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I.

A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1 . A j avaslatot benyúj tó ( személy/in tézmény l szerv ezetJ v á|l alkozás) neve :

S zö l lő siné Panyik lda nyugalm azott tagóv oda-v ezető

2. A javas|atot benyújtó személy vagy a kagcsolattartó személy adatai:

Név: Pappné Hajdu Katalin
Levelezési cim 2364, ócsa Dózsa Gy. u. l9.
Telefonszám: 0620 326-3325
E-mail cím : pappne.haj du.katalin@opke. ocsaportal.hu

II.

A NEMZEfl ÉnrÉx ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése Dr. Békési Panyik Andor Nt lelkész életmű
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kateeóriák szerinti besorolása

o agrár- és élelmiszergazdaság n egészség és életmód n épített környezet
n ipari és műszaki megoldások Xn kulturális örökség n sport
n természeti kömyezet D turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetoségének helye: 2364. ócsa Dr. Békési Panyik Andor utca

4. Ertéktár megnevezése' amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
Xn települési n tájegységi nX megyei D külhoni

magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Dr. Békési Panyik Andor é|etmű

l9l0' február 10-én szúletett ócsan a Kálvin utcában, hétgyermekes parasá szülok második
gyermeke.



Erettségi után a Budapesti Református Teológiai Akadémiára kenilt. Még ifiú teológusként
elkezdte kiilföldi egyetemek teológiai karának látogatását. A franciaországi Montpellierben a

hugenottiák szellemét' Bonnban a német teológiai alaposságot, végül hat évig az amerikai
Princetoni Egyetemen a biblikus mélyalapozasú gyakorlati kegyességet szívja magába.

Egyetlen teológusunk akinek mind az ó- mind azŰjszövetségi tudományokból legmagasabb
nemzetkozi tudományos fokozata van. Az oszövetség doktoraként olvasta a héber bibliát.

Két ízben, 1949-ben és 1956-ban elhurcolták.1956. november közepén Ravasz Lász|ő püspök
ur kezdeményezésére létrejött Budapesten a Református Megújulási Mozgalom. '' Kik
vagyunk és mit akarunk'' című körlevelet szövegezték meg, melynek szerkesáője Dr. Békési
Panyik Andor nt Úr volt. En a körlevelet több mint 900 egyhánkozség presbitériumának

elküldték. " Azt akarjuk' hogy az egyhén hű maradjon Uráútoz. Isten igéjét tisztén
hirdesse.'....A hatóságok eá nem vették jó néven és hat lelkészt köztük Dr. Békési Andort is
őrizetbe vették. A lelkészek szabadon bocsájtásában fontos szerepet játszott a Budapestre

érke ző nyu gati e gyhazi szemé lyek kö zbenj arása.

Az események következményeként ócsa lelkésze a hatóság szemében nem volt megbízható,
így |976.ig kellett várnia' hogy útlevelet kapjon. Sokráig a falut sem hagyhatta el, cikkei nem
jelenhettek meg. Álhatatos tiirelem kellett ezek elviseléséhez. Alázatos és szerény élete nem
ismert félelmet és megIorpanást.

A|éuata és kitartása eredményeképpen Dr. Békési Panyik Andor nagytisáeletű ur, 1978.ban
Amszterdamban, 1982-ben Genfben, 1986-ban pedig Debrecenben képviselhette Református
Egyházunka' a Kálvin kongresszuson.

1989 marcius 1.én visszaadta nemes lelkét teremtőjének.

ócsan a Református Műemléktemplom előtti utcát róla neveáék el.

1 99 1.ben Őcsa díszp olgáráv áavatták.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Egyetlen teológusunk akinek mind az ó- mind azÚjszovetségi tudomanyokból legmagasabb
nemzetközi tudomanyos fokozata van. Az 1956. Református Megújulrisi Mozgalomban a ''
Kik vagyunk és mit akarunk'' című körlevél szerkesnője Dr. Békési Panyik Andor volt. Eá a
körlevelet több mint 900 egyhazkozség presbitériumának elktildték. ,, A^ akarjuk' hogy az
egyhaz hű maradjon Urához. Isten igéjét tiszLín hirdesse.''.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt
honlapok, multimédiás források)

D aftlzsi Jrínos helytörténé sz j e gy zetei

Tóth Péter Domonkos prépost leíriása

id. Piróth István újságcikke

Internet

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

z

megjelenító források listája (bibliográfia,



III.

MELLEKLETEK
1. Az értéktarba felvételre javasolt nemzeti érték fenyképe vagy audiovizuális-
dokumentációja

Interneten

2. A való megfelelést valószín|lsítő dokumentumok,
támogatő és ajánló levelek
Polgrírmesteri tiímogató levél

3. A javaslathoz csatolt saját készítésri fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
ho zzáj áru|ő nyi l atko zat

Képek az internetről!


