A Somosi kápolna építése
A somosi dűlőben, ott ahol a derékútról a Furkóra vezető mellékút elhajlik, a sarkon egy
düledező képoszlop állott, Szűz Mária képével, valószínű emlékjele ama kápolnának, amely –
régibb földabroszok tanúsága szerint – ezen dűlőben ember-emlékezetet meghaladó idők előtt
létezett, amelyben gyónt és áldozott II. Lajos királyunk a mohácsi csata előtt. A bátai
híveknek közös óhaját képezte az, hogy e helyen kápolna építtessék. 1900. évben gyűjtések
megkezdetvén, a hívek pénzt, anyagot, munkát adtak, s az első felszólítás elég volt arra, hogy
bárminemű fuvart megtegyenek. A kápolna körülbelül 1200 forintba került. Számadásai, s
egyéb okmányai a plébánia levéltárában találhatók. A gyűjtés, s az építés felügyeletét Bognár
Péter és Babos István templom-gondnok teljesítették. Nagyon sokat fáradoztak. A kápolna elé
L. Mózes István keresztet állíttatott. Magát a kápolnát Gobl József bátaszéki építő vállalkozó
tervezte s építette. A harangot Pécsről hozták. A Magyarok Nagyasszonyának – kinek
tiszteletére a kápolna épült – díszes szobrát Sümegi János és felesége László Anna hozatták
Runggaldier József tiroli képfaragótól, aki ezzel az 1900. évi párizsi kiállításon kitüntetést is
nyert. A képeket a hívők nagy buzgalommal vásárolták. A kápolna helyét öt tulajdonos
ingyen adta át. Az ünnepélyes beszentelés 1904. év október hó II. vasárnapján, a Magyarok
Nagyasszonya ünnepére lett kitűzve. A beszenteléseket nagyságos Kesarits Ferenc mohácsbelvárosi címzetes apát plébános úr ígérkezett teljesíteni.Az egész katolikus község örvendett,
s nagy arányú előkészületek történtek az ünnepségre. A szomszédos községek is kilátásba
helyezték megérkezésüket. A nagyságos apát úr már előző szombat délután megjelent. A
hívek a 8 napos eső által az utcán képződő sarat tisztára lekaparták. Sajnos örömünk még sem
teljesedhetett. Vasárnapot előző éjjel szakadt az eső, s csak de. 10 óra tájban szűnt meg
némileg. Az idő borús maradt, így az ünnepség is csonka lett. Nagyságos apát úr a temploban
infulás misét mondott, azután beszentelte a szobrot, amelyet fehérbe öltözött hajadonok, s
felvirágozott ifjak vittek a nép énekei, s imádságai közt a kápolnába. Ott a kereszt, majd a
kápolna is - mozsarak durrogásai közt – beszenteltetett. Ezzel a szent ténykedés véget ért. Az
első szentmisét, s szent beszédet a reá következő vasárnapon tartottam a kápolnában.
Szalczer Sándor plébános feljegyzése a Historia Domus-ban (1904)

A Somosi kápolna felújítása és megáldása
Október 8-án került sor a somosi kápolna felszentelésére. A Bátáért Egyesület tagjai már
tavaly ősszel sok szabadidejüket áldozták a kápolna és környékének megszépítésére.
Tavasszal újra indul a munka. Ennek a munkának a főszervezője: Mohr Jánosné. Az
egyházközség fizette az ablakok újraüvegezését. Bátai Antal és Mihálovics Imre vállalta a
falfestést, kőporozást. Anyagi támogatást nyújtottak: Szekeres Sándor, Varga Mihályné,
Varga Tünde, Viliminé dr. Kápolnás Mária, Deli Ferenc. Képeket adományozott: Csapó
Józsefné, Pék József, Sümegi Mihályné, a restaurálásokat Zegnál Anasztázia végezte el. A
kápolna előtti kereszt domborművet és szobrot Mohr Jánosné lánya és veje restaurálta.
Szőnyegeket Soós Mihályné, Pék József és Jánoska Istvánné adományozott. A padokba a
párnákhoz az anyagot Huszárné Lukács Rózsa vásárolta, Jánoska Istvánné és Zegnál
Anasztázia varrta meg. A csillár Csankó Máriától származik. Ezenkívül sokat segítettek:
Benács Gyula, Toncsik Mihály, a Pék házaspár, Borbély Gyuláné és Frey László.
A 100 éve épült a somosi kápolna szentelési évfordulóján a szentmise október 8-án délelőtt 10
órakor volt, szép időben. (Nem úgy, mint mikor szentelték. Napokig tartó esőzés előzte meg.
Még a szentelés napján is esős volt az időjárás.) A szentmisét magam celebráltam Csukor
Árpád és Sümegi József bátaszéki diakónusok közreműködésével. A felemelő ünnepi

beszédet Sümegi József tartotta, amely a Szűzanya iskolájáról szólt. Nagy örömmel hallgatták
a jelenlevő hívek! Délután pedig Csukor Árpád diakónus tartott zenés áhítatot. Az évfordulóra
a kápolnát kívül-belül felújították társadalmi munkában, amelynek főszervezője és irányítója
Mohr Jánosné volt. Nagy érdemei vannak abban, hogy a kápolna megszépült a szentelési
évfordulóra.
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