák végzői:
Konyhafeletős., Kovács Zoltánné (Évike)
Fák, bokrok ápoíása., Veszner József
F űnyí rás : Önkorm ányzat
Előkert gondozása: Kovács Jánosné
(Magdi)
Utcai virágok: Szüre Józseíné (Vali)
H ímzés, horgolás,. Pelóczné Ilonka
Könyvelés: Nagyné Marika
Pénzíáros: Kiss lstvánné (Eta)
Gépelés: Bán Tibomé (Zsuzsa) Spanics
Katalin
Szerkesztés : Úlvári Tomor
Fénymásolás : l skola, önkormányzat
Hírlapterjesztés., Pál Jánosné (Margitka),
Góthné Varga Andrea

Jobbulást kivánunk Kisgyura
Józsefnénak és Hóka Sándornak!

A Vilma-háza Alapítvány állandó
támogatoja a Somogyszobi
TAKAREKSZOVETKEZET!


