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Tisztelet 
      a bátraknak!

„Arra a napra emlékezünk ma, 
amely elindította a magyar nemzet 
szabadságharcát. Hajtsunk hát fejet 
a hősök emléke előtt!” -mondta az 
egyik narrátor az ünnepi műsor 
végéhez közeledve. Valóban. Idén 
is igazán ünnepi díszbe öltöztethet-
tük nem csupán magunkat, hanem 
elménket, lelkünket is. Az iskolá-
saink már hetekkel az ünnep előtt 
szebbnél-szebb rajzokat, műveket, 
dekorációkat alkottak a megem-
lékezésre. Az ötödik osztályosok 
pedig lelkesen, szorgalmasan ké-
szültek azzal az ünnepi műsorral, 
amit első ízben iskolai keretek kö-
zött az alsó, majd a felső tagozatnak 
mutattak be.

Felsőpakony 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc 169. évfordu-
lójának megemlékezésén tiszteletét 
tette és beszédet mondott dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő és 
Nagy János polgármester. A múltat 
felidéző és lelkesítő szavaik egya-
ránt sokat jelentettek a hallgatóság 

számára. Farkas Évi színművész 
csodálatos előadásában élvezhet-
tük Juhász Gyula márciusi ifjakról 
szóló versét. Izgalommal álltak elő 
az ötödik osztályosok a község elé 
műsorukkal, melyben énekekkel, a 
legfontosabb események megjelení-
tésével, verssel és táncokkal tiszte-
legtek az ünnep előtt. Köszönet illet 
mindenkit, aki bármilyen módon 
hozzájárult az idei március 15-i 
ünnep méltó megemlékezéséhez.

Az ünnepség befejezéseként  
a Petőfi téren koszorúzással tet-
tük tiszteletünket nagy neveink 
emléke előtt. Örömmel zárhatjuk 
szívünkbe Petőfi naplójából - az 
egyik narrátor által - idézett so-
rokat: „Üdvözlégy születésed nap-
ján, magyar szabadság! Először is 
én üdvezellek, ki imádkoztam és 
küzdöttem éretted, üdvezellek oly 
magas örömmel, amilyen mély volt 
a fájdalmam, midőn nélkülöztünk 
tégedet!” 

Tóthné Nagy Rita 











Nem hiába, hiszen sokan várjuk, 
többek között iskolánk tanulói 
is, akik a február 17-én délután 
megrendezésre került farsangi mu-
latságukon igencsak kitáncolták 
a telet. Az osztályok különböző 
táncprodukciókkal készültek. Az 
alsó tagozatosok a világ távoli 
tájaira repítették az egybegyűlt 
közönséget ezen a délutánon. 
Voltak csoki bőrű fűszoknyások, 
teakwondosok, déli sarkról érkező 
pingvinek és Pán Péter barátai is 
eljöttek, valamint sok-sok fekete 
macska a jól ismert musicalből. A 
hangulatot kellően megalapozták a 
kánkánozó negyedikesek, melyet a 
harmadikosok által előadott, min-
denki által jól ismert orosz tánc 

csak tovább pörgetett. Természe-
tesen nem maradhatott el a játék 
és a közös tánc sem. 
A felsős osztályok is készültek rö-
vid jelenettel, tánccal. A masírozó 
katonai rendgyakorlatot egy, az 
Üvegtigrisből vett jelenet követ-
te. A krumplis zsákoknak öltöző 
ötödikeseknek sikerült még ide-
jében meglépniük, s így a bográ-
csot körülálló táncosok csupán 
az üres kondért kavargathatták. 
Korgó gyomrukat viszont Turbucz 
Csenge éneklése feledtette. 
Természetesen nem maradhatott 
el a jutalmazás sem: a műsorban 
részt vett tanulók, illetve osztályok 
munkáját finom tortával becsülte 
meg iskolánk. 

A produkciók bemutatása után 
előkerültek a legkülönfélébb zajt 
keltő eszközök és a tél elkergetése
céljából útnak indult a télbúcsúz-
tató felvonulás. 
Reméljük, a tavasz napokon belül 
itt marad velünk !
 

Sebestyénné Fehérvári Márta 
DÖK segítő tanár, 

tanító
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 Az ajtóban kopogtat a tavasz

KOMPETENCIAMÉRÉSI EREDMÉNYEK
Mint minden évben, idén is február 
28-án váltak elérhetővé az előző tanév 
májusában a 6. és 8. évfolyamon írt 
kompetenciamérések eredményei. Ta-
nulóink és velük együtt pedagógusaink 

eredményei a legfrissebb pontszámok 
alapján is tiszteletre méltóak, hiszen 3 
területen az országos átlag (melyben 
megtalálhatóak 8 osztályos gimnáziu-
mok is) fölött teljesítettek, s a negyedik 

terület is csak kevés elmaradást mu-
tat. Minden területen (matematika 
és szövegértés) a községi és a városi 
iskolák fölé nőttek tanulóink, amely 
örömmel és önbizalommal tölthet el 

valamennyiünket, hiszen 
eredményeink az utób-
bi években is hasonlóak 
voltak. A mérésben részt 
vett tanulók egyenként is 
megtekinthetik eredmé-
nyeiket mérési azonosí-

tójuk felhasználásával a https://www.
kir.hu/okmfit/ weboldalon. Iskolánk 
összegyűjtött éves jelentései (2006 óta) 
az iskola honlapján, a http://iskola.fel-
sopakony.hu/kompetencia.html olda-
lon tekinthetők meg.

Matisz Zsolt igazgató
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FONTOS IDŐPONTOK

Tavaszi szünet rendje 
Időpontja: Április 13-18.

A szünet előtti utolsó tanítási nap: 
Április 12.

A szünet utáni első tanítási nap: 
Április 19.

 Hulladékgyűjtés az iskolában 
A húsvéti szünet után már megkezdjük az elektronikai 
hulladék összegyűjtését, amit az iskola melletti fehér kis 
házhoz lehet letenni. Az elektronikai hulladékot április 25-
ig várjuk, a következő nap reggelén már elszállítják. Április 
27-én és 28-án 14 órától 17 óráig papír hulladékgyűjtés lesz. 
Kérjük, hogy a papír hulladékokat összekötve hozzák. 

2017. április 20. 8.00 - 19.00    -    2017. április 21.  8.00 - 18.00 

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosító  
  (pl.: születési anyakönyvi kivonat); 
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló
   hatósági igazolvány; 
- Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését  
   tanúsító igazolás: 

- óvodai szakvélemény 
- járási szakértői bizottság szakértői  
  véleménye (előzetes vizsgálat esetén) 
- sajátos nevelési igényű gyermekek eseté-  
   ben a Szakértői Bizottság szakértői véleménye 

- Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (letölthető előzetesen 
az iskola honlapjáról vagy helyben kitöltendő); 
- Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására – in-
dokoltság esetén (letölthető előzetesen az iskola honlapjáról 
vagy beszerezhető az iskola titkárságán). 

Nyilatkozatok, szükséges dokumentumok, információk megta-
lálhatók az iskola honlapján, az iskola.felsopakony.hu webolda-
lon. 

Helye: az iskola titkársága 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

Kulturális program alsó tagozatosoknak

Színházlátogatás
 A tanévben negyedik alkalommal vettünk részt az alsó ta-
gozatos gyermekekkel színházi előadáson a Ferencvárosi 
Művelődési Központban. 
Mindig jó hangulatú, színvonalas gyermekműsorokat
láttunk. Tanulságos, ma is aktuális tartalommal bíró 
mesék feldolgozásának színpadra állításával kötötték le 

tanulóink figyelmét az 
előadók. Köszönjük. 
A február hónapban meg-
tekintett mese a Pinokkió 
volt, mely a mai kor gyer-
mekének szájíze szerint 
került színpadra. 

B. Szilvi 
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Kiállítás Durkó Éva festményeiből – 2017. március 3. 
Mire megérkeztem, szinte megtelt a terem. 
Kellemes meglepetés volt látni az ismert 
és új látogatókat a kiállításon, a szép fiatal 
arcokat és koroszályom képviselőit.
Azt tudtuk, hogy Éva tehetsége, érdek-
lődési köre sokoldalú, mégis meglepett 
minket a kiállítás gazdagsága: 32 olaj-
festmény! Csendéletek, tájképek, a régi 
Pakony és az új nemzedék, az unokák…
Minden széken ott várt minket a program: 
Arany János versei és Vivaldi, Haydn, Ko-
dály művek: színek, verssorok, dallamok 
harmóniája!
A műsor kezdetéig volt egy kis idő, hogy 
végignézzük a képeket. Virágok minden 
mennyiségben: dáliák, pipacsos mező, 
hajnali íriszek, virágözön május végén, 
anyák napi felejthetetlen csokor… közben 
egy-egy megfestett élmény: Szeptemberi 
nyugalom (az otthonuk), A három jó barát 
(Dorka, kutyus, cica), Múltidéző (édes- 
anyjával baktat a mezőn), Anyák napján 
és a Cseresznyés Dorka, Feltűnik a régi 
Pakony: Múltidéző 1950-54. Az a fasor 
számomra is felejthetetlen! A Petőfi park 
hatalmas juharbokra két képéről is szinte 
hívja a nézőt. Gyermekeim „Tarzan” fának 
hívták. Milyen hatalmas volt már 40 évvel 
ezelőtt is! „Mikor még a majorban volt a 
búcsú” - általa és általunk megélt élmény 
ez is. A körhinta előtt vidám, fiatal arcok, 
mögöttük a kastély az 50-es évek második 
felében. Ezekben a színekben ott van a mi 
fiatalságunk is, ahogy elpöfög az a gőzös 
a fasor végén.
Arany János születésének 200-ik évfordu-
lóját Éva is megünnepli a maga módján. 
A Családi kör és a Tengeri hántás meg-
döbbentően szép képek. Míg néztem, a 
hátam mögött suttogta valaki: ezeket oda 
fogja adományozni a könyvtárnak! Igazán, 
Éva? Köszönjük! 
Margitka megnyitotta a kiállítást és a 
„Csitári hegyek” dallamára szinte berob-

bant közénk egy vidám társulat: Viziné 
Surányi Erika, Friedmann Dorka, Durkó 
Éva, Papp Norbert, Wacha Borbála, Pol-
gár Aranka, Metzker Pál és Kádár Feri. 
Váratlanul ért minket ez a kedves jelenet. 
Ez is Éva ötlete volt – gondltam, legalább 
50 évet visszazökkenve gyermekkorunk-
ba, amikor úgy irigyeltük remek hallását, 
kristálytiszta hangját.
A műsor összeállítása is rá vallott, a 150-
160 éves verssorok és Vivaldi, Haydn dal-
lamai a minket körülvevő képek színeit is 
érzékletesebbé tették.
A XIX. század sajátos levegője érződött a 
teremben a Négy Évszak, a Divertimento 
és a versek hatására.
Éva elmondta a Tengerihántás-t, és a múl-
tunk újra visszakísértett: milyen szépen 
szavalt a régi iskolai rendezvényeken! Ko-
dály Esti dallama a lehető legjobb választás 
volt, a Csitári hegyekkel mintegy keretbe 
foglalva műsorukat.
Fegyó Béla festőművész-tanár úr követke-
zett. Tudtam, hogy élmény lesz, az előző 
kiállítások értékeléseire visszaemlékezve. 
Nekünk a képek egyszerűen csak tetszet-
tek, de ő elmagyarázta azt is, hogy miért! 
Szavai hatására betekinthettünk a színek 
világába, átérezve ezt az Isten-adta szép-
séget. A festményeket ügyesen csopor-
tosítva témájuk 
szerint olyan szép 
szavakkal méltat-
ta előttünk, hogy 
mi is megértettük 
ám! Köszönjük, 
Tanár Úr! Szak-
értelmére és az 
irántunk érzett 
szeretetére na-
gyon számítunk 
a jövőben is, mert 
általuk lesz telje-
sebb az élmény, 

amit tehetséges kortársainktól kapunk!
Mert élmény volt ez a kiállítás is! Olyan 
szép, családias, ahol a színek fel-felra-
gyogtak a költészet és a zene hatására. A 
hétköznapok lélekszorító egyhangúságát 
igyekeznek feloldani ezek a rendezvények. 
Általuk is gazdagabbak leszünk, ezeket a 
lehetőségeket ki kell használnunk a jö-
vőben is. Ezt a jövőt már ott képviselte a 
kis Dorka unoka, az ő emlékeiben már 
megmarad ez az este!
A mi életünket is szebbé teszi egy-egy 
virágszirom, kedves gyermek-arcocska 
és állataink megható ábrázolása. A Hi-
degben dideregve kép mellett felragyog a 
Nyári kert manókkal, az Éhség szívszorító 
hangulatát pedig remekül ellensúlyozza 
Balázs csokra anyák napjára. A Világnéző-
ben kitekintünk Velencére, de a Veszélyes 
madáretető óvatosságra int.
Így kerek a világ, Éva! Köszönjük, hogy 
felidézted előttünk az elmúlt 60 év élmé-
nyeit, tartalmasabbá téve a mi életünket 
is. Köszönjük a költészet és a zene szép 
összhangját kedves segítő társaidnak!
Emlékeinkben, mint egy szép festmény, 
úgy maradjon meg ez az este!

Cseh Rózsa 

ÉVSZAKOK
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FJE HÍRADÓ FEBRUÁRBAN
Bár általában a február amolyan csöndes hónap, most 
mégis meglehetősen sűrűre sikeredett. 
A januári kemény hideg miatt csak 4-én tudtuk lebontani 
a Betlehemet. Elcsomagoltuk jövőre a „Szereplőket”, s az 
istálló is nyughelyére vonult. 

11-én kitűnően szórakoztunk a gyáli Kaleidoszkóp 
Színház előadásán. Ez után magam is plakátok gyártá-
sába kezdtem a katolikus farsangot hirdetve, no, meg a 
saját ÉVSZAKOK kiállításomra készülve. 18-án sokan 
vettünk részt az immár hagyománnyá vált Batyus Bálon, 
amelynek alaphangulatát a vidám álarcos gyermeksereg 
nyüzsgése színesítette emlékezetessé. 

25-én délután a Kommunizmus Áldozatainak Napján 
emlékeztünk a Mártírok Emlékparkjában. Azokra, 

akik a múlt században 
időről időre szenvedték 
meg annak az ideológiá-
nak túlkapásait, amelyet 
csak a legdurvább dikta-
túrával lehetett fenntar-
tani. Kirakatperek, rabló 
kisajátítások, megalázó 
kitelepítések, gyilkos-
ságok, Ukrajnában ki-
éheztetett, halálra ítélt 
milliók, GULÁG mun-
katáborokban rabszolgá-
vá tett ártatlanok, gyalá-
zatos visszaélések bújtak 
meg a „legfőbb érték az 
ember” hazug szlogenje 
mögött. Az ellene fellá-

zadtakat, az 56-os szabadságharcot pedig könyörtelenül 
eltiporták. Jóllehet, mindez a kádári puha diktatúra alatt 
szinte feledésbe merült, mert az ember könnyen felejt (fő-
leg, ha nem közvetlenül rajta csattant az ostor), ám azok 
a családok, akiket mindez halálosan komolyan érintett, 
máig viselik a testi - lelki megpróbáltatások gyötrelmét. 

A megemlékezés után az Egyesületi Taggyűlésen tiszt-
újítás volt az elsőrendű program. Megvitattuk az egye-
sület jelenlegi állapotát, azt, hogy tizenöt év szaladt el 

felettünk, az alapítók többsége megöregedett, a fiatalabb 
generáció végsőkig leterhelt, már régen újításra volna 
szükség. Beláttuk, a fiatalok nem tolonganak azért, hogy 
egyesületbe tömörüljenek és olyan célokért áldozzanak az 
idejükből, amelyek feltehetőleg nem is kötik le a figyelmü-
ket. Úgy döntött gyakorlati szempont alapján a taggyűlés, 
hogy marad a meglévő vezetőség Révész Gyöngyi, Durkó 
Éva és Gazdag György személyében. Tekintve, hogy még 
mindig jómagam tudok a legtöbb időt szánni az egyesület 
összetartására, a feladataink megszervezésére, elvégzésé-
re s az egyre szigorúbb és kiterjedtebb adminisztrációra, 
marad minden a régiben. 

28-án értesített bennünket és gratulált a TESCO prog-
ramszervező csapata, hogy befogadták a FELSŐPA-
KONYI TÖRTÉNETI TANÖSVÉNY érdekében beadott 
pályázatunkat. Továbbá arról tájékoztattak: ha nyerni 
akarunk, akkor reklámozzuk magunkat a TESCO vá-
sárlói körében, hogy szavazzanak minél többen ránk! 
Tehát, most jön még csak a neheze, amelynek megol-
dásához minden felsőpakonyi lakos segítségét kérjük! 

Durkó Éva - FJE

KEDVES LAKÓTÁRSAINK!

KÉRJÜK, MÁRCIUS 8-tól - ha a TESCO Áruházlánc 
valamelyikében vásárolnak -, KERESSÉK A KÖ-
VETKEZŐ SZLOGEN ALATT FUTÓ HIRDETÉSE-
KET: „ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK!”PROGRAM.  
A szavazási lehetőség ÁPRILIS 4 –ig tart. 
Beszéljék rá ismerőseiket, barátaikat is, hiszen 
ha ők is szavaznak, már nyerők lehetünk!
Segítsék szavazatukkal a Felsőpakonyi Történeti 
Tanösvény létrehozását!

Köszönjük! 











Április 11-én 17.30 órakor a Sza-
bó Magda Könyvtár és Közössé-
gi Ház nagytermében a magyar 
költészet napján a közelmúltban 
elhunyt Varga Imre Lajosra em-
lékezünk. Az Irodalom és zene 
című sorozatunk következő 

rendezvényén az Ő alkotásainak remekeit hallhatják tiszte-
lői. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Április 28-án 17 órakor a Herman Ottó Általános Iskola tor-
natermében a Tánc Világnapja alkalmából bemutatkoznak a 
helyi tánccsoportok. Várjuk a tánckedvelő közönséget!

Filák Lászlóné

Könyvtári programajánló

Darumadár Nyugdíjas 
Klub beszámolója

Február 9-én a klub elmaradt, az Ope-
rett bérletesek a „Csárdáskirálynő” 
c. darabot nézték meg. Többségük 
nem először láthatta, azonban most 
is fergeteges előadás volt és nagyon 
élvezetes.
Február 16-án délelőtt a Turay Ida 
színház bérletesei „Abigél titkai” c. 
előadáson vettek részt, amely nagyon 
kedves színdarab volt. Délután ének-
kari próba, majd klubnap volt, ahol 
már Lőrentei Erzsike klubvezetőnk 
is lábadozva (a műtétje után) eljött 
közénk és az elkövetkező programokat 
ismertette. Ezen a napon Aranka és 
Julianna névnapot is ünnepeltünk. 
Jankóné Aranka és Rozgonyi Julika 
finom sütikkel (sós, szezámmagos, 
almáspités, zserbós, tüzesvizes, bo-
rocskás), meglepetésekkel készül-
tek a klubtagok megvendégelésére.  
A klubnap vidám, beszélgetős ün-
neppé kerekedett. Az énekkarosok 
az ünnepelteknek elénekelték kedvenc 
dalaikat.
Február 20-tól 23-ig 6 fő klubtársunk 
pihent és fürdőzött Egerben az „Er-
zsébet program” jóvoltából.
Február 22-én Brúderné Erzsike 
énekkarosunkat, klubtagunkat vég-
ső búcsújára, utolsó útjára sokan el-
kísérték klubtársaink közül. Sajnos 
most nem volt autóbusz biztosítva, 
amivel a távollévő temetőbe könnyeb-
ben elmehettek volna azok a bará-
tok, énekkarosok, klubtagok, akiknek 
nincs kocsijuk. 
Február 23-án 15 órakor vezetőségi 

ülést, 17 órakor énekkari próbát tar-
tottunk, ahol Nagyné Marika átadta 
az énekkar vezetését Ujjné Piroskának. 
Lőrentei Erzsike vezetőnk virágcso-
korral köszönte meg Nagyné Mariká-
nak hosszú évek áldozatos munkáját. 
Beteglátogató pozícióját Somogyiné 
Teca vette át Nagyné Marikától.
Januárban beszámoltam egy „fiatal-
ember” belépéséről, azonban a nevét 
nem írtam meg. ELNÉZÉST kérek! 
Az új klubtagunkat Nyitrai Róbertnek 
hívják.
Március 2-án énekkari próba, klub-
nap volt. Lőrentei Erzsike a március 
3-i Durkó Éva festőművészünk ki-
állítására invitálta a tagságot, vala-
mint a többi, márciusi programról 
tájékoztatta a megjelenteket. Arany 
János születésének 200. évfordulója 
alkalmából Lovász Erzsike versrész-
letet olvasott fel a „Családi kör”-ből, 
majd a „Mindenki” című (Oscar-díjat 
elnyert) rövidfilmről beszélgettünk a 
megjelent tagsággal. Mi is örülünk  
a magyar film sikerének!
Egyre langyosodik a levegő, kiengedett 
már a föld fagya is. Fokozatosan kezd-
jük a metszést, lemosó permetezéseket 
a kertjeinkben. A szép pázsitokat szel-
lőztető kapirgálással kényeztessük, és 
élvezzük a nap melegítő sugarait, de 
azért a mellényeket még ne dobjuk le, 
nehogy most legyünk náthásak!
Mindnekinek jó munkát kívánok!

Kovácsné Németh Ilona 

Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek 
adója 1%-át juttathatja. 
Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány 
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 
65500116-30032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)
 
Egyenlő Esélyt Közalapítvány 
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 
65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)
 
Felsőpakony KSE 
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 
6550011611003430
 
Felsőpakony Jövőjéért Egyesület 
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám:
65500116-30036955-53000007
 
Felsőpakonyi Darumadár 
Nyugdíjas Egyesület 
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 
65500116-30039294-53000015
 
Felsőpakony Polgárőr Egyesület 
Szomszédok Egymásért Mozgalom 
Adószám: 18028111-1-13
Számlaszám: 
65500116-31003085-53000004
 
Magyar Katolikus Egyház
Technikai szám: 0011
 
Magyarországi Református Egyház
Technikai szám: 0066



Megemlékezés Kodály Zoltán 
halálának 50. évfordulója alkalmából

Ebben az évben kerek 
évfordulókat ünneplünk. 
Tartalmas, szép összeállí-
tással lepett meg minket 
a könyvtár és a Kodály 
Zoltán Zeneiskola Felső-

pakonyi Tagozata március 10-én.
Az énekkar és a zeneiskola tanulói Kodály Zoltán 
zsenialitását igazolták hangjuk és hangszereik előa-
dásában, egy filmvetítés segítségével.

Felcsendült egy-egy népdal, közben a filmkockákon a 
művész életének jelentős állomásait láthattuk. Fiatal 
résztvevőinknek is élmény lehetett így a műsor, az 
idősebb korosztály emlékeiben pedig felrémlett a 
régi énekórák hangulata, amikor Kodály gyűjtéséből 
énekeltünk kánonokat, vagy kézjelekkel szolmizáltunk. 
A „Kodály módszer”-ből már mi is kaptunk ízelítőt, 
mely elhalványodott talán az évek múltával, de ma 
este visszatért Polgár Aranka és Tóth István segítsé-
gével. Régi gyermek- és ifjúsági kórusainkat idézték 
fel napjaink általános iskolásai és ez olyan szívderítő 
csoda volt, amiért igazán hálásak vagyunk!

Közben a filmvetítésen feltűnt Bartók Béla alakja. 
Az ő szakmai és emberi barátságuk meghatározta 
az elkövetkező évtizedek népzenei kutatásának je-
lentőségét. Bartók elment, idegenben halt meg, de 
ő maradt és az emberpróbáló években is dolgozott, 

ahogy lehetett. Eszembe jut a róla szóló anekdota: 
nem írt új magyar himnuszt a hatalom kérésére! „Jó 
nekünk a régi is!” - Ezzel utasította el a kérést. Em-
bersége, tehetsége előtt nem mert megtorlással élni 
az a hatalom!

Kis unokám a róla elnevezett általánosba járt Budán. 
Délutánonként, ha mentem érte, gyakran láttam vi-
dám, ázsiai arcocskákat, ahogy el-elrohantak a lépcső-
fordulóban. Japán gyermekek voltak, akiken nálunk 
próbálták ki a Kodály-módszer hatékonyságát. Ezt a 
kedves emléket is felidézte a mai este.

Köszönjük azok munkáját, akik így összeállították a 
megemlékezést. Ez az egy órás műsor így volt teljes, 
így adott maradandó élményt nekünk.

Az utolsó filmkockákon a művész által feldolgozott 
híres „kállai kettős” táncosai perdültek elénk egy 
régi kecskeméti fellépés alkalmával - már színes fel-
vételről. A „nem vagyok én senkinek sem adósa, 
adósa…” dallamára úgy éreztem, hogy Kodály Zoltán 
bölcs, megértő, megbocsátó mosolyával néz ki ránk 
a táncos forgatagból. 
„Eb fél, kutya fél” - hunyorít ránk cinikusan, és mi 
nem is félünk ám semmitől, amíg ennyi szépséget, 
értéket mondhatunk magunknak!

Cseh Rózsa 


