Vendégségben Révben

Te s t vértelepülésünk ö n ,
minden
év júniusában
megtartják a falunappal
egybekötött
só-vám
ünnepet. Arról emlékeznek meg, hogy a Kôrösön érkezô sóés fa szállítmányoktól vámot szedtek.
A révi polgármester meghívására,
idén is kilátogattunk a településen rendezett falunapra, ahol
népviseletbe öltözött felvonulás,
néptáncos csoportok és egyéb
kulturális programok szórakoztatták az odaérkezôket.
Lehetôségünk volt arra, hogy
ellátogassunk a falu mellett található Zichy cseppkôbarlangba,
ami az égbetörô hatalmas sziklák
mellett a másik leglátványosabb
természeti csoda a révi szorosban. Felejthetetlen látványt nyújtott a barlangból eredô patak vízesése.

Megnéztük Tündérvár romjait, majd megcsodáltuk a Sebes-Kôrös hegyekkel övezett
folyamát is.
A településen ôsidôk óta foglalkoznak fazekassággal. Az itt
készült edények különlegessége, hogy fehérek maradnak a
kiégetés után is, mivel a világon szinte csak itt található
meg ez a fehér agyag.
A falunap keretén belül gulyásfôzô versenyt rendeztek,
amit Leiner Zoltán fôszakácsunk vezényletével meg is
nyert településünk
csapata.
Hazaindulás elôtt
átadtuk az
ottani polgármesternek és alpolgármest e r n e k
Felsôpakony ajándékait, többek között Kalasné Eszter festményét, amit ígéretük
szerint, kihelyeznek az ottani hivatalba.
Reméljük, szeptemberben ôk is hasonlóan jól érzik majd
magukat nálunk.
Gazdag György

Felsôpakony Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
2010. augusztus 19-én 18.00-ra a
Petôfi téren az
Államalapítás,
Szent István és az Új Kenyér
ünnepe alkalmából megrendezésre
kerülô községi ünnepségre.

A gora
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A Felsôpakonyi Önkéntes Tûzoltó és Katasztrófa-elhárítási
Egyesület több településnek is segített a megáradt folyók
mentén.
A májusi és júniusi szélsôséges idôjárás következtében áradásokról, térdig
vízben álló településekrôl szóltak
a híradók. Katonák, rendôrök, tûzoltók és civilek
segítettek a rászorulókon, munkálkodtak a gátakon
és tartották a reményt a reményvesztettekben.
Büszkén tekinthetünk a községünkben mûködô
Önkéntes Tûzoltóságra, akik mindannyiunk helyett
és nevében siettek
Borsod-AbaújZemplén megyébe, hogy a megáradt
Hernád
mentén fekvô Hernádcécén megerôsítsék a gátat.
Ezt követôen Gibárt községben segédkeztek, de az alacsonyabban fekvô területekrôl a víz szivattyúzása szélmalomharcnak bizonyult.
Segítséget nyújtani elutaztak még Vizsolyba is, ahol a szivattyúzásnál segédkeztek.
Kiemelten büszkék vagyunk Radics Péter, Kucsera Krisztián, Berta Attila és Tamási Péter önzetlen munkásságára és arra, hogy jó kapcsolatot építettek ki az árvízsújtott területek lakóival, így növelték községünk ismeretségét és hírnevét is.
Az Önkéntes Tûzoltóság külön köszönetet szeretne nyilvánítani Szabó Zoltánnak, aki további leendô munkájukhoz forgalomelterelô kúpokat adományozott.
Gazdag Nikolett

Felsôpakony Község
Önkormányzatának tájékoztató lapja
Szerkesztô bizottság:
Borosné Radics Mariann (biz. vez.)
Gazdag Nikolett
Józsa Anett
Kalas Béláné
Szabó József
Horváth Károly
Kun Attila
Szerkesztôség címe:
2363 Felsôpakony, Rákózci F. u. 41.
E-Mail: felsopakonyi.agora@gmail.com
Tel./Fax: 06 29 317 466
Felelôs kiadó:
Pressman Nyomdaipari Bt., Dabas
Felelôs vezetô: Bálint Ferenc – ügyvezetô igazgató
Példányszám: 1200 db

Következô
lapzárta:
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A Képviselô Testület határozata alapján megváltozott és kibôvült az Agora szerkesztôbizottsága.
Sok sikert és kitartó munkát kívánunk Borosné
Radics Mariannak, Józsa Anettnek, Kalas Bélánénak, Kun Attilának, Horváth Károlynak, Szabó Józsefnek és Gazdag Nikolettnek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Varga Imrének, Kiszl Ivettnek és Potyondi Istvánnénak eddigi lelkiismeretes munkájáért.
Gazdag György – Kulturális Bizottság elnöke

Tisztelt Agorát Olvasó Lakótársaink!
Az új szerkesztôbizottság üdvözli Önöket és reméli,
hogy újságunk megváltozott szerkezete nem okoz csalódást senkinek sem. A szerkesztôbizottság - a megadott keretek figyelembevételével - a legjobbat és legszebbet szeretné Önöknek nyújtani.
Szerkesztôbizottság
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Polgármesteri tájékoztató!
Táboroznak gyerekeink:
● Június 21-25 között 20 Felsôpakonyi gyerek részére
napközis tábort szerveztünk a kistérségi családsegítô és gyermekjóléti szolgálattal.
● Június 29-július 5 között Révfülöpön a Baji József
Gyermeküdülôben 24 felsôpakonyi általános iskolás gyerek és
2 fô pedagógus kísérôvel nyaralt.
● Június 20-30 között 20-20 felsôzsolcai és edelényi gyerek táborozott községünkben, és Ócsán a Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház szervezésében
A táborokat önkormányzatunk anyagilag is támogatta.

Pályázatok:
● Önkormányzatunk 2009-ben elbírált pályázaton,
melynek címe Együtt a Település Tisztaságáért 2.7millió forintot nyert, melyet az elmúlt napokban utaltak az önkormányzat számlájára.
● Június 30-án benyújtottuk pályázatunkat a Herman Ottó
Általános Iskola épületenergetikai-, és fûtéskorszerûsítésre. A
pályázati összköltség 49.081.690 Ft, melybôl a megpályázott
összeg a (bekerülési érték 75%-a), 36.811.229 Ft.

Egyéb események:
● Június 18-án a Turizmus Zrt és az Üdülési Csekk támogatásával 1 napos forgatást tartottunk településünkön, melybôl
egy órás film készül. Bemutatjuk településünk kulturális, idegenforgalmi és turisztikai adottságait. A film elkészültét követôen a televízióban kerül bemutatásra, melynek idôpontjáról
a késôbbiekben tájékoztatást adok.
● Közép-Magyarországi Regionális Közlekedésszervezési Iroda megküldte a jövô évi MÁV menetrend tervezetét
melyet a könyvtárban, és Felsôpakony honlapján lehet megtekinteni és várjuk a lakosság ötleteit, javaslatait a tervezettel
kapcsolatban. Ôsszel lakossági tájékoztatót tervezünk a Regionális Iroda képviselôinek bevonásával. Kérjük a jelenlegi vasúti közlekedéssel és a tervezettel kapcsolatban észrevételeik
eljuttatását önkormányzatunkhoz.
Matusekné Dimov Éva - polgármester

Szelektív szemétgyûjtô – újratöltve
Az ASA Magyarország Kft. azzal a panasszal fordult a
Felsôpakonyi Polgármesteri Hivatalhoz, hogy nagyon szemetes a szelektív hulladékgyûjtô szigetek környéke. Ez korábban
nem fordult elô, ezért abban kérik az önkormányzat segítségét, hogy a korábban
megszokott
rend
helyreálljon.
Jelen esetben a panasz nem azért érkezett, mert mûanyag
palackok hevertek a
szelektív
hulladékgyûjtô körül, hanem –
mint a csatolt kép mutatja – sitt, használt
ruha és egyéb háztartási hulladék. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a
szelektív hulladékgyûjtôkbe kizárólag a gyûjtôedényeken feltüntetett anyagok kerüljenek, valamint a hulladékgyûjtô szigetek körül ne helyezzenek el szemetet.
Borosné Radics Mariann

MATUSEKNÉ DIMOV ÉVA
FÜGGETLEN POLGÁRMESTER
Elérhetôség
Felsôpakony Község Polgármesteri Hivatal
2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor utca 9.
E-Mail: matusek.eva@felsopakony.hu
Tel: 06/29 317-131
Tel/fax: 06/29 317-285
Mobil: 06/20 929-9707
Fogadó óra:
Minden hónap elsô szerda: 16-20 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal
(Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.)
Idôpont egyeztetés: 06-29-317-131-es telefonszámon

Kezdôdik a parlagfû szezon
A parlagfû sokaknak okoz kellemetlen allergiás
tüneteket, elcsúfítja környezetünket
A parlagfû elleni védekezést törvény teszi kötelezôvé. A
jogszabály 20.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedô pénzbírsággal rendeli el büntetni azt az ingatlan tulajdonost, aki nem védekezik a parlagfû ellen. De azt gondolom, sokan nem csak
ezért gondozzák kertjüket, udvarukat s az ingatlanukhoz tartozó közterületet.
A településünkre érkezô
idegenek is megjegyzik,
milyen igényes a környezetre a lakosság, szép látványt nyújtanak a gondozott, füves-virágos utcák,
ingatlanok. Egyre kevesebb
az elhanyagolt ház, kert, utcafront.
Az elmúlt évben önkormányzatunk is - sikeres pályázatnak köszönhetôen sok-sok díszfát ültetett a lakosság segítségével a közterületekre.
Az önkormányzat képviselô-testületének rendeletei kötelezôvé teszik az ingatlanok
elôtti járdaszakasz, vízelvezetô árkok lakosság általi karbantartását, gyomtalanítását, a közterületre, járdára kihajló növények lemetszését, és tiltja a közterületek rendeltetéstôl eltérô
célra szolgáló engedély nélküli használatát.
A tapasztalatok szerint a lakosság legnagyobb része be is
tartja ezeket a rendelkezéseket, vagy csupán igényes a környezetére, egyre kevesebben vannak, akik nem, és az ingatlanuk
elôtt idôtlen idôk óta csúfoskodik a begyomosodott farakás,
sóderkupac. Az önkormányzat idén is a mezôôrök segítségével méri fel az ilyen ingatlanokat s tulajdonosaik ellen eljárást
kezdeményez.
Ezért kérünk mindenkit, hogy a tiszta, egészséges lakókörnyezetünk érdekében is tartsák szem elôtt a fenti rendelkezéseket.
Legyünk büszkék az ápolt, szépülô, virágos kis községünkre!
Kronvalter Emília
Polgármesteri Hivatal
2010. június-július Felsôpakony
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Miért kellett új polgárôrség? Mit csinál a Polgárôr Egylet?
Interjú dr. Szántó Józseffel, nyugalmazott
rendôr alezredessel, a szervezet vezetôjével
– Mit kell tudni a Pakonyi Polgárôr Egylet Szomszédok Egymásért Mozgalom nevû civil szervezetrôl?
– Elôször is, szervezetünk nevében üdvözlöm az Agora
olvasóit. A Polgárôr Egylet ma már Felsôpakony egyik legnagyobb civil szervezete, holott még egy év sem telt el a
megalakulásunk óta. Közel ötven aktív tagunk van már,
akik idejük egy részét arra áldozzák,
hogy éjszakánként ôrizzék az itt élôk
nyugalmát, biztonságát, értékeit. Bár
tavaly július 30-án alakultunk, a jogi
bejegyzési hercehurcák miatt csak
idén januárban kezdhettük meg a
tényleges ôrszolgálatot. Akkor 21-en
voltunk. Március elsejétôl már nem
volt olyan éjszaka, amikor ne lettek
volna szolgálatban legalább ketten.
Mostanság már hétvégenként három
polgárôr vigyázza a rendet sötétedés
után.
– Került egy autójuk is.
– Erre jó ideig reményünk sem
volt, hiszen elhatározott szándékunk
volt, hogy kezdettôl fogva önfenntartók leszünk, azaz nem kértünk és
nem is kérünk az önkormányzattól
anyagi támogatást a mûködéshez.
– … Miért nem? Máshol is nagy
pénzekkel támogatják a polgárôröket.
– Ahogy azt alelnökünk, Kempf
Károly Ignác már többször nagyon jól elmondta: „A polgárôrség nem önkormányzati rendôrség. Nevébôl is adódik, hogy ez egy polgári önszervezôdô, önvédelmi egyesület. A polgárok szervezik önmagukat értékeik védelmére.
Ha az itt élôk úgy vélik, hogy szükség van rá, akkor áldoznak is rá, és akkor képes önfenntartóvá lenni.” Ha a faluban nem lett volna rá igény, azt is tudomásul vettük volna.
De mint kiderült: van. Egyre többen jelentkeztek, s voltak,
akik nem csak beléptek, hanem támogatást is adtak, adnak
az egyesületnek. Elveinkkel ellentétes lenne, ha az önkormányzati támogatást várva nem csinálnánk semmit…
– Térjünk vissza mutatós autójukra.
– Valóban mutatós. Szóval, kezdetben autós tagjaink a
saját autójukat fölmatricázva járôröztek éjszakánként az utcákon, vállalva ennek minden költségét és veszélyét. Ezt
látva Bodzán Lajos, a falunk rendôr körzeti megbízottja támogatók után nézett. Az ô közbenjárásnak, illetve inkább
ajánlásának köszönhetôen talált ránk Kópis András, a Police-Kop Kft tulajdonosa. Ô vette meg számunka márciusban az autót.
– Ez mégis hogy zajlott? Bodzán Lajos odament Kópis Andráshoz, és kért az önök számára egy járôrautót?
– Természetesen nem. A rendôrünk munkájából adódóan
többször is találkozott Gyálon Kópis Andrással, és persze
sok szépet és jót mondott rólunk. A beszélgetésük során kiderült, hogy a legnagyobb gondot az jelenti számunkra,
hogy nincs saját járôrautónk. Erre András gondolt egy nagyot, és kérte, hogy találkozhasson a vezetôséggel. Miután
megismerte és megkedvelte a polgárôr egylet tagjait, fölajánlotta támogatását. A fölmatricázott járôrautó mellett
Felsôpakony 2010. június-július

kaptunk tôle tíz rádió adóvevôt is. Közben persze több
felsôpakonyi vállalkozó is csatlakozott hozzánk, tagként és
támogatóként is. Ezúton is köszönetet mondunk mindegyikôjüknek. Szerintem sikertörténetté tették a polgárôr
egyletet.
– Azt állítja, hogy sikertörténet. Kétségtelenül sokan
dicsérik Önöket, de vannak jó néhányan, akik nem értik, hogy egyáltalán miért alakultak! Hiszen több mint
egy évtizede mûködik a Faluvédô Egyesület!
– Mikor látta ôket kint az utcán
járôrözni utoljára? Ön szerint hányan vannak?
– Ha önök szerint ôk kevesen
vannak, akkor miért nem léptek
be oda, miért kellett egy új egyesületet létrehozni?
– Rendôrtiszt vagyok, ráadásul
jogvégzett. Minden tiszteletem a faluvédôké, de a felôlük hallott hírek
miatt döntöttünk inkább új egyesület alakítása mellett.
– Milyen hírek?
– Nem akarok belemenni mások
dolgaiba!
– De hát erre hivatkozott az
imént!
– Nos, úgy tudjuk, jelenleg is
többszázezres APEH inkasszó van a
számlájukon egy visszavett támogatás miatt. Ráadásul többen panaszolták, hogy nem tudnak belépni
oda, vagy ha be is lépnek, akkor
sem történik semmi. De leginkább
elvi különbség van közöttünk. Ôk,
mint elmondták, mindenképpen számítanak önkormányzati
pénzre a mûködéshez, például benzinre. Mi ettôl teljesen
elzárkózunk. Nem szeretnénk, hogy csak akkor mehessünk
ki járôrözni, ha az önkormányzat pénzt ad. De én azt kérem, hogy mindezekrôl inkább kérdezze meg a Faluvédô
Egyesületet.
– Ha már a panaszkodásról beszélt. Volt az elmúlt évben egy nyilatkozatuk, amelyet néhányan azért
sértônek éreztek a faluvédôk közül.
– Lehet, hogy nem volt a legszerencsésebb a megfogalmazásunk, de senkit sem állt szándékunkban megsérteni!
Ráadásul közzétettünk egy közleményt, amelyben bocsánatot kértünk mindazoktól, akiket esetleg megbántottunk.
– Az eredeti kérdés továbbra is adott: miért kell két
polgárôrség egy ilyen kis faluban?
– Elmondtam néhány indokot, hogy miért döntöttünk önálló egyesület alapítása mellett. Természetesen érzékeltük,
hogy jó néhányan nem értik a kettôsséget. Ekkor többször
is leültünk tárgyalni a faluvédôkkel. Elôször csak a vezetôjükkel beszéltünk, majd elmentünk egy gyûlésükre is.
Ezeken többször is fölajánlottuk az együttmûködést, de
akár az egyesülés lehetôségét is. A baráti jobbunkat visszautasították, pedig Kempf Károly Ignác, a Polgárôr Egyletben viselt saját alelnöki posztját ajánlotta föl Szlávik Istvánnak, a Faluvédô Egyesület vezetôjének. Azaz nem kértek belôlünk, nem kértek az együttmûködésbôl sem. Mi
mást tehetnénk még? Jellemzô, hogy számos alapítónk és
azóta fölvett új tagunk is tagja volt egykor a faluvédôknek.
Mi senki elôtt nem csukjuk be a kaput, bárkit szívesen lá-
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JAVASLAT DÍSZPOLGÁRI CÍM
ADOMÁNYOZÁSÁRA
Tisztelettel kérjük Matusekné Dimov Éva polgármester asszonyt, a felsôpakonyi képviselô testület tagjait, a KOS Bizottság valamennyi tagját, hogy javaslatunkat figyelembe venni és megfontolni szíveskedjenek!
2004-ben leadott javaslatunkat megismételvén, szeretnénk, ha Felsôpakony
község díszpolgári címmel tüntetné ki BUKODI BOLDIZSÁRNÉ asszonyt, aki
a református templom létrehívása és megépítése érdekében áldozatos, kitartó és
példamutató munkát végzett éveken keresztül!
Tevékenységét a civil kezdeményezôképesség, a hit és az akarat összefonódó,
alkotó és teremtô erejének tartjuk, amely minden tiszteletet megérdemel! Személyének kiemelésével egyúttal mindazok elôtt kívánunk tisztelegni, akik munkájukkal, hozzáállásukkal, anyagi és erkölcsi szerepvállalásukkal mellette állva,
ôt segítve, vagy külön feladatokat vállalva, gyönyörû templomunkat létrehozták!
Bukodi Boldizsárné (Esztike asszony) nem csupán, mint templomalapító és
építô érdemli meg, hogy kalapot emeljünk elôtte valamennyien, de a Vöröskeresztben hosszú éveken át végzett munkája önmagában is kiérdemli a tiszteletet!
Ma, amikor betegsége és idôs kora megakadályozza ôt, hogy tevékenységét folytassa, rajtunk a sor, hogy megtegyük, ami még megtehetô!
Szerepvállalása a falu életének jobbításában nem kapcsolódott közvetlenül képzettségéhez, nem megélhetésének egy része volt, hanem önként vállalt és végzett szolgálat, amelyre
idejét és erôteljes személyiségét áldozta.
Minden valódi polgár vágya valósult meg munkájában:
hasznos és felemelô tevékenységbe tudta társait bevonni és annak eredménye a közösséget szolgálja generációk során át.
Tisztelettel:
a FELSÔPAKONY JÖVÔJÉÉRT EGYESÜLET tagjai

300 ezer forintot nyertek
a Nagycsaládosok
Nagyon jó helyre került ez az összeg,
amelyet Pest Megye Önkormányzatától
nyert pályázaton a Felsôpakonyi Lurkók
Nagycsaládos Egyesület. A sikeres pályázatot Gazdag Krisztinával és Kempf-Gyüge Szilviával együtt írtuk.
A nagycsaládos egyesület közös programokra, utazásokra nyerte ezt az összeget.
Minden bizonnyal jól hasznosul a pénz,
hiszen az elmúlt két év válsága az átlagosnál is jobban sújtotta a többgyermekes
családokat. Ezért a korábbinál kevesebb
pénz jutott kirándulásokra, közös programok szervezésére. Ez a pályázati pénz
hozzásegítheti az egyesület tagjait, hogy
ismét élménydús hónapok köszönthessenek rájuk.
Kempf Károly Ignác
– Felsôpakony alpolgármestere
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A legkisebb lurkók is sikerrel rúgják
a bôrlabdát
A június elsô szombatján Felsôpakony KSK U7-es csapata
- jutalomjáték keretében - vendégül látta a bajnok Gyált, illetve a mögöttünk negyedik helyen végzett Dabas csapatát. E
háromcsapatos torna annak örömére jöhetett létre, hogy csapatunk harmadik helyen végzett a hét éven aluliak korosztályos bajnokságában.
A torna keretén belül került sor a bajnokság eredmény hirdetésére is. A bajnok Dabasiak nyakába az aranyat, illetve a
mieink nyakába a bronzérmet akasztotta Orgován László, az
ócsai körzet Verseny Bizottságának az elnöke. Elnök úr pár
szóban mesélt az utánpótlás bajnokságról lapunknak.
– Az U7-es korosztálynál a legkisebbekrôl van szó, tíz-tizenkét csapat részvételével játsszák a bajnokságot, de torna
jelleggel bonyolítják le. A csapatok két-három mérkôzést játszanak alkalmanként, ám mire ôsszel minden csapatnál megfordulnak egy alkalommal, addigra egy csapat mindenkivel
játszott egyszer, és ezt tavasszal megismétlik, így alakul ki a
bajnokság végeredménye. Ezek a tornák kétheti sûrûséggel
kerülnek megrendezésre. A hétévesek korosztályában a
mérkôzések egyszer tizenöt percig tartanak, egy csapatban
egyszerre négy mezônyjátékos játszik, közülük egy a vészkapus, aki mezônyjátékosra érvényes szabályokkal játszik, tehát nem érhet kézzel a labdához, és hárítja az 1x2 méteres
kapura tartó lövéseket. A mérkôzések 20x30 méteres pályán
zajlanak.
Ez a torna nem a versenykiírás része, ez teljes egészében a
felsôpakonyi szervezés, amolyan jutalomjáték ez, a sikeres
szereplésért. Megérdemlik a gyerekek, és persze a szülôk felé
is egy hála, hisz rengeteg idôt, energiát és olykor anyagiakat
fordítanak rá, arról nem is beszélve, hogy hozzák-viszik autóval a gyerekeket tornáról tornára. Hangulatos kis tornák
szoktak lenni, hisz ilyenkor hatvan-nyolcvan nézô jön össze
egy-egy alkalommal, buzdítják csapatukat, gyermeküket.
A három csapatos tornán rendkívül kiélezett csaták voltak,
ez a mérkôzések eredményein is meglátszik. A torna legjobb
játékosa a gyáli Hajas Dávid, a torna gólkirálya a felsôpakonyi Fülöp Réka, aki két góllal lett a legeredményesebb. A
labdarúgó tornát ideiglenesen megbízott játékvezetôként Ignácz Attila, az U16-os csapat játékosa vezette, feladatát kifogástalanul ellátta. A nézôk a kora nyári napsütésben kiválóan
szórakoztak, a gyerkôcök az eredményhirdetés után közös
pizzázással zárták az idei fociszezont.
Eredmények:
Felsôpakony – Dabas 1:0
Felsôpakony – Gyál 1:2
Gyál – Dabas 2:0
A torna végeredménye:
1. Gyál
2. Felsôpakony
3. Dabas
– A Pakony Kupa elnevezésû torna a szülôkkel közösen
megszervezett esemény volt, az volt a célja, hogy egy kicsit
ismét együtt lehessünk, a gyerekek a bronzérem mellett örömfoci keretében jól érezhessék magukat, méltóképpen zárjuk
ezt a szezont. A gyerekeket teljesítményét ezen a tornán is
díjaztuk, és közös pizzázással búcsúztatjuk ezt a szezont. –
Mondta Fazekas Ferenc a torna szervezôje.
Kun Attila
Felsôpakony 2010. június-július

Együttmûködés a Ferencvárossal
Felsôpakony KSE elsô számú csapata a hetedik helyen zárta a bajnokságot. Második csapatunk a dobogó harmadik fokára kapaszkodott fel, kis híján az ezüstérem is meglehetett
volna. Ifjúsági csapataink felemás sikereket tudhatnak maguk
mögött. U19-es csapatunk az ötödik helyen végzett, U16-os
csapatunk a hetedik, U11-es csapatunk az utolsó elôtti kilencedik helyen, U7-es csapatunk, mely két csapattal indult,
elôbbi bronzérmet szerzett, utóbbi az utolsó helyet szerezte
meg.
Több hónapos egyeztetéseket követôen június 3-án az FTC
Üllôi úti székházába volt hivatalos a Felsôpakonyi KSE vezetôsége, és ezzel újabb mérföldkôhöz érkezett az egyesület
története. A siker ezúttal az FKSE vezetôinek, és fô támogatójának, Gáspár Jánosnak köszönhetô: egyesületünk ugyanis
együttmûködési megállapodást kötött a Ferencvárosi TC-vel.

Gáspár János, és az Ergofer Kft. neve évek óta ismerôsként
köszön vissza az FTC házatáján, hiszen a sportszeretô üzletember több szakosztálynál is segédkezik a zöld-fehéreknél,
így amikor felvetôdött, hogy az FTC utánpótlás-bázisokat szeretne kialakítani, képbe került Gáspár János és klubja, a
Felsôpakonyi KSE. A megbeszéléseket aztán tett követte, és a
két klub közötti szerzôdés megköttetett. A szerzôdés értelmében a Ferencváros szakemberekkel, szakmai útmutatással segíti a Felsôpakony munkáját, a pakonyhoz tartozó régió tehetségeinek felkutatását, azoknak Felsôpakonyra invitálását. A
felsôpakonyi fiataloknak pedig lehetôségük lesz az FTC hasonló korosztályú csapatainak edzésén megmutatni, mire is
képesek.
A szerzôdésbôl - a jelenlévôk egybehangzó véleménye szerint -, mindkét klub profitálhat a jövôben.
Nagy János

Sikerrel pályázott a Sportkör
100 ezer forintot sikerült nyernie a Felsôpakonyi Községi Sportegyesületnek Pest Megye Önkormányzat pályázatán. A pályázatot Fazekas Zsuzsa és Nagy János készítették. Szívbôl gratulálok!
A kis összegeknek is örülni kell, mondta Nagy János és
Gáspár János a pozitív döntés hallatán. Minden forintnak
megvan a helye az ifjúsági csapatainknál - mondta Nagy
János. A sikeres “pályázatíró” képviselô hozzátette: az elnyert pénzt a nyári focis sportprogramokra költi az egyesület.
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere
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tunk. Sôt, az ajánlatunk továbbra is áll a Faluvédô Egyesü– Hogyne lenne. Mondok egy példát: alelnökünket meglet elnöke és tagsága felé. Nem rajtunk múlik az együttmû- keresték a kisgyermekes szülôk, hogy éjszaka oda nem illô
dolgok történnek a bezárt játszótéren. Reggelente csikkeködés, egyesülés.
– Néhány tagjukkal kapcsolatban kifogás merült föl. ket, üvegeket, sôt használt óvszert is találtak anyukák a
Érdekes híresztelések kaptak lábra, és úgy tudjuk, eti- csúszdában. Nos, azt kérték az alpolgármester úrtól, hogy
éjszakánként ellenôrizzük a játszóteret, és küldjük el onnan
kai vizsgálat is volt önöknél.
– Ne kerteljünk, név szerint Tamás Ákos barátunkat tá- azokat, akik ilyesmiket hagynak maguk után. Kaptunk egy
madták, sôt támadják a mai napig. Tamás Ákos kérésünkre kulcsot a játszótérhez, és azóta – a szülôk kérésének megbemutatta erkölcsi bizonyítványát. A reá mondott dolgok- felelôen – éjszakánként többször is ellenôrizzük a játszótenak utána néztünk, sehol egy feljelentés, semmi egyéb, ret és a nagy csúszdát. Többször is részt vettünk a
csak néhány rosszindulatúnak tûnô pletyka. A legutóbbi, rendôrséggel és a gyáli polgárôrséggel is közös akciókban,
júniusi állománygyûlésünkön beszéltük meg mindezt, és én razziákon és elfogásokon. Ráadásul egyre több tagunk és
úgy éreztem, hogy a közel ötvenfôs tagság, egy emberként támogatónk van Ezekbôl is látszik, hogy van igény a polállt ki Tamás Ákos mellett. Természetesen, ha a bárki hibát gárôrségre.
– Az önök mûködését elkövet el a polgárôrök közül, az
lenôrzi valaki?
nem maradhat szó nélkül. Jelen
– Persze. Gazdaságilag a Felesetben azonban, semmi okunk
ügyelô Bizottságunk, illetve az
bármelyik tagunkat is megbünÁllami Számvevôszék. A poltetni vagy kizárni. Tudjuk, hogy
gárôri
mûködésünket
a
nem mindenkinek tetszik a polrendôrség felügyeli. Tagjai letgárôrség munkája, azt is tudjuk,
tünk a megyei és hamarosan az
hogy nem mindenkinek szimpaországos polgárôr szövetségnek
tikus minden tagunk, de a megis. Tôlük nem csak támogatást
támadott, megrágalmazott tagjakapunk, hanem szakmai segítséink mellett mindig is ki fogunk
get, de ellenôrzést is! Biztosítállni!
hatom a felsôpakonyiakat, hogy
– Korábban azt mondta, sinálunk mindenki tudja, hogy mi
kertörténet az önöké. Miért
a joga, kötelessége, intézkedési
is?
lehetôsége. Egyébként pedig
– Ez év elsô felében összesen
nem csak útnyilvántartást, hanem történt tíz bûncselekmény
nem szigorúan hivatalos szolgáFelsôpakonyon, emlékeim szelati naplót is vezetünk.
rint mindössze hat volt, míg
– Többször is büszkén emlí2009-ben, féléves átlagban 45
tette, hogy nem kérnek támotörtént. Azaz majdhogynem
gatást az önkormányzattól, és
egytizedére esett vissza az elköPakonyi Polgárôr Egylet
számos támogatójuk van.
vetett bûncselekmények száma!
Minden éjjel az utcán vagyunk!
Eszerint nincs is már szükséÖn szerint a rendôr körzeti meggük többre?
bízott hatékony munkája melÜgyeleti számunk, amelyen
– Dehogynem! Minden támolett, a polgárôrség szolgálata és
jól látható jelenléte nem játszott
gatás nagyon jól jön. Az önkora szolgálatban lévô polgárôröket
ebben a látványos javulásban
mányzattól ugyan pénzt nem
elérheti:
szerepet? Szerintem és sokak
kérünk, az iskolaudvar iskola
06-30-956-3748
szerint, elég jelentôs bûnmeutcai sarkában lévô lepusztult
gelôzô, bûnözôket elrettentô haépületet viszont kértük bérletbe.
Amikor Felsôpakonyon épp nincs
tása van a polgárôrség mindenReméljük, errôl júliusban japolgárôr szolgálat, hívható a gyáli
napi járôrszolgálatának.
vunkra dönt a testület. Ha meg– Hogy néz ki ez a bizonyos
központi szám, amelyen a 24 órás
kapjuk az – egyébként lebontásszolgálat?
ra ítélt – épületet, felújítjuk, és
ügyeleti iroda érhetô el.
– Este nyolc körül kezdenek a
nem csak polgárôr ügyeleti közA hívószáma: 06-29-340-333
polgárôrök. Fölveszik az autót,
pontot rendezünk ott be, hanem
az ügyeleti telefont, majd bejekialakítunk egy kmb-s irodát a
lentkeznek a gyáli ôrszolgálati
falu rendôre számára. Az épület
központba. Ezt követôen az autóval járôröznek a felsôpa- melletti, jelenleg gyomverte területet pedig rendbe tesszük,
konyi utcákon, a külterületeken, ellenôrizve a tanyákat, a és rendben tartjuk. De hogy még ennél is biztonságosabbá
honvédségi bázist, a Jónás fatelepet, a temetôt és az iparte- tegyük a falut, kamerarendszert szeretnénk kiépíteni. Az álrületeket is. A bejövô vonatokat az állomáson várják, és – lomást, a takarékszövetkezet környékét, az óvodát, az üzlefôleg a szélsô utcákon – igyekeznek hazáig követni, kísérni teket és az összes Felsôpakonyra vezetô utat – tehát a föla sötétben hazafelé tartókat. Ôrzik az utcán parkoló autókat dutakat is – megfigyelô kamerákkal akarjuk fölszerelni. Ez
– megjegyzem jobb, biztonságosabb volna, ha mindenki a újabb nagy lépést jelent majd a közbiztonság erôsítése tekertkapun belül parkolna –, sokszor nyitva felejtett ajtók, rén. Mindezekre várjuk tehát a felsôpakonyiak adományait,
kertkapuk miatt szólnak az ott lakóknak. Figyelik a gyanús segítségét.
Következô számunkban lehetôséget adunk Szlávik Istés idegen autókat, személyeket. A vendéglátó egységek
környékén, az állomáson, a piactéren nagyon gyakran tarta- vánnak, hogy fejtse ki álláspontját a Faluvédô Egyesület
nevében.
nak ellenôrzést.
Borosné Radics Mariann
– Van erre igény a faluban ön szerint?
2010. június-július Felsôpakony
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VAKÁCIÓ = MÉG TÖBB
VÉSZHELYZET
Minden évben, a nyári szünidô beköszönte elôtt felhívjuk a figyelmet
arra, hogy mennyi veszély leselkedik
a gyermekekre, gondatlan vakáció
ideje alatt. Idén sincs ez másként. Fogadjuk meg mindannyian a rendôrség
tanácsait, hogy az iskolakezdésnél
senkinek se kelljen a kellemetlen élményeirôl beszámolnia.
– A nyári melegben, a nappali órákban lehetôleg senki ne
sportoljon, ruházata pedig legyen szellôs. Fokozottan
ügyeljünk a rendszeres folyadékpótlásra, lehetôség szerint
friss ivóvíz formájában.
– Fontos, hogy mindenki tartsa a szülôkkel megbeszélt
idôponthoz magát. A kalandvággyal kezdôdô csavargásoknak gyakran bûncselekmény a vége. Nyaranta megnövekszik az eltûnés miatt körözött fiatalok száma.
– Ne hívjuk fel a figyelmet magunkra feltûnô viselkedéssel, értékes tárgyakkal, pld. mobiltelefon, több készpénz
vagy ékszer.
– Készpénzt ne, vagy csak több helyen elosztva vigyünk
magunkkal. Ha van bankkártyánk, annak PIN kódját a kártyától elkülönítve tároljuk.
– Ha valamilyen esti programban szeretnénk részt venni,
oda csoportosan, vagy idôsebb személy kíséretében menjünk.
– Kerüljük a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket.
– Legyünk mindig óvatosabbak az idegenekkel. Ne
szálljunk be ismeretlen autóba, ne engedjünk idegent a lakásba.
– Szórakozóhelyeken lehetôleg palackozott italt célszerû
fogyasztani. Ne adjunk esélyt arra, hogy akaratunkon kívül
bármi olyan szert keverjenek hozzá, amivel a cselekvôképességet, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák.
– A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni” életfelfogás könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos tudni,
hogy sok kábítószer akár egyszeri kipróbálása is függôséget okozhat.
– A diszkó balesetek, közlekedési tragédiák elkerülése
érdekében bulik után használjuk a tömegközlekedést, vagy
taxit.
– A hôségben a figyelem olykor lanyhulhat, ezért amikor
közlekedünk, legyünk mindig fokozott figyelemmel a szabályok betartására.
– Strandon, felhevült testtel, teli gyomorral ne menjünk
vízbe.
– Fontos, hogy tudjuk, ha meglopnak, megtámadnak, akkor hová fordulhatunk azonnali segítségért.

Ingyen hívható telefonszámok:
– MENTÔK : 104
– TÛZOLTÓK: 105
– RENDÔRSÉG: 107
– ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ: 112
Bodzán Lajos r.tzls - körzeti megbízott
06-30-513-73-48
Felsôpakony 2010. június-július

Mezôgazdászok figyelem!
Alsónémedi külterületérôl 2010.06.24-ére virradólag ismeretlen tettesek eltulajdonítottak 83 db öntözôrendszerre csatlakoztatott TiszaII. típusú szórófejet 415.000
Ft értékben. Feltételezhetô,
hogy az elkövetôk a használt
öntözô szórófejeket eladásra
kínálják mezôgazdászoknak,
ezért a rendôrség kérése,
hogy amennyiben Önöknek
eladásra kínálnak használt Tisza-II típusú öntözô szórófejet,
értesítsék az esetrôl a Dabasi Rendôrkapitányság megbízottját a 06 -20 489-6721 telefonszámon.
Köszönettel: Dabasi Rendôrkapitányság

Magas elismerés a falu rendôrének
Pest megye rendôrfôkapitánya Bodzán Lajost eredményes
munkájáért elismerésben és pénzjutalomban részesítette.
Felsôpakony rendôr körzeti megbízottja személyesen vette át
az elismerést a budapesti rendôrszékházban. Az elismeréshez
szívbôl gratulálok!
Meg vagyok róla gyôzôdve, hogy Bodzán Lajos maximálisan rászolgát az elismerésre. Példásan helyt áll rendôr körzeti
megbízottként és felsôpakonyi polgárként egyaránt. Ô annak a
becsületes rendôrnek a mintapéldája, akiben él a hivatástudat,
és akinek a napi nyolc órai munkaidô leteltével sem telik le a
munkaideje. Aktívan részt vett a polgárôrség létrehozásában
és megerôsítésében, kiemelkedô szerepe van abban is, hogy a
Pakonyi Polgárôr Egylet néhány hónap alatt sikertörténetté
vált a falunkban. Jól jellemzi Bodzán Lajos és a polgárôrség
munkáját, együttmûködésének eredményességét, hogy szinte
a tizedére esett vissza a bûncselekmények száma az elôzô évhez képest.
Kedves Lajos!
Szívbôl gratulálunk és bízunk benne, hogy még nagyon sokáig szolgálod ilyen hittel, ilyen becsületesen és ilyen eredményesen Felsôpakonyt!
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:
minden hónap elsô hétfô, 16 és 18 óra között
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
hírek, közérdekû információk, testületi döntések, rendezvényeink, minden, ami a Felsôpakonyon élôket érinti, érdekli
http://www.kempfkaroly.hu

A Német Baráti Kör is nyert
a megyei pályázaton
A civil szervezet 300 ezer forint támogatást nyert Pest
Megye Önkormányzatának pályázatán. A pályázatírók:
Kempf-Gyüge Szilvia és Kempf Károly Ignác.
A Felsôpakonyi Német Baráti Kör a pályázaton kiadványokra, programokra és a testvérvárosi kapcsolatokkal
összefüggô kiadásokra nyert támogatást.
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A szeretetrôl és az összefogásról
A Hiszünk és Cselekszünk Kisegyház egy éve jött létre
azzal a céllal, hogy a nehéz helyzetbe került gyerekek, családok életét, valamint a magukra maradt idôseket segítse.
Ennek megfelelôen, elhatározta, hogy támogatja az árvízkárosult településeken élô családokat. A vezetôség felmérte, mi az, amikre a jelenlegi helyzetben a családoknak
szükségük van, s ezek közül miben lehetne a Kisegyház segítségükre. Így fogalmazódott meg az a lehetôség, hogy a
gyermekeket elhozzuk a településekrôl. A táboroztatással
kiszakítjuk ôket abból a szomorú és feszültséggel teli környezetbôl, amiben hetek óta éltek, s közben a szülôket tehermentesítjük, lehetôséget adva arra, hogy a károk elhárításában aktívan közremûködhessenek.
A Kisegyház ezt, mint lehetôséget megfogalmazta, viszont a megvalósításhoz szükség volt táborhelyet biztosító
önkormányzatok megnyerésére. Így került sor Felsôpakony
és Ócsa Város Polgármesterének megkeresésére.
Mindkét Polgármester végighallgatva a terveket, azonnal
az ügy mellé állt, s vállalta a gyermekek elhelyezését, s
azon felül minden olyan támogatást, mellyel a tábor sikeres
lebonyolítását segíthetik.
Elmondhatjuk, hogy ez a cél, olyan összefogást eredményezett, melyre senki nem számított.
A települések befogadták a gyermekeket, s nem csak
szállást, de a legkülönbözôbb segítséget nyújtották a táborozóknak, s felügyelôiknek. Köszönetünket fejezzük ki Fejes Lajosnak és családjának, az általuk felajánlott 500 000
Ft-os pénzadományért, mely lehetôvé tette, hogy a tervezett szerény helyi programokat színvonalas, a nyaralás
minden szépségét és lehetôségét magába foglaló kirándulások váltsák fel. Így jutottak el a gyerekek az Országházba,
a Csodák Palotájába, a Fôvárosi Állat és Növénykertbe, a
Budavári Labirintusba. Utaztak a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton, a fogaskerekûn és a BKV Zrt. adta kedvezmény segítségével olyan tömegközlekedési eszközökön,
melyeken idáig sohasem. A MÁV Zrt. biztosította, hogy
90%-os jeggyel utazhassanak a tíz nap alatt minden vonaton, így a Velencei-tóhoz is. A kirándulások lebonyolításában, a gyermekeknek szervezett programok szervezésében,
valamint a játékok vezetésében felbecsülhetetlen szerepet
vállaltak a Gyermekvasút ifivezetôi, akik végig együtt voltak a táborozó gyerekekkel. A települések lakosai a mindennapi ellátásukhoz nyújtottak segítséget. Fôtt étellel,
frissen sült süteményekkel várták ôket haza a kirándulások-

ról. Helyi programokat szerveztek, Rég nem látott összefogás
adományokat
Az árvízkárosultak megsegítésére
gyûjtöttek, melyek oly mértékben mozdult meg Felsôpalehetôvé
tették, kony lakossága, amelyre már régen
hogy minden gyer- nem volt példa. Ki-ki lehetôsége szemeknek biztosít- rint pénzzel, munkával, ruhával, sütehattuk a teljes ru- ménnyel, dallal, tánccal, verssel, zehatárát. Esôkabát, nével fejezte ki együttérzését. A civil
zárt cipô, de még szervezetek is egymás után hirdették
meg jótékonysági és adománygyûjtô
fürdôruha is lett
akcióikat. Az Agora újság hasábjaira
minden gyermek- szánt sok beszámoló is bizonyítja,
nek. Mindkét tele- hogy milyen sokan és mennyire fonpülésen anyukák, tosnak tartották a segítségnyújtást, az
nagymamák vál- összefogást. Sajnos lapunk szûkös
lalták a gyermek- terjedelme miatt nem tudjuk az e téruhák kimosását, mában született írások mindegyikét
szódavizet, szörpöt közkinccsé tenni. Köszönet illet mina
vállalkozók denkit, aki bármilyen módon segített
mindkét települé- a rászorulókon.
Borosné Radics Mariann
sen folyamatosan,
ingyen biztosítottak. Pakonyon az önkéntes tûzoltók nem csak a gátakon segítettek, hanem a tábor ideje alatt többször meglátogattak
bennünket. Paprikáscsirkét fôztek, bemutatták a tûzoltókocsit, beszéltek munkájuk szépségérôl. A nyugdíjasok, mint
odaadó nagyszülôk, folyamatosan figyeltek ránk, s kérés
nélkül, mindig a háttérbôl segítettek. A Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület pénzt gyûjtött az állatkerti kirándulásra, a helyi Hagyományôrzô Egyesület pedig, lovas kocsikázni vitte a gyermekeket. A vállalkozók, ki miben tudott,
részt kért és vállalt a gyermekek ellátásában. Gyálról kaptuk minden nap a pékárút, a friss zöldség, gyümölcs folyamatosan biztosított volt más vállalkozóktól. Ez a tábor bebizonyította, hogy a jó célért, s a bajba jutott családok támogatására, milyen összefogásra képesek az emberek, s a
segítés mily öröm lehet a hétköznapi sivár érzelmek között.
Köszöni a Kisegyház, s tolmácsolásunkban Edelény és
Felsôzsolca vezetôi, a megsegített családok, s a szép élményekkel távozó gyermekek, hogy a két település otthont
adott ennek a kezdeményezésnek, s jó szándékkal, szeretettel látta vendégül a gyermekeket.
Török Ibolya táborszervezô
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Ha itt lettél volna…

… Kedves Olvasó, láthattál volna egy elsôáldozást, részt
vehettél volna az úrnapi körmeneten, felkerekedhettél volna
zarándokutakra is. Tudatom, hogy a hittanos gyermekek
már túl vannak az idei hittantáboron, amely ezúttal egészen
közel, Ócsán, a plébánián volt. Hely hiányában ezúttal a
két zarándokúttal és az elsôáldozással foglalkozunk.
Május 16-ára kedves és szeretettel teli meghívást kapott
a gyáli és a felsôpakonyi katolikus közösség a nagykátai
Szent György templom fogadalmi búcsújára. A zarándoklaton 18 fôs kis közösség indult Pakonyról.
A gyönyörû Szent György templom barokk stílusban
épült a XVIII. Században, restaurálása 1903-1905 között
történt. Csodálatosak a festmények, szobrok és a szentmisén Máriás-lányok szerepeltek. A misét követôen a nagykátaiak a közösségi házban vendégelték meg a csapatot. Búcsúzásképpen egy, a Szûzanya tiszteletére tartott litánián
való részvételre nyílt lehetôség, ezt követôen ki-ki a saját
kis titkával a szívében indult haza.
Június 6-a nagy nap volt hat hittanos gyermek életében, a
büszkeség napja a családéban, a barátokéban. Agócs Zoltán, Geier Márk, Kaszala Mária, Kovács Krisztina, Lakatos
József, és Papp Csengele a fehér virágokkal feldíszített
templomban egy hosszú, tanulással terhelt idôszak végén,
miután számot adott Gábor atya elôtt a felkészültségérôl,
elôször részesülhetett az áldozás szentségében. A gyermekek igazán bájosak, aranyosak, a lelki tisztaság és ártatlanság megszemélyesítôi voltak.
A medjugorjei zarándokútról Gábor atya kivonatos beszámolóját hívom segítségül:

„210 pap misézett együtt a világ minden tájáról, szabadtéri oltárnál, több ezer hívô jelenlétében. Az Egyház még
sohasem nyilatkozott pozitívan a jelenések befejezése elôtt,
itt pedig még mindig tartanak a jelenések. Azt szokták
mondani: a hely gyümölcse jó, lehet látogatni. Volt viszont
egy tudós professzor, aki szép lelkigyakorlatot tartott három estén át.
A jelenések helyén külön stációk vannak (15 db), a Rózsafüzér imádkozására buzdítva. A másik helyszín a Keresztút hegye, ez igen meredek, ám két 70 év körüli társunk
is sikeresen megmászta a nagy kaptatót. Persze mindvégig
imádkozva, énekelve, vezekelve.
Most a jelenések évfordulója volt. Ilyenkor a hat látnok
bárhol is tartózkodik, eljön Medjugorjéba és részt vesz a
szentmisén.
Útitársaim és a magam számára megerôsítést jelentettek
a fentebb már említett lelki élmények. Köszönet a Makrovilág utazási irodának, Filák Lászlónak és Berencsi Gézánénak, akik a zarándokcsoportokat szervezték, Arankának
az énekek színvonalas vezetésében. Mi is az imádság, a
böjt, a bûnbánat, a rózsafüzér imádkozás és szentmise-látogatás nagyobb lendületével tértünk haza Medjugorjéból.”
Az idén 10 éves templomi énekkar „jutalomútjáról”, az
úrnapi körmenetrôl, a hittantáborról a következô számban
számolunk be.
Pethô Imre

Darumadár Nyugdíjas Klub életébôl
Május 4-én a Gyáli Nyugdíjas Klub
vezetôjének, Dúróné Marikának a
meghívására Gyálra látogattunk. A szabadtéri rendezvényre több településrôl
érkeztek nyugdíjas klubok, akik szép
mûsort, nótacsokrot adtak
elô a mi klubunk énekkarával együtt. A mûsorban elhangzott Fûziné Esztikének díjnyertes elbeszélése,
amelyhez gratulálunk, s
melyet többszöri felolvasás
után is meghatódva hallgattunk. Vendéglátóink alaposan felkészültek a zökkenômentes vendéglátásra,
mindenben a kedvünkben
jártak: az üdítôvel, a borocskával, a kiválóan elkéFelsôpakony 2010. június-július

szített babgulyással és finom palacsintájukkal. A finom ebéd után Szilágyi
Zoltán szolgáltatott kellemes nosztalgiazenét, fergetegesen jó hangulatot teremtve. Ezután a gyáliak kitalálták – a
degeszre ebédeltetett társaságnak – legyen palacsintaevô verseny. Férjem
bíztatására én is beneveztem, sikerült meg is nyernem, pedig csak egy palacsintát akartam megenni. A
díjat pedig furfangosan
egy fára – majdnem a tetejére – helyezték, onnan
kellett leszedni. Sikerült ez
a feladat is! Jó buli volt,
este fél 8-kor jöttünk haza.
Május 14-én reggel

Lôrentei Erzsike, Bernáthné Marika,
Kovács Feri és én Gödöllôre indultunk,
a négyfordulós egészségügyi vetélkedô
eredményhirdetésére. 57 klub nevezett
és a mi Darumadár Nyugdíjas Klubunk
a VI. helyezést érte el a versenyben. A
felkészítésben oroszlán része volt Bernáthné Marikának. Az elsô helyezettôl
csak 7 ponttal maradtunk le, büszkék
vagyunk, szép emléklapot és fotóalbumot kaptunk.
Végre, a sok-sok esô után itt a nyár.
Vigyázzunk értékeinkre, magunkra,
unokáinkra, vagy már dédunokáinkra,
tartsuk be, ha lehet, hogy ne menjünk a
tûzô napra, ne kapjunk napszúrást! A
nyaralóknak jó pihenést, jó szórakozást!
Kovácsné Németh Ilona
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A mi óvodánk így búcsúzik
Mesevár Óvodában idén is lezártunk egy évet és elbúcsúztattuk az iskolába menô nagycsoportosainkat.
2010.05.28.-án délután különbözô képpen köszönhettek el a
nagycsoportosok, és mutathatták meg mit tanultak az itt töltött
évek alatt.
Az idô nekünk kedvezett, szép derûs nap volt. Bár a váratlan rossz idôtôl tartva, sokan az óvoda nagyobb tereit kihasználva adták elô produkciójukat, mégis sikerült maradandó élményt nyújtani a szülôknek, rokonoknak, barátoknak.
Hétszínvirág csoportosok az aulában adták elô egyenruhájukban, kendôjükben karikás tornagyakorlataikat zenére,
melynek látványa vetekedett a hivatásos tornászokéval. Sok jó
kis helyen is elfér mondással, az egész teret betöltötték, melyet még kiegészítettek gyermeki mosolyaikkal, büszkeségükkel. A gyors átöltözés után elbúcsúztatták a kiscsoportosok a
ballagókat és odaadták a tarisznyájukat, amit büszkén viselve,
a nagyok köszöntek el az óvodától. A ballagók kistársaik buborékaik közt engedték el a múltjukat jelképezô lufijukat.
Nefelejcs csoportosok hihetetlenül kidolgozott dramatizált
mesével (A papucsszaggató királykisasszonyok) vettek búcsút
az óvodától. Az elôadás nagyszerûségébôl nem veszített az
elôadás helyének kiválasztása, mely inkább megkönnyítette a
díszletek látványos elhelyezését. A gyermekek az elképesztôen hosszú szövegeket is ámulatba ejtôen tették magukévá, és adták elô. Látványos volt, ahogy a sok ballagó büszkén
vonul a középsôsök buborék rengetegében a napsütéses udvaron.
Neszepisze csoport megörvendeztetett bennünket a régi idô
falusi mindennapjaival, majd a hagyományhoz hûen a májusfa
táncot is eljárták. A tánc nehézségét nem befolyásolta a vegyes csoport, mert a kisebbek is ugyanolyan élvezettel, ügyességgel ropták, mint a nagyobbak. A ballagók szép batyujukat
megkapva, színes lufijukat elengedve a szélbe, hallgatták óvó-

nénijeiktôl az óvodai életük elmúlását, elkövetkezendô
jövôjüket.
Katica csoportosok az óvoda tornatermében egyforma népi
ruhában, különféle tánclépéseket adtak elô. Egytôl egyig elnyerte a közönség tetszését a fiúk botos tánca, majd lóvá alakítása és a fiúk mögé felpattanó lányok közös lovaglása. Az
egész elôadás alatt igyekvô, összpontosító arcokat figyelhettünk meg, mely meg is hozta a várva várt elsöprô sikert.
A Napraforgó csoportosok már az évzáró és az anyák napi
szép hagyományt összevonva, közösen élvezték szüleikkel,
nagyszüleikkel együtt május 14-én megtartott ünnepséget.
Egész évben tanult, gyakorolt versekkel, énekekkel kápráztatták el szeretteiket az apró gyermekek, melynek mindenki nagyon örült.
A gyermekek az összes csoportban izgatottak voltak és nagyon bûbájosak. Az évzáró után minden csoportban elengedhették addigi feszültségüket és ehettek-ihattak kedvükre. Még
egyszer közösen együtt lehettek pajtásaikkal és elbúcsúzhattak óvónôiktôl, dajkáiktól.
Dénes-Köbli Mariann

Pályázati felhívás
Mesevár Napközi Otthonos Óvoda
2363 Felsôpakony
Zrínyi M. u. 36.
Munkakör megnevezése: óvodapedagógus
Jogviszony idôtartama: határozott - 7 hónap
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidôs
Elvárás:
Végzettség szintje: felsôfokú iskolai végzettség
Képesítés: óvodapedagógus
Elvárt tapasztalat: óvodában eltöltött
1 év szakmai tapasztalat
Számítógépes ismeret: MS Office- felhasználó szinten
Elvárt kompetencia: megbízhatóság, pontosság,
rugalmasság, erôs terhelhetôség, munkabírás
Jelentkezés: pályázat részeként benyújtandó iratok;
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, önéletrajz,
iskolai végzettséget igazoló dokumentumok.
Pályázat benyújtás határideje: 2010. augusztus 2.
Jelentkezés módja: postai úton
2363. Felsôpakony, Zrínyi M u.36.
Pályázat elbírásának határideje: 2010. augusztus 16.

Újszülöttek:
Tóth Rege Anna - 04.30.
Rudas Eszter Dorka - 05.11.
Takács Gábor - 05.13.
Füg Dorina - 05.28.
Kerecsányin Dominika - 06.21.
Prohászka Dorina - 06.22.
Nazhat Kiara - 07.01.
2010. június-július Felsôpakony
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Év végi programok a suliban
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón szerepeltek
4.b osztályos tanulóink. A “Brémai
muzsikusok” címû angol nyelvû
elôadásukért bronz minôsítést kaptak.
Gratulálunk nekik és felkészítô pedagógusaiknak: Háry Letíciának és Kajdácsi Évának.
150 tanulónk vett részt május 14én Budapesten egy Guinness rekord
döntési kísérleten. A programon 7000
m2 összefüggô rajzot készített a megjelenô több ezer gyerek, melyet Világharmónia futással is szinesítettek a
szervezôk. Ezúton mondok köszöntet
Fejes Lajos úrnak és nejének, Margónak, amiért anyagi támogatásukkal lehetôvé tették tanulóink utaztatását e felejthetetlen élményt nyújtó eseményre.
A 9. Drogmentes Magyarországért Maraton futásán részt
vettek diákjaink is. Ez a rendezvénysorozat immár 9. alkalommal hívja fel a figyelmet a drogok veszélyeire és juttatja el az
üzenetet a gyerekek számára úgy, hogy az ország összes megyéjén áthaladnak és több ezer kilométert lefutnak 42 napon
keresztül.
Akik futásukkal elôsegítették a rendezvényt, egy oklevelet
vehettek át és letették a ’Drogmentes Kapitány’ esküjét.
Június hónapban került sor a már hagyományossá váló Herman Ottó Napokra is, melynek keretén belül sportvetélkedôn
és Egészség-napon versenyezhettek a tanulók. A nagy meleg
ellenére mindenki nagyon jól szórakozott és igyekezett a legjobb tudásának és képességének megfelelôen teljesíteni mindkét napon. A gyôztesek sok-sok ajándékkal térhettek haza.
Az utolsó napokban a felsô tagozatos diákok és a 3. illetve
4. osztályosok a megérdemelt kirándulásaikon pihenhették ki

éves fáradalmaikat. Az osztályok
többsége Cegléd szépségeit csodálhatta meg, de voltak, akik Kecskemét és környékét, illetve Sirok és
Eger látványosságaiban gyönyörködhettek.
A 3. és a 4.b osztály kulturális
fôvárosunkba, Pécsre látogatott, a 4.
a osztály pedig Magyarkúton barangolhatott. Mindenki felejthetetlen élményekkel lett gazdagabb e néhány
nap alatt.
A Herman Ottó Általános Iskolában egész évben programok sokasága várta a gyerekeket, és reméljük,
mindenki szívesen gondol vissza az elmúlt tanévre. Pedagógusaink jövôre is mindent elkövetnek azért, hogy a tanulás
mellett a tartalmas idôtöltés is helyet kapjon az iskolában.
Máténé Virág Rita

Köszönet a Vöröskeresztnek!
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete e tanévben is
ajándékkal lepte meg iskolánkat (korábban az iskolaudvaron elhelyezett kültéri kosárlabda palánkokat is a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének támogatásával sikerült beszereznünk). Húszezer forint értékben, labdákat
és sportszereket kaptak tanulóink Gyermeknapra. Ajándékukat ezúton is köszönjük!

Folytatódik a lámpatestek cseréje

A tavaly nyáron megkezdett világítás korszerûsítés
folytatásaként tavasszal újabb lámpatest szállítmány érkezett iskolánkba. Ezúttal 70 db újszerû lámpatest jutott
intézményünkbe Fazekas Szilárd szülô közbenjárása által, melyet a Csortos BT. szállított ki. A felszerelési munkálatokat a nyár folyamán szeretnénk elvégezni!
Matisz Zsolt

JÚNIUS 4. ÜNNEPELTÜNK!
A Szabó Magda Közösségi Ház adott
otthont június 4-én 14 órakor Felsôpakony pedagógusainak. Otthont az ünnepségnek, amit tiszteletükre rendeztünk. Röpke egy óra volt, mégis – talán
– sok minden belefért. A gyermekek köszöntô versei, egy kis zene, egy kis megemlékezés, egy kis vendégség, egy-egy
szál virág. Pár kedves, becsülô szó. Csekélységek. Minden jóravaló ember tudja: hálával tartozunk! Sok-sok hálával.
Felsôpakony 2010. június-július

Bármivel próbáljuk is kifejezni, csekélység ahhoz képest, amit ôk adnak nekünk. Csupán jelzések. Apróságok.
Többet szerettünk volna adni, egy
igazi, nagy pedagógus-diák találkozóval. Újra együtt, akik összetartoznak a
tudás, a szeretet, a tisztelet és megbecsülés jegyében. Most nem lehetett. Megint.
(Valami mindig közbeszól. Valami mindig fontosabb. Valami mindig fontosabbnak tûnik.)

Kedves pedagógusaink az iskolából,
az óvodából: megtiszteltek bennünket
jelenlétükkel. Köszönetünk a szülôi
munkaközösség, a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület, a SZM Közösségi Ház
munkatársai és önkormányzatunk dolgozóinak jóvoltából az egész falu nagyrabecsülését és tiszteletét hivatott kifejezni! Reméljük lesz idô, amikor nem
csupán a szavak szintjén tehetjük!
Durkó Éva

13

MORZSÁK – gyülekezetünk életébôl
Hála Istennek az elmúlt hetekben is sok esemény zajlott
gyülekezetünkben. Most nem részletes beszámolóként, hanem
összefoglaló híradásban osztom meg a kedves olvasóval. Három programot emelik ki.
1. Gyülekezeti nap. Vendég elôadóink voltak: Végh Tamás
Bp. Fasori református lelkipásztor, aki Isten csodálatos teremtô
és újjáteremtô munkájáról beszélt, és arról, hogyan lehet a mi
életünk igazán teljes életté. Elôadása után énekkarunk adta elô
azokat a szép mûveket, amelyeket Ráckevén, az egyházmegyei
énekkari találkozón is bemutatott. Balczó András többszörös
olimpiai és világbajnok öttusázónk életének nagy eseményeirôl
számolt be (errôl egy másik cikkben olvashatunk). Szeretetvendégséggel zárult ez a délután. Kár, hogy templomunk csak félig
telt meg.
2. Pünkösd – Felnôtt konfirmáció. Az egyház születésnapján, Pünkösd ünnepén az igehirdetés után került sor Radics Péter és Mladoneczki Melinda konfirmációjára. Péter elmondta,
milyen sokat jelentett számára a Balatongyöröki gyülekezeti

családos hétvége és gyülekezetünk befogadó közössége és szeretete. Így kezdte el keresni Isten szeretetének titkait. Felesége
Melinda bizonyságtételében Jézus Krisztusba vetett hitérôl, és
bûneibôl, valamint nehéz állapotából való szabadulásról szólt.
Fogadalomtételük elôtt Melinda a keresztség sákramentumában
is részesült.
A Presbitérium és gyülekezet részérôl Szabó Magdolna
gondnok-helyettes Igével és kedves szavakkal köszöntötte ôket.
Ekkor adtunk hálát a 25 éve konfirmáltakért is, akik közül
egyedül Asztalos István jött el, így személyesen csak Neki tudtuk átadni az ajándékot és az emléklapot.
3. Hittanévzáró. Vizi János lelkipásztor a Hordós Peti történetét mondta el a gyerekeknek, vetített képek illusztrálásával.
Idén a hittanos gyermekek bizonyítványt kaptak és a jelenlévôk
jutalmat vehettek át. Külön jutalmat kaptak a vasárnapi gyermekistentiszteletre rendszeresen járó gyermekek. Megköszöntük virágcsokrok kíséretében Szabó Magdolna és Fülöpné Sólyom Erzsébet presbitereink gyermekek között végzett szolgálatát. Az alkalom végén a gyülekezet süteménnyel és üdítôvel
vendégelte meg a gyermekeket.

Hálát adunk Istennek, hogy Felsôpakonyon a református
gyülekezetben sok örömben és áldásban részesülnek a jelenlévô gyermekek, ifjak, felnôttek, és idôsek.
Soli Deo Gloria!
„Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ô egyszülött
Fiát adta, hogy ha valaki hisz ôbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen!” (János evangéliuma 3:16.)
Vizi János - lelkipásztor

BALCZÓ ANDRÁS OLIMPIAI BAJNOK
ÖTTUSÁZÓ
Május 16-án, egy hideg, esôs, szeles vasárnap délután gyülekezetünk vendége volt Balczó András olimpikon. A rossz idô
ellenére is többen voltak, akik eljöttek a templomba, hogy meghallgassák a bizonyságtételét. Az idôsebb nemzedék emlékezhet leginkább a sport területén elért sikereire.
Megragadott, amikor arról beszélt, hogy a boldogságát és a
megelégedettségét a hitben, Istenben találta meg. Különös volt
ezt egy olyan ember szájából hallani, aki mindent elért fiatalon,
amire csak vágyott. Sôt, célként
tûzte ki maga elé azokat a magasságokat, eredményeket, amelyeket meg is szerzett kemény,
áldozatos munkával és önfegyelemmel. Azt gondolta, hogy ha
világbajnok lesz, akkor örökké
tartó boldogságot és örömöt fog
kapni, és többé már semmilyen
különleges élményre nem lesz
szüksége. Amikor ez nem történt
meg, bár a célt elérte, akkor magasabbra törekedett: olimpiai bajnok akart lenni. De már Isten
változást kezdett munkálni a szívében, és az olimpián tudatosult benne, hogy bármilyen sikert elérhet, minden az övé lehet,
de a nyugtalanság, a vágyakozás, a keresés nem fog csökkenni
a szívében. Ezt csak az Úr töltheti be.
Nem csalódott, az Úr valóban betöltötte örömmel és békességgel, és azóta érzi, hogy minden igazi ajándék az Úrban van
elrejtve.
Sokan gondolják azt, hogy a hitre azoknak van szükségük,
akik szenvednek, akik nélkülöznek, megnyomorodtak testileg
és lelkileg, gyengék, kiszolgáltatottak és megalázottak. A hit az,
ami erôt ad nekik, és megtartja ôket. Van, aki pszichológushoz
jár, más szórakozni, megint más a templomba. Ki hol talál nyugalmat, ott keresi.
Íme, itt egy ember, aki nem volt kiégett, nem voltak nehézségei, problémái, nem veszôdött az élet terheivel, magasságokat
járt meg, nem mélységeket, és mégis megértette, hogy az igazi
élet Istenben van.
A hit nem mankó a mozgásképtelen, tehetetlen embereknek,
hanem az egyetlen lehetôsége mindenkinek, legyen sikeres
vagy kudarcokkal teli az élete, legyen gazdag vagy szegény, legyen nô vagy férfi, legyen kicsi vagy nagy. Az egyetlen lehetôség az ÉLET-re. Nemcsak a valamilyen, kényszerûen megélt, vegetáló, örömforrások után kutató, soha meg nem elégülô
és a minden pillanat elmúlását szomorúan, kétségbeesetten
szemlélô életre, hanem a beteljesedô, vidám, a nehézségek közepette is derûs, örökkévaló, el nem múló, megnyugvó ÉLET-re.
Jézus azt mondta: „Én vagyok az ÉLET.” Dönthetünk, hogy
milyen élet kell nekünk. Balczó András is döntött, Jézus mellett, az ÉLET Ura mellett, és idôs korában is Róla tesz bizonyságot, Róla beszél.
(Viziné Surányi Erika)
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ÖTVENÖT ÉVVEL EZELÔTT KEZDTÜK EGYÜTT
„Szívednek legfôbb kincse legyen a szeretet! Minél többet osztasz szét ebbôl, annál több marad neked.”
Ez lehetne a mottója annak a találkozónak, amelynek boldog részesei voltunk június 6-án délután. Emlékkönyvembôl
idéztem. Abból az emlékkönyvbôl, amelyet kisgyermekként édesanyámtól kaptam
születésnapomra, és amelybe harmadik
beíróként (édesanyám és édesapám után)
az elsô tanító nénim: Szerdahelyi Mária jegyezte ezeket a sorokat. Akkortájt nagy divat volt emlékkönyvet kapni. Egyszerû és
praktikus módja volt a szeretet nyilvánításnak, de mint az idô is igazolta, az emlékezet tárolásának is. Nekem legalább is
mindig örömet okoz benne lapozgatni:
kedvesek számomra a személyek, akiket a
beleírt sorok megidéznek.
Amikor megtudtam, hogy a megálmodott pedagógusnapi nagy tanár-diák találkozót nem tudom összehozni, mert testvérközségünk, Rév meghívására a falu
prominens személyei elutaznak, nem a harag, hanem a csalódottság dominált bennem. Nem akartam lemondani a találkozások örömérôl.
A szikra, amely agyamból kipattant, tápot kapott Fejes Margó és Konkoly Manyi
éltetô és buzdító hozzájárulásával: lesz találkozó, a miénk! Csakis a miénk! Mi,
akik együtt kezdtük az iskolát: elsô osztályosok és kezdô tanító nénink találkozója
még nincs elveszve! Nosza, elô a fényképekkel, beazonosításokkal, telefonos
megkeresésekkel, levelekkel! Elô a biciklivel és az apostolok lovával! Csaknem
mindenkit elértünk! Csaknem mindenki el
is jött június elsô vasárnap délután négy
órakor a Deák Ferenc utcai találkozó
helyre!
Forró nap volt, de hol volt a hangulat
hôfokához képest! Nem szégyellem kimondani: nincs az a gyerekzsivaj, ami fölül tudott volna múlni bennünket!
Elsôként érkezett kedves, drága tanító nénink: Wáger Györgyné Szerdahelyi Mária, férjével együtt, hogy Konkoly (Siska)
Manyival körülnézhessen a faluban, míg a
többiek is berobognak. Az ô számára
Felsôpakony teljesen mást jelentett a hajdani pár házával, üres utcáival, egy helységes, petróleumlámpás osztálytermével
kint, a Somogyi tanyán. Az új, háromezret
is meghaladó lélekszámhoz kialakított iskola, óvoda és a templomok, neki igazi
fejlôdésrôl tanúskodnak. Mi már hozzászoktunk, akik pedig újonnan költöznek
hozzánk, inkább elmaradottságról beszélnek.
Ahogy érkeztek a régi iskolatársak, úgy
emelkedett a hangulat! Halmi Marikát
negyven éve nem láttam, az utcán rá sem
ismertem volna! Ô Pesten él, és a testvérét, Gyurit hozta magával. A drága Szlávik Józsi Szeged környékérôl hajtott idáig, hogy együtt lehessünk. (Úgy megropogtatott, most is érzem csontjaimban!)
Felsôpakonyról az egész Máté család:
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Máté néni (!), Margó, Rebeka (a párjával),
Jankó, azután Siska Manyi, Krász Mari,
Kaszala Mari, Rizmayer Kati, Vitéz Katica és Aranka, Szomszéd Évi, Recsnik Babi, Rekk Ilonka. Ahogy bevették magukat
a nappaliba, máris az emlékek vették át a
szerepet. Sorjáztak az élettörténetek, peregtek a sorsok és események filmkockái,
amelyek hol befelhôzték, hol meg felderítették az arcokat! Amit egyikünk föl nem
említett, azt másikunk mindig kiegészítette. Lassan kirajzolódtak azok a történetek
is, amelyeket gyermekszemmel észre sem
vettünk. Szüleink élete, a nehézségek,
megpróbáltatások, a küzdés és küszködés
idôszakai, a nélkülözések évei, amelyeket
mindenki átélt valamilyen módon. Kibontakozott szemünk elôtt az is, milyen szegénységben élt az a háború utáni nemzedék. Mégis, mennyire nem érzékeltünk
belôle semmit mi, gyerekek, mert mindegyikünk hasonló módon élte meg. Egyformán voltunk szegények, és hiányzott
belôlünk az irigység. Ennivalót csereberéltünk egymás között, és besegítettünk
szüleinknek a munkában, ahogy az egy
családban illett. Az esti órák voltak igazán
a miénk, akkor mehettünk át egymáshoz
játszani, élvezhettük a futkározás, az
együttlét örömét. Bár néhányunknak nagyon kijutott a tragikusan rosszból is,
azért mondhatjuk, szép gyerekkorunk
volt.
Érdekes módon a terített asztal senkit
sem csábított addig, míg végére nem jutottunk a történeteknek: a történelemnek.
Tanító és tanítvány immár egy nevezôn,
ugyanannak a sorsnak részeseiként.
Ugyanazon élet résztvevôjeként és tanújaként. Amikor az idô már megengedte, a
kert hûsében folytattuk immár csemegézve a sok, közösen készített finomságban.
Megemlékeztünk a már elhunytakról: szegény Vitéz Anti és Jani, Siska Pisti hamar
elmentek, mint ahogy szinte még gyermekként Vajtai Misi is. Emlegettük az”
igazoltan és igazolatlanul” távol maradottakat, hisz ôket is vártuk. A szúnyogok
meg-megújuló támadásaival is dacolva,
nosztalgiáztunk az estébe hajló délutánon.
Megfogadtuk: nem lehet vége, mert ezen
túl folytatás lesz! Amit egyszer megtaláltunk, azt többé nem veszítjük el: egymás
társaságát, egymás szeretetét, az egymás
iránti figyelmet! Isten bennünket úgy segéljen!
Egy dologban bizonyosak vagyunk valamennyien: azok az évek meghatározóak
voltak számunkra. Szerdahelyi Mária személye, egyénisége egy kicsit a mi személyiségünk részévé vált. Magunkban hordoztuk az általa tanultakkal együtt. Mint
ahogy személyiségünk részévé vált az
együtt megélt gyermekkor is. Lenyomatot
hagytunk egymásban: külön-külön és
együttesen is.
Amikor belenézek életem tükrébe, számot vetek idônként. Voltak benne szép és
jó idôszakok, az elhibázottak mellett. Ez a

találkozó is az emelkedett órák közé tartozik. És vajon, nem ezek adják meg korosodó létünk savát, borsát?
Durkó Éva

Helytörténet
Mátyás korában az elôzôleg már szereplô
PAKONI NEMESEK mellett föltûnik most egy
másik PAKONI család: a PAKONI NAGYOK
is. 1464-ben PAKONI NAGY János és rokonai: NENKEI NAGY Miklós és FARNASI
Bálint zálogként kapják a VERESEGYHÁZIAK-tól Szada és Veresegyháza felét a Rákos
folyón (!) lévô malommal együtt. Nagy János
a testvéreivel Gáspárral és Boldizsárral
együtt 1465-ben újabb zálogbirtokot kap:
most a KAPI családtól Pakon (!), Fileharaszt,
Kakucs és Szentszalvátor birtokrészeit.
A három PAKONI-testvér meglehetôs jómódja mellett elég erôszakos természetû is
lehetett. Ugyanis KENDERESI Balázs és
testvérei bepanaszolják ôket: a három testvér az ô Péter nevû jobbágyukat Pakonyban
megverték, elôzôleg más pásztorokat is bántalmaztak.
A KENDERESIEK ugyanakkor másokat is
bepanaszoltak a környékbeli nemesek közül
verésért, jobbágyok elrablásáért, zálogbirtokba be nem engedésért.
Kenderesi Balázsnak ezek szerint sok
kellemetlenséget okoztak új szomszédai: ô
ugyanis nem a megye törzsökös nemességéhez tartozott, mint a környékbeliek általában (pl. a Pakoniak is), hanem betelepülô
volt. Heves megyei és jobbágyszármazású,
aki árutermelés révén gazdagodik meg és
lesz – birtokait áttéve Pest megyébe – itteni
birtokossá.
Elsô itteni birtokait Pakonyon, Gyálon
szerzi, mint a Gyáli és Pakoni családok rokona. Vérbeli és elôrelátó üzletemberként továbbra is igyekszik a Kôrösi út mentén birtokokat szerezni. Sikeres munkája eredményeként a megye egyik leghatalmasabb vagyonának ura lesz.
Kenderesi Balázs felesége egyébként Pakoni-lány, Pakoni János (?) Zsófia nevû leánya. (Hogy közelebbrôl melyik Pakoni család
tagja, az ismeretlen. Egyszer szerepel neve
az oklevelekben: amikor Kenderesi Balázs
testvérei mint özvegyet még apja örökségébôl is igyekeztek kiforgatni.)
A XV. század végén egyre kevesebb adat
akad a Pakoni családról. Föltûnik még egy
Pakoni Gergely és Pál, akik még 1505-ben is
szerepelnek írásokban, valamint egy Pakoni
Miklós.
Az 1512-es évbôl ismert egy jóhangzású
név: nemes Pakoni Bársony Albert. Egész
évben zálogbirtokot gyûjt, amelyeket jelentôs összegekért kötnek le nála (pl. Billén,
Vecsésen), de késôbb nem hallani róla.
13 évvel késôbb, 1525-ben tanúskodik
Szilasi Mátyás és felesége mellett Pakoni
Rádai Pál. Ô az utolsó, akit a Pakoniakkal
kapcsolatban említenek az oklevelek.
Kocsis Gabriella 1991-es munkája
alapján Filák Lászlóné
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A 2009/2010. tanév kitûnô tanulói
Könyvjutalomban részesültek kiváló tanulmányi
eredményükért:
1.a osztály: Ádámku Attila Márk, Balogh Csaba Attila, Balogh Enikô Vanessza, Dörömbözi Erik István, Gedô Vivien,
Hajas Bálint, Láber András, Papp Csongor, Pácser Máté Olivér, Pethô Ruben Márk, Takács Imre.
1.b osztály: Budai Dominika, Hegedûs Magdolna, Jakubik
Réka, Kiss Vivien, Kocsis Ágnes, Vitéz Anna.
2. osztály: Balogh Alex, Dura Zsófia, Jócsák Lilla, Kanyó
Alexandra, Oláh Georgina, Pótfi Áron, Rózsa Anita, Somogyi
Bianka, Varga Zsófia, Vizi Gréta.
3. osztály: Agócs Zoltán, Bencze Bettina, Boldog Éva,
Pethô Valentin, Szabó Bence.
4.a osztály: Czirják József, Deák Viktória, Imre Dániel, Jakubik Máté, Nagy Dóra, Sultisz Milán.
4.b osztály: Csóka Csenger Bendegúz,Fürst Luca Rebeka,
Gyôri Gergô, Hajas Kitti, Komáromi Bálint, Matisz Orsolya,
Oláh Hajnalka Szandra, Sági Viktor, Tarkovács Anita, Zsoldos
Bernadett.
5. osztály: Borbély Anna, Faragó Daniella.
6.b osztály: Albrecht Róbert, Tancsik Dóra, Zsók Bernadett.
7.b osztály: Farkas Renáta.
8. osztály: Mészáros Alexandra.

További díjazott tanulóink
Könyvjutalmat kapott példamutató magatartásáért, szorgalmáért, közösségi munkáért: Csipak Bence 6.b, Józsa Bence
6.b, Varga Dóra Karola 6.b, Ríger Vivien 7.b osztályos, Galló
Patrícia 8. osztályos.
Oklevél jutalomban részesült kiváló közösségi munkájáért:
Böôr Károly 8. osztály, Hamar Dávid 8. osztály.
Oklevél jutalomban részesült kiváló sporttevékenységért:
Ignácz Tamás 8. osztály
Díszoklevél jutalomban részesült kiváló közösségi munkájáért: Galló Patrícia 8. osztály, Mészáros Alexandra 8. osztály.

Herman-díj
A Herman-díjat 2009. óta ítéljük oda annak a tanulónak, aki
tanulmányi eredményei mellett a közösségi munkákban is kiemelkedik. E tanév Herman-díjasa Mészáros Alexandra 8.
osztályos tanuló lett.

Az „Év tanulója”
Az „Év tanulója” címet Borbély Anna 5. osztályos tanuló
kapta. E címet, az Egyenlô Esélyt Közalapítvány pénzjutalommal támogatja, melyet minden évben az a tanuló érdemel ki,
aki kiemelkedô tanulmányi eredményei mellett tanulmányi
vagy/és sportversenyeken is kimagaslóan teljesített, valamint

pozitív hozzáállásával példát mutatott
iskolatársainak.
Borbély Anna tanulónk kitûnô tanulmányi eredménye
mellett országos történelmi
levelezô
versenyen 4. helyezést ért el, s tagja
volt annak a csapatnak, amely a körzeti
természettudományi versenyen 14 csapatból a 6. helyen végzett, egész tanéven át példamutató magatartásról, szorgalomról és segítôkészségrôl tett bizonyságot, melyet egyformán tanúsított iskolatársai és pedagógusai iránt.

Tanulmányi eredmények
Kitûnô tanulmányi eredményt 55 tanulónk ért el, s összesen
10 tanuló nem tudta teljesíteni a tanév követelményeit egy
vagy több tantárgyból. Sajnálatos, hogy van közöttük 8. osztályos tanuló is. Közülük többen évfolyamot ismételnek, akik
pedig javítóvizsgára utaltak, azoknak sajnos a nyarat tanulással kell tölteniük.

Felvételi eredmények
Nyolcadikosaink januárban írták meg a központi felvételi
vizsgákat, melyet a tavasz folyamán további írásbelik és szóbelik követtek középiskolától függôen. Végzôseink a következô iskolatípusokba jutottak be a felvételik során:
❏ gimnáziumba: 4
❏ szakközépiskolába: 17
❏ szakiskolába vagy szakképzô iskolába.: 8 tanuló jutott
be.
Így tehát a továbbtanulók több mint 72 %-a jutott be érettségit nyújtó középiskolába.
Hatosztályos gimnáziumba ebben a tanévben is felvételiztek hatodikos diákjaink. Közülük négyen nyertek felvételt:
Csipak Bence, Józsa Bence, Páll Tibor, Zsók Bernadett.
Valamennyi továbbtanulónak további sok sikert kívánok!

A kompetencia mérés eredményei
A februárban érkezett tavalyi kompetencia mérés eredményeivel sem lehetünk elégedetlenek, amelyek tavalyi nyolcadikos és jelenlegi hetedikes tanulóink eredményei. Ezek szerint eredményeink egy kivételével minden esetben megelôzik
a községek átlagához tartozó eredményeket.
Matematikából 8. évfolyamon elmaradtunk ugyan az országos átlagtól, ám szövegértésbôl a városi általános iskolákkal
egyenlô pontszámot értünk el, s 19 ponttal elôztük meg a községi általános iskolákat.
6. évfolyamon matematikából 11 ponttal az országos átlag
fölött és 35 ponttal a községi általános iskolák átlaga fölött teljesítettünk, szövegértésben pedig 1 ponttal lemaradva az országos átlagtól, de 28 ponttal a községi általános iskolák átlaga fölött és 7 ponttal a városi iskolák átlaga fölött teljesítettünk.
Büszkeségre okot adó eredményeink részletesen megtekinthetôk iskolánk honlapján, a http://iskola.felsopakony.hu/cikkek.html#kompetencia címen.
Matisz Zsolt
2010. június-július Felsôpakony
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E G É S Z É V B E N F E L S Ô PA K O N Y
VELÜNK ÉLÔ TÖRTÉNELEM SOROZAT
JULCSI NÉNI, AZ ÉLÔ ADATTÁR
„- Jaj, nem tudok én már semmit! Tudod, a fejem már nem a
régi! Mindent, de mindent elfelejtek!” – hozza rám a gyenge
frászt Julcsi néni, amint leülünk az asztal mellé. Még szerencse, hogy a háta mögött Irénke, a lánya (gyermekkori játszótársam és jó barátom) integet: nincs semmi baj, csak kicsit izgul.
Közepibe is vágunk azonnal, hiszen régóta készülôdünk már
erre a délutánra, csak mindig közbe jött valami.
Julcsi néni ôspakonyi. Nála autentikusabb aligha él már közöttünk, sajnos! 1930-ban született a Prokopecz tanyán. Nagyapja, Prokopecz István, legényként költözött Pakonyra 27 éves
korában, az ezernyolcszázas évek vége felé Zsámbékról, hogy
felügyelôként dolgozzon Károlyi gróf majorjában. (Ahol a
rendbe hozott kúria és a GÉPSZEV központ van.) A nem rég
felújított kereszt mögötti területen volt egy csôszház, ott lakott.
Odavitte feleségül Ócsáról Kókai Máriát. Ott született Ferenc
gyermekük 1909-ben, aki késôbb feleségül vette a szintén
ócsai Huszár Máriát és három gyermeknek lettek szülôi. (Úgy
látszik, abban az idôben Ócsa termette a legszebb eladó lányokat!) Legidôsebb volt Juliska, a mi Julcsi nénink.
– Julcsi néni kérem, annyiféle módon hallottam már arról, hogyan alakult ki a falu a múlt században, kik lakták,
hogyan népesült be, mesélje el már - legyen szíves -, hogy is
volt ez valójában!
– Megpróbálom én, de már sok minden összekeveredik bennem. Egyik pillanatban tudom, a másikban elfelejtem.
– Nem baj, majd Irénke is segít! Ô már biztosan ezerszer hallotta a történteket gyerekkorától idáig.
– Ott kezdem hát, hogy Károlyi gróf 1928-30 körül kezdte a
birtokát eladogatni. Felparcellázták a pakonyi földjeit. Egy
Gergely nevû ügyvédet bízott meg az értékesítéssel. (Csak az
érdekesség kedvéért: míg a gróf nagyholdban: 1600 négyszögölben számolta az árat, Gergely kisholdban: 1200 négyszögölben értékesítette a gazdáknak – jócskán megszedve így magát.) Ilyenformán jutottak földhöz a pakonyi gazdák, s jött létre az a tanyavilág, ami egészen a tsz megjelenéséig tartott. A
családok, mint: Kocsis, Nagy, Lauter (ôk állították a keresztet
az út mellé), Prokopecz, Recsnik, Sós, Mag, Kaldeneczker,
Schulcz, Molnár, Metz, Fitos, Sponga, Máté, Halász, Szuhaj,
Kókai, Kocsi, Drevényi (és több hirtelen nem jut az eszembe),
így tudtak letelepedni és gazdálkodni. Tudod, részletre vásárolhatták a földet, és mindig novemberben kellett a tartozást
törleszteni. Közigazgatásilag Némedihez tartoztak, ott kötöttek házasságot, s oda is temetkeztek mindaddig, amíg Nagy
Sanyi (képviselônk) nagyapja - aki Irénke dédnagyapja is -,
földet ajándékozott a falunak temetô céljára. Elsôként (vagy
másodikként?), ô pihen ott Molnár Dinivel, megnyitván a sort.
– A telep hogy jött létre?
– A gróf valamelyik gyereke elkártyázta a birtokot. Így került aztán a Holland bank kezébe. Azok meg a háború elôtt felparcellázták és értékesítették helyieknek és kistisztviselôknek.
– Ahá! Az én édesapám is így vásárolt meg 240 négyszögölt – nagyobbik nôvéremmel közösen – hétvégi teleknek.
A születésem után költözött ki véglegesen, mindig hozzáragasztva valami kis helyiséget a meglévô vityillóhoz. És milyen volt a tanyán gazdálkodni, milyen volt az élet a homokon?
– Ó, csak a tsz idôkben panaszkodtak, hogy a homok csak a
Felsôpakony 2010. június-július

rozsnak jó. Az akkori gazdák megéltek kertészkedésbôl, gyümölcsösbôl, állattartásból. Mert mi tényleg gazdálkodtunk.
Nyaranta még Csányról is idejártak dinnyések kunyhóban lakva, dinnyét termeszteni.
Születésnapomra dinnyét kaptam! Azóta sem ettünk olyan
finom, mézédes dinnyét, mint amit Máté néniéknél kaptunk!
Leengedtük vödörben a kútba. Friss volt és hideg, amikor felhúztuk és hatalmasan belakomáztunk! Fülünkig csupa ragacs
voltunk! – mondja Irénke.
– A lánykora milyen volt Julcsi néninek?
– Iskolába jártunk, a tanyai iskolába. Az ötvenes évektôl
kezdték el lerombolni az épületeket. Utoljára az iskola maradt.
A mi tanítónk is elköltözött a Wekerle telepre. Jártam nála néhányszor késôbb! Istentiszteletre meg Kocsis Kálmánék adtak
egy szobát a házukban. Még ácsolt harangláb is állt az udvarán. Odajártunk, míg templomot nem építettek a hívek 20 évvel ezelôtt. Aztán hát tettem a dolgom, mint mindegyikünk a
családban: Magdi is, meg az öcsém Feri is. (Siska Magdi néni
nemrég halt meg!) Jaj, a háborús éveket nehezen éltük meg!
Édesapámat mindig elvitték katonának. Utoljára, nem ment
vissza a frontra a szabadságból. Volt is állandó félsz, fôleg,
hogy bejöttek az oroszok. Levágatták velünk a disznót, nekünk meghagyták a fejét. Palacsintát süttettek velünk a moslékos vödörben. Még jó, hogy kisikáltuk, mert nekünk kellett
elôször megkóstolni! Kizavartak bennünket a házból. A lovakat a németek már elvitték, ôk meg mindent, ami mozdítható
volt. Apámat elvitték Ócsára, betegeket hordani a front kórházba. (Megszökött!) Kidobolták, hogy kiürítik a front elôl
Pakonyt. Elindultunk hát felpakolva, batyuba raktuk, ami cipelhetô volt, egészen Sáriig mentünk. Szegény Vajonék gyönyörû pici lányát ott csapta el egy szovjet autó útközben. Sáriban befogadtak bennünket, ott laktunk vagy két hónapig. Üres
házba jöttük haza a végén. Ráadásul istállót csináltak belôle az
oroszok: lovakat tartottak benne.
Aztán nagy nehezen helyre rázódtak a dolgok. Idôs Nagy
Sándor lett a bíró, apám testvére a törvénybíró. Radványi Miklós volt az elsô jegyzô. Tejet hordtam Pestszentimrére, a piacra. 1948-ban mentem hozzá Kocsi Istvánhoz. Nagykátáról került ide. Négyen voltak testvérek. Béla és Mariska is itt alapítottak családot. (Ôk már az égben vannak ugyan, de a gyerekeik mind itt laknak a Petôfi utcában!) Bözsi Budapesten élt. Mi
10 hold földet mûveltünk. Olyan szegényen indultunk neki
együtt a közös életünknek, hogy – emlékszem – egy üres paradicsomos üveggel nyújtottam a tésztát. Volt, hogy elfogyott a
tüzelô. A mögöttünk lévô erdôbôl gyorsan kivágtam egy fát,
legyen mivel fôzni. Még a Matolcsi tanyán laktunk, amikor
1950-ben megszületett Irénke.
– Mikor költöztek be a faluba? Én arra emlékszem,
hogy apró gyerekként Recsnik Babival és Irénkével voltunk hárman játszótársak.
– Az ötvenes években kutyavilág jött a tanyákra és 1951ben, amikor nem akartunk belépni a tsz-be, elzavartak bennünket a bérelt tanyáról. 1950-ben a faluban vettünk egy telket, hát felépítettünk rá egy kis házat. Aranka már ideszületett
1953-ban.
– Emlékszem ám, amikor Aranka születésekor kijött
Julcsi néniért a mentô. Hozták ki hordágyon, vitték végig
az udvaron, mi meg Irénkével, akivel valami gödörben játszottunk, a partjáról figyeltük megszeppenve, hogy mi történik.
– Nagyon megijedhettetek, ha így emlékszel rá!
– Biztosan így volt, mert belém égett a kép, pedig csak
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úgy négy éves lehettem, Irénke meg három is alig. Mikortól vállalt Pesten munkát? Hisz’ mindketten bejártak dolgozni a szüleimmel együtt.
– Az nem sokkal 56 elôtt volt már. Felváltva jártunk be vonattal. Ha egyikünk délelôttös volt, akkor a másik délutános,
mint a te szüleid. Akkor nem volt divat a „bébiszittelés” vagy,
hogy mondják! A gyerekeknek ki kellett bírni pár órát egyedül, mert muszáj volt. Elôbb a Ruggyantában dolgoztam, aztán sokáig nôvérként a Lipóton, nyugdíjig a Bajcsyban.
– Én is nagyon sokat voltam egyedül kicsiként. Piciként
ugyan Zsitva bácsiéknál voltam „bizományban”, de
késôbb csak beraktak a kiságyba a dunna alá, mellém tették játszani a tarka cicát, eloltották a sparherdben a tüzet.
(Hogy semmi baj ne lehessen!) „- Apu vagy anyu nemsokára jön”- mondták és mentek.
Nem volt sírás, nem volt hiszti,
mert tudomásul kellett venni,
hogy ennek így kell lennie! Emlékszem ugyan, hogy kint, az
egyik tanyán a Drexler gyerekek csúnyán megégtek, amikor
egyedül maradtak a házban, de
ez volt számunkra is az elrettentô példa.
– Ez volt akkor az életünk. A
vonatközlekedés sem könnyítette
meg a bejárást. Sokáig utaztunk
még marhavagonban. Volt, hogy
kifogyott a gôzmozdonyból a tüzelô a makkos elôtt. Az utasok kiszálltak, vágtak egy kis fát, ami
elég volt Ócsáig.
A Gumigyárba jártál már dolgozni, amikor kitört a forradalom 56-ban, ugye?- kérdi Irénke.
Éppen Zuglónál jártunk a vonattal, amikor nagy zászlólengetéssel és ricsajjal robogtak el mellettünk teherautók. Kiabálták rajta az emberek, hogy összetörték a Sztálin szobrot. A vonaton meg éljenzés tört ki. Idehaza kuksoltunk esténként a rádió mellett a Durkó bácsiékkal együtt. Hol nálunk hallgattuk a
Szabad Európa adását, hol Recsnikéknél. Közben meg féltettem apádat, nehogy valami baja legyen. Durkó bácsi is állandóan politizált, Recsnik Janival együtt kész csapat voltak.
– Idejárt még Kornéli Pali bácsi, meg a Túróczi néni is.
Mi gyerekek nagyon élveztük a felfordulást: iskolába nem
kellett járni, nem kellett idôben lefeküdni, megnyúlt a fülünk, úgy hallgattuk a felnôttek pusmogását.
– Lett is böjtje! Egy itteni fiú ÁVH-s volt. (Pedig a szülôk
milyen rendes emberek voltak!) Ideállított a ház elé teherautósan, géppuskásan, fenyegetôzve, amikor munkában voltunk.
Riogatta a két gyereket, hogy „- Elvisszük apátokat és felakasztjuk!”. Nagymama jött elzavarni, ô annál kardosabb volt,
hogy valami málészájútól megijedjen! De a kölyök nem hagyta abba késôbb sem. Amikor az oroszok szétlôtték Budapestet
és megindult a disszidálók áradata, mi is majdnem elmentünk
miatta. Össze is készültünk, felbatyuztunk. Mi, Recsnikék és a
Te apád is. Te az édesanyáddal már elôre mentél Kónyba,
hogy ott elintézzétek, ki visz bennünket át a határon.
– Persze, mert édesanyám fiútestvérei egyik csoportot
vitték át a másik után, amíg aztán a vége felé ôk is disszidáltak keresztanyámékkal együtt.
– Szóval itt álltunk felbatyuzva, nekikeseredve, amíg csak
el nem kezdett bôgni Irénke, hogy ô nem hagyja itt a nyárfákat. Én meg, hogy Aranka nélkül nem megyek. Recsnik Bözsi
is megmakacsolta magát, Jani bácsi legnagyobb mérgére. (Berencsi Gézáné Recsnik Marika szülei! Isten nyugtassa ôket!)
Végül a férfiak is megtértek a maguk kenyerén: ez a hazánk,
lesz, ami lesz. Pár nap múlva ti is hazatértetek anyáddal Kóny-

ból. Aztán jártak itt is az oroszok, de a faluban nem bántottak
senkit. Éhesek voltak, szomjasak voltak, adtunk nekik.
– Hozzánk is bejöttek, ketten, olyan fiatalok, szinte gyerekek. Mutogattak a padlásra, hogy vannak e ott németek.
Szegény édesapám a konyha oroszával, nem értette, mi a
csodát akarnak itt németekkel? Megkínálta ôket borral.
(Csak úgy reszketett a keze, amint töltötte!). Kérdezték,
merre van Szuez? Csak a jóisten tudhatja, mit etettek be
velük, hová mennek, kire mennek!
– Aztán egy darabig csúnya idôk jártak, de 58 körül elkezdték a villamosítást. Vége lett a petróleumlámpa korszaknak, de
vége lett a falu legfôbb értékének, az út menti jegenyesoroknak is. Bizony, a villanyoszlopok miatt ki kellett vágni ôket.
Abból lettek késôbb az új házak tetôgerendái. (Meg is hajoltak, annak rendje-módja szerint.)
Cseh Sanyi bácsi lett a tanácselnök és az ô nyugodt, csendes modorában kezdett a falu fejlôdni.
Újra indult a tsz, sorra szûntek
meg a tanyák, a családok jöttek a
villany után. Idôs Cseh Sándor
kezdte el meghonosítani a sátortetôs házakat, és lassan mindenki
ezt kezdte el építeni. Mindenki a
saját dolgával kezdett törôdni, a
közös együttlétek ideje lejárt. Ti
meg a négyosztályos pakonyi iskola helyett az ócsaiba iratkoztatok be, hogy elôrébb jussatok.
Eltûntek a megszokott személyek is: a háborús sérült „Sunda
Béla bácsi”, akitôl úgy féltünk, a
külseje miatt! Sárgásfehér, torzonborz hajával és szakállával,
bokáig érô, szerzetes-szerû, szedett-vedett öltözetével, göcsörtös botjával ijesztô volt szegény. Aztán a nyakába akasztott kis
stelázsival házaló, aprócska, madárcsontú, hajlott hátú, karján
kosaras „cukros Pista bácsi”, akit meg szerettünk, mert pár fillérért stolwerket meg savanyú cukrot árult, mindenféle aprósággal együtt. (Szegény megfagyott a hóban valamelyik cudar
télen, amikor az utakat járta.) Számunkra ôk titokzatos emberek voltak, mert kiríttak a többi ember közül. Ki tudja, milyen
sors számkivetettjei voltak? Knapp Pista bácsi, akinek mindig
borvirágos volt az orra, s nagyon vidám tudott lenni! Milyen
jókat kuncogtunk rajta! (Nem voltak koldusok, mert minden
kis adományért megdolgoztak, amit kaptak az emberektôl.)
Egyszer csak elkötöztek az égi tanyákra – nosztalgiázik Irénke.
Bizony elszaladt az idô. Én is már csak azzal nyûglôdöm,
melyik napom rosszabb.
– Julcsi néni csak ne szóljon! Még mindig fürgén tekeri
a biciklit, és hetykén leszólja a gyalog baktatót! Mikor fog
a mi nyavalyás nemzedékünk ilyen szép kort megérni? Mi
már most olyan gyenge nádszálak vagyunk, hogy hol itt törünk, hol ott. Irénkével együtt. Az agyunk meg, mint a szita. Julcsi néni röptiben ontja az emlékeket, felét sem tudtam megjegyezni. (Ami végül is nem akkora baj, hisz nem
regényre kaptam megbízást, ugye kedves olvasó?)
Remélve, hogy még alkalmunk lesz folytatni, Julcsi néninek
a legeslegjobb jó egészséget kívánva, itt és most elbúcsúzunk.
Lejegyezte: Durkó Éva
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Zábel Ildikó temetésén megjelentek,
és részvétnyilvánításukat fejezték ki.
A gyászoló család
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