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Szabó Magdára emlékezünk
„Én hiszem, hogy ferdült glóriával
szent várt rá, s az üdvösséges ég
barokk angyala, mind felfújta arcát
hozsannát zengni ezüst trombitán..”

(Szabó Magda: Sírvers)

MM
inket, embereket leginkább az döbbent
rá az idô kérlelhetetlen múlására, hogy
az évek elteltével személyes és közös-

ségi veszteségeink folyamatosan szaporodnak. Nem
múlik el kimért idônkbôl egyetlen perc sem anélkül,
hogy rá ne döbbentsen valaminek, vagy valakinek az
elvesztése a lét, az élet végességes voltára. Alig múlt
három éve, hogy Szabó Magda írónô, a magyar irodal-
mi élet világirodalmi téren is elismert, kimagasló tehet-
ségû alkotója eltávozott közülünk. Számunkra, akik itt
élünk ezen a fôvároshoz közeli, de országosan alig is-
mert kis településen sokszorosan megrázó volt a gyász-
hír, hiszen abban a kivételes megtiszteltetésben része-
sültünk, hogy engedelmével még életében róla nevez-
hettük el településünk közösségi házát és könyvtárát. A
névadó ünnepségre személyesen jött el. Törékeny, ked-
ves alakja, közvetlensége mindenkit megragadott.
Ahogy az emlékektôl átszellemülten beszélt azokról az
emberekrôl, akiket szeretett, és akikrôl megmintázta re-
gényeinek szereplôit, szinte látni véltük átsuhanni a ter-
men a rég meghalt testvért Cilikét, a nagymûveltségû
apát és anyát, a korán elvesztett férjet, mintha a
könnyedén gördülô mondatok megidézték volna szelle-
müket. Felejthetetlen találkozás volt. Már akkor ott
megfogalmazódott bennünk az a szándék, hogy meg-
köszönve az írónô kedvességét, mindent megteszünk
azért, hogy méltók legyünk ahhoz a névhez, amelyhez
annyi kivételes alkotás fûzôdik. Ez a szándék az írónô
halála után még erôsebben érvényesült, s ehhez felbe-
csülhetetlen támogatást nyújtott Tasi Géza, az írónô ke-
resztfia és jogutódja, aki immár második alkalommal
segített hozzá bennünket egy-egy Szabó Magda életé-
hez, életútjához kapcsolatos kiállítás megrendezéséhez.
Így láthattuk az elmúlt években Turcsányi Béla debre-
ceni festômûvész Szabó Magdáról készített tizennégy
képbôl álló festménysorozatát, amelyet elôször a deb-
receni Arany Bika szállóban állítottak ki 2008 októbe-
rében, és másodikként az országban nálunk Felsôpako-
nyon. A másik kiállítás a napokban nyílt meg a Szabó
Magda Közösségi Ház és Könyvtár nagytermében,
amelynek anyagát Tasi Géza úr biztosította. Az anyag-
ban az írónô személyes használati tárgyai, ruhái, kitün-
tetései, díjai kaptak helyet. Ebbôl a páratlanul gazdag
anyagból Durkó Éva és Ecsôdi János a közösségi ház
munkatársainak közremûködésével varázsolt látványos
és egy nagy író alkotó életéhez méltó kiállítást.

A rendezvényt, amely „Szabó Magda életútja és írói
munkássága” címet viseli (mire a cikk megjelenik, ez
már sajnos csak múlt idôben értendô) a Kultúra Napjá-
hoz kapcsolódóan január 21 – én Hevesi István intéz-

ményvezetônek a Himnusz születésére emlékezô bekö-
szöntô beszéde vezette be, majd a Himnusz elhangzása
után Sztancs János Felsôpakony polgármestere kiállí-
tást megnyitó beszéde következett, amelyben a kultúra
fontosságáról, a hagyományok megôrzésérôl és ápolá-
sáról beszélt. A jogutód Tasi Géza, a Szabó Magda és
Szobotka Tibor Alapítvány elnöke elmondta, hogy a ki-
állítást azért hozták létre, hogy vándorkiállításként el-
jusson az ország minden jelentôsebb városába és segít-
sen ébren tartani az érdeklôdést ennek a két kiváló író-
nak munkássága és nem utolsósorban mûvei iránt.

A beszédek között elhangzott egy-egy zenei betét is,
amelyet Agócsné Polgár Aranka és tanítványai (egy
esetben Hefler Gábor plébános atya fuvolakíséretével)
nagy sikerrel interpretáltak. Durkó Éva, Szabó Magda:
Sziget-kék címû regényébôl olvasott fel egy részletet,
majd Cseh Rózsa személyes vallomását hallgathattuk
meg az írónôrôl és az írónô mûveivel kapcsolatos ol-
vasmányélményeirôl.(Ezt a személyes vallomást a jelen
számban olvashatják.) Szép volt az ünnepség, mûvészi-
en felépített a kiállítás, mindenképpen méltó a három
éve elhunyt nagy írónô emlékéhez. Egyetlen dolog
gondolkoztat el, még pedig az, hogy egy háromezer-
kétszázötven lakosú településen miért csak azt a huszo-
nöt-harminc embert érdekli az ilyen, és hozzá hasonló-
an nívós kulturális rendezvény. 

Varga Imre Lajos
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Szeretettel köszöntöm a kiállítás minden kedves részt-
vevôjét korosztályom, a nyugdíjasok és az irodalmi teadé-
lutánok résztvevôi nevében. Nevükben is megköszönöm
Tasi Géza úrnak és a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház munkatársainak ezt a szép estét, ami a szervezés mö-
gött van. Külön köszönet jár Durkó Évának, aki a kölcsön
kapott relikviákat igen nagy szakmai tudással és nem ke-
vesebb szeretettel ilyen szépen elrendezte.

Annak, hogy én összeszedtem magam és most lámpalá-
zasan itt állok, egyetlen oka van, de az komoly dolog ám:
nagyon-nagyon szeretem Szabó Magdát! ôt magát – ahogy
megismertük nagy örömünkre - a drámáit, regényeit, ta-
nulmányait és nem utolsó sorban a verseit!

Boldog voltam, hogy elmondhattam neki, amikor itt volt
nálunk, és szomorúan írtam róla
egy nekrológ félét az Agorában.

Életútját, sorsát, irodalmi mun-
kásságát azóta ismerjük, mióta
róla neveztük el könyvtárunkat.
Errôl én most nem is beszélnék,
magamat sem szeretném ismétel-
ni, az irodalmi teadélutánokon is
ô volt a nagy téma. De nagyon
szeretném felidézni törékeny,
kedves alakját, gyermeki hangját
és azt az aura-szerû sugárzást,
melyet ez a becsületes, bátor és
tiszta lélek árasztott felénk.

Elôször 1959-ben olvastam
tôle egy novellát, elsôs gimnazis-
ta koromban. „Mi ez a gyönyörû-
ség?” - döbbentem rá, hiszen ez
valami más és mennyivel szebb,
mint az akkori kortársak elbeszé-
lései. 1958-ban adott ki a Szépi-
rodalmi Könyvkiadó egy kötetet
az Olcsó Könyvtár sorozatban,
Szüreti fürt címen. 15 Ft 50 fillér
volt az ára, azonnal meg is vet-
tem. Elrongyolódott azóta, de a mai napig is ôrzöm! „Ka-
kasszó” volt a címe ennek a kis remekmûnek. Most, hogy
újra olvastam, ugyanazt a borzongató megrendülést érez-
tem, mint 50 évvel ezelôtt. Négy szereplôje (egy kicsi
lány, idôs asszony és egy fiatal pár) összefonódott sorsa
nyitott ablakot arra a korra, melyben én is éltem. Hát így is
lehet? – kérdeztem magamban. Ettôl fogva kerestem a mû-
veit életem legnehezebb idôszakaiban is – sôt akkor olvas-
tam csak igazán! Az emberi sorsok kuszaságában olyan
nôi alakok bukkantak elô, hogy jelenlétük szinte fizikailag
volt érezhetô. A becsületes Katalin, Henriett, Blanka és
Irén mennek a Katalin utcán. A távolból Cili, a testvér gyö-
nyörû hangján énekli a Für Elisét, miközben Annuska ott
áll Anzsúval a Freskó elôtt és az alföldi port felkavaró szél
hozza a Nagytemplom harangjainak kondulását. Felbuk-
kan Csándy Katalin a Danaidákból és eloson Abigél szob-
ra mögött Vitay Georgina…Emerenc, az Ajtó címû regény
öntörvényû, elképesztô alakja söpri a havat a budai utcán
és Jablonczay Lenke repül táncosa karján a bizonytalan
jövô felé.

Gondolatban megsimogatom a rhodoszi Nándor kutya
fejét, és aki úgy szereti az állatokat, mint Szabó Magda

szerette, az tisztelettel meghajtja fejét a debreceni utcán
haldokló lovacska elôtt is. Abban is van valami csodálatos,
ahogy megosztja velünk életének tragikus élményeit. A
társ, Szobotka Tibor alakját azóta is úgy látom magam
elôtt, ahogy egy kolostor udvarán húzza a húsvéti harangot
és haját felborzolja a tavaszi szél.

Gyermekeim még meg sem születtek, amikor már gyûjtö-
gettem számukra az írónô meséit. A Sziget-kék Valentinját
és Kandúrkáját, a Tündér Lala kis Gigijét, Amalfi kapitányt,
Írisz királynôt, Áterpátert és a felejthetetlen Bárány Boldi-
zsárt. A Születésnap Illés Boriját, az Álarcosbál Boros
Krisztijét és Zsófikát, akinek meg kell mondani édesapja
utolsó üzenetét – ôket még be tudtam csempészni kislá-
nyom olvasmányai közé. Sajnos az unokákkal már nehe-

zebb volt. Amikor kicsik voltak,
kevesebbet tudtam velük lenni.
Nehéz idôket éltünk, megváltozott
világunkban átértékelôdött a me-
seirodalom is. Mire kinyílt az ér-
telmük, a Harry Potter vaskos hét
kötete és a Minimax háttérbe szo-
rította a kedves meséinket. De
megmaradtak, ôrizzük ôket, mert
örök értékûek. Mint ahogy örök
értékûek Szabó Magda ránk ha-
gyott életmûve! Példamutató szép
emberi tartása, a becsület, tisztes-
ség irányító erejével ôrzi meg
alakját, aki valójában is volt: a te-
hetségét el nem tékozló, becsüle-
tes írót. A személyi kultusz évei-
ben megalázott körülmények kö-
zött is írt, kivárva azokat az éve-
ket, amikor kiadták mûveit. A ked-
ves emlékû Janikovszky Éva - ó, a
sors iróniája! – egy pártirodán búj-
tatta el, amikor elbocsátották a mi-
nisztériumból. Van egy tanul-
mánykötete, Kívül a körön címû,

melyben mozaikszerûen állnak össze életének ezek a nehéz
évei. Amikor már megtehette volna, ô nem nevezte meg a
közéleti és irodalmi támadóit. Ahogy írta:”Szegények, talán
meg sem érdemelték, ahogy a történelem elsöpörte ôket.”

Nagy öröm számomra, hogy az emberek szeretik ôt. Ag-
gódtak érte az olasz útján történt rosszulléte és kalandos
hazahozatala után. Szemtanúja voltam, mikor egy idôs pe-
dagógus beszélt róla egyszerû, szép szavakkal az iskola fo-
lyosóján. És láttam könyvét olvasó fiatal lányt a metrón…
szívet melengetô kis epizódok ezek.

Tartozom Szabó Magdának ezzel a kis megemlékezés-
sel. A jó irodalmat védôbástyaként próbálom kiépíteni ma-
gam és világunk kisebb-nagyobb gyarlóságai, számító
anyagiassága között. Igaz szívvel mondom, hogy Szabó
Magda minden könyve egy-egy téglácska valahol Thomas
Mann és John Steimbeck között. Ezekkel az egyszerû sza-
vakkal szeretném megköszönni ajándékát, az irodalom
szeretetét. Bármilyen létsíkban van most, hiszem, hogy el-
jut hozzá magam és valamennyiünk köszönete.

Megtiszteltetés számomra, hogy mindezt elmondhat-
tam. Köszönöm a figyelmet.

Cseh Rózsa

Egy kiállítás margójára…
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A január hónapról elsôsorban az iskolai félév vége jut
eszünkbe. Izgatottan várják a diákok az értesítôt, vajon
mibôl kell majd javítani az év végéig. Nyolcadikosaink
számára a félévi bizonyítvány jegyei is beleszámítanak a
tovább tanulásba, így nekik az elsô félévet is rendkívül ko-
molyan kellett venni. Túl vannak a központi írásbeli felvé-
teli

feladatok megírásán is, és reméljük, mindenkinek jól si-
került.

A tanuláson felül azért akadt néhány lazító program is
az iskolában.

Rozika néni és Erika néni 7-es osztályukkal bowlingoz-
ni voltak a szomszéd településen.

A gyerekek nagyon élvezték ezt a szórakoztató sportot,
hiszen mindenki örömét lelhette benne.

Riegel Ági néni moziba vitte az 5.a osztályt, ahol az
Aranyhaj és a nagy gubanc címû nagyszerû rajzfilmet néz-
ték meg. Természetesen a film nagy sikert aratott a gyere-
kek körében.

Az alsó tagozatosok a hónap utolsó napján szánhúzó
versenyt rendeztek. Ez az elsô alkalom, hogy télen sport-
versenyt szerveztek a kicsiknek, kihasználva a hó adta le-
hetôségeket.

Az elôzô számban már nem tudtunk beszámolni diákja-
ink betlehemes mûsoráról a téli szünet beköszönte miatt.
Idén 10. alkalommal adták elô nagyszerû elôadásukat a ka-
tolikus templomban a hívek nagy örömére. Ezt a szép ha-
gyományt nem fogják meg szakítani és minden évben ka-
rácsonykor eljátsszák majd e szép történetet. Köszönet ér-
te!

Február a tél utolsó hónapja, és reméljük a fagy is to-

vább áll. Bízva a szebb idôjárásban , a programok száma is
megnövekszik majd. Lesz ismét 3 D-s mozi, állatkerti lá-
togató, farsang és síelés is, hogy csak néhányat említsek a
sok közül.

További információkért és képekért, kérjük, látogassa-
nak el az iskola honlapjára: http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita

Az év elsô hónapja az iskolában

A nyolcadik évfolyam 
helyi vizsgája

Táncház az oviban
Január 27-én Gyerekprogramok a Gyermekekért

Alapítvány és a Kölyökidô Alapítvány közös mun-
kájának köszönhetôen óvodásaink részt vehettek egy
igényesen megszervezett, arcfestéssel egybekötött,
táncházi mulatságon.

Az aulában rögtönzött kis mûhelyben készültek a
szebbnél szebb arc festések. Volt itt póni, angyal, ör-
dög, tigris és még sokféle figura. Miután mindenki
elkészült, elindulhattunk a (várva- várt) nótaszó és
muzsika irányában.

Amikor elfoglaltuk a helyünket, berendezett tor-
natermünkben, két „bácsi” elmondta az egyetlen sza-
bályt, ami erre a kis idôre érvényes.

Legnagyobb meglepésünkre ez nekünk felnôttek-
nek szólt és nem a kicsikéinknek. ”Óvó nénik! Ide
mi most szórakozni jöttünk, itt mindent szabad (nem
szólunk a gyerekekre) azért, hogy jól érezzük ma-
gunkat. Szóval, tessék táncolni, énekelni.”

Nem volt nehéz kérésüknek eleget tenni. Az elsô
pár percben megismerkedhettünk régi, népi- farsangi
énekekkel, népszokásokkal, és ami nagyon érdekelt
már mindenkit, a kecskebôr duda mûködésével,

hangjával. A botos táncok rejtelmeibe is bevezet-
tek bennünket, s mi elkerekedett szemmel figyeltük
a hihetetlenül gyors és látványos mozdulatokat.

Közben persze sokat nevettünk, mert fellépôink
igen csak értettek az ovisok nyelvén. Az ô szemük-
ben is ott csillogott az a pajkosság és csintalanság,
amivel igazán meg lehet fogni egy gyermeket.

A mozdulatok elsajátításával kezdôdött el az igazi
vigasság. A kör és párválasztó játékok, majd az álla-
tok mozdulatainak és hangjainak utánzását kö-
vetôen, elérkeztünk a rendezvény talán legmozgal-
masabb részéhez. Mivel a délelôtt, a tél és a farsang
jegyében zajlott, nem maradhatott ki a hamisítatlan
„disznótor” sem. A gyerekek kacagása betöltötte a
termet, miközben hol a böllér szerepében ker-
getôztek, hol pedig malacként visongva menekültek,
vagy háton fekve, s kalimpálva várták a következô
jelenetet.

Izgalmas és szórakoztató mûsor részesei lehet-
tünk, ahol az igényes zenének, és táncnak, a gyerme-
kek (és felnôttek) felszabadultságának köszönhetôen
átélhettük azt, ami minden ember életében talán a
legmeghatározóbb, az együttjátszás, összetartozás
örömét.

Ancsa óvó néni

Több éve kialakult hagyományunknak megfelelôen idén
is sor került nyolcadikosaink helyi vizsgájára.

Január 18-án magyar és matematika tantárgyakból írás-
beli vizsgát tettek. Január 31-én pedig a szóbeli vizsgára
került sor, amely bemutatkozással kezdôdött, majd a ma-
gyar irodalom alapkövetelményeibôl, Herman Ottó, Irinyi
János, Semmelweis Ignác ill. Neumann János életébôl,
kommunikációs ismeretekbôl és közéleti tájékozottságuk-
ról bizonyítottak.

A vizsgakövetelményeink összhangban állnak a közép-
iskolai felvételi követelményekkel, célunk is az, hogy
elôsegítsük a sikeres felvételit. A vizsgahelyzeteket megta-
nulni könnyebb a már jól ismert, megszokott környezet-
ben, hogy aztán ott, ahol nagy a tét, sikeresek legyenek.

Nyolcadikos tanulóink többsége megértette ezt, becsü-
lettel felkészült, sikeresen vette az akadályt. A sikertelenül
vizsgázók számára február közepén, még a középiskolai
felvételik megindulása elôtt egy újabb lehetôség adatik,
hogy bizonyítsák: készek a sikeres felvételire. 



6

Felsôpakony 2011. február

Egyetemes imahét 
– A felsôpakonyi református templomban 

2011. Január 23-30. 

Január utolsó hetében, minden este 6 órakor a refor-
mátus templomban felcsendült az imahét éneke: Egy-
másnak terhét, ha hordozzátok, úgy tesztek Jézus szava
szerint… Akik jártak estérôl estére (örültünk annak,
hogy voltak más vallásúak is (baptista, római katolikus),
azok szépen megtanulták ezt a szép éneket és hallhatták
a környékbeli református lelkipásztorok igehirdetéseit.
Az imahét témája a közösség volt, Pál apostolnak, a Ga-
lata levél 6. részének 2. versének alapján: „Egymás ter-
hét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvé-
nyét!” Sorrendben a következô lelkipásztorok szolgál-
tak: Sebestyén Gyôzô (Fót), Zila Péter (Bp.-Nagyvárad
tér), Alföldy-Boruss Dezsô (Bp. Kispest – Wekerle te-
lep), Tamás Balázs (Ócsa), Faragó Csaba (Dunaha-
raszti), és végül Vizi János (Felsôpakony). A vasárnapi
záró igehirdetés után úrvacsorai közösségben adtunk há-
lát Istennek e gazdag lelki hétért. A gyülekezet énekka-
ra, Ács Zoltánné vezetésével, szerdán szolgált min-
dannyiunk örömére. 

A hétközi alkalmak végén állófogadásos szeretetven-
dégséget tartottunk a jelenlévôk részére a gyülekezeti te-
remben. A kötetlen beszélgetések közben örömmel és
hálaadással fogyasztottuk el a gyülekezeti tagjaink által
készített meleg ízletes teát, és a finom szendvicset, vala-
mint édes és sós süteményeket. Köszönjük kedvességü-
ket és szeretetüket! 

Ez a hét igazán közösség építô volt, mind az igehirde-
tések, imádságok, beszélgetések arról tettek bizonysá-
got, hogy Isten gazdag lelki hetet ajándékozott a szá-
munkra! 

Soli Deo Gloria = Egyedül Istené a dicsôség!

Vizi János lelkipásztor

Még egy rövid visszapillantás a 2010.
évre – Református hírlevelünkbôl…

GYÜLEKEZETI ANYAKÖNYVI HÍREK
2010-ben templomunkban:

· Házasságát megáldatta:
Rehó Imre Béla és Szûcs Hajnalka

· Megkereszteltük:
Novák András Dániel 

Simkó Rita
Mladoneczki Vivien

Mladoneczki Melinda 
felnôtteket

Mladoneczki Marcell Márk
Koltai Barnabás
Somogyi Jázmin
Barta Barnabás
Trizna Laura
Tóth Imola
gyerekeket

A temetô ravatalozójából búcsúztunk és
· Eltemettük:

Rehó Béla 90 éves
Kun Elek 
(Újratemetés- Bp-rôl került végleg) 70 éves
Závodszky Béláné Elbert Éva 63 éves
Egresi Györgyné Gulyás Gizella 78 éves
Balogh Imréné Szabó Mária 74 éves
Fejes Lajos 66 éves
Balogh Sándorné Beri Jolán 90 éves
Medve József 64 éves

gyülekezeti tagjainkat.

Elbúcsúztunk a templomban:
Illés Lászlóné Mudra Mária Erzsébet 67 éves

gyülekezeti tagtól

SÍREMLÉKAVATÁS
2010. november 1.-én - halottak napján - 10

órakor a felsôpakonyi köztemetôben avattuk Tö-
mösközi Antal (1927-2007) presbiter és neje Szi-
lágyi Erzsébet (1928-1996) síremlékét. Vizi János
lelkipásztor a következô Igét olvasta fel: „A szere-
tet soha el nem fogy…” I.Kor. 13:8/a. Isten örök-
kévaló szeretetérôl hangzott az igehirdetés, mely
nemcsak a földi életútra vonatkozik, hanem az
örök életre is. Idézet a prédikáció végérôl: …
Legyen azért ez a síremlék a szeretet emlékköve. A
hála, a kegyelet, a megemlékezés emlékköve. A
gyermeki szeretet és hûség bizonysága. Egyszóval
legyen az el nem múló, örök szeretet jele. Hirdesse
azt, amit az Ige is üzent most nekünk: a szeretet so-
ha el nem fogy. Ámen

Ekkor emlékeztünk meg az egy éven belül el-
hunyt gyülekezeti tagjainkról, és családjaikról!

Vizi János lelkipásztor
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Ha itt lettél volna…
…Kedves Olvasó, a bíborszínû ünnepek végeztével

egyik hideg januári évközi misén tán neked is eszedbe
jutott volna, hogy a templom fehér-zöld színéhez most
illik a havas-jeges fehér szín és az évközi vasárnapok li-
turgikus zöld színe… De ami ennél fontosabb: január-
ban sor került a tavalyi évet lezárni, az ideit megindíta-
ni hivatott egyháztanács ülésre.

Elöljáróban térjünk ki arra, hogy mi is az az egyház-
tanács ülés és mi a szerepe? Bár a templom Isten háza, a
pap és a ministránsok Istent szolgálják, a templom mû-
ködéséhez emberi pénz (világításhoz, fûtéshez, segé-
deszközök megvásárlásához, stb.) és emberi élômunka
(takarítás, díszítés, karbantartás, stb.) szükséges. Eme
világi dolgok koordinálását végzi az egyháztanács,
amelynek tagjai a plébános munkatársai, elnöke pedig a
plébánossal együtt irányítja annak tevékenységét. Az
egyháztanács ülésen kerül elfogadásra az elôzô évi te-
vékenységrôl szóló beszámoló, kialakításra az ezévi
terv és megvitatásra a terv gyakorlati végrehajtása.

Ezúton közzétesszük Berencsi Gézáné Marika testvé-
rünk, az egyháztanács világi elnökének a januári ülésrôl
készített beszámolóját:

„2011. január 23-án megtartotta elsô ülését az Egy-
háztanács.

Beszámolók hangzottak el a 2010-es év hitélettel
összefüggô eseményeirôl és az anyagi ügyeinkrôl. Ezt
követték a javaslatok, tervek, valamint ezek figyelembe
vételével a költségvetés elôterjesztése a 2011-es évre.

Egyházunkban 2011. a CSALÁDOK-ÉVE!
Jó lenne, ha elmondhatnánk, hogy a felsôpakonyi la-

kosok – nem csak ebben az évben – egy nagy közösség-
ben élnek. Ha ismerjük egymást, akkor nem megyünk
el egymás mellett úgy, hogy ne köszöntenénk egymást,
ne figyelnénk egymásra. Ennek kapcsán szeretnénk
olyan programokat szervezni, amelyek közelebb hozzák
egymáshoz a családokat.

Csak néhány közülük, a teljesség igénye nélkül:
Az elsô ilyen összejövetel: FARSANGI BATYUS

BÁL - február 5-én a Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Házban. Ilyen még nem volt. Ha csak két család
között szövôdik barátság, már megérte.

Az „ilyen még nem volt”-ak sorát szeretnénk a majá-

lison folytatni egy közösségi sátor állításával, bográcso-
lással, ahová mindenkit nagy szeretettel fogunk várni!

Sorolhatnám az ötleteket, hiszen minden hónapra
igyekszünk a közösség részére - a szentmiséken túl is -
valami szeretetteljes együttlétet biztosítani. Ezekrôl a
késôbbiekben idôben híradással leszünk. Kérem, kísér-
jék figyelemmel programjainkat és Önök is kapcsolód-
janak be!

Köszönetet mondok minden kedves egyháztanácstag-
társamnak, munkatársamnak az    egyháztanácsülésen
való pontos megjelenésért, ötletekért, javaslatokért,
amivel    gazdagítani szeretnék a közösség életét. 

Köszönet Hefler Gábor plébános atyának a fáradsá-
gáért és segítôkész munkájáért.

Berencsi Gézáné, egyháztanács elnök”
Hadd zárjam a cikket egy örömteli „statisztikával”:

januárban átlagban egy icipicivel ismét többen vettünk
részt a szentmiséken, mint az elôzô év azonos idôszaká-
ban.

Pethô Imre

Köszönetnyilvánítás

Ez úton szeretnénk megköszönni a felsôpakonyiak-
nak és mindenkinek, akik eljöttek, végsô búcsút vettek
és együtt éreztek velünk mély fájdalmunkban.

BOÉR JÁNOS – aki szeretô férj, édesapa, nagypa-
pa és dédpapa, aki számunkra pótolhatatlan és örökre a
szívünkben marad.

Köszönet mindenkinek, akik végsô búcsút vettek és
velünk voltak.

Boér Család

Újszülöttek:

Borbély Péter - 01.05.
Bodnár Levente Péter - 01.12.
Guti Zoé - 01.14.
Szalai Levente György - 01.15.
Gelsi Lujza - 01.18.
Dobos Réka Zsófia - 01.22.
Fitos Krisztina - 01.27.
Nyitrai Ádám Lóránt - 01.28
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AZ ISTEN BÁRÁNYA – az évközi 2. vasárnap

evangéliuma magyarázata

Szép karácsonykor kapott ajándékaim közé tartozott
az idén  a három Munkácsy kép megtekintésére szóló
jegy. Rám is rendkívüli hatással volt a három kép. Lát-
hattunk több elôtanulmányt is. Olvashattunk a képek
keletkezésének történeteirôl is. Én most had emeljek ki
legalább egy-egy mozzanatot mindegyik képpel kap-
csolatban. Ezek a szempontok nem mellékesek, ered-
ményei láthatóak a képeken, de csak úgy, ha szóbeli,
írásbeli elbeszélések alapján felfigyelünk rájuk. Hát én
elbeszélem Önöknek. 

1. A jeggyel kapott ismertetôben nem kis meglepetés-
sel olvastam mindjárt az elsô sorokban, hogy a refor-
máció hatása érezhetô a nemzeti büszkeségünket je-
lentô képeken. A reformációé, különösen a kálvinistáé,
melyet Munkácson is, Békéscsabán is ismerhetett a
festô, amely kiutasít a templomainkból minden képi áb-
rázolást? Még a hitetlen Renan írásai is hatottak az al-
kotóra? 

– A magyarázat a következô: Amikor a nagy festô a
Krisztus témával kezdett foglalkozni, az volt a historiz-
mus korszaka. A név is mutatja, hogy ebben a szellemi
irányzatban a történelmileg fogható dolgok, a realitások
felé fordult az emberek érdeklôdése. A régi korok érté-
kei újra elôkerültek többféle módon is, az építészetben
ekkor születtek a neo irányzatok, neogót stb. Így kezd-
ték értékelni a régi öltözködést is. A barokk ruházat,
drapériák után a bibliai szereplôket korhû ruhákba öl-
töztették a képeken. Egyszóval a történelemeben köz-
tünk élt ember Jézus felé fordult a figyelem. Ezt éppen
segíthette a hitetlen Renan is, ô is az ember Jézussal
foglalkozott, bár a maga gyanakvó, Jézust a porba rántó
szándékával. A protestantizmus biblia-kritikája is kér-
déseket feltéve tekintett Jézus életére. Ekkor kezdôdött
az a felfogás, hogy az evangéliumok prédikációk gyûj-
teményei, nem életrajzok, a valóságot éles kritikai vizs-
gálattal lehet csak kihámozni az leírtakból. Ez a kritikai
szempont ma már általánosan elfogadott nézet, és nem
is ártottak Jézus alakjának. Közelebb kerültünk az em-

A Munkácsy trilógiárólA Munkácsy trilógiáról
avagy a megpróbáltatásokból is jót formál az Isten!

ber Jézushoz. Így keletkezett az elsô kép: Krisztus Pilá-
tus elôtt.

Pilátus bizonyítottan történelmi alak, a római bíró-
sági eljárást még ma is tanítják a jogászoknak, a téma
tehát megfelelt a kor követelményeinek. Az ô történelmi
hitelessége igazolja Jézus történelmi hitességét is.
Ugyanazon történetben nem lehet azt mondani, hogy ez
igaz, ez pedig nem igaz.

2. A második megpróbáltatás, a Gogotához fûzôdik:
A Krisztus modell lezuhant a keresztrôl, s végül a festô
mester magát kötöztette fel a keresztre. Egy barátja
lefényképezte és a fénykép alapján dogozott. Ez a fény-
kép is látható a kiállításon.

– Ez a következô miatt megható nekem:
a) Mennyi képrombolási vita volt az egyház történel-

me során. Vannak, akik váltig állítják, hogy az Istent
nem lehet ábrázolni, mert ô egészen más létrendben léte-
zik.. Ne csinálj magadnak faragott képet Ez a zsidók né-
zete, és a viták a korai keresztény századokban is fellán-
goltak és a kálvinizmus akár legnemesebb puritánsága
mögött is ez a vélemény húzódik meg. Ez igaz is Jézus
születéséig. A mai ortodox, evangélikus, és katolikus vé-
lemény szerint, amióta az Isten Fia emberré lett, lehet az
Istent ábrázolni: Az Ige testté lett és köztünk lakozott...
Egy nemes vonású, méltóságteljes embert, vagy ugyanôt
szenvedô ember képében meg lehet festeni úgy, hogy az
Jézust, az isten-embert juttassa mindenki eszébe.

b) A festô mester szenvedô embernek gondolta ön-
magát, talán a küzdelmes élete alapján. Még abban is
hasonlóságot mutatnak egymás iránt, hogy mind-
kettônek ugyanaz volt az ifjúkori foglalkozása, tudniil-
lik asztalos. Sok életrajz írója megemlíti, hogy kemény
közdelemmel emelkedett fel ebbôl az inas életbôl. Ön-
magát iskoláztatta azzal, hogy vándorútra indult és nagy
mestereknél tanult, bizonyára továbbra is az inasok, a
tanoncok sok-sok fáradtságos munkájával fizetve a tan-
díjat. Egy új haza nyelvét is meg kellett tanulnia, meg
kellett tanulnia az elôkelôségek etikettjét, stb. Azonban
soha nem feledte és tagadta múltját. A trilógia 3. darab-
jának magyarországi bemutatásakor hagyta, hogy az
asztalos céh büszkén fel vegye tagjai sorába. Nem fe-
ledte az inas éveket, errôl tanúskodik az Ásító inas, s
megannyi falusi életképe. Mégis akár a pszichológus-
nak, akár szociológusnak is mondhatjuk képeinek érzel-
mi ábrázolásai, és a tömegek megjelenítése által. J é -
zus is a rejtett názáreti évek után lép fel, mint rabbi, az-
az tanító mester. ô is él addigi életének tapasztalataiból:
szívesen beszél a pásztor életrôl, ismeri az emberek szo-
kásait, tud érintkezni a vagyonosabbakkal is.

3. A harmadik megpróbáltatás, a harmadik kép, az
Ecce homo ihletôje kettôs:

a) A betegsége. Az mondják, hogy az igazi önarckép,
a szenvedésektôl meggyötört mester  ezen a 3. képen
látható. Talán ezért lett ez a kép ismét Krisztus és Pilá-
tus jelenet, és nem a Feltámadotté.

Trilógia (Folytatás a következô oldalon.)
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b) A historizmus festôi divatáramlata máris véget
ért. Sokan festettek e szerint a stílus szerint és kifogy-
tak a témából, a módszer nem hatott már az újdonság
varázsával. Meg kellett tapasztalnia, hogy a 3. kép már
nem volt olyan szenzáció, mint az elsô kettô. Egy tün-
dökletes élet ilyen hamar lealkonyult. Ezt már minden
porcikájában érezte és belevetítette a magyarul: Íme az
ember címû képébe. 

Az írásom alcíme elárulja, hogy ez egy vasárnapi
prédikáció, abban a sorozatban, ahol történelmi témá-
kat kívánok felsorolni.

Jézus valóságos ember, akirôl nagyon fontos, hogy
ezt tudjuk és valljuk. Megvívta ezért már a maga küzdel-
mét az egyház az elsô századok eretnekeivel. Mert vol-
tak, akik annyira Istennek gondolták Jézust, hogy csak
látszat testet tulajdonítottak nekik. Ez nem helyes! Így
például, hogyan lenne érdemszerzô és üdvözítô Jézus
értünk vállalt szenvedése. Bizony ô valóságos ember,
akinek az élete a történelem egy pontján, ellenôrizhetô
helyeken és idôben történt. Ezekben a realitásokban
erôsített meg bennünket a Trilógia.

Bármelyikünk belehelyezheti magát a képekbe.
Mindegyikünk elszenvedett már igazságtalan megítélé-
seket, betegségeket,és az emberségét mindegyikünk a
megpróbáltatások között tudja igazán megmutatni. Az a
keresztény, vagyis Krisztust követô életünk célja, hogy a
megoldásokat illetôen hozzá váljunk hasonlóvá. Tudjuk
a méltóságunkat megôrizni az igazságtalan megítélések
közepett, a betegségekben, a sikertelenségünkben egya-
ránt!!! Ez értékes az emberek és Isten elôtt egyaránt.

Hefler Gábor plébános

M E G H Í V Ó   M E G H Í V Ó   
A Vöröskereszt felsôpakonyi

szervezete
JÓTÉKONYSÁGI BÁLT

szervez, 
melyre szeretettel meghívja

Önt!
Helye: Herman Ottó 

Általános Iskola tornaterme
Ideje: 2011. március 19. 

19 órától
A belépôjegy ára: 2.500 Ft 

(mely magában foglalja 
a vacsora árát is)

A bál teljes idôtartama alatt büfé áll 
kedves vendégeink rendelkezésére.

A jó hangulatról Kerepeszki Norbert gondoskodik.
Éjfélkor tombola

Kérjük részvételével támogassa a 
Vöröskereszt felsôpakonyi szervezetének 

JÓTÉKONYSÁGI MUNKÁJÁT!
Jegyek elôvételben Czirják Józsefnénál és

Oláh Istvánnénál kaphatók
Információ: 06-20-58 29 712  

Vezetôség

Ecce homo

Golgota
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NYÍLT LEVÉL AZ ÖNKORMÁNYZATHOZ
Tisztelt Képviselôk! 

Hiányoljuk, hogy mind ez ideig, a testületi üléseken
született határozatok egyike sem kerülhetett az AGO-
RA hasábjaira.

„A falu minden polgárának képben kellene lenni, ha ô

is úgy akarja.” (Idézet Sztancs János AGORÁ-nak adott
nyilatkozatából, amelyet a januári példányban olvashat-
tunk). Pontosan így gondoljuk mi is, és még sokan mások.

JELENTJÜK: KÉPBEN AKARUNK LENNI, AMI
FALUNK ÉS OTTHONUNK ÉLETÉT, JÖVÔJÉT IL-
LETI!

Pontosan azért kívánunk képben lenni, mert eddig
nem voltunk. Mert történtek olyan események, ame-
lyek, rossz döntések eredményeként, a jövônket teszik
kétségessé. Helyre akarjuk hozni a hibáinkat! Azt,
hogy nem kísértük figyelemmel az egész közösséget
érintô fejleményeket. Kötelességünket kívánjuk gyako-
rolni! 

2010. október 3-a, az önkormányzati választás napja óta
4 hónap telt el. Négy – feltételezhetôen kemény munkával
eltöltött – hónap, amely lehetôséget teremtett az önkor-
mányzat újonnan választott vezetôségének, hogy a falu
dolgait illetôen képben legyen. Felmérje anyagi helyzetét,
gazdasági határait, korlátait és lehetôségeit. Kialakítson
egy koncepciót, amely szerint a falunknak haladnia kell.
Ez az idô – az ünnepeket is beleértve – bizonyára elegendô
volt arra, hogy új – régi polgármesterünk a képviselô testü-
lettel összehangolódjon és tervek, elképzelések szülesse-
nek. Tudomásunk szerint, a szerkesztô bizottság már a
kezdetektôl szeretett volna interjút készíteni az újonnan
alakult Önkormányzattal az új vezetésrôl, döntésekrôl, de
eddig hallgatás volt a válasz. Polgármesterünk idôt kért,
jogosan.  A lakosság – mint azt tapasztaltuk –, szerette vol-
na hallani ifjú polgármester helyettesünk elképzeléseit is,
természetesen, egyelôre minden felelôsség nélkül. Lenné-
nek hozzá kérdéseink is. Mivel szándékozik hozzájárulni a
falu életéhez, milyen célt tûzött ki maga elé, hogyan segíti
Sztancs János polgármestert a tevékenységében? Mint az
eddigi legfiatalabb képviselô, milyen színt visz a testület
életébe, mi indította ôt egy ilyen – idôt, fáradságot, oda-
adást és szolgálatot igénylô – komoly munka vállalásához,
és hogyan képes egyeztetni ezt tanulmányaival? Sajnos,
nem volt ideje az interjúra, vizsgái miatt, és mint közölte,
mással készíttet bemutatkozó nyilatkozatot.(?)

Négy hónap türelmi idô után azonban – úgy véljük –,
itt az idô, hogy képbe kerüljenek az eddigi munka
eredményei! Várjuk (elvárjuk) a tájékoztatást! Mi vár
ránk, felsôpakonyi polgárokra Felsôpakonyon? Mi
ugyanis nem csupán lakosai, de a leghatározottabban:
felelôs polgárai kívánunk lenni szûkebb hazánknak!

Kérdéseink: mennyi pénze van a falunak? Valóban tel-
jes az eladósodottság vagy még léteznek lehetôségek? Mit
kíván tenni a vezetés, milyen tervei vannak? Miben tud-
nánk mi segíteni? Hogy áll jelenleg a bázis ügye? Tudo-
másunkra jutott, hogy a bérleti szerzôdést a Tamás Kft-vel
felbontották. Miért? A helyszínen úgy láttuk, ôk megle-
hetôsen sokat áldoztak a terület rendbe tételéért. Találtak
helyette jobb megoldást, netán jövedelmezôbbet? Mi vol-
na az? Mit szándékoznak tenni az új telep értékesítésének

hatékonyabb, gyorsabb menetéért? Melyek a kilátások?
Vannak e? Más témára térve: mit szándékoznak tenni az
ASA bûzfelhôje ellen, ami idôrôl idôre eláraszt bennün-
ket? Ígéretbôl tele van a padlás! (Az a néha-néha tôlük ér-
kezô un. támogatás meg sem közelíti mindazt a kárt, ame-
lyet a falu levegôjének, életterének ellenében okoznak!
Máig képtelen vagyok felfogni, hogyan engedhette be ezt
a létesítményt két – egymáshoz alig 5 kilométerre lévô –
település?!) Folytatódnak e azok a pályázatok, amelyekre
a korábbi testület javaslatokat tett, mint pl. az állomás mel-
letti, ôrzött parkolók létrehozása? Tudunk e pályázni?

Hallottuk: felvetették a gondolatát páran, hogy az állo-
más területén lévô kanadai nyárfákat kivágják, mert sze-
metelnek, szöszölnek. Amíg helyettük nem nô másik – ár-
nyat, oxigént adó – faóriás, miért semmisítenénk meg a
bennünket szolgáló értékes fákat? Az miatt a pár hét kelle-
metlenség miatt, megfosztanánk magunkat az életet adó
hasznuktól, mindennapi szépségüktôl? (Csak magunk közt
mondva: hogy nôhetne itt bármi helyettesítô, árnyat adó,
levegôt tisztító, szemet gyönyörködtetô természeti csoda,
ha gondatlan és felelôtlen szülôk neveletlen, garázda gyer-
mekei folyamatosan tördelik, pusztítják a mások által be-
szerzett, elültetett, gondozott facsemetéket? Állomás vagy
közpark: mindegy nekik, csak a romboláshoz értenek, mert
emberhez méltó viselkedést nem tanultak. Hogy lehet az,
hogy a háború elôtti, munkával, fáradsággal mélyen leter-
helt nemzedék tudott építeni, szépíteni, gyarapítani? Miért,
hogy megkímélt, iskolázott, zsebpénzes utódaik idejüket jó-
ra használni nem tudják? Legyenek idevalósiak vagy más-
honnan érkezett randalírozók.) Hová húzódjanak a Nap

egyre égetôbb sugarai elôl a vonatra várók? Az állomás

„várótermébe”?  Hisz’ csak rátekintve is: Felsôpakony

szégyene! Belül pedig egyszerûen undorító, hála (?) „ci-

vilizált megtisztelôinek”!

Kedves Polgármester Úr!

Hatalmas bizalmat kapott az ôsszel. Most már ki kell

állnia! Az ország forrásban van, megújulásra várunk,

minden egyes ember felelôssége, hogy le tudjuk e

gyôzni a kilátástalanságot, nehézséget, a kifosztottság

gondját, az egyre szûkebben, éppen csak csordogáló

bevételeket, az eladósodottság baját, amelynek gödré-

ben ülünk. Nincs idô rágódni! Nap, mint nap érezzük:

magunknak kell – Münchhausen báró módjára, akár

hajunknál fogva –, önmagunkat kirántani abból a mo-

csárból, amibe belekerültünk. És ez Felsôpakonyra is

vonatkozik. Mi is tele vagyunk bizonytalansággal, tele

vagyunk kérdésekkel. Várjuk a válaszokat: hogyan to-

vább! Itt, az AGORA hasábjain, vagy közmeghallgatá-

son, amelynek már nagyon itt volna az ideje!  Március

idusa nagyon megfelelne, már csak azért is, mert a sza-

badságról és a demokráciáról szól immár 163 éve min-

den magyar ember számára. Tiszteljenek meg bennün-

ket: tegyék március 15-ét a felsôpakonyi demokrácia

ünnepévé! 

FELSôPAKONY JÓVÔJÉÉRT EGYESÜLET
/ Durkó Éva
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A Zöld Ipar Magazin írása nyomán 
(I. évf. 1. szám 34-35. oldal)

A szelektív gyûjtéssel kapcsolatban számos tévhit él a
fejekben – legyen az akár hivatali alkalmazott, akár laikus
állampolgár kobakja. Valljuk be legalább magunknak,

ezeknek a
tévhiteknek
sokszor az áll
a hátterében,
hogy az ön-
m a g u n k r ó l
alkotott ked-
vezô képün-
ket úgy pró-
báljuk meg-
védeni a sérü-
léstôl, hogy
é s s z e r û n e k
tûnô okokat

kreálunk magyarázatként például arra hogy nem vesszük
ki részünket az otthoni szelektív gyûjtésbôl. Az ugyanis
rombolná makulátlan énképünket, ha belátnánk, hogy
pusztán lustaságból nem tesszük. (Nem szégyen ez, az em-
beri lényekre jellemzô sajátosság ez a jelenség.) Nem rit-
kán azonban ezeknek a tévhiteknek félreértés vagy netán
rémhír az alapjuk. A fenti hivatkozott cikk ilyen tévhiteket
gyûjtött csokorba, és járt utána a lehetséges magyarázatok-
nak. Nyomukba szegôdve most mi is megnézünk kettôt.

Úgyis összeöntik a szeméttel

Rendszeresen felbukkannak ezek a hírek a közbeszéd-
ben, és azt az érzetet keltik, hogy feleslegesen szelektá-
lunk. Ma már senki sem tudná megmondani, hogy hol volt
az eredete ennek az állításnak, de próbáljunk kicsit a hír
mögé nézni. 

Tény, hogy sokszor ugyanolyan kukásautó szállítja el a
szelektíven gyûjtött hulladékot, mint a háztartási szemetet.
Különbséget tenni még az avatottak is sokszor csak rend-
szám alapján tudnának. Az összeöntés sem az utcán a
gyûjtés során, sem pedig késôbb a telephelyen egyáltalán
nem érdeke a szolgáltatónak, hiszen így elveszne az érté-
kes, hasznosítható anyag, miközben a plusz gyûjtés költsé-
gei megmaradnának (külön autó, külön idôpontban, külön
személyzettel újabb kilométereket megtéve, sok üzem-
anyagot elhasználva gyûjti be az anyagot).

A kupak az igazi érték

Valóban számos kupakgyûjtô akcióról hallunk, amely
azt sugallja, hogy a kupak valamiféle értékesebb anyagból
készül. Azonban ezeknek az akcióknak más okuk van: a
szolgáltatók azért szeretik már a folyamat elején két ku-
pacban látni a palackokat és a kupakokat, mert a kupak
nélküli palackokat könnyen lehet tömöríteni, míg a kupa-
kosakat gyakorlatilag lehetetlen. A másik ok pedig az,
hogy a kétféle mûanyagot kétféle technológiával kell fel-
dolgozni, vagyis a külön gyûjtés a hasznosíthatóságot is
elôsegíti.

Kérjük, a lomokat szíveskedjenek a fenti napon reggel
6 óráig kihelyezni az ingatlanok elé, hogy a korán elha-
ladó autó miatt ne maradjon hulladék az utcán.

Lomtalanítás: 2011. március 22-én

A februári AGORA sajnálatosan hibás közlését
szeretnénk kiigazítani a név szerint érintettek kéré-
sére! 

A Durkó Dekor Stúdió és Ecsôdi János csupán az új-
ság fed- és hátlapjának fotóit készítette, a cikkeket il-
lusztráló képeket a különbözô rendezvényeken, esemé-
nyeken fotózó résztvevôktôl kaptuk, amelyekért a leg-
hálásabb köszönettel tartozunk! ôk azok, akik nagyban
segítik önkormányzati lapunk látványosabb megjelené-
sét. Igyekszünk elérni, hogy név szerint tüntessük fel
ôket a továbbiakban, hiszen munkájuk pont olyan érté-
kes, mint a megírt közlemények. Épp ezért , minden
tiszteletet megérdemelnek!

Ecsôdi János / Szerkesztô Bizottság

KÖZLEMÉNY

Szelektálós tévhitek

Március 28-án – hétfôn – délután 
15.30-tól 18 óráig a Vöröskereszt VÉRADÁST

szervez a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Házban – Felsôpakony Rákóczi u. 41 



12

Felsôpakony 2011. február

A FELSÔPAKONYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMRÓL

– másképp

…Mindig ott bukik legnagyobbat az ember, ahol biztos
abban, hogy nem érheti meglepetés. Így jártam én is, ami-
kor úgy gondoltam, gyermekkori játszótársammal és jóba-
rátommal csodás, személyes emlékekkel átszôtt riportot
fogok készíteni régmúlt idôkrôl, amelyek engem (s talán ôt
is) megérinthettek a katolikus hitélethez vezetô felsôpako-
nyi rögökön. Amikor Sándor ódzkodott, nem vettem ko-
molyan, de - sajnos -, késôbb sem állt kötélnek. Magamra
maradtam hát, ezért úgy írok ezekrôl az idôkrôl, ahogy
emlékzugaimból lassan-lassan feltünedeznek az egymásra
rakódott képsorozatok, mint festô vásznán a pentimento. A
legutoljára felvitt festékréteg alatt a gondos kutató meglel-
heti az mûvész korábbi elképzelésének és alkotásának el-
fedett nyomait. 

Legkorábbi emlékem a hittan órára télvíz idején motor-
ral érkezô, reverendáját ruhaszárító csipesszel rögzítô, dél-
ceg, fiatal és módfelett jóképû „Tisztelendô Úr”, akinek
láttán fönnakadt a szeme a szintén fiatal és csinos „kon-
tyos tanító néninek”. Nagyon élvezetes és megkapó órákat
éltünk meg a biblia tájain idôzve, mert a fiatal kispap lel-
kes és szépszavú elôadó volt. Amikor többé nem láttuk (ki
tudja, miért?), helyette egy idôs, pocakos tisztelendôt kap-
tunk, aki inkább csipkelôdô humorával fogott meg ben-
nünket. Az iskolai helyszínt felcserélte a tanyáknál (idôsb
Kocsis Kálmán házában), kialakított imaszoba. Sokan itt
ismerhettük meg elôször egymást: tanyai és telepi iskolá-
sok, akik elsôáldozónak készültek. Jókora utat kellett meg-
tennünk, mire kiértünk erdôk-mezôk között baktatva a ho-
mokon, vagy biciklivel kerülgetve a buckákat, de a mi szá-
munkra ez is csak egy élmény volt, nem éreztük sem ne-
héznek, sem unalmasnak. Igaz, a mi gyermekkorunk a
mozgás jegyében telt. A tágas terek, a bennünket körül-
vevô erdôk mind a miénk voltak, felfedezésünkre vártak.
Nem kötött le bennünket a technika világa, mert moziba is
csak ritkán, Pesten járva, vagy Gyálra átgyalogolva jutot-
tunk el. Soha sem felejtem el, mekkora csalódást okozott
nekem felnôttkoromban az „Oké Néró” címû film, mert,
ahogy azt nekem - a megfázással betegen, ágyban fekvô -,
Nagy Sanyi barátom elmesélte, az valami fantasztikusan
élvezetes és mulatságos volt! Kiváló mesélôkéje oly pon-
tosan, oly színesen festette le a jeleneteket, idézte a szöve-

EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY

geket, hogy elmém számára igazabb élménnyé vált, mint a
valóságos film!

Nagyritkán, de amikor engedte az idô, mindig nagy
örömmel mentünk el hozzájuk szüleimmel és Kornéli Pali
bácsiékkal. A tanya, ahol korábban éltek, a Hétsoron, rozs-
földeken, szôlôsökön, még a temetôn (és az Óperenciás
tengeren) is túl, kis akácos mögött húzta meg magát, ben-
ne minden, ami gazdálkodáshoz szükséges. Lakóház, istál-
lók, szérû, pajta: csupa csoda a „gyárimunkás” szülôk
gyermeke számára! Hatalmasakat játszottunk Sanyival a
széna tetején, képzelt kardunkat vadul forgatva vívtunk a
várért, s kifulladásig nevettünk a magunk kitalálta mesejá-
ték fordulatain. Soha, senki nem volt olyan nagyszerû ját-
szótársam, mint ô! Annyi fantázia, vidámság ugyanakkor
szelídség és jóindulat volt Benne, mint senki másban! Em-
lékszem, mennyi figyelô szeretettel vette körül – a háború
miatt sérült - nôvérét, s milyen szófogadó, segítôkész fia
volt szüleinek, akiknél egymással szebben beszélô házas-
párt még nem hallottam! (Fiuk gyermeki jósága életük al-
konyán, s halálukban a Jóisten áldása talán pótolja azt a
sok szenvedést és törettetést, amit életükben elviseltek.)
Felejthetetlen számomra az a késôi, csikorgó hideggel spé-
kelt téli éjszaka, amikor Sanyi bácsi nem engedte, hogy a
„társulat” gyalog induljon haza a recsegô –ropogó hóban: -
„Még utóbb megfagytok nekünk, aztán vigasságból egye-
nesen a torra mehetünk!” Befogta a lovakat, és nótázva,
mesélve, el-elcsendesedve kocogtunk a gyémántszikrás
sötétségben. Petôfi a négyökrös szekerével nem élt meg
nagyobb csodát, mint én, azon a lóillatú, varázslatos éjsza-
kán, kucorogva a pokrócok alatt, s beleolvadva a végtelen
mindenség igézetébe.

Jóval késôbb is, amikor a gimnáziumból hazatérve bi-
ciklijéért beugrott hozzánk, gyakorta kihasználtuk a neve-
tésre okot szolgáltató alkalmakat. Tôle hallottam elôször
Petôfi „ A helység kalapácsa” eposz-karikatúráját, amelyet
szinte kívülrôl tudott és idézett. A diófa hatalmas, zöld ku-
polája nem gyôzte visszaverni föl-fölcsattanó kacagásunk
rohamait. Aztán a párkák szétzilálták az összekötô fonala-
kat. Mindegyikünk ment a maga útján, s azok csak ritkán
keresztezôdtek. De ami megszületett valaha, az a lelki ka-

(Folytatás a következô oldalon.)
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pocs soha nem pattant el. Vele szót váltani, egy-egy dolog-
ban tanácsát, véleményét kérni, ma sem röstellek…

Amikor megtudtam, mekkora szerepet vállalt a katoli-
kus templom létrehívásában, percet sem csodálkoztam. ô
semmit sem változott. Mindig tudta, és mindig tette a dol-
gát.

Az, hogy a Felsôpakonyon élôk megtartották,
megôrizték hitüket olyan embereknek köszönhetôk,
mint Nagy Sándor családja, vagy a Kocsis család (a
Prokopecz, Mag, Kocsi és sorolhatnám tovább hosszan,
ismét). Vagyis ôk, a hajdani tanyavilág kitartó, ke-
mény, szívós, jellemes emberei, akik ragaszkodtak iga-
zukhoz, tapasztalataikhoz, hitükhöz, emberségükhöz.
Akik sorra fogadták be, amíg másra mód nem nyílt, az
isteni tanúságtétel jelképeit s adtak otthont a hitélet-
nek, mint idôsb Hegedûsék is. Idôs Siska Feri bácsiék,
akik évekig harangoztak nekünk Magdi nénivel, na-
ponta szólaltatván meg az öreg harangot: „Magyaror-
szág Nagyasszonya könyörögj érettünk!”

Aztán 1986-ban, a Bednárik mama házában tartott
misén, dr. Nagy Árpád plébános atya - gyáli templomá-
nak fáradalmait ki sem heverve -, reményt adott az
1949 óta felmerült, de mindvégig csak bújdokló „Nagy
Álom” megvalósításához: templom épülhet Felsôpa-
konyban, belátható idôn belül. 

A hívek adományaiból sikerült telket vásárolni a mai
helyen. Török Ferenc, Ybl díjas építész (ma már Kos-
suth díjas is!), sajátosan egyedi tervet készített a hívek-
nek a keresztény templomépítészet korszakainak ötvö-
zetébôl. Késô bizánci és ókeresztény stílusjegyek keve-
rednek az erdélyi építészet hagyományaival, munkája
igazi különlegesség, amely egyúttal bensôséges közössé-
gi térrel szolgál.

Sajnos, Árpád atya nem érhette meg a munkálatok
elkezdését. Miklós János plébános örökölte meg a fel-
adatokat. 1990. május 12-én Marosi Izidor püspök úr,
szépen feldíszített szabadtéri oltár mellett, bekerített,
rendbetett területen szentelhette meg a leendô templom
alapkövét. Nagylelkû támogatásával az építés - Miklós
atya és az újjá szervezôdött Templomépítô Bizottság
vezetésével – megkezdôdhetett, amelyhez hozzájárult a
hívek összefogása közadakozással és kemény fizikai
munkával. 1990-ben elkészültek az alapozással.

1991-ben Nagy István plébános vette át a munka ve-

zetését a tavasszal újra induló építkezésben, a fôfalak
felhúzásától a templom külsô és belsô vakolásáig. A
helybéliek odaadó társadalmi munkáját erdélyi meste-
rek segítették.

1991. szeptemberétôl - jól ismert és szeretett - Hefler
Gábor atyánk került a plébániára. A használatbavételt
már ô irányította 1991. október 20-ig. Az ezután követ-
kezô 3 év kemény munkája meghozta eredményét: kia-
lakult a templom belsejének arculata. Az oltár biblikus
szimbólum: a betlehemi barlangtól Jézus sziklasírjáig.
Sax László kôfaragó munkáját felvezeti a Stáció 14
rusztikus kopjafája egészen a „Fájdalmas Anya” fara-
gott oltárképéig, amely Hefler Gábor atya kezétôl ered.
Fafaragásaival igyekvô szeretettel máig buzgón mun-
kálkodik. 

1994. október 22-én volt az oltárszentelés, melyet
Keszthelyi Ferenc püspök úr végzett zsúfolásig megtelt
templomban, négy nehéz, fáradságos munkával telt év
eredményére téve koronát. „Zeng a harang, hívó szó-
val”- énekelték a hívek a bensôséges ünnepségen, mert
az Álom valóra vált.

2004-ben, a kerek évforduló alkalmából, a hívek
adakozásából helyére került a Szent Mihály harang is,
aki a templom nélkül maradt, hajdani felsôpakonyiak
védelmezôje volt. Most már ketten zenghetik Isten
dicsôségét, szolgálhatják mindennapjaink örömét - bá-
natát!

A Golgotáról készített, megrázó ajándék-festmény
jól megfér együtt a régi, féltve ôrzött Mária szoborral.

A templom kertje is egyre szebb és gazdagabb. Kis,
Lourdes-i kápolna került a sarkába, szépen lombosod-
nak a fái, bokrai, zöldell a gondosan kezelt gyep, gyer-
mekek játszanak rajta mise elôtt.

Reméljük, a gyermekek egyre többen lesznek, s ôk
lesznek azok, akik gondos és elôrelátó szüleik irányítá-
sával lassan átveszik a hitbôl fakadó feladatokat attól a
megfáradt, lassan kiöregedô generációtól, akik nem
csüggedtek akkor sem, amikor a remény szikrája csak
pislákolt, s akiknek akaratából, munkájából, töretlen
hitébôl az „Álom” valósággá válhatott. Példamutatá-
suk legyen fáklya a mindenkori fiatalság elôtt! Áldja
meg az Isten mindegyikôjüket! – kívánom tiszta
szívbôl.

… és köszönöm Neked is kedves, régi barátom, hogy
Nélküled bár, de Rólad írhattam kicsinyég. Hidd el, jól
van ez így: mert volt ideje a munkának, a törôdésnek s itt
az ideje az elismerô tiszteletnek!

Durkó Éva/FJE

2010-ben Révész Ferenc Életmûdíjat adtunk át
templomépítô Nagy Sándornak
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A farsang Magyarországon Vízkereszt – tôl /jan.6/a Húsvét vasárnapot megelôzô 40 napos böjt kezdetéig
tart. Sajnos ezt mostanában már sokan nem veszik figyelembe! Hagyományaink ápolása de legalább is a
tisztelete mindannyiunk kötelessége kell, hogy legyen.

Farsangvasárnap

A farsangi idôszak végén levô farsang farkának elsô napja. Számos helyen ezen a napon tûzték a legények kalapjukra a
kiválasztott lányok bokrétáját.

Farsanghétfô

A farsang farkának középsônapja. Ezen a napon tartották az asszonyfarsangot. Ekkor a nôk korlátlanul ihattak, nótáztak,
férfi módon mulattak. Ezután húsvétig már tilos volt az esküvô, a tánc és a vigadalom.

Húshagyó kedd

A farsang és egyben a farsang napjának utolsó napja. A farsangtemetés idôpontja. Ezen a napon általában szalmabábut
vagy koporsót égettek, jelképesen lezárták a farsangot és a telet.

A húshagyó keddet követi a hamvazószerda, ami a 40 napos nagyböjt kezdete.

FFARSANGOK-FESZTIVÁLOKARSANGOK-FESZTIVÁLOK

Mohácsi busójárás

Magyarországon az egyik legismertebb népszokásunk a
mohácsi busójárás. A busójárás a télbúcsúztató, tavaszkö-
szöntô, oltalmazó, termékenységet varázsló ünnepek csa-
ládjába tartozik. Éppúgy rokonságot mutat a Riói és a Ve-
lencei karnevállal mint az afrikai népek szokásaival

Velencei karnevál

A velencei karnevál világszerte ismert, régi hagyományok-
ra épül a gondolák és a lagúnák városában. Velence a XVI-
II. században elnyerte a karneválok városa címét. Hosszú
idô után 1980-ban újították fel a Velencei karnevált. Köz-
ponti helyszíne a Szent Márk tér lett. 

Riói karnevál

Rió elsô jelmezbálját 1840-ben szervezték. 1855-ben
már csodálatos jelmezekben vonultak fel a fesztiválon.
1917-tôl a szamba lett a karnevál aláfestô zenéje.
1984-tôl a farsang fôutcáján, a Sambadronon, mérik össze
tudásukat a legjobb szamba iskolák táncosai.

A színes oldalakat szerkesztette ECSÔDI JÁNOS




