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Idôsek világnapja
Az önkormányzat és a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete 2010. október 1-jén az Idôsek Világnapján köszöntötte a felsôpakonyi szépkorúakat. Köszöntôt mondott Matusekné Dimov Éva polgármester asszony, Bartos Sándorné
Pest megyei szervezet területi vezetôje és Dr. Borbély István házi orvosunk a Vöröskereszt helyi szervezetének elnöke.
Köszönetet mondunk az óvodásoknak, akik nagyon aranyos, szép kis mûsorral kedveskedtek. A citerásoknak, hegedûsöknek, akik nagyon ügyesek voltak. A 3. a osztály tanulóinak a szép versekért, a nyugdíjas klub énekkarának a
dalcsokorért, és a roky táncosoknak, akiket visszatapsoltak,
nagyon ügyesek voltak.
Köszönjük a segítséget a felsôs lányoknak - Nagyné Pál
Tünde vezetésével - a felszolgálásban, a 3. osztályos lányoknak az ajándékok szétosztásában. Örülünk, hogy ilyen
lelkesen segítettek!
Köszönjük a szépkorúaknak és Kakucsi Évának, a Péksüti Kft. vezetôjének a sok finom süteményért.
Anyagi támogatásáért köszönetet mondunk Fejes Lajosnak, Tamás Tamásnak és Tóth Zoltánnak.
Megköszönöm a lelkes és fáradhatatlan önkéntes vöröskereszt tagjainak a munkáját, hogy most is feláldozták szabadidejüket.
Czirják Józsefné
vöröskereszt helyi szervezetének titkára
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A címlapfotót Boros György készítette.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden résztvevônek, támogatónak és fellépônek, aki segített abban,
hogy a falunap idén is színvonalas és emlékezetes legyen.
Gazdag György KOS bizottság elnöke
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 54. és a köztársaság kikiáltásának 21. évfordulója alkalmából rendezendô
megemlékezés a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Házban lesz október 22-én 17 órakor. Ünnepi beszédet
mond Sándor Tamás történész, ünnepi mûsorral készülnek
a Herman Ottó Általános Iskola tanulói Gavallér Lászlóné
és Mósa Zsuzsanna vezetésével. Az ünnepség után koszorúzásra kerül sor a Mártírok Emlékparkjában.
November 3-án 14.30-tól 16.30-ig VÉRADÁS lesz
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

Tisztelt Választópolgárok!
2010. október 3-án lebonyolításra került a polgármester,
az önkormányzati képviselôk, a német kisebbségi önkormányzati képviselôk, valamint a megyei közgyûlés tagjainak választása.
A választópolgárok ez alkalommal is a három megszokott helyen adhatták le szavazataikat. A kisebbségi névjegyzékbe felvett választópolgárok is az iskolában szavazhattak.
Településünk választói névjegyzékében 2 606 fô választópolgár szerepelt. Közülük –az önkormányzati választások esetében a megszokottnál kevesebben-, csak 1399 fô /
53 %/ jelent meg a szavazókörökben, hogy leadja szavazatát.
Megválasztásra került polgármester:
Szancs János /678 szavazat/
Képviselôk:
Balassa Jánosné /553 szavazat/
Bánki Erzsébet /366 szavazat/
Czeczidlovszky Hervatin Gábor /400 szavazat/
Erdei Sándor /436 szavazat/
Nagy János /422 szavazat/
A választások részletes eredményét az Önkormányzat
hivatalos honlapján, a www.felsopakony.hu-n megtekinthetik.
Az új képviselô-testület megalakulására, a mandátumot
szerzett képviselôk, és a megválasztott polgármester eskütételére jogszabály szerint a választásokat követô 15 napon
belül sor kerül.
A nyilvános alakuló ülés idôpontjáról szintén az Önkormányzat honlapján, illetve hirdetmények útján értesülhet a
lakosság.
Helyi Választási Bizottság

Kedves Lakótársam!
Köszönöm, ha rám szavazott!
Üdvözlettel: Kovács Gábor
Kedves Lakótársam!
Köszönöm, ha rám szavazott!
Üdvözlettel: Rusz Attila
Nagyon szépen köszönöm a tudatos szavazóimnak,
hogy rám szavaztak.
Révész Gyöngyi

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL
November 27-én 18 órai kezdettel a Jó Barátok
vendéglôben tartja szokásos év végi sportbálját a
Felsôpakonyi Községi Sport Egyesület.
A zenét az étterem saját zenekara szolgáltatja.
Belépôk (mely a vacsorát is magában foglalja)
4000 Ft-os egységáron kaphatók a Dreher sörözôben.

Újszülött:
Csalló Dorka Katalin – 09.28.

Felsôpakonyi Agora

– Felsôpakony Község Önkormányzatának tájékoztató lapja
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Összeolvadó .A.S.A. cégek
Egyetlen vállalattá összeolvadva folytatja tevékenységét az
ország központi régiójában 2010. október 1-jétôl az Avermann-Hungária Kft., az .A.S.A Kisalföld Kft., az .A.S.A.
Mátra Kft. és az .A.S.A. Magyarország Kft. az utóbbi cég neve alatt. Ez az összeolvadás egyszerre teszi hatékonyabbá a
vállalatirányítást és az eszközkihasználást, és az összeolvadt
cégek .A.S.A. Magyarország Kft. néven folytatják tevékenységüket gyáli székhellyel, gyöngyösi, gyôri és budapesti fiókteleppel.
Cégcsoportunk, a magyarországi .A.S.A. csoport az elmúlt
években az ország több térségében erôsítette meg sikeresen
pozícióit felvásárlások révén, ám az egyes cégek eddig önálló
gazdálkodó szervezetként folytatták, illetve fejlesztették tovább korábbi tevékenységüket. Ugyanakkor a gazdasági válság mindenkit rákényszerít a hatékonyságnövelésre, s ez irányította rá a vállalatvezetés figyelmét arra, hogy a cégcsoporthoz tartozó egyes társaságok egybevonásával egyszerre
csökkenthetôk költségeik, s tehetô még eredményesebbé
munkájuk.
Rossi Tünde – PR vezetô – .A.S.A. Magyarország

Tisztelt Adózók!
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy a II. féléves helyi
adók (építményadó, helyi iparûzési adó) és gépjármûadó befizetésének határideje 2010. szeptember 15-e volt. Kérem,
hogy amennyiben az értesítôt a készpénz átutalási megbízással nem kapta meg, a polgármesteri hivatal adóhatósága felé
jelezni szíveskedjen.
Tisztelettel:
Matusekné Kovács Edit adóügyi elôadó

Bursa Hungarica Felsôoktatási
Önkormányzat
Ösztöndíjpályázat – 2011.
Felsôpakony Község Önkormányzata a 2011. évre is kiírja felsôoktatási hallgatók, illetve felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság
alapján – a pályázó családjában a jövedelem az öregségi
nyugdíj legkisebb összegének (2010. évben 28.500,- Ft) a
200 %-a, azaz 57.000,- Ft, valamint a pályázó tanulmányi
eredményétôl függetlenül történik.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal igazgatási csoportjánál írásban kell benyújtani 2010. október 1-jétôl október
29-ig.
A pályázati ûrlapot és további tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban Lukács Márta elôadónál kaphatnak az érdeklôdôk.
Részletes tájékoztató a pályázatról és feltételeirôl továbbiakban a hirdetôtáblákon, az internetes önkormányzati
honlapon található.
Felsôpakony 2010. október

Pályázati kiírás
Felsôpakony Község Önkormányzata új védônôi körzet
kialakításához

VÉDÔNÔI
munkakörre pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
1. A munkahely megnevezése:
Felsôpakony Községi Polgármesteri Hivatal
(2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.)
2. A munkakör megnevezése: Védônô
3. Az állás betöltésének feltételi:
- fôiskolai végzettség, védônôi szakirány
- számítógép felhasználói szintû ismerete
- területi védônôi
4. A megbízás kezdô idôpontja: - 2011. január 03.
5. A pályázat benyújtásának helye:
- Felsôpakony Község Polgármesteri Hivatal Jegyzôjénél
(2363 Felsôpakony, Petôfi S. u. 9.)
Határideje: - 2010. december 15. 17:00 óra
Érdeklôdni lehet: - Jegyzônél
tel: 06/29 317-719
6. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- képesítésre vonatkozó íratok másolatát
- szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás
7. A pályázat elbírálásának idôpontja:
- 2010. december 20.
8. Egyéb információk: - az önkormányzat a pályázat eredménytelennek való nyilvánítási jogát fenntartja
Felsôpakony, 2010. október 01.
Matusekné Dimov Éva s.k. polgármester
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BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2011. évi fordulója
Jogszabályi háttér: 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
a 2011. évi fordulójának Általános Szerzôdési Feltételei
Általános tájékoztató:
A Bursa Hungarica többszintû támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:
1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
Célja: a szociálisan rászorult helyzetben lévô felsôoktatási
hallgatók, ill. felsôoktatási tanulmányokat kezdô fiatalok támogatása.
A jogosultsági feltétel megállapítása a Képviselô-testület
döntése!
– Az önkormányzat képviselô-testületének döntése: a
támogatás havi összegét pályázónként kell megállapítani.
2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
– tetszôleges összeggel kiegészíthetik a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára
megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendô ösztöndíj összegét. (Ez az 1) és 2) pont együtt az önkormányzati
ösztöndíjrész!)
3. Intézményi támogatás:
– Az OM (továbbiakban minisztérium) a felsôoktatásban
már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan
hátrányos helyzetû fiatalok támogatásához oly módon kíván
hozzájárulni, hogy
– a települési (és megyei) önkormányzat által megállapított
támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyezô mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. (Az intézményi ösztöndíjrész egy fôre esô
maximuma 2010. évi fordulóban 5.000,- Ft/fô volt.)
Az önkormányzati szociális ösztöndíj pályázati rendszerében való részvétel önkéntes.
Az ösztöndíjpályázathoz történô csatlakozás kizárólag az
Általános Szerzôdési Feltételek 1. sz. mellékletét képezô un.
„Csatlakozási nyilatkozat” eredeti, Polgármester Asszony által aláírt példányának megküldésével történhet, melynek beküldési határideje: 2010. szeptember 30.
Az Általános Szerzôdési Feltételekben foglaltak szerint a
Bursa Hungarica pályázati rendszerben részt venni kívánó települési önkormányzatok az OM által kidolgozott feltételrendszernek megfelelôen legkésôbb 2010. október 1-én kiírják a pályázatot:
– „A” típusú pályázat: a jelenleg felsôoktatási hallgatók;
– „B” típusú pályázat: felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára
A pályázati kiírások felhívása az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához szükséges egyéb feltételeket
(pl.: igazolások benyújtása), valamint az önkormányzat által
meghatározott prioritásokat tartalmazhatják.
A Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat támogatás folyósításának rendje a 51/2007. (III.
26.) Kormányrendelet és a
2011. évi Általános Szerzôdési Feltételek alapján
A pályázat benyújtási határideje: 2010. október 29.
A pályázathoz szükséges nyomtatványok igényelhetôk –

ügyfélfogadási idôben - a Polgármesteri Hivatal Igazgatási
csoportjánál.
Az elbírálás során:
a) a határidôn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelô pályázatok kizárásra kerülnek;
b) minden határidôn belül benyújtott, formailag megfelelô
pályázatott érdemben elbírálásra kerül, és a döntésrôl minden
pályázó írásban kap értesítést;
c) csak az illetékességi területén állandó lakóhellyel rendelkezô pályázók részesíthetôk támogatásban;
d) az elbírálásnál szabály: fajra, nemre, bôrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredmény figyelmen kívül hagyásával, - kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján kerülhet sor a támogatás megítélésére.
A beérkezett pályázatok elbírálási határideje: 2010. november 23.
A pályázat bírálati eredményét a települési önkormányzat
2010. december 6-án nyilvánosságra hozza, kihirdeti a
helyben szokásos módon, a beérkezett pályázatokról szóló
döntést. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.
2010. szeptember 29.
Lukács Márta ig. ea.
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Becsengettek a Herman Ottó Általános iskolába is
Szeptember elsején megkezdôdött a tanítás iskolánkban is.
Ismét a tanulásé lett a fôszerep, ám tanáraink, tanítóink igyekeznek ezt számos programmal színesíteni.
Erika néni már az elsô hónapban megszervezte a 3 D-s mozit kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Olyan sok diák jelentkezett a nagyszerû rajzfilm produkcióra, hogy két buszt kellett
rendelni. A gyerekek a Bogárszemmel az ôserdôben címû rajzfilm szerencsés nézôi lehettek az Aréna Plázában.
Szeptember 25-én lezajlott a már hagyománnyá vált Falunap. Rengeteg iskolás is felvonult a helyiekkel együtt. Sok diákot megcsodálhattunk a színpadon bemutatott mûsoráért is. Pedagógusaink és a szülôk is beneveztek a tanyasi ételek
fôzôversenyébe. Kerecsányin Tibor irányításával ízletes marhapörköltet készítettek. A 2. osztályosok pedig Dörömbözi Roland apuka vezetésével vaddisznópörköltet készítettek, ami elnyerte az elsô díjat. Gratulálunk nekik!

Októberben programok sokasága vár a Hermanos tanulókra.
Az alsó és felsô tagozatosoknak futóversenyt rendezünk,
lesz ötödikesek és nyolcadikosok napja, illetve kirándulni
mennek a 2. osztályosok a Tropicariumba.
Ezen kívül lesz Állatok világnapja, és ehhez kapcsolódnak
majd vetélkedôk és mûsorok egybekötve egy fotókiállítással.
Ezekrôl az eseményekrôl bôvebben a következô számban
számolunk be.
Október 14 és 15-én hulladékgyûjtés lesz az iskola udvarán.
Várjuk a szülôk és a diákok segítségét, hogy minél több papírés fémhulladék jöjjön össze! Elôre is köszönjük!
További információért és az iskolai képek megtekintéséért
kérjük, látogassanak el iskolánk honlapjára /http://iskola.felsopakony.hu/.
Máténé Virág Rita

Ez igen, gratulálok…

fôvárosba. Szeretettel emlékszik tanítványai szüleire
is, Virágos Magdira, akitôl
keverôgépet kértek, mikor
a járdát kellett megcsinálni, Berencsiné Babira, aki
majdnem a szomszédja
volt, a Komjátikéra, a Bukodiékra és a többiekre is.
Aztán jönnek a gyerekek, a
mi Ilonkánkkal /Pálinkás/
és kisfiával találkozott nálunk, próbálom összeszedni kirôl mit tudok. Kinek
született babája, ki vált el,
vagy éppen kinek az élete
szakadt fiatalon meg.
Az én családommal most személyesen nem találkozott,
így hát jöttek a képek. A faluról is. A két templomot, a ravatalozót, az óvodát mutogattam örömmel. Viszont a Mártírok
Emlékparkját meg akarta nézni közelrôl. Gondoltam, bôvebben elidôzhetünk ott, hisz úgyis késik a vonat! Hát nem lett
igazam, hiába bizonygattam, ez nem változott, pechemre
percnyi pontosan érkezett az esti vonat. /ami ráadásul nagyon
tisztának tûnt/ Azért sikerült látnia a szépen ápolt parkot, a
harangot és próbáltam felidézni a pár évvel ezelôtti megható,
sôt felemelô parkszentelést. Természetesen a megálmodók és
segítôk gondos, szorgos kezérôl sem felejtkeztem el.
Jövôre én vagyok a soros, én utazom hozzájuk. Remélem
és tudom is, lesz mit mesélnem. Az ismerôsökön, a családomon kívül a mi kedves Pakonyunkról.

Egy régi kép__a tíz-tizenöt évvel ezelôtti Felsôpakonyra
nagyon is jellemzô_jut róla mindig eszembe. Ha eljött hozzánk, kiálltam az utca másik oldalára és figyeltem, látom-e
már a tûsarkú cipôben óvatosan lépkedô, szinte légies vendégemet. Ma már több dolog miatt is más a helyzet, egyrészt a
szemem velem öregedett, másrészt ô már nem a járdán közlekedik /kerülvén régen a sarat, a gödröket/, hanem akár az utca
közepén is. „Mert olyan jó így, büszkék lehettek a falutokra!”
Kôszegi Anikó tanítónô kollégánk huszonhat évvel ezelôtt
költözött el a szolgálati lakásból a Gazdagréti –lakótelepre.
Férjével egy nagyon jó nevû budapesti kórusban énekeltek.
Ma már csak Anikó énekel, bejárta a kórussal Európát. Ének
tagozatos osztályai híresen jók, a szülôk a környezô városokból is viszik hozzá a gyerekeiket.
Az alpolgármester úr beszélt az elsô osztályos tanító nénikrôl a pedagógusnapon, hogy az ô nevüket senki sem felejti
el, szavaira jól emlékezünk, s bizonyosan halványul az évek
múltával a képe, de pillanatokon belül tudjuk, igen ô az. Anikót sem felejtették el a volt tanítványai, a mai napig kap névnapjára üdvözlô képeslapot pakonyi családos szülôktôl. ô is
nagyon szívesen jön Pakonyra, s bár ma már a tûsarok kissé
alacsonyabb lett, boldogan, az ô kívánságára a vasútállomástól egyenesen az új lakóparkok felé sétáltunk. „Elképesztô,
óriási eredmény, boldogok és büszkék lehettek „–ezek voltak
a szavai.
És jöttek az ismerôsök, illetve az ismerôsök családja,
igen , nagyon hasonlít a Tündére.”-Lôrentei Erzsike unokája
épp a gyönyörû csemetéit terelgette valahova. Emlékszik még
arra, mikor polgármester asszonyunk óriási tempóban vitte
két gyermekét a vonattal vagy úszni, vagy más programra a
Felsôpakony 2010. október
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Fôztünk a Falunapon
A „Tanyasi ételek fôzôversenyén” való részvétel mindannyiunkat fellelkesített, s a felhívás után az ötletek csak
úgy záporoztak megbeszélésünkön. Végül, Edit óvó néni Pakonyi galuskás bablevese kapta a legtöbb voksot, így ô ölthette magára a megtisztelô fôszakács címet a megmérettetésre.
Szombaton reggel az eget kémlelve indultunk el az általános iskola udvarára, hiszen az idôjárás elôrejelzés nem sok
jóval kecsegtetett az elôzô napokban.
Miután megismerkedtünk a sátor állítás rejtelmeivel, berendezkedtünk s már hozzá is láttunk az elôkészületekhez.
Mindenki sürgött-forgott, krumplit hámozott, aprított, kevert-kavart, kóstolgatott. A zsûritôl a számunkra szerencsésnek tartott 7-es Rajtszámot kaptuk.
Közben azért fél szemünket a színpadon tartottuk, hiszen
nem csak a fôzésben, hanem a szereplésekben is megmutatkozott a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda.

Elsôként a Hétszínvirág csoport zenés, torna bemutatóját
szurkoltuk végig, majd a Sexy Cow’s nevet viselô (Csete Melinda és Koós Nóri által vezetett) country formáció látványos
tánca hozott minket is remek hangulatba. A csapatot erôsítette
óvó néni, dadus néni, s régi ovisok is.
Büszkeségünket az is „legyezgette”, hogy a sport-bemutatókon megjelentek óvodásaink, judo és karate számokban.
Azért közben a fôzés haladt a maga útján, az illatok minden kószálót, kíváncsiskodót felénk irányítottak. A hatalmas
üstbe mindenki bekandikált, s a versenyrôl már szinte megfeledkezve vártuk magunk is, hogy levesünk elkészüljön, és
mindannyian megkóstolhassuk munkánk gyümölcsét.
Utolsó mozzanatként Edit óvó néni bele szaggatta a galuskát a bablevesbe, kis asztalunkat szépen megterítettük, s perceken belül meg is jelent a zsûri díszes csapata, kanalakkal,
pontozótáblákkal felfegyverkezve.
Kíváncsian fürkésztük a kóstolók tekintetét, arcuk minden
rezdülését, kicsi ovisunk segítségével egy vidám bordalt is elénekeltünk tiszteletükre.

Az izgalommal teli várakozás után a csapatkapitányok felsorakoztak a színpadon, s elkezdôdött az eredményhirdetés.
Nos, ha idén nem is lettünk elsôk, egy nagyon jó hangulatú
napot töltöttünk együtt, a lelkesedésünk, munkánk a harmadik
helyre juttatott bennünket.
A legnagyobb elismerés számunkra azonban az volt, hogy
kifogyhatatlan kondérunkból szívesen evett a falu apraja,
nagyja.
Az ô dicsérô szavaik kísérnek el minket a jövô évi fôzôversenyre.
Sztancs Annamária
Ancsa óvó néni

Levél az óvodai dolgozók részére
A Mesevár Napközi Otthonos Óvodában tett látogatásom alkalmával eszembe jutott régi gyerekkori élményem.
Annak idején, - már az idôpontra nem emlékszem olyan
régen volt - a hétvégeken az
édesanyámmal nagyon sokszor elmentünk a közelünkben levô könyvtárba.
Amikor oda beléptünk,
teljesen más világba kerültem, a könyvek, mesék, zenék varázslatos világába,
ahol csodálatosan éreztem
magam. A könyvtárban egy
idôs néni tartott kézmûves
foglalkozásokat, mesélt rövid történeteket és nagyobb
ünnepekkor rövid színházi
elôadásokat rendeztek, ahol
mi gyerekek voltunk a szereplôk.
Apró ajándékokat, meglepetéseket mi készítettük szüleink, testvéreink részére, természetesen a kedves ôsz hajú
néni segítségével.
Innen emlékszem papír képekre, apró figurákra, amik
gyurmázással, festéssel készültek.
Mikor nagyobb lettem ott tanultam meg a horgolás, kötés alapjait is.
Nálatok most ismét ezt a kedves színes, vidám, barátságos világot tapasztaltam.
Jó volt veletek lenni kedves óvónénik. Ismét apró gyereknek éreztem magam, akit gondos kezek segítenek az új
dolgok felfedezésében.
Köszönöm nektek
Varró Tiborné
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Ha itt lettél volna…
… Kedves Olvasó, részt vehettél volna a búcsún, amely
ezúttal „csak” egy szokásos, nem kerek évfordulós búcsú volt,
kevesebb attraktivitással, ráadásul az idôjárás sem fogadott
kegyeibe aznap, ám ez mit sem vont le az ünnep emelkedettségébôl.
2010. szeptember 19-én tartottuk a templom búcsút. Meghívott vendégünk Dr. Mészáros István kalocsai püspöki helynök celebrálta az ünnepi szentmisét, amely lelkiekben gazdag
és felemelô volt. További vendégeink Pekker György és neje
Suhajda Teréz kiket köszöntöttünk az elmúlt évek során tett
munkájuk és adományaikért. Felemelôvé tette az ünnepséget
a Könyvtártól való fúvós hangszerekkel kísért felvonulás,
amely Gábor atya fáradságos szervezô munkájának eredménye. A rossz idôjárásra való tekintettel a szeretet vendéglátást
a Klub Könyvtárban került megrendezésre, ettôl függetlenül a
résztvevôk elmondása szerint nagyon jól sikerült. Köszönetet
mondunk minden kedves adományozó testvérünknek, hogy
igazán minden finom, süteményekkel, üdítôvel, szendviccsel
kínálhattuk vendégeinket. Bízunk benne, hogy mindenki jól
érezte magát és részesült a Jó Isten kegyelmében.
2010. szeptember 4-én szombaton 50 fôvel gyáli, felsôpakonyi, régi és új zarándokok indultak Szent Hubertus a Vadászok védôszentje ünnepén ünnepelni Ludas szállásra. Induláskor kicsit csepergô mennyei áldás hullott, ám Kalocsára érve
már ragyogott a napsugár. Soltnál csatlakoztak a nagykátai
egyházközségbôl meghívott testvéreink, a Máriás leányokat is
beleértve. Harmónikás kísérettel vonult a menet Ludas szálláson a Szent Hubertus kápolnához. Nagy szeretettel fogadta a
zarándok csoportot kedves Tóth Kálmán testvérünk, kinek a
meghívását és vendégszeretetét már második alkalommal
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érezhette a társaság (Tóth Kálmán a felsôpakonyi Tóth Zoltán
szikvízkészítô bátyja). Az ünnepi szentmisét Dr. Mészáros
István, kalocsai püspöki helynök celebrálta. A szentmise befejezése után nagy vendégszeretettel kínáltak frissen sült cipóval és igen finom babgulyással minden vendéget, akik jó étvággyal fogyasztották el és dicsérték a szakácsok tudását. Közelebbrôl megismerve Dr. Mészáros István helynök urat, felkértük a felsôpakonyi Fájdalmas Anya templom búcsú szentmise celebrálására amit nagy szeretettel elfogadott. Hazafelé
úton Kalocsán egy gyönyörû hangversenyt meghallgatása is
belefért a programba a Székesegyházban. Mindenki feltöltôdve jó kedvvel tért haza.
Október 10-én egyháztanács ülésre kerül(t) sor, melynek
(többek között) a legfontosabb témái az ünnepi tapasztalatok
kiértékelése, a hittan foglalkozások, adventi események. Az
ott elhangzottakról a következô számunkban számolunk be.
Itt hívom fel a figyelmet, hogy a mindenszenteki temetôi
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megemlékezésre várhatóan október 31-én, vasárnap délben a
temetôben kerül sor, melyet a síremlékek megáldása követ.
Kedden este 6-kor is szentmise lesz. Az ünnepi miserend

megtekinthetô a templomban, illetve a www.felsopakony.hu
weboldal katolikus egyházi oldalán.
Pethô Imre

Gyertyák

elôdeink így vagy
úgy erôteljesen,
vagy csak gyengén,
de szinte mindegyik az utódaiért
áldozta az életét.
Gyertyaláng,
csonkig égôáldozás, áldozatban
pusztulás, Isten oltárainál.
Gyertyaláng,
tiszta fény, embert
hívó lángolás,
végsô percig lobogás áldozatunk asztalán.
Gyertyaláng, tiszta fény önpusztító lobogás, nem is akar
lenni már, nem is kíván semmi mást, nem is lehet soha
más.
Gyertyaláng! Szelíden, könnyesen, minden új dal gyôzelem ezer gyötrôdésemen, minden gyöngeségemen.
Gyertyaláng életem, könnyû széltôl megremeg, de amit
lehet megteszek, áldozattá így leszek.
Adja Isten, hogy egykor majd miránk is, mint áldozatos
emberekre emlékezzenek utódaink.
Tisztelettel
Hefler Gábor plébános

Közeledik a mindenszentek ünnepe. Ekkor majd mindenki gyertyát visz szerettei sírjára. Ezért néhány dolgot gondoljunk át a gyertyával kapcsolatban.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint: / IV.köt. 294. old./
A gyertya faggyúból, méhviaszból, sztearinból vagy más
könnyen olvadó anyagból henger alakúra öntött vagy mártott, kanóccal égô világító eszköz. ôsidôk óta mindenütt
használták.
A Szentírásban a mécses használat miatt nem szerepel, a
magyar fordításban szereplô gyertyatartó, valójában mécstartó.
A liturgiában fôként szimbolikus jelentése emelte be, bár
régebben, mint világító is nélkülözhetetlen volt.
Jelképes tartalma igen gazdag. Mint a világosság forrása,
már az ókorban is Krisztus jelképe. A gyertya viasza emberi természetére, fénye istenségére, a karácsonyi gyertya a
megtestesülésére és születésére emlékeztet. A húsvéti gyertya a feltámadott szimbóluma. Mivel a gyertya önmagát
emésztve világít, jelképe az önzetlen szolgálatnak, a jó cselekedetekkel világító hitnek. Egyszerre szimbóluma a halandóságnak és az örök életnek /örök világosságnak/.
Van egy gyönyörû ifjúsági énekünk, amely a gyertya önfeláldozásra emlékeztetô jelképét ragadja meg. Amikor a
sírjainkra visszük a gyertyát arra is gondolhatunk, hogy
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20 évvel ezelôtt kezdôdött…
… ami már csak azért sem igaz, mert valójában korábbra
kell visszanézni, ha az igazságnak akarunk eleget tenni. A
Felsôpakonyt érintô változások nem 20 évvel ezelôtt
kezdôdtek. Tanú erre Dr. Balogh László, aki 1989- ben a változásokat elindította a MANDÁTUM ÉRDEKKÉPVISELETI KÖR létrehozásával és tanú az események következtében
elsôként választott polgármesterünk: Sztancs János is. És ha
valakik, akkor ôk valóban tudhatják, hogy minden kezdetnek
vannak elôzményei. Éppen mert részesei voltak az események elôidézésének, kik beszélhetnek errôl hitelesebben?
Különös játéka a sorsnak, hogy az út vége felé járva visszakanyarodhatunk a kezdetekhez. Amikor a sorozat megírásába
belekezdtem, az volt a szándékom, hogy Felsôpakony önállóságának 20 éve lesz számomra a fô téma. Mégis elcsábultam a
kezdetek kezdetéig, sôt talán egyszer-kétszer vissza is térek
oda, hiszen egy falu életében – még ha meghatározó is -, 20 év
az nem idô. Ahhoz, hogy megértsük a változásokat, ismernünk kell a múltat. Legalább annyira, hogy felmérhessük, mit
hozott magával az idô sodra, amely immár megállíthatatlanul hajt bennünket
tovább a maga útján, ha akadnak is kisebb – nagyobb döccenôk. De talán rátérhetünk már az ösvényre, amely a közelmúltunkhoz vezet.
Ne felejtsük el a jelszavunkat: HÚSZ ÉVESEN, SIKERESEN!
Akit a történelmi változások szele az elsôk között érintett
meg Felsôpakonyban s aki úgy döntött, hogy itt az idô, mozdulni kell és nem csupán sodródni, az Dr. Balogh László, a
MANDÁTUM Érdekképviseleti Kör szervezôje és létrehozója.
1963-ban került elôször Felsôpakonyba másodikos egyetemistaként, akit évfolyamtársa és jó barátja, Turcsik Árpád
hívott meg egy látogatásra nôvéréhez (Túri Magdi!). Rövidesen falunkban találta meg élete párját is. Nem bánta meg,
hogy itt telepedett le, mert otthonára lelt.
Mi történt 1989-ben, hogy kibújva csöndes, békés, biztonságos csigaházadból, egyszerre csak a falu életének
egyik meghatározó személyisége lettél?
Úgy éreztem, ez a falu az enyém is, itt akarok élni. Ugyanakkor tudtam azt is, ez a falu többre képes. Megérett arra,
hogy önállóvá váljon, felelôsséggel építse önmagát a jövôje
érdekében! Gyál függvényeként ezt nem tehette volna meg.
Tudtam, egy személyben harcolni értelmetlen és kilátástalan,
hát ezért társakat kerestem és találtam. Csányi Jocóval, Pink
Györggyel, Tamási Tihamérral és Veled együtt hívtuk életre a
MANDÁTUM ÉRDEKKÉPVISELETI KÖRT, amely már kereteket adott a célokért folytatott munkának és szervezôdésnek. Sokan csatlakoztak késôbb hozzánk.
Nem tartottál attól, hogy retorziók áldozata lehetsz?
Akkor már megérett a helyzet a változásokra. Pozitív légkörben éltünk. az emberek elkezdtek politizálni, érdeklôdni a
közösségi élet iránt. Igazi dilemmát inkább az jelentett, hogy
ahány ember, annyi vélemény mentén kellett gondolkodni, a
dolgokat összehangolni. A politikai ellenszél ugyan próbálkozott, de a közös, akkori tanácselnökünk, Kovács Sándor meglehetôsen jó partner volt a tárgyalásokban.
Emlékszem, megjelent az összehívott lakossági fórumunkon is.
Így van. Lehetett vele dolgozni. Nem volt határozottan ellene a különválásnak, de legalább is nem gátolt bennünket a céljainkban.
Melyek is voltak ezek a célok?
Ezek a célok, ma is vállalhatók, mi több idôszerûek! Neked
tudnod kell, Te készítetted a plakátokat, s ha jól emlékszem,
Felsôpakony 2010. október

együtt is szövegeztük! Itt van, mert megôriztem, de kérem
vissza! A dolog lényege végül is az volt, hogy az emberek
merjék vállalni a felelôsséget, az önálló döntéseket, dobják
sutba a közömbösséget, ami a fejlôdés gátja volt.
Hogy érzed, elérted a célodat?
Hát az ideális célt végül is nem értük el, mert a törvényalkotás megelôzött bennünket. Nem kiharcoltuk, hanem törvény
adta jogon megkaptuk az önállóságot. De ha nem kezdtük volna el, talán nem is születtek volna meg ezek a döntések, hiszen
így kerültek felszínre az emberi szándékok és vélemények.
Elégedett voltál a munkáddal és a végeredménnyel?
Hibának látom, hogy kevéssé voltunk türelmesek az emberekkel. Helytelennek érzem az akkori tanácstagok visszahívását. Meggyôzni kellett volna ôket, nem megbántani! Jó szándékú embereket sértettünk meg akaratlanul és talán ezek a folyamatok végbemehettek volna empatikusabban is. Igaz, akkor inkább az dominált: mit kell, mit lehet, mit szabad megtenni, elérni, elvégezni. A végeredménnyel kapcsolatban is hiányérzetem van. Bár az önálló választásokon az általunk javasolt emberek kerültek a falu irányításának az élére, valahogy
mindig az volt az érzésem, hiányzik a vezetés alaptermészetébôl a lényeg: a szolgálat. A Kölcsey értelmezésû: Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül! – szolgálat. Hisz erre
volna szükség, hogy a dolgok értelmüket nyerjék!
Miért, hogy az elsô szabad választások után abba is
hagytad a közéletiséget?
Végül is: amit célként vettem magam elé, azt elértem. Én
polgármesterségre nem hajtottam. Semmilyen tisztség elnyerésére nem törekedtem. Amit elvállaltam, elvállaltunk, megtörtént. A hatalom megszerzése, birtoklása nem érdekel. Sôt, a
legfôbb hibának tartom az önmérséklet, az önismeret hiányát.
A tisztességre való törekvés hiányát. Rossz dolognak tartom
az állandó szereplési vágyat, s ahogy az eredeti tiszta szándékokat aprópénzre váltják. Ebben valóban nem kívántam részt
venni!
Miben hiszel még?
Hogy ez a falu többre, jobbra, gazdagabbra érdemes!
Lejegyezte: Durkó Éva
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Kapusból lett gólvágó az ifiben
Veibl Viktor az ellenfél kapujánál is feltalálja magát
Pest megyei I. osztály
5. forduló
Erdôkertes-Felsôpakony-Police-Kop 0-5 (0-4)
FELSôPAKONY: Gerstenbrein – Imrik, Egervári, Csapó, Varga Z. –
Tóth R. (Király), Szabó G., Kerekes Z. (Rácz), Tôkés (Oláh) – Malik
(Tóth Z.), Nagy I. (Kiss B.). Edzô: Goran Kopunovics. G: Malik (2),
Tóth R., Nagy I., Egervári.
6. forduló
Felsôpakony-Police-Kop-Halásztelek 2-0 (1-0)
FELSôPAKONY: Gerstenbrein – Varga Z., Imrik, Egervári, Olajos –
Tóth R. (Oláh), Tôkés, Kerekes (Kiss B.), Szabó G. – Malik, Nagy I.
(Király). Edzô: Goran Kopunovics. G: Tôkés, Kerekes.
7. forduló
Bag-Felsôpakony-Police-Kop 2-0 (1-0)
FELSôPAKONY: Gerstenbrein – Olajos, Egervári, Imrik, Varga Z. –
Tôkés (Kiss B.), Szabó G., Kerekes, Tóth R. (Király) – Malik (Garics),
Nagy I. Edzô: Goran Kopunovics.
8. forduló
Felsôpakony-Police-Kop-Tárnok 2-0 (0-0)
FELSôPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Varga Z. –
Tóth R. (Fehér), Kerekes (Király), Szabó G., Tôkés – Malik, Nagy I.
Edzô: Goran Kopunovics. G: Malik, Király
A bajnokság állása
1. Pilissport-PLSE
8 7 0
2. Üllô SE
8 7 0
3. Újlengyel DSE
8 7 0
4. Tápiószecsô FC
8 6 0
5. Felsôpakony-Police-Kop SK
8 5 0
6. Diósdi TC
8 5 0
7. Pilisi LK-LEGEA
8 4 0
8. Örkény SE
8 4 0
9. Gödöllôi SK
7 3 1
10. Bagi TC ‘96
8 3 1
11. Veresegyház VSK
8 2 1
12. Halásztelek FC
7 2 0
13. Tárnok KSK
8 2 0
14. Hévízgyörk SC
8 1 1
15. Törteli KSK
7 1 0
16. Erdôkertes SE
7 1 0

1
1
1
2
3
3
4
4
3
4
5
5
6
6
6
6

21
16
18
19
17
17
14
12
17
10
14
11
5
8
10
4

7
5
9
5
10
11
11
12
17
15
19
17
17
23
16
19

14
11
9
14
7
6
3
0
0
-5
-5
-6
-12
-15
-6
-15

21
21
21
18
15
15
12
12
10
10
7
6
6
4
3
3

3 20
11 9
12 19
22 12
13 10
12 3
13 18
20 7
14 25
18 0
15 -4
20 -5
24 3
22 -2
29 -12
105-103

21
17
15
13
13
13
12
12
12
10
10
10
9
6
4
0

Pest megyei III. osztály, Déli csoport
Ecser-Felsôpakony II 0-2
G: Szabó P., Ignácz A.
Felsôpakony II-Ócsa 2-2 (1-1)
G: Ettenberger T., Szabó P.
Üllô II-Felsôpakony II 8-0
A bajnokság állása
1. Dunaharaszti MTK II.
6 5 1
2. Üllô SE II.
6 4 1
3. Szigetszentmárton FC
5 4 0
4. Viadukt SE-Biatorbágy II.
6 4 0
5. Bugyi SE II.
5 2 1
6. Sóskút KSK
6 1 2
7. Felsôpakony SK II.
5 1 1
8. Maglódi TC II.
3 1 0
9. Ócsa VSE
5 0 2
10. Ecser SE
5 0 0

0
1
1
2
2
3
3
2
3
5

22
19
16
12
11
7
5
6
4
2

2
4
8
13
7
9
14
6
18
23

20
15
8
-1
4
-2
-9
0
-14
-21

16
13
12
12
7
5
4
3
2
0

29
23
22
15
9
14
8
5
6
8

25
2
17
7
4
16
16
14
15
23

4 12
21 9
5 9
8 6
5 6
-2 6
-8 1
-9 1
-9 0
-15 0

U16, Ócsai csoport
Felsôpakony-Kiskunlacháza 4-5
Felsôpakony-Alsónémedi 1-6
Pereg-Felsôpakony 4-1
1. Gyáli B.K.SE
2. Alsónémedi SE
3. Ócsa VSE
4. Bugyi SE
5. Pereg SE
6. Kiskunlacháza SE
7. Halásztelek FC
8. Diósdi TC
9. Felsôpakony SK
10. Ráckeve VAFC

A bajnokság állása
5 4 0
3 3 0
4 3 0
3 2 0
2 2 0
4 2 0
4 0 1
3 0 1
3 0 0
3 0 0

1
0
1
1
0
2
3
2
3
3

Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
Erdôkertes-Felsôpakony-Police-Kop 1-7 (1-3)
G: Horváth Zs. (2), Krizsán,Veibl, Fülöp, Tunner, Bódi.
Felsôpakony-Police-Kop-Halásztelek 0-1
Bag-Felsôpakony-Police-Kop 0-5 (0-2)
G: Veibl (2), Virág, Kormos, Láng
Felsôpakony-Police-Kop-Tárnok 1-0 (0-0)
G: Veibl
A bajnokság állása
1. Felsôpakony-POLICE-KOP SK 8 7 0
2. Tápiószecsô FC
8 5 2
3. Gödöllôi SK
7 5 0
4. Hévízgyörk SC
8 4 1
5. Pilissport-PLSE
8 4 1
6. Tárnok KSK
8 4 1
7. Pilisi LK-LEGEA
7 4 0
8. Örkény SE
7 4 0
9. Diósdi TC
8 3 3
10. Halásztelek FC
7 3 1
11. Bagi TC ‘96
8 3 1
12. Üllô SE
8 3 1
13. Veresegyház VSK
8 3 0
14. Törteli KSK
7 2 0
15. Erdôkertes SE
7 1 1
16. Újlengyel DSE
8 0 0

1
1
2
3
3
3
3
3
2
3
4
4
5
5
5
8

23
20
31
34
23
15
31
27
39
18
11
15
27
20
17
2
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Ki kicsoda, a pakonyi sportéletben
hez, de fontos állomás volt a pályafutásom során. Megjártam
Beszélgetés Faragó Dániellel
már Azerbajdzsánt, Törökországot is. Azt kell mondjam, hogy
Egy Felsôpakony birkózó mindennapjai
Új rovatunkban a labdarúgás mellett olyan sportágakról és
sportolókról szeretnék írni, amikrôl, akikrôl eddig elvétve olvashattak az olvasók az újságban. Focistáink mellett vannak
még jeles sportolóink, más sportágak mûvelôi, lehet, hogy
nem Felsôpakonyi egyesületben sportolnak, de valamennyien
Felsôpakonyiak. Rovatunk elsôként a birkózást, és Faragó
Dánielt veszi górcsô alá, mint labdarúgás mellett második legeredményesebb sportágunkat, a Vasas SC községünkben
szakosztályt is mûködtetett egykor.
Azok számára, akik nem hallottak rólad, mondj párszót
magadról.
Faragó Dániel vagyok, Budapesten születtem, ám de
Felsôpakonyon nevelkedtem, ide jártam óvodába, általános
iskolában. Most tizenhét éves vagyok, középiskolai tanulmányaimat végzem egy szakközépiskolában. Óvodás korom óta
birkózok, ma pedig már a Ferencváros és ifi válogatott birkózója vagyok. Utólagosan is köszönöm, Dobos Sándor és Dobosné Kerepecki Máriának, segítô munkáját az elindulásban
és Kovács Leventének az alapok elsajátításában.
Hogyan kerültél kapcsolatba a birkózással és mikor?
Az egész család hatással volt rám,az unokatestvéreimet is
beleértve, hogy a birkózás mellett kötöttem ki, és nem a focit
választottam. Legnagyobb hatással a bátyám és édesapám
volt. Óvodás koromban kezdtem a pályafutásomat a Vasas
színeiben.
Milyen egyesületekben fordultál meg?
Vasastól késôbb átigazolt az egész csapat, edzôstôl együtt a
Ferencvároshoz. Két-három évig együtt voltunk, aztán a bátyámék visszamentek a Vasasba, én maradtam a zöld-fehéreknél. Új edzôt kaptam, a Fradiban, a gyáli lakosú Kis Sándor
személyében. Amikrôl most beszéltem körülbelül a 2004-es
évekre tehetô, ettôl az idôtôl kezdve és egészen napjainkig a
Fradi igazolt birkózója vagyok.
Ez nagyszerû dolog, elmondható, a Ferencváros igazolt
versenyzôje vagy. Ennél nagyobb kihívás már csak egy válogatottsági kerettagság lehet. Sikerült-e már a címeres
mezt magadra húzni? Milyen eredményekkel büszkélkedhetsz?
Igen, ifik közt már sikerült, 2006-ban bekerültem az ifik válogatott kerettáborába. Bátyámat követtem, ô már akkor ott
volt, sôt ô a törökországi Európa bajnokságon, Isztanbulban
szerepelt is, ugyan sajnos kiesett. 2006-ban ott lehettem a válogatott keretben, mint felkészítô ember, versenyen nem indulhattam, mert még fiatal voltam közöttük. De 2007-ben már
korengedménnyel elindulhattam 42 kg-os súlycsoportban, és
megnyertem a válogató versenyeket. Ez remek eredménynek
számított, hisz papíron serdülôként, de korengedménnyel lettem magyar válogatott birkózó az ifisták közt.2007-ben kerültem bele igazán a birkózó életbe, meghívást kaptam különbözô válogatott táborokba. 2007-ben Varsóban volt egy Európa bajnokság, melyen már elindulhattam. Négy mérkôzésbôl
kettôt nyertem, kettôt vesztettem, a harmadik helyért birkózhattam, ám sajnos csak az ötödik helyen végeztem. (Birkózásban, az úgynevezett vigaszágas lebonyolítási rendszernek köszönhetôen két bronzérmest, és két ötödik helyezettet hirdetnek ki. Kun A.) Az ötödik helyezés azért is volt nagyszerû
eredmény, mert ez volt a legjobb magyar helyezés a varsói
Európa bajnokságon a szabadfogású birkózók között. Abban
az évben megválasztottak a legeredményesebb ifi birkózójaként. Fiatal voltam és tapasztalatlan a nemzetközi versenyzésFelsôpakony 2010. október

a szabadfogásúak mezônye nagyon nehéz, nem csak a
felnôttek, de utánpótlás szinten is, fôleg a volt Szovjet utódállamok erôsek.
2008-ban még mindig fejlôdésben voltam, sokat nôttem,
magasodtam, a súlyom is gyarapodott, éppen ezért ebben az
évben nem sikerült a válogatott tagságomat megtartani, mint
ahogy 2009-ben sem. Idén viszont megálltam a fejlôdésben,
stabilizálódott a súlyom. A kazincbarcikai junior országos
bajnokságot meg is nyertem a 66 kg-ok súlycsoportjában, de
a négy válogató versenyen csak a Kazincbarcikain szerepeltem kimagaslóan, ezért nem sikerült a válogatottba bekerülni.
Ám utólagosan mégis meghívást kaptam a keretbe, ekkor már
nem tudtam rajta részt venni.
Hogy néz ki egy felsôpakonyi birkózó átlagos napja?
Minden reggel a 6:40-es vonattal járok be iskolába, az
órák mennyiségétôl függôen bent vagyok az iskolában félkettô
vagy, három-négy óráig is. Félhat illetve félhétkor kezdôdnek
az edzések. A tanítás és az edzések közti idôt néha alvással,
tanulással, vagy az edzôteremben másokkal folytatok szakmai
beszélgetéseket. Edzés után jövök haza, este tíz óra tíz percre
ér be Felsôpakonyra a vonat, és akkor nagyon jó, mert nem
késett, az amúgy is szûkös szabadidômbôl is marad egy kevés.

A dobogó legfelsô fokán Faragó Dániel

ôszi szezonom most nehéz lesz, újra indultak az edzések,
versenyek, és hát az iskolában is teljesíteni kell. Ebben a tanévben érettségizek, és a tovább tanulásra is készülök. A Fáy
András szakközépiskolába járok, ez az iskola egy cseppet sem
támogat engem a sportban, a tanulás terén van nekik elvárásaik. Elôfordult már, hogy az iskola nem tolerálta, hogy gyakran sportorvoshoz kell járni, idônként edzések, versenyek is
adódnak a tanítási idô alatt.
Miként zajlik egy versenyhétvégéd?
Egy versenyhétvégém két napból áll. Van a versenynap, és
elôtte van a mérlegelés, ami annyit jelent, hogy az adott versenysúlynak kell megfelelni. Én most 68-69 kg vagyok, a verseny súlycsoport felsôhatára 66 kg. Adott esetben 2 kg-ot kell
leadni, de volt már olyan versenyem, amikor 50 kg voltam, és
a 42 kg-ok közt indultam, tehát nyolc kilót kellett leadnom. A
mérlegelés a versenyhez képest elôzô nap legkésôbb este hat
óráig megtörténik, Mérlegelés estéjén, még a mester ad egykét bátorító szót, közös vacsora a csapattal, majd tíz órakor
takarodó, hogy másnap pihenten mehessünk a versenyre. A
küzdelmek délelôtti órákban elkezdôdnek, és a résztvevôk lét(Folytatás a következô oldalon.)
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számától függôen eltart délutánig. Szombat este érek haza, a
vasárnap a pihenés és a regenerálódás a fô programom.
És akkor nem számoltuk bele, hogy vidéken, más nagyobb
városokban van a verseny, Miskolcon, Kazincbarcikán, vagy
bárhol az országban, az utazás is idôt, energiát vesz el tôlünk,
ha nagyon távol van otthonunktól, akkor még az anyagiakra
is gondolni kell.
Anyagiak… Mindannyian tudjuk, az egyéni sportolók
helyzete olykor nem könnyû. Eddig a Magyar Állam sem
támogatta kiemelten az egyéni sportolókat, de bizonyos
sportágak bizony igen szûkös anyagi keretek közt mozognak. Így van ez a Magyar Birkózó Szövetségben is. Sokszor híres, neves sportoló saját költségén tud kiutazni világbajnokságra, bármilyen más világeseményre. Volt-e
már példa arra, hogy hiába a nagy tehetség és akarás, az
anyagiak közbe szóltak, vagy akár csak nagyon szûkösen
kellett megoldani az utazást? Kikre támaszkodtok ilyenkor, vagy kire nem, pedig érdeke volna?
Anyagiak bizony gyakran közbe szólnak, de valahogy mindig megoldottuk. A varsói Európa bajnokságra is összegyûjtöttük a pénzt. Tudni kell, hogy egy ilyen versenyre való kiutazáskor százezres nagyságrendû pénzekrôl van szó. A varsói
verseny is ifjúsági esemény volt, nem olyan számottevô a Szövetségnek, így hát nem lettem támogatott. Én magam csak a
szüleimre tudtam támaszkodni, nem voltak szponzoraim. A
szüleim körbe jártak, kérdezôsködtek, a hivatalokban is érdeklôdtek, akármilyen kérvényeket nyújtottak be, beszélgetések jöttek-mentek, de semmilyen támogatást nem kaptak…
A hivatalok szó alatt, melyiket értjük?
A Felsôpakonyi Polgármesteri Hivatalról van szó. Amikor
ez a pénzhajsza volt, én magam táborban voltam…
Közvetlen errôl nem is tudtál, ezek szerint?
Nem, nem tudtam. A szüleim csak biztatgattak, hogy ne aggódjak, meg lesz a szükséges anyagi háttér az utazáshoz, a
nevezési díjra, szállásra, étkeztetésre, minden szükséges feltételt elôteremtenek. De sajnos Pakonyról nem jött a segítség,
egy másik birkózónak a szülei segítettek rajtam, illetve gyáli
vállalkozók fogtak össze. Végül összejött a szükséges mennyiség, és ki tudtam utazni az Európa bajnokságra.
Felsôpakonyon többen is birkóznak. Tartod-e mással a
kapcsolatot? Érdeklôdtök-e egymás sikereirôl? Szabó Noé
éppen a nyáron jutott ki Európa bajnokságra, sajnos csak
anyagi támogatással sikerült megoldani, éppen az Önkormányzat közbenjárásával, egy magán személy önzetlen
adományával valósulhatott meg. Szabó Noé ötödik helyen
végzett. Hogyan értékeled fogadtad a fejleményeket?
Elôször furcsa volt számomra a hír, hogy Noénak sikerült
az, ami nekem anno nem, hogy anyagi támogatással jutott ki,
amikor mi kértünk segítséget, akkor nem kaptunk. Szabó Noé
ettôl függetlenül kiváló eredményt ért el, gratulálok neki.
Noé más korosztályban szerepel, ezért nehéz vele is kapcsolatot tartani. Versenyeken nem találkozunk, a keretedzéseken
szoktunk összefutni. Amikor még mindketten Fradisták voltunk, akkor folyton együtt edzettünk. Szakmai részrôl is ritkán
beszélgetünk más birkózó pakonybeliekkel, vonaton is csak
hébe-hóba futunk össze, akkor is csak köszönés szintjéig jutunk el.
Birkózásban megvalósítod-e önmagadat? Vannak-e kitûzött céljaid, amit szeretnél elérni ebben a sportágban?
Céljaid elérésében látsz-e reális esélyt?
Természetesen rengeteg álmom van, amit szeretnék megvalósítani. Mint minden sportolónak, nekem is az olimpiai szereplés, és gyôzelem. A célom, az, hogy újból válogatott lehessek, ez szükséges feltétele, hogy Európa vagy világbajnokságon részt vehessek. 2012-ben Londonban akár felkészítô embernek is be szeretnék kerülni a csapatba, hogy ott lehessek,
segíthessek nekik abban, hogy eredményesebbek legyenek. De
Londonig csak szûk két év van, és akkor én még mindig csak

tizenkilenc éves leszek, tehát még nagyon fiatal. A felnôttek
mezônyéig is van még három évem, addig junior vagyok, de
szeretnék országos bajnok lenni a felnôttek mezônyében is.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Kitûzött céljaidhoz kívánok sok erôt, kitartást, sérülésmentes felkészülési és
verseny idôszakot. Szeretnénk, hogy a legközelebbi beszélgetésünkkor jó hírekkel tudnál szolgálni a Felsôpakonyi
Agora olvasóinak.
Lejegyezte: Kun Attila

Biztosítóváltás 2010-ben is!
2009. ôszén minden lehetséges forrásból, csatornából az a hír
„sokkolta” a magán- és a vállalkozói szférát, hogy eljött az utolsó biztosítóváltás ideje. Ennek megfelelôen 2009. novemberben
és decemberben soha nem tapasztalt mennyiségben váltottunk
biztosítót.
E megtévesztô információ kihat 2010-re is és sokan teszik fel
a kérdést, mely szerint akkor nekem nem is kell (lehet) biztosítót váltani idén, egy kedvezôbb díj reményében?
Engedjék meg, hogy tájékoztassuk Önöket errôl, és az idei
évben várható további változásokról.
Kötelezô biztosítás váltása 2011-re novemberben azon ügyfelek számára lehetséges, akiknek nem 2010-ben, hanem az ezt
megelôzô években került tulajdonukba gépjármû. Ennek oka,
hogy a kötelezô biztosítás módosult 2010-tôl, eltörölték az egységes biztosítási évfordulót, ezért az idei évben vásárolt új vagy
használt autók tulajdonosainak, üzembentartóinak a kötelezô
biztosítás évfordulója a vásárlás napjától számított plusz 1 év.
(Példa: Ha az ügyfél 2010.március 25-én vásárolt autót, annak
szerzôdését 2011.február 25-ig mondhatja fel írásban és
2011.március 25-ig köthet máshol biztosítást)
Mindenki más részére megmaradt a korábbi egységes január 1-i évforduló. Az évforduló eltörlését az indokolta, hogy a
biztosító társaságok számára szinte elviselhetetlen adminisztrációs terhet jelentett a kötelezô biztosítás váltás, ettôl az intézkedéstôl az elkövetkezô 5-6 évben a teljes állomány 40-50%-nak
évforduló módosítását várják.
A kötelezô biztosítás novemberi váltása esetén az alábbi
ügymenet várható:
· október 30. A kötelezô biztosítók közzé teszik a 2011. évi
díjaikat
· november 1-30. Kötelezô biztosítás tarifálása 2011-re.
Amennyiben alkuszon keresztül vált biztosítót, akkor a lényegében a teljes adminisztrációs terhet átvállaljuk, vagyis a régi kgfb
felmondását, az új szerzôdésének megkötését, a kártörténeti igazolás beszerzését, és a bónusz-malusz fokozat átvezetését.
· december 1-31. Azok az ügyfelek válthatnak még
szerzôdést, akik írásban, a megfelelô tartalmi követelményekkel
a kötelezô biztosítást felmondták. Nekik legkésôbb december
31-ig kell megkötniük az új biztosításukat, azonban a felmondáson túl az összes adminisztrációt ebben az esetben is elvégezzük.
Ha valamikor, akkor az idei évben rekord kötelezô biztosítás
váltás várható novemberben, melynek oka az új kötelezô biztosítás kategória bevezetése. Ennek lényege, hogy 2011-tôl már
teljesítmény (kilówatt) alapján sorolják be az ügyfeleket a biztosítók, az eddigi hengerûrtartalom (köbcenti) helyett.
Amennyiben Önnek is fontos, hogy a lehetô legnagyobb kedvezményeket kapja meg, de gond esetén fordulhasson is valakihez, akkor tisztelje meg cégünket bizalmával!
Biztosításpont – Ambrusné Siska Andrea
2360 Gyál, Kôrösi út 82. I.emelet
H-Cs: 9.00-16.00 P: 9.00-14.00
06 29 343 253, 06 30 5807636
www.biztositaspont.com
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INTERJÚ A VÉDÔNÔVEL
A község önkormányzata új védônôi körzet kialakítása okán,
pályázatot írt ki védônôi munkakör betöltésére. Az esemény
kapcsán kerestem fel Gálné Czetô Éva védônônket, akivel jó
kapcsolatom van gyermekkorom óta.
Mivel hosszú évek óta te vagy a falu egyetlen védônôje, így
kíváncsi lennék a véleményedre a pályázatról.
Miért van szükség egy új körzet kialakítására?
Minden védônôi körzetben meg van határozva a 0-6 éves
korosztályba, vagyis a születéstôl óvoda végéig tartó szakaszba
esô gyerekek létszáma. Ez 250 fô lehet, és ez által finanszírozza az OEP a védônôket, több gyermekre már nem fizetnek. Így
az Önkormányzat elesik egy jelentôs összegtôl.
A másik szempont az, hogy kibôvült az elvégzendô munka,
megnôtt az önállóan végzendô feladatok köre a 20 évvel
ezelôttihez képest. Meg kellett határozni a felsô szintet, hogy a
gondozottak száma mindenhol közel azonos legyen, kizárva a
nagy aránytalanságokat.
Mivel Felsôpakony vegyes körzet, azt jelenti hogy munkám
része a területi és az iskolai munka is, nagyon sok az adminisztráció, ami elég idôigényes. Munkám a prevencióra, megelôzésre épül. Ahhoz, hogy hatékonyan és jól dolgozzunk, a
„kötelezôn” felül sok tanfolyamot lehetne tartani a csecsemôgondozástól kezdve, az elsôsegélynyújtáson át, a szülésre felkészítésig. Sajnos, mikor az ember egyedül van, akkor erre nem jut elég idô. Ha ketten leszünk akkor majd lesz.
Az is fontos, hogy sokkal több kisgyermek születik mostanában, nem?
Ez mindenképpen pozitív a falura nézve.
Persze. Csak összehasonlításképpen; azóta látom a falut,
amióta itt élünk, azaz 23 éve. A ’88-as korosztályban, 20 csecsemô született egy évben. Így, 2010-ben, már 40 fölött járunk
a születésekben. Volt egy év, azt hiszem a ’96-os, amikor 56
gyermek született. Nagyon szépen gyarapszunk.
Rengeteg tapasztalatot szerezhettél mind a szakmával,
mind a családokkal kapcsolatban. Mennyit változtak a kismamák mióta itt dolgozol?
Hogy mennyit változtak az anyák? Alapvetôen nem sokat.
Mindenki egészséges, szép, okos babát szeretne, és jó anyukája
akar lenni, természetesen az apukákkal együtt. Az internetnek
köszönhetôen a mamák nagyon tájékozottak, tehát toppon kell
lennem. Biztos van 1-2 olyan ember akivel nehezen találjuk
meg a közös hangot, de bátran állíthatom, a családokkal nagyon jó a kapcsolatom, hisz egy a célunk, hogy boldog, egészséges generáció növekedjen természetesen családi harmóniában.
Csodálatos lehet végigkísérni, ahogy egy csecsemô növekszik, megszületik és felnô. Végül is te iskolás korukig végigkíséred az életüket.
Tényleg az. Aki itt jár iskolába , azt 14 éves koráig tudom
követni, aztán mikor elmennek középiskolába keveset látom
ôket. A legszebb az, amikor jönnek vissza és egy új családként
kezdünk.
Megbecsült és fontos tagja vagy a közösségnek. Gondolom
nagyon sok anyuka fordul hozzád tanácsért, segítségért, fôleg
ugye akiknek elsô gyerekük.
Igen. Hisz az egész falu hozzám tartozik. Az elsô gyerekesek egészen mások, mert aki a másodikat, harmadikat vállalja
abban már nagyon sok rutin van, magabiztosabb. Van olyan is,
aki minden következô babával egy fokkal magasabbra emeli az
aggódást.
Nagyon érdekes az a családszerkezet, ahol nagy korkülönbséggel születik kicsi, aranyos hogy sokkal jobban aggódnak.
De ott a nagyok is jobban aggódnak!
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Nem szomorít, vagy dühít az a gondolat hogy most „osztoznod” kell a családokon meg a babákon valaki mással?
Nem dühít, egyik szemem sír, a másik nevet. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy lesz még egy körzet és a falut ketté kell
osztani, megható volt a szülôk felém áradó szeretete. Sokak
elsô reakciója az volt, hogy „ de úgy tegyed hogy mi nálad maradjunk”. Biztos hogy furcsa lesz, hisz mindig egyedül voltam.
A munka megszervezése lényeges, mert családokat gondozunk, fontos az intimitás. A szülôknek kell majd megtanulni,
hogy melyik védônô mikor van benn, hogy ne ütközzünk, hisz
itt személyhez kötôdünk, ne kelljen azt mondani hogy majd
ekkor, vagy akkor jöjjön vissza.
Elolvastam a pályázatot ami azt írja, hogy az állás betöltésének feltételei: fôiskolai végzettség, védônôi szakirány; számítógép felhasználó szintû ismerete; területi védônôi munka.
Mi az ami szerinted elengedhetetlen a szakmához?
Nagyfokú empátia és alkalmazkodóképesség, szakmai tudás
és szeretet, jó értelemben vett alázat a hivatáshoz. A pályázatban szereplôk igazából szakmai követelmények. A gyerekeket
imádni kell, ez egyértelmû. Fontos, hogy jól tudjon együttmûködni az összes társintézménnyel, de szerintem aki védônônek
készül, az ezeket tudja, hozza magával.
Vannak a fiatalságnak olya italból, drogokból, felelôtlen
szexuális életbôl fakadó problémái, amivel gyakran találkozol
a munkád során?
A szülôkorosztályban akikkel kapcsolatban vagyok nem találkoztam ilyen problémával. Van 1-2 család, ahol az alkohol
megjelenik gondként. A szexuális életbôl fakadó problémák
kapcsán a nem kívánt terhesség megelôzése, ami hozzám elér.
A drogokra nincs túlzott rálátásom, csak hallom hogy ki mit
tett, miket próbált ki, de ez számomra elérhetetlen. A korán elkezdett dohányzás és alkoholfogyasztás komoly következményekkel járhat.
Az utolsó kérdésem az lenne, hogy véleményed szerint milyen formában tudná akár az önkormányzat, akár magánszemélyek segíteni a munkádat? Nem elsôsorban anyagi vonzatú
segítségre gondolok.
Ami a munkámat elsôsorban segítené az anyagi vonzatú.
Szeretném, ha lenne egy szép tanácsadónk. Fontos, mert a
munka egyik része itt zajlik, a másik része családlátogatásokon. Az iskolaorvosi rendelô is itt van, mert ott a Családsegítô
és Gyerekjóléti Szolgálat dolgozik. A Védônôi Szolgálat fenntartója az Önkormányzat, úgy gondolom lehetôség szerint a
körülményeink jobbak lesznek. Magánszemélyek segítségét
bármikor szívesen fogadom.
Akkor fôleg a tanácsadóval kapcsolatban kellenének változások.
Igen. Az emberi oldalát magam alakítom. Az erkölcsi támogatást úgy érzem megkapom.
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Református Gyülekezetünk életébôl…

Visszatekintve a nyári hónapokra, gyülekezetünk élete nem
maradt nyomtalanul. A megszokott állandó alkalmakon kívül,
mind a felnôttek, mind a gyermekek is élhettek a felkínált lehetôségekkel.
Két kiemelt programunkról számolok be röviden. Balatongyörökön július végén tartottuk meg (immár második alkalommal) a gyülekezeti családos hétvégét. 8 család, 31 fô
részvételével tölthetett el 3 napot szeretetben, békességben,
jókedvben. Isten jelenléte ismét megtapasztalható volt közöttünk. A közös étkezések, játékok, sport, kirándulások, strandolás igazi közösségformáló hatást gyakoroltak ránk és Isten
Igéje, szava is formálhatott bennünket. A lelki táplálékot, Isten üzenetét a lelkészházaspár tolmácsolta. Jézus Krisztusról
beszéltek 1. mint Jó Pásztorról, Aki keres bennünket, és utánunk jön, 2. mint Szabadítóról, Aki úgy szeret minket, hogy
az életét is feláldozta értünk, 3. mint Királyról, Aki életünk
vezetôje, irányítója szeretne lenni, hogy bizonyosan célba vezessen! Sok szép éneket is megtanultunk, Viziné Surányi Erika gitárkísérettel tette szebbé, hangulatosabbá közös éneklésünket. Nagy Károly pedig bográcsban készült finom ételeket
készített, amit jó étvággyal fogyasztott el e nagyszerû közösség! Vasárnapra lett igazán jó idô, így a Balaton vizénél zárult
3 napos programunk. Hisszük, hogy az Istennel és egymással
való kapcsolatunk erôsödhetett, és ez a közösen töltött hétvége mindannyiunk javát szolgálta!
A hittantáborunkat augusztus közepén Piliscsabán, a
Bethánia Szövetség székházában tartottuk, nagyon szép környezetben. Természetesen idén is a szentmártonkátai hittanos
gyerekekkel közösen voltunk együtt. A gyerekek ezen a héten
kincskeresôk voltak és az igazi kincset lehetett megkeresni és
megtalálni. A héten a szolgáló lelkészek (Viziné Surányi Erika, Vizi Zsuzsanna és Vizi János) beszéltek a legnagyobb, a
meg nem talált, a majdnem megtalált, a megtalált és a továbbadott kincsrôl bibliai történetek alapján. A tanítások után
korosztályonként csoportokban munkafüzetet töltöttünk ki, és
megbeszéltük közösen az elhangzottakat. A kincskeresést játékos formában a nagy udvaron és kint az erdôszéli melléku-

taknál is folytatták a gyerekek a megfelelô és megszervezett
utasítások szerint – nagy-nagy sikerrel! A fiúk és lányok idén
is indulhattak különféle versenyeken (asztalitenisz, sakk, farkasszemnézô, lengôteke, ugrálókötél, csocsó…). A résztvevôket jutalmaztuk. Kiemelt verseny volt az ének, s a versenyzôk közönségsikert arattak, nagyon szépen szerepeltek.
Meg kell, hogy említsem a minden táborunkban megrendezett
és izgalmakban bôvelkedô éjszakai bátorságpróbát, és az
utolsó este elôadandó színdarabokat. A gyerekek kiváló
elôadók, ezt most is
bebizonyították. Délutánonként a közös
énektanulás után az
Eltévedt méhecskérôl, (Viziné S. Erika) Picipociról (Fülöpné S. Erzsébet) és
Szürke kavicsról
szóló történet (Vizi
Zsuzsanna) hangzott
el bibliai tanulságokat rejtve magában, vetítettképes illusztrációval. (Technika: Csipak István.) Volt kézmûves foglalkozás,
a jelenlévôk kincsesládát díszítettek maguknak emlékül. Az
akadályversenyen pedig összefoglaltuk a héten tanultakat. A
már említett lelkészek kiváló segítségei voltak: Fülöpné Erzsike, Csipak István és a szentmártonkátai Molnár Gábor,
akik mind a konyhában, mind a játékokban, a különféle programokban maximálisan helytálltak, s végezték szolgálatukat
Isten dicsôségére. Az a reménységünk, minél több gyermek,
ifjú, felnôtt az élet útvesztôi között mégis megtalálja az igaz
kincset: Jézus Krisztust!
A hét alapigéjével zárom a beszámolót: „Ne gyûjtsetek magatoknak kincseket a földön,… hanem gyûjtsetek magatoknak kincseket a mennyben… mert ahol a kincsed van, ott lesz
a szíved is.” (Máté 6, 19-21.)
Vizi János lelkipásztor
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Esôisten kegyes volt, de keservesen megbánta

Az idei Falunap nyitórendezvénye már
24-én, pénteken este lezajlott. A katolikus templomban tartott komolyzenei
koncerten Agócsné Polgár Aranka és zenész barátai ismét bebizonyították, hogy
nem kell messzi hangversenytermekbe
zarándokolni színvonalas muzsikáért.
Szeptember 25.-én szerencsés, és zajos
napra virradtunk. Szerencsés azért volt,
mert nem esett az esô, és enyhe volt az
idô, zajos azért, mert a falu utcáit egy
autóra pakolt digitális kisbíró járta tréfás-odamondogatós, rémes-rímes rigmu-

don és az egész udvaron mindenhol dübörgött a rendezvény. Újdonság volt Boka Gábor szenzációs vásári képmutató
mûsora, a falu vadonatúj tánccsoportja, a
Sexy Cows country line dance bemutatója, az EVIA táncduó világbajnoki produkciója, és X-Traktor címû karaoke
verseny is, amelyen a szóló-szereplést
csak két bátor versenyzô vállalta, annál
többen bíztak abban, hogy csoportosan
kevésbé lesznek hamisak: teljesen alaptalanul. A Boros duó (apa és lánya) megmutatták, hogyan kell ezt csinálni, de

kentek fel a lurkókra, akikre aztán az
anyjuk se ismert rá. A tombolahúzás nagyon jó hangulatura sikeredett, az esti
programok dinamikusak, húzósak voltak. Senki sem követelt méregdrága,
haknizó sztárokat, egyéb celebeket. A
pakonyi mûvész-mainstream tökéletesen
elvitte a balhét. Az esti bulira már felszerelt a színpadon az újjáalakult Horváth Trió, hogy 4 év vákum után újra
betöltse a szórakoztató-zenei teret, amikor ömleni kezdett az esô. A tornateremben azonban (a B-tervnek megfelelôen)

sokba szedve az elôttünk álló FALUNAP
várható eseményeit.
A felütés mindjárt parádésra sikeredett. A vasútállomásról rezesbanda és
mazsorettcsapat vezetésével hosszú menet menetelt az iskolaudvarig, ahol már
vidáman pattogott a gázégô a fortyogó
bográcsok alatt. A Tanyasi Ételek
Fôzôversenyét végül öldöklô küzdelemben az iskola 2. osztályának szülôi közössége nyerte „tanyasi” vaddisznóból
készített pörköltjével. Közben a színpa-

profikat nem értékelt a zsûri. A versenyt
végül három pakonyi srác nyerte, megmentve a mundér becsületét.
Az idén a hagyományos vursli-szerkentyûk helyett inkább a felfújható
nagyjátékokat (rodeóbika, ugrálóvár,
célbarúgós focikapu) részesítettük
elônyben, az egyszem vas (dodgem) épp
eléggé leamortizálta a szép füves területet. Pónilovaglás, íjjászat, hintózás, kézmûves foglalkozások színesítették a palettát. Az arcfestôk több mázsa festéket

már állt egy komplett hangosító motyó,
a büfé is percek alatt átállt, így a beindult közönség nem kényszerült 20 percnél többet várni. A show folytatódott –
ahogy kell. Aki maradt nem bánta meg.
A zenekart és a táncolókat éjjel egykor
úgy kellett lelôni, miközben odakinn
Esôisten vigasztalhatatlanul siratta, hogy
nem sikerült elrontania a szórakozásunkat.
Hevesi István

