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Köztünk éltek

Isten szolgája, Hasznos Apollónia CJ
Ki Hasznos Apollónia, a sződiek „Nővérkéje”, és mit jelent a neve mögött olvasható kétbetűs rövidítés? A Sződön eltöltött közel másfél évtizeden kívül általunk kevéssé ismert életéről, sorsáról
kérdeztük a 85 éves szerzetesnővért.
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A rendtársai által csak Pollikának hívott Apollónia nővér 1926-ban született Szolnokon. Nagyon jómódú, száz
hold földön gazdálkodó, Besenyszögtől
(Jász-NagykunSzolnok megye) kilenc kilométerre, alföldi tanyán élő katolikus családból származik. Ő is
– csak úgy mint testvérei és a
hasonlóan a nagyobb településektől távolabb élő kortársai
– a szülői háztól több kilométerré lévő elemi iskolába nap
mint nap gyalog tette meg az
utat. Saját és öt testvérének élete tragikus fordulatot vett, amikor 9 éves korában szüleit egymás után, rövid idő alatt elveszítette. Először – másfél évvel húga születését követően, a
gyermekágyon szerzett betegség következtében – édesanyja hunyt el, majd tragikus hirtelenséggel elveszítették édesapjukat is. Ezt követően az árvaságra jutott testvérek a közeli anyai nagyszülők majorjába kerültek. Nagyszülei hat saját gyermekük után még az árván maradt öt unokát is szerencsésen felnevelték. A négy
polgárit már Szolnokon végezte, majd felvették a nagyváradi
tanítóképzőbe. Itt két évig tanul, majd amikor a politika Erdélyt ismét Romániához csatol-

ta, a bizonyítvány kiadása után
visszakerül Szolnokra. Ezután
– más lehetőség híján – katolikusként egy évet a kecskeméti
református tanítóképzőbe jár,
majd következik még két év a
városi angolkisasszonyoknál.
Mivel nem volt kollégiumi szállása, csak úgy tudta fenntartani magát, hogy a tanulás mellett
„Nyilas Misi módjára” a városban egy fiatal gimnazista lányt
tanított. Ezen kívül, hogy keressen még valamicskét, kézi
kézimunkázott is: gyerekcipőket
ikor az ötödik évhorgolt. Amikor
zdte, már bekölfolyamot kezdte,
eljes ellátást nyújtözhetett a teljes
tó kollégiumba.
mba. Ezután is
folytatta a korrepetálást, de a diákok
kok már
bejártak hozzá.
zzá. A
képesítő megszeregszerzése után, 1948ban lép be apácának a Ward
Mária által alapított Angolgolkisasszonyok
ok
rendjébe (CJ =

Congregatio
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zt
Jesu). Ezt

követően kétt
évig a városii
gimnázium-itban volt hitoktató, majdd következett a szerzetesrendek
ltadiktatúra általi 1950-es feloszlatása. Ekerül
kor visszakerül
ba, Szolszülővárosába,
nokra. Mivell tanári diplomával nem akart elmenni
k, inkább viszutcaseprőnek,

szament nevelőnőnek Kecskemétre egy háromgyermekes, jómódú családhoz. Innen
1952-ben a 18 kilométerre lévő
Nyárlőrincre került hitoktatónak. A legsötétebb Rákosi-korszak közepén – mivel egy gyermeket sem mertek a megfélemlített szülők hittanra beíratni –, elvették hitoktatási engedélyét. Itt találkozott a későbbi sződi plébánossal, Antal Józseffel, akivel húsz évet töltöttek az egyházk
egyházközségben,
majd inne
innen kerültek
át 19711971-ben Sződre. Az akkor már
nagybet
nagybeteg Delia
plébáno
plébános mellett
Antal Józsefen
(Iszk
(Iszkáz, 1912.
januá
január 25. –
Göd
Göd, 1999. január 9.) kívül
senk
senki sem vállalta a plébánia
veze
vezetését. (Delia Is
István 66 éves
koráb
korában, 1971.
októb
október 23-án
hunyt el.) Hasznos Apollónia
1971–1984
köz
között a sződi egyházközsé
zség „mindenese”,
az
azaz hitokta
tató, sekresty
tyés, kántor,
eeg yházközzségi jegyzző, házvezetőnő, párbér-beszedő vo
volt egy személyben
mélyben. Bizonyára sokan emlékez-

nek Trabantjára, no meg a sárga Babettára… Sok minden
készült az egyházközségben
az itt töltött éveik alatt. 1971ben megerősítették a templomszentélyt, 1973-ban felújították
a templom tetőszerkezetét, renoválták a homlokzatot. 1974ben kicserélték a templom és a
torony ablakait, fűthetővé tették a templomi padokat. 1975ben történt meg az orgona villamosítása. 1977-től lettek vezérléssel ellátva a harangok. E
sorok írója 1976-ban, első osztályos tanulóként, a hittanórán,
a templomtorony alatti előtérben, a Szokol rádiót tartva és
azon a pontos időt hallgatva
látta még, ahogy a nővérke delet harangoz. 1978-ban történt
meg a plébánia tetőszerkezetének, 1979-ben pedig az ablakainak a cseréje, 1980-ban zajlott
az előző külső renoválás. Az
atyával 1984-ig laktak Sződön,
majd a fiatal Gedeon József érkezett a plébánia élére. Életük
ezután Alsógödön, a Fürst Sándor (ma Vasvári Pál) utcában
folytatódott. Itt halt 1999-ben
Antal esperes úr, majd Apollónia nővér az örökségéből vett
házat eladta, és a befolyt pénzzel unokahúgait támogatta. Ezután immár ismét szerzetesnővérként újra Kecskemétre, a
rendházba került, majd néhány
éve a zugligeti rendházban éli
mindennapjait. 2008-ban Dr.
Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsektől elismerő díjat vehetett át a Kecskeméti Főplébániához tartozó Szent Miklós
Lelkészség temploma és közössége anyagi és lelki szolgálatáért.
Isten éltesse sokáig!
Volentics Gyula
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A szerkesztőbizottság a kéziratok rövidítésének jogát fenntartja! A szerkesztőség a magánjellegű közleményekért, tördelési,
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