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Felhívás
Tisztelt Felsôpakonyi Lakosok!
Sajnos a községünkben is élnek velünk, közöttünk nélkü-
lözô családok. 
Kérjük a jóérzésû embereket, amennyiben lehetôségük
van, segítsenek a támogatásukban.
A Családsegítô és Gyermekjóléti Szolgálat örömmel fo-
gadja az adományokat, amelyeket azután a rászoruló csa-
ládoknak átad. 
A télre tekintettel különösen nagy szükség van tüzelôre,
tartós élelmiszerre, esetleg anyagi támogatásra, hogy a
gyermekeknek Önökkel együtt szebbé tehessük a közeledô
ünnepeket!

Segítô támogatásukban bízva:
Móricz Ferencné a gyermekjóléti szolgálat

Ujlaky Bertalanné a családsegítô szolgálat családgondozói
Elérhetôségünk:  Felsôpakony, Iskola u. 20. Tele-

fon:29/317-676 

Ügyfél fogadás:

Gyermekjólét szolgálat Családsegítô szolgálat
Hétfô: 14-18 óráig 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig 12-16 óráig
Szerda: 8-12 óráig 13-17 óráig
Csütörtök: 12-15 óráig 8-11 óráig
Péntek: 8-13 óráig 8-13 óráig

Felsôpakonyi AgoraFelsôpakonyi Agora – Felsôpakony Község Önkormányzatának tájékoztató lapja
Szerkesztô bizottság: Borosné Radics Mariann (biz. vez.), Gazdag Nikolett, Ecsôdi János, 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: Mátyus Bt. Dabas. Felelôs kiadó: Mátyus Gyula. Példányszám: 1200 db

Következô lapzárta: DECEMBER 1.

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Felsôpakonyi Polgármesteri
Hivatal 2010. december 22. - 2011. január 03-ig zárva tart.
Ügyeleti napok: 2010. december 22. (szerda) 800-1200

2010. december 29. (szerda) 800-1200

Rendkívüli anyakönyvi ügyek (haláleset) esetén Kronval-
ter Emília munkanapokon elérhetô az alábbi telefonszá-
mon: 06 20/947-15-09
Megértésüket köszönjük!

Dr. Remete Sándor s.k. jegyzô

TISZTELT FELSÔPAKONYI POLGÁRTÁRSUNK!

Ezúton is köszönetet mondunk Önnek, amiért megtisztelt
minket szavazatával. Az elkövetkezendô négy évben azon fo-
gunk dolgozni, hogy Felsôpakony fejlôdését elôsegítsük, így
Ön és Családja élhetôbb, szerethetôbb lakókörnyezetben tölt-
heti majd mindennapjait. Amennyiben kérdés, vagy észrevé-
tel merül fel Önben, bátran jelezze azt az alábbi elérhetôségek
valamelyikén.

Tisztelettel: Képviselô-testület

Sztancs János
/Polgármester/: Zrínyi Miklós. u. 33.
Tel.: 06/20-966-0579

Horváth Gergely 
/Alpolgármester/: Dr. Jáhn Ferenc u. 35.
Tel.: 06/20-547-9288

Balassa Jánosné
/Elnök: Szociális és Rehabilitációs Bizottság/: Vasút u. 18.
Tel.: 06/20-537-1573

Bánki Erzsébet 
/Tag: Szociális és Rehabilitációs Bizottság/: Ady Endre u. 21. 
Tel.: 06/29-317-782, 06/30-242-8438

Czeczidlovszky Hervatin Gábor 
/Elnök: Ügyrendi és Pénzügyi ellenôrzô Bizottság/: Radnóti
Miklós u. 19. 
Tel.: 06/20-918-1346

Erdei Sándor
/Alelnök: Ügyrendi és Pénzügyi ellenôrzô Bizottság/: Csoko-
nai Vitéz Mihály u. 15.
Tel.: 06/29-317-061, 06/20-419-3959

Nagy János
/Alelnök: Szociális és Rehabilitációs Bizottság/: Bem József
u. 22.
Tel.: 06/29-317-635, 06/20 959 0365

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 választó-
polgár szerepelt. Közülük – az önkormányzati választások ese-
tében a megszokottnál kevesebben, de az országos átlag felett
1399 fô / 53 %/ jelent meg a szavazókörökben, hogy leadja
szavazatát.

Megválasztásra került Polgármester:
Sztancs János /678 szavazat/

Képviselôk: 
Balassa Jánosné /553 szavazat/
Bánki Erzsébet /366 szavazat/

Czeczidlovszky Hervatin Gábor /400 szavazat/
Erdei Sándor /436 szavazat/

Horváth Gergely /468 szavazat/
Nagy János /422 szavazat/

A 2010. október 14-én megtartott ünnepélyes alakuló ülésen
a Képviselô-testület Horváth Gergelyt választotta meg
Felsôpakony Község alpolgármesterének.

A választások részletes eredményét az Önkormányzat hiva-
talos honlapján, a www.felsopakony.hu és a www.valasztas.hu
weblapon megtekinthetô.

Helyi Választási Bizottság

A címlapfotót Ecsôdi János készítette.
Az újságban szereplô képeket Ecsôdi János és Varga Lajos

készítette.
Az elôzô számunkban a védônôvel készült interjút 

Gazdag Nikolett jegyezte le.



4

Felsôpakony 2010. november

A polgármester úr beszédének bevezetôjében köszönetét fe-
jezte ki az intézmény vezetôknek a korábbi években végzett
munkájukért, valamint a választási bizottságok tevékenységé-
ért, majd a következôkkel folytatta:

…Volt olyan a választások során, akik megkérdezték, hogy
nem jelöltem meg a programom, hogy mik azok az elvek, ame-
lyeket végre kellett volna hajtani. A Jegyzô úr is említette,
hogy ezt az idôt követôen, hat hónapon belül meg kell hoznunk
majd azt a határozatokat, amely majd kijelöli azt, hogy négy év
alatt milyen gazdasági irányvonalon fogunk haladni, hogyan
menjünk elôre, miként fogunk fejleszteni, mik a település
irányvonalai.

Természetesen ezt kellô körültekintéssel el fogjuk tudni vé-
gezni. Én úgy gondoltam, hogy elôször is mindenkivel szem-
élyesen szeretnék elbeszélgetni. Tehát az intézmény ve-
zetôkkel, természetesen beleértve az ott dolgozókat is. 

Elôször is szeretnék tájékozódni, hogy mi hogyan történik a
településen. Tehát ezeknek a tapasztalatoknak a formáján ké-
szítjük majd az elôterjesztést, amelyet a képviselô testület vala-
milyen formában véleményez. Lehet, hogy lesz olyan intéz-
mény rendszerünk, amelyet át fogunk alakítani. Senkinek nem
kell megijedni, hogy esetleg itt valami olyan történik, hogy fél-
teni kell a munkahelyét. Aki eddig is rendesen végezte a mun-
káját, semmi félnivalója nincs.

Mindannyian tudjuk, hogy a mostani helyzetben nem csak
Felsôpakony, hanem más település is nehéz gazdasági helyzet-
ben van. Elôször is, mint a település polgármestere, a Képvi-
selô testülettel együtt a település anyagi lehetôségeit kívánjuk
javítani. Tehát, még egyszer mondom, a gazdasági helyzetet
szeretném helyreállítani. Ez lesz az elsôdleges feladat. Ezt
azért mondom, hogy ne várjanak tôlünk - legalább is az elsô
évben - valami csodát vagy valamilyen nagy számottevô dol-
got. Hiszen mint mondottam, a gazdasági helyzet helyreállítása
rettenetesen nagy erôt fog kívánni a Képviselô testülettôl.

Én remélem, hogy a Képviselô testület megválasztott tagjai-
val együtt fogok tudni dolgozni. Attól egyáltalán nem félek,
hogy esetleg Önökkel, valamilyen formában, nem tudok együtt
dolgozni. Azt hiszem, akik itt ülnek a széksorokban, sokan tud-
ják, hogy a 90-es évektôl kezdôdôen 12-éven keresztül én ve-
zettem ezt a települést. Azt már bizonyára sokszor hallották,
ezt nem azért mondom, hogy ezzel dicsekedni akarok, de sze-
retném körülbelül olyan formában vezetni a települést, mint
abban az idôszakban történtek. Azt is elmondhatom, hogy min-
den egyes munkában számítok a képviselô társaimra. Attól
egyáltalán nem riadok vissza, hogy esetleg lesz közöttünk kü-
lönbözô vita, hiszen e nélkül nincs fejlôdés. A polgármesteri
hivatal dolgozóival, a jegyzô úrral elô fogjuk készíteni minda-
zokat az elôterjesztéseket, amely a település igényeit valamint
intézményrendszerünk mûködését elôsegítik, vagyis legalább
is hozzájárulnak ahhoz, hogy hibátlanul és akadálymentesen
tudjanak mûködni.

Természetesen ezeknek az elôkészítéseknek a többsége a mi
fejünkben születik meg, figyelembe véve a jogszabályokat. Ezt
követôen jön a testület, hozzá teszik azokat a javaslatokat, ötle-
teket, amelyeket ôk úgy gondolják, hogy valamilyen módon
bele kellene ebbe a határozatba vagy intézkedésbe építeni. Ter-
mészetesen figyelemmel fogjuk kísérni, hogy Önöknek mi lesz
a véleménye. Azt is el szeretném mondani Önöknek, hogy a
döntések nem mindig születhetnek meg úgy, hogy majd meg-
kérdezek egy tucat embert, hogy ezt vagy azt hogyan gondolja.
Mert én úgy gondolom, hogy az a képviselô testületi tag, aki
megválasztásra került, azért választotta meg a Felsôpakony

község lakója (– és itt is megköszönöm Önöknek, hogy ilyen
szép számmal elmentek szavazni és lehetôvé tették azt, hogy a
választás eredményes volt), hogy ôk képviseljék. Tehát ôvelük
fogjuk irányítani a települést. Bizonyára lesznek olyan dolgok
is, amelyek nem biztos, hogy az Önök tetszését el fogja nyerni,
de az Önök érdekeit fogja szolgálni. Én megígérem Önöknek,
hogy bármilyen határozat, intézkedés az intézmény rendsze-
rünk felemelkedését fogja szolgálni. Hiszen mindannyian tud-
juk, hogy egy-egy intézkedés nem biztos, hogy esetleg teljes
mértékben népszerû vagy esetleg mindenki magáévá tudja ten-
ni, vagy el tudja ezt fogadni. De nekünk az a feladatunk, hogy
a legjobb lépéseket megalapozva, kiválasztani azokat a le-
hetôségeket, amelyek a településünk elômozdítását elô fogják
segíteni.

Én most ezzel befejezem beszédemet, ígérem Önöknek,
hogy ha volt is a településen olyan út, ami kacskaringósan ve-
zetett, képviselô társaimat megkérve – partnerek lesznek -, ki
fogjuk egyenesíteni és csak ezen az egyenes úton fogunk járni.
Úgy, hogy remélem, amikor négy év múlva, majd újra eljön a
választás, akkor nem kell a fejünket lehajtani, hogy esetleg va-
lamit nem jól csináltunk, nem jól gazdálkodtunk.

Minden erômmel, minden igyekezetemmel azon leszek,
hogy Felsôpakonyt fejlôdés útjára állítsuk és gazdasági helyze-
tét elsôdlegesen fenntartsuk.

Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek jelenlétükkel
és kérném szépen Önöket, felállva hallgassuk meg a szóza-
tot…/taps/

A Felsôpakonyi Képviselô testület ünnepélyes alakuló ülése 2010.október 14. Herman Ottó Ált. Iskola 

Sztancs János polgármester ünnepi beszéde

Helyesbítés
Az elôzô számunkban tévesen megjelent hír alább olvasható he-
lyesen:

Tisztelt Választópolgárok!
2010. október 3-án lebonyolításra került a polgármester, az önkor-
mányzati képviselôk, a német kisebbségi önkormányzati képvi-
selôk, valamint a megyei közgyûlés tagjainak választása.
A választópolgárok ez alkalommal is a három megszokott helyen
adhatták le szavazataikat. A kisebbségi névjegyzékbe felvett vá-
lasztópolgárok is az iskolában szavazhattak.
Településünk választói névjegyzékében 2 606 fô választópolgár
szerepelt. Közülük – az önkormányzati választások esetében a
megszokottnál kevesebben, de az országos átlag felett 1399 fô
(53%) jelent meg a szavazókörökben, hogy leadja szavazatát.

Megválasztásra került Polgármester:
Sztancs János /678 szavazat/
Képviselôk:  
Balassa Jánosné /553 szavazat/
Bánki Erzsébet  /366 szavazat/
Czeczidlovszky Hervatin Gábor /400 szavazat/
Erdei Sándor /436 szavazat/
Horváth Gergely /468 szavazat/
Nagy János     /422 szavazat/   

A 2010. október 14-én megtartott ünnepélyes alakuló ülésen a
Képviselô-testület Horváth Gergelyt választotta meg Felsôpakony
Község alpolgármesterének.

A választások részletes eredményét az Önkormányzat hivatalos
honlapján, a www.felsopakony.hu és a www.valasztas.hu webla-
pon megtekinthetô.

Helyi Választási Bizottság
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…Kedves Olvasó, láthattad volna, hogy ebben az évben im-
már tartósan többen járunk misére, mint tavaly. Hogy ez tar-
tósan így maradjon, sôt még többen jöjjenek, az Egyházta-
nács október 10-én ülésezett, az ülésen elhangzottakat Beren-
csi Gézáné egyháztanács elnök tollából kivonatosan az aláb-
biakban tesszük közzé:

Rendkívüli napirendi pontként szerepelt a DEVECSER és
KOLONTÁR községek tragédiájához kapcsolódó segítség-
nyújtás megszervezése. A megsegítésre meghirdetett gyûjtés-
re október 17-én összegyûjtött perselypénz összege végül
110.000 Ft-ot tett ki. Az adomány összegét személyesen jut-
tatta el Hefler Gábor atya Rusz Attila, Filák László valamint
Szarvas Ferenc kíséretével. A DEVECSERI Plébános atya
nagy szeretettel fogadta és köszönetét fejezte ki minden ked-
ves adományát felajánlónak. A Jó Isten áldását kéri minden
együttérzô testvér számára. A katasztrófa látványa a valóság-
ban megrendítô!!!!!!!!!! Valószínû, hogy nem mindenki olvas
Új Ember újságot, ezért megemlítenék egy cikket: FEHÉR-
LIK A MÁRIA KÚT - Devecser határánál. Megmenekült a
vörösiszap pusztító rombolásától. Hogy miért? Ezt minden
kedves olvasó gondolataira bízom.

Október hóban az IDÔSEK-BETEGEGEK SZENTSÉGÉ-
NEK kiszolgáltatása-felvételére került sor október 10-én.
Minden évben megismétlôdô alkalom, amikor a 60 év feletti-
ek jelentkezhetnek és kérhetik a JÓ ISTEN kegyelmét kellô
felkészültséggel. Az idén 11 fô élt a lehetôséggel. Készülj TE
is jövôre, ha betöltöd a 60. évedet! Megéri!

2010. október 31-én gyönyörû napsütésben helyezhettük el
szeretteink sírjára a megemlékezés virágait, égô gyertyáinkat
a majdani találkozás reményében. Ebben segített a 12 órakor
megtartott HEFLER GÁBOR PLÉBÁNOS ATYA szép litur-
gikus szentbeszéde. A szertartás után 3 kedves elhunyt testvé-
rünk sírjának megszentelésére került sor. 

Köszönetet kell nyilvánítani FERENCZ JÁNOS és TÓTH
ZOLTÁN munkatársunknak az önfeláldozó figyelmességü-
kért a Körösi útszéli keresztnél végzett munkákért. Ferencz
Jánosnak a támasztó korlát saját kezû elkészítéséért, Tóth
Zoltánnak a kereszten lévô Jézus megfestése iránt való intéz-
kedéséért. Köszönet érte.

ADVENTI KÉSZÜLÔDÉS!

ADVENT elsô vasárnapján, november 28.-án Polgár Aran-
ka kezdeményezô meghívására hallgathatjuk meg FERENCZ
ÉVA mûvésznô elôadását.

December 4-én, szombaton ZARÁNDOKLATOT hirde-
tünk VÖRSRE, Magyarország legnagyobb kiépített BETLE-
HEME megtekintésére! A részvétel ára 2500/Ft/fô.

Mindegy milyen vallású vagy, jöhetsz velünk ha kíváncsi
vagy egy gyönyörû BETLEHEMRE! Jelentkezni lehet Beren-
csiné Marikánál vagy a Könyvtárban Filák Lászlóné Margit-
kánál.

HAGYOMÁNYOK FOLYTATÁSA!

Ismét családok gyújtják majd meg a gyertyákat a templomi
ADVENTI KOSZORÚN! Négy adventi vasárnapon mindig
másik család gyújthatja meg a gyertyát.

Ha eljössz a templomba, megláthatod kikre esett a válasz-
tás. Jövôre lehetsz Te is a kiválasztott!

RÁSZORULÓK SEGITÉSE!

NEM PÉNZT – ÉLELMET! Van 1 kg liszted? Cukrod?
Egy el nem használt mesekönyved? Társas játékod? Ruhane-
mûd? Biztosan örömet szerezhetsz valakinek. Elhelyezheted a
KATOLIKUS TEMPLOM BEJÁRATI ELôTERÉBEN lévô
asztalon bejelentkezés nélkül. Az adományokat a rászoruló
családoknak BALASSA JÁNOSNÉ ÉVIKE és BÁNKI ER-
ZSIKE fogja eljuttatni a karácsonyi ünnepekig.

Végezetül köszönet az olvasóknak a hosszú tájékoztató
elolvasásáért. Az ADVENTI KÉSZÜLôDÉSHEZ - kívánok
sok szeretetbôl fakadó ötletet.

Pethô Imre

Ha itt lettél volna…
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Az október hónap az Állatok Világnapja megrendezésével
kezdôdött.

Hagyományaink szerint ezen a napon állatokkal kapcsola-
tos elôadások és játékos programok résztvevôi lesznek a diá-
kok. A nap fénypontja természetesen akkor érkezik el, amikor
minden tanuló behozza kis kedvencét, hogy bemutathassa a
többieknek, és talán még díjat is nyer vele.

Az Állatok Világnapja alkalmából egy nagyszerû fotókiál-
lítás tanúi is lehettünk, melyet Konkoly Nóra hobbi fotósnak
köszönhetünk. Nóri nemcsak érdekes és gyönyörû fényképei-
vel nyerte el a gyerekek tetszését, hanem fantasztikus történe-
teivel és különbözô játékos feladataival is felkeltette ér-
deklôdésüket a téma iránt. Köszönjük neki és további sikere-
ket kívánunk az életben!

Október 7-én elérkezett a nyolcadikosok várva várt napja.
A Kalandparkba látogattak el pedagógusaik társaságában.
Rengeteg élményben és kalandban volt részük e gyönyörû,
napsütéses délelôttön.

A következô napnak ötödikeseink örülhettek, hiszen az idei
tanévben remélhetôleg egy nagyon szép hagyományt indítot-
tunk útjára. Most elôször szervezett iskolánk minden ötödikes
tanuló és szülei részére egy ismerkedôs, játékos délelôttöt a
tanárokkal közösen. Célunk ezzel a rendezvénnyel az volt,
hogy megkönnyítsük a felsô tagozatba lépést szülôknek, diá-
koknak egyaránt, azzal, hogy jobban megismerhetik az ôket
tanító tanárokat. Hisszük, hogy a közös játék, a csapatmunka
összekovácsolja és közelebb hozza egymáshoz az embereket.
Reggel 9 órakor gyülekeztünk a tornateremben, ahol a két
ötödikes osztályfônök (Princzné Sz. Ilona és Riegel Ágnes)
várta az izgatott gyereksereget. A résztvevôkbôl csapatok ala-
kultak. Minden csapatban szülô, tanár, diák közösen dolgo-
zott együtt a sikerért. A feladatok, melyeket meg kellett olda-
niuk, nagyon változatosak voltak. Volt olyan, amelyik a reke-
szizmaikat vette igénybe, mert olyan jókat nevettek közben,
volt, amelyik a kreativitásukat, ötletességüket.
A játékos feladatok után a fórumon lehetôséget kaptak mind a
szülôk mind a gyerekek, hogy a tanév során eddig felmerült
kérdéseiket megbeszélhessék tanáraikkal. Így választ kaptak
például arra, mit javasolnak a tanárok, hogyan tanuljanak.
Megtudhatták, hogy a tanárok nem is szeretnek egyest adni.
A délelôttöt közös szendvics és gyümölcssaláta készítéssel
zártuk. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülônek a
támogatást és a részvételt, különösen azoknak a fáradozását,
akik finomabbnál finomabb süteményeket készítettek szá-
munkra erre a napra. Azt mondhatjuk, és reméljük mindenki

nevében, hogy nagyszerû alkalom volt, jól éreztük magunkat
és reméljük, a hagyomány nem szakad meg a jövôben sem!
/Riegel Ágnes tanárnô/

Október 13. napján az alsó tagozatosok futóversenyt ren-
deztek az iskola udvarán. Szerencsére az idôjárás kedvezett a
sporteseménynek, ahol a következô eredmények születtek:

1.osztály 
1.Lôrincz Botond 1.Fazekas Laura 

2.Békési Attila 2.Gutay Vivien 
3.Tamás Márkó 3.Boldog Zsófia 

2.osztály 
1.Fábián Máté-Hajas Bálint 1.Komáromi Szabina 

2.Fazekas Norbert 2.Gyöngyösi Bernadett 
3.Láber András 3.Fazekas Kitti 

3.osztály 
1.Balogh Alex 1.Koós Dzsennifer 

2.Sultisz Péter 2.Jócsák Lilla 
3.Puskás Dávid 3.Veér Orsolya 

4.osztály 
1.Korcsmáros Tamás 1.Papp Csengele 

2.Szabó Bence 2.Kéri Csenge-Bencze Bettina 
3.Nagy Erik-Forstner László 3.Häger Mercédesz

Gratulálunk a nyerteseknek!

Októberi események az iskolában

Ötödikesek napja Tropicarium

Állatok világnapja
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Másodikosaink október 12-én a Tropicáriumba tettek egy
látogatást, ahonnan a gyerekek fantasztikus élményekkel gaz-
dagodva tértek haza. 

A negyedik osztályos diákok pedig a Mátyás-hegyi bar-
langban jártak, ahol sok érdekes kalandban volt részük.

Az október egyben a hulladékgyûjtés hónapja is. Mint min-
den évben, most is rengeteg szülô és diák segédkezett abban,
hogy minél több papír-és fémhulladék jöjjön össze. A követ-
kezô eredmények születtek:

Alsó tagozat: 
1.helyezett: 4.o .papírban és vasban
2.helyezett: 2.a o. papírban, 3. o. vasban
3.helyezett: 3.o papírban, 2.b o. vasban
Felsô tagozat: 1. helyezett: 5.b o. papírban és vasban
2. helyezett: 7.b o. papírban 7.b és 8.a o. vasban.
3. helyezett: 5.a o. papírban és vasban

Sok- sok köszönet és gratuláció nekik!

Október 20-án a felsô tagozatnak is kedvezett az idôjárás
és meg tudtuk szervezni a hagyományos ôszi futóversenyün-
ket. A Somogyi pályán zajlott az esemény, ahol a következô
diákok jeleskedtek:

1 körös futásban 5-es lányok: elsô: Kalmár Szimonetta,
második: Nagy Dóra, harmadik: Fürst Luca

5-es fiúk: elsô: Mészáros Vilmos, második: Imre Dániel,
harmadik: Paragovics Krisztofer

6-os lányok: elsô: Orosz Bettina, második: Nagy Loretta
Kitti, harmadik: Janocsek Rebeka

6-os fiúk: elsô: Rácz Attila, második: Benkóczki Dávid,
harmadik: Kiss László

7-es lányok: elsô: Illés Orsolya, második: Nagy Enikô, har-
madik: Pálinkás Alexandra

7-es fiúk: elsô: Kristóf Dávid, Hoyer Kristóf, második: Ka-
szala József, harmadik: Albrecht Róbert

8-os lányok: elsô: Szatmári Veronika, második: Szabó Ale-
xandra, harmadik: Geyer Laura

8-os fiúk: elsô: Nagy Szabolcs, második: Tamás Péter, har-
madik: Józsa József

2 körös futásban 5-6 o. lányok: elsô: Kocsis Henrietta,
második: Mózer Natasa, harmadik: Kóródi Beatrix

3 körös futásban 5-6. o. fiúk: elsô: Benkóczki Ádám, má-
sodik: Imre Dániel, harmadik: Forstner Tamás

7-8-o lányok: elsô: Pálinkás Alexandra, második: Nagy
Dzsennifer, harmadik: Ujj Adrienn

4 körös futásban 7-8.o. fiúk: elsô: Orosz István, második:
Mózer Zoltán, harmadik: Nagy Szabolcs

Az egy kört futó diákok nyertesei oklevelet, a többiek ér-
met és „macskanapot” kaptak nagyszerû eredményükért! Gra-
tulálunk!

Az október 23-ai forradalomra emlékeztünk diákjainkkal
az iskolában és a falu könyvtárában is. Színvonalas és megha-
tó mûsoruk méltó megemlékezés volt az akkori áldozatokra
és a szabadságért folytatott küzdelmes harcukra. Köszönjük!

Az októberi programok zárásaként egy játékos elôadásra
került sort az iskola tornatermében, melyet Tóth István /Pi-
tyu/, a világ legkisebb emberének köszönhettek a gyerekek.
Meglepô és vicces mutatványokkal nevettette meg a kicsiket
és a nagyokat egyaránt.

A november az ôszi szünettel kezdôdött a legtöbb diák és
pedagógus örömére. De elkeseredettségre semmi ok a továb-
biakban sem, hiszen igyekszünk megszépíteni az ôsz utolsó
hónapját is sok programmal és rendezvénnyel.

Az iskola honlapján számos fénykép illusztrálja az esemé-
nyeket és további információkat is találhatnak, ha ellátogat-
nak http://iskola.felsopakony.hu lapra.

Máténé Virág Rita

Alsós futóverseny

Ötödikesek napja

Nyolcadikosok napja

Mikulás kupa 
Asztalitenisz verseny

December 4-én (szombaton) 9 órától a Herman Ottó 
Általános Iskola tornatermében. Nevezési díj: 2000 Ft.

Érdeklôdni és nevezni az iskola titkárságán munkaidôben
vagy csütörtökönként 19 órától 20 óráig a tornateremben

lehet. Mindenkit szeretettel várunk!
Szervezôk
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Helytörténet
A török hódítás okozta elsô megrázkódtatás után a magyar

feudális intézmények – pl. adószedés tekintetében – viszonylag
hamar újjáélednek.

A mi vidékünk szempontjából Eger szerepe jelentôs, hiszen
e vár katonái hajtják be az adót, gyakran még Pakony környé-
kén is. A Fülekre menekült megyei nemesi közgyûlés is élede-
zik, de az általuk kibocsátott magyar lajtstromokban (ún.dika-
jegyzék) Pakony neve még pusztaként sem szerepel.

Az 1559-es török defter (adóösszeírás) szerint a pesti náhijé-
hez (török közigazgatási egység a szandzsákon belül tartozik,
220 akcse (török váltópénz) a jövedelme, haszonélvezôje pedig
Dervis szegedi szandzsákbég (a szandzsák élén álló török mél-
tóság).

Az 1562-63-ban mint török kincstári bérlet kerül összeírás-
ra: Hasszán birtokában van egy Hegyes nevû faluval együtt.
1580-ban kerül elô újra a falu neve: „ Pakan puszta, Ókcs
(=Ócsa) falu közelében. A jövedelem 140 akcse. Haszonél-
vezôje Veli-Boszna.”

A 1590-es defterben is szerepel – még mindig pusztaként,de
már 1000 akcse jövedelemmel és meg nem nevezett haszonél-
vezôvel.

A középkori Pakony közel 300 éves fennállás után tehát sok
Pest megyei faluval együtt pusztává válik. Az egész hódoltság
alatt puszta faluhely, hol az egyik, hol a másik tehetôsebb falu
(többnyire Ócsa vagy Alsónémedi) bérli. Mégis szerencsésebb-
nek mondható számos Árpád-kori eredetû szomszédjánál, hi-
szen neve nem merül feledésbe, és az évszázadokkal késôbb itt
megtelepedô emberek (1947) újra élôvé varázsolják a hajdani
középkori falut.

Kocsis Gabriella munkája

KOSZORÚ - az üdvösség koronája
November a koszorúk jegyében telik el. A temetôkbe

csokrokat és kisebb koszorúkat viszünk ilyenkor, az adventi
koszorú gyújtás is már novemberre esik. Gondolkodjunk el
egy kicsit ezen a tárgyon, a használatának alkalmain, az
anyagán, a készítése módján, a készítôin, a „viselôin”, cél-
ján, átvitt értelmein. Hátha találunk benne mélyebb tartalma-
kat annál, mint amit felszínesen észreveszünk.

Vannak: díjkoszorú, menyasszonyi koszorú, elsôáldozói

koszorú, adventi koszorú, temetôi koszorú, aratási ko-

szorú,emléktábla koszorú.

Az anyaga eredetileg és rendszerint virág, vagy a virág
zöld levele. Például a gyermekek kezében a gyermekláncfû,
a felnôttek mirtusz koszorúja. A virág színei, a levelek zöld
színe az életet hirdeti, az életáradás eszköze. Aki virág ko-
szorút kap, azt mindig éltetik, életében, halálában egyaránt. 

A koszorú kör alakú, különbözik a csokortól. Ezzel is va-
lami végeérhetetlent, valami maradandót hirdet, és kíván.
A koszorúnak van alsó tartó szerkezete, drótból, összefont
szálakból. A koszorú vágott virágai nem nyúlnak vizes
edénybe. Tehát önmagában nem hosszú életû, ennek ellenére
a fentebb említett kör alakja a hosszúságot, sôt az idôtlensé-
get hirdeti. Az benne tehát a szellemes, hogy egy dolgot
másként fogalmaz meg, mint rendszerint.

Készítése izgalommal, örömmel történik, rendszerint kö-
zösségben, ritkán saját célra, inkább másnak. Tehát a koszo-
rú az önzetlenség, a szeretet kifejezése.

Készítôi a boldog, az örömszülôk, elsôáldozó kisgyer-

mek édesanyja, jámbor asszony, szeretô rokon, az ara-

tást befejezô közösség.

A koszorú viselôje úgyszintén örvendezô, boldog lény, be-
leértve az elhunytat is, hiszen még a népi szólás is „megbol-
dogultnak” mondja az elhunytat. Az lehet a szomorú, akinek
a sírját felveti a gaz. Akinek, virág, vagy egyenesen virág
koszorú van a sírján, az boldog lehet a túlvilágon is, mert a
sírja az itt maradtak szeretetérôl beszél. - A koszorú viselôje
a síron kívül menyasszony, tisztalelkû kisgyermek, az ol-

tár, az un. tiszta szoba, egy „érdemes” személy. 

A cél, hogy felhívjuk a figyelmet, tiszteletet adjunk vala-
mi jeles személynek, alkalomnak. 

„Boldog az az ember, aki a kísértésben helytáll, mert miu-
tán kiállja a próbát, megkapja az élet koszorúját. Amelyet az
Úr azoknak ígért, akik ôt szeretik.” Jak. 1,12

Hefler Gábor plébános
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Áldjad én lelkem az Urat…
2010. szeptember 5-10-ig Isten kegyelmébôl ismét Biator-

bágyon lehettem csendeshéten Szente Józsefné és Bernáth Jó-
zsefné testvéreimmel együtt.

Egy héten át hangzott a buzdítás magasztalásra, hálaadásra a
Zsoltárok könyve 103. fejezete alapján. Ez a Biblia 66 könyvé-
nek a legolvasottabb könyve. Hangzik a dicséret és a magasz-
talás kegyelméért, irgalmáért, szeretetéért. Akinek az Úr az Is-
tene, az boldog ember! Miért dicsérendô Úr a Jákób Istene? Is-
ten egy olyan Úr, Aki megtartja azokat, akik keresik ôt. Nem
fog ellene fordulni alkotásának. Az Alkotó biztos, hogy hûsé-
ges lesz teremtményéhez. Olyan Úr, Aki az elnyomottak mellé
áll. Isten az uralmát az elnyomottak javára fordítja. Kenyeret
ad az éhezônek, kiszabadítja a foglyokat, felegyenesíti a gör-
nyedteket, mellé áll a jövevényeknek, árváknak, özvegyeknek.
De nem minden teremtmény tudja dicsôíteni Istent. Ez nem
természetes, nem jellemzô az emberre. Ma olyan természetes,
ha kapunk valakitôl valamit. De vajon észrevesszük-e, hogy
mindenünk, ami van, Istentôl kaptuk? Mi Isten vendégei va-
gyunk ezen a földön. A haraggal telt szívben nem fakadhat há-
la. Miért és mióta nyughatatlan az ember? A bûn óta a harag ál-
lapotában élünk, még ha megkereszteltek is, ha templomba já-
runk is. A bûn miatt úrrá lett a békétlen állapot, a harag. A bé-
külést kezdeni kell. Békességünket Istennel Jézus krisztus sze-
rezte meg. Aki ezt megérti, hogy helyette Jézus Krisztus halt
meg, az felfogja, hiszi és megköszöni. Akkor áll helyre a bé-
kesség Istennel. Istent csak az tudja dicsôíteni, aki személyre
szóló ajándékot kapott Tôle. Csak az tudja dicsôíteni ôt, akinek
lelkében meggyógyult élete van, megbocsátattak bûnei. Ma is
van szabadulás! A harag, a bûn állapotából békességre lehet
jutni Istennel, Jézus Krisztus által.

„Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az
Atyához, csakis énáltalam.” (János 14,6) - mondja a mi Urunk.

Kedves Olvasó! Ne maradj a harag, a bûn állapotában! Ke-
resd Jézus Krisztust! „ Mert aki kér, mind kap; és aki keres, ta-
lál; és a zörgetônek megnyittatik.” (Máté 7,8).

Ha már megtaláltad ôt, Jézus Krisztus által, ne feledkezz
meg a hálaadásról, dicsôítésrôl!

Szívemben még mindig ott cseng e héten tanult szép ének
refrénje: „… Kéz, amely kerestél, Szív, amely szerettél, Vér,
mely eltörölted bûnömet, Mindörökre hadd dicsérjelek!”

Szabó Magdolna

HIVATALI IDÔ
HÉTFÔ 9.00 – 12.00

SZERDA 14.00 – 17.00
PÉNTEK 9.00 – 12.00

(Egyházfenntartói járulék fizetése, keresztelés, esketés,
temetés megbeszélése, lelkigondozás…)
Tel.: 29/317-968, Tel.: 06-30-637-3190 
E-mail: felsopakony.ref@gmail.com

Lelkipásztor: VIZI JÁNOS: 06 30 637 3190
Gondnok: Fitos Levente : 06 30 311 0917

*********************************

HETI ALKALMAINK:

KEDD: 10.00 Baba-mama kör
(októbertôl - májusig)

18.00 Énekkar
(szeptembertôl-júniusig)

CSÜTÖRTÖK: 17.00 Bibliaóra 

VASÁRNAP:
10.00 GYERMEK ISTENTISZTELET

(szeptembertôl-júniusig)

10.00 ISTENTISZTELET
Minden hónap 4. vasárnapján: úrvacsora!

Honlap: www.refpakony.hu

HAVI ALKALMAINK:

Minden hónap:

Elsô SZERDA 18.00 Presbiteri bibliaóra
(szeptembertôl-júniusig)

Második SZERDA 17.00Házi istentisztelet 
(mindig más háznál)

(szeptembertôl-júniusig)
Harmadik PÉNTEK 18.00 Házas-kör

(novembertôl–májusig)
Negyedik PÉNTEK 17.00 Ifjúsági klub 

(iskolai tornaterem)
(szeptembertôl-júniusig)

Negyedik SZOMBAT 18.00 Filmklub 
(szeptembertôl-júniusig)

SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK
MINDENKIT AZ ALKALMAINKRA!!!

* * *

Mert úgy szerette ISTEN a világot, hogy egyszülött Fiát
adta, hogy aki hisz ôbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen!
(János 3,16)

+ Hétfôként 15.30 és 17.30 konfirmáció káté 7.o/8.o,
15.30. óvodai hittan,

Csütörtökönként 12.00 Hittan (1-2.o.), 
13.00 Hittan (3-4.o.), 14.00 Hittan (5-6.o.)

/Vizi János lelkipásztor és a Presbitérium/

Köszönöm mindazoknak a volt osztálytársaknak, akik
testvérem, Alföldi László sírjánál megemlékeztek róla.

Köszönettel: Brúder Sándorné

Újszülöttek:

Király Krisztián 10.06
Hamar Szamira Luca 10.15
Tóth-Szabó Zoltán 10.24
Fazekas Dominik 10.25
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A FELSÔPAKONY JÖVÔJÉÉRT EGYESÜLET / OKTÓBER
Örömmel és nyílt szívvel álltunk mellé Hefler Gábor

atya javaslatához és igyekeztünk mi is hozzájárulni Deve-
cser és Kolontár megsegítéséhez!

2010.OKTÓBER 6. MEMENTÓ

1849-ben ezen a napon vérzett el a magyar nemzet sza-
badságszeretete. Független, büszke, önállóan cselekvô nép
helyett lélekben megtört, marakodásban jeleskedô, önsors-
rontó, megalkuvó és pesszimista néppé váltunk. Voltak
ugyan szép pillanataink, amikor reménysugár ragyogta be
egünket, de hamar kihunytak. Azóta sem találtunk igazán
egymásra. Elszakadt az a fonal, amely egységet köthetett
volna szorosra.

Az ARADI TIZENHÁRMAK EMLÉKNAPJA ma sem
úgy világít, hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen:
„Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned s halnod kell.” Va-
ló, hogy arra emlékeztet: talán soha olyan igazságtalanul
nem vették vérüket az igazaknak, mint akkor. (De, talán
még egyszer: 1956 ôszének megcsúfolására, a retorzióban.)

Ebben az évben Verdi operája: „ A végzet hatalma”adott ze-
nei hátteret – egyesületünk által rendezett - nemzeti megemlé-
kezésünknek október hatodikán. A dallamokból áradó tragédia
híven festette az események képsorait: 1848. március tizenötö-
dike ujjongó reménységétôl egészen a gyásznapig.

Október hatodikának reggelén, Aradon, a vár sáncárkában
– Haynau parancsára (és a császár jóváhagyásával) - Schwei-
del József, Dessewffy Arisztid, Lázár Vilmos és Kiss Ernô go-
lyó általi halált haltak. ôket követte – külön büntetésként – bi-
tófán kivégezve Poeltenberg Ernô, Török Ignác, Láhner
György, Knézich Károly, Nagysándor József, Leiningen - Wes-
terburg Károly gróf, Aulich Lajos, Damjanich János és Vécsey
Károly gróf – a szabadságharc tábornokai. Követte ôket, ugya-
nebben az idôben, Pest – Budán Batthyány Lajos gróf, az elsô,
magyar, választott kormány miniszterelnökének kivégezése.

De nem feledhetjük a többieket sem: Fekete Imre gerillaszá-
zadost, Vertike Gábort és Szilva Lajost! 1849 októbere vérben
úszott, a sorozatos kivégzések festettek pirosra! Csányi László
közlekedési miniszter, Jeszenák János kormánybiztos, Kazinczy
Lajos ezredes nélkül nem lenne teljes a vértanúk sora. Még
mintegy százan követték ôket a halálba,s 1500 fô ítéltetett
hosszú börtönre, teljes vagyonelkobzásra! A honvédeket, akiket
besoroztak a császári és királyi hadseregbe s vitték ôket csa-
tázni, vitték ôket meghalni idegen földön idegen érdekekért.
Akiket el nem értek, azoknak neve szögeztetett bitófára, mint
Kossuthé és Szemere Bertalané is. Százak és ezrek lettek föl-

dönfutók, életük derékba töretett, mert
a hazáért mertek, a nemzetért, egy
független, önálló Magyarországért
akartak kiállni. (A történelem csúfosan
ismételte meg önmagát 1956-ban,
szemléltetve, hogy a hatalom soha
nem tanul, eszközeiben nem válogat s
pontról pontra ugyanazokat a bûnöket
követi el, szinte séma szerint.)

A - Latinovits Zoltán szenvedélyes
elôadásában elhangzott - „Szózat”
után, megismerhettük a vadállati ke-
gyetlenségû kivégzés történetét a
szemtanú Baló Béni, református lel-
kész visszaemlékezésébôl. Mélyen
megrendítô volt számunkra Lázár Vil-
mos és Poeltenberg Ernô kivégzés
elôtti, személyes, családjukhoz írt,
utolsó leveleinek felolvasása Vízi Eri-
ka és Kalas Eszter közremûködésében.
Méltóságuk, tisztességük e sorokban
még inkább tükrözôdtek: szeretetük,
önzetlenségük és önfeláldozásuk nagy-
sága így, emberi közelségben, még döbbenetesebben hatottak.

Köszönet a Siklósi család ének- zenei közremûködéséért, a
lélekbemarkoló, vetített képsorokért, amely Kun Attila - fiatal,
egyesületi társunk - értô és érzékeny látásmódját dicséri, s kö-
szönet mindazoknak, akik velünk együtt emlékeztek a Szabó
Magda Közösségi Házban este hatkor (végre, nem is keve-
sen!), s helyezték el mécseseiket, imádság mellett, a Mártírok
Emlékparkjában. 

Már távozófélben, de boldogan láthattuk, hogy a vonatról
leszálló, kirándulásból érkezô iskolások kicsiny csapata - Rozi-
ka igazgatóhelyettes asszony kíséretében - megállt az emlék-
mûnél, s a sötétben, a lobogó lángok fényénél, elénekelték a
Himnuszt.

Felsôpakony Jövôjéért Egyesület/Durkó Éva 

2010. október 18. 
RÉVÉSZ FERENC EMLÉKDÍJ átadás

Delibes muzsikája és múltidézô képsorok kíséretében ke-
rült sor díjátadó ünnepségünkre a Szabó Magda Közösségi
Házban – immár másodszor téve eleget a létrehozó szándé-
kának.

Mint már talán minden felsôpakonyi tudja, Kempf Károly
Ignác, a Mártírok Emlékparkja átadó ünnepségén alapította a
díjat a Révész család beleegyezésével. Tette pedig azzal a
szándékkal, hogy civil elismerésként jutalmazzuk mindazokat
a felsôpakonyi polgárokat, akik szándékukkal, tevékenységük-
kel, munkájukkal falunk közösségi életét kiemelkedô és példa-
mutató módon segítik és szolgálják. Annak a Révész Ferenc-
nek emlékezetére, aki életének utolsó éveit egy szép és tiszte-
letreméltó cél érdekében használta fel, utolsó erejéig dolgozva
azon az emlékparkon, aminek megálmodója volt. Nem volt ne-
ves személyiség, nem volt nagy ember, de egy volt közülünk,
aki értelmet akart adni az életének és szolgálni akart. A díj ér-
tékét pedig az adja, hogy mi, hétköznapi emberek adjuk át
azoknak, akiket sorainkból tiszteletre és megbecsülésre méltó-
nak tartunk.

Istennek hála, mindig voltak és mindig is lesznek építôk!
(S talán többen, mint a rombolók!) Példájuk mutatja nekünk
az irányt, csak észre kell vennünk, csak mellé kell állnunk,
csak rá kell térnünk az útra! És ne féljünk ünnepelni ôket!Az aradi 13 vértanú

Az aradi 13 vértanú

Pöltenberg Ernô
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A FELSÔPAKONY JÖVÔJÉÉRT EGYESÜLET / OKTÓBER

Ne restelljük hangos szóval kiáltani: látunk Benneteket, ér-
tünk Benneteket, követjük példátokat!

Nem tehetjük meg, hogy észre ne vegyük: Felsôpakony
az utóbbi 20 évben két olyan gyönyörû létesítménnyel gaz-
dagodott, amelyre méltán lehetünk büszkék, s azok lehet-
nek utódaink is! Ezért határoztunk úgy valamennyien az
egyesületben, s fogadtuk el egységesen:

ÉLETMÛDÍJAT ADUNK ÁT A TEMPLOM-
ÉPÍTôKNEK! Azoknak, akik nélkül a felsôpakonyi hívek ta-
lán mindmáig ideiglenes körülmények között: családi otthonok
szorosságában, a világi intézmények jószándékú, de kissé ide-
gen környezetében gyakorolhatnák vallásukat! Akik nélkül az
egyházak magukra maradtak volna szándékaikban! Akik el-
szántságukkal, tenni akarásukkal, kitartó, kemény és hittel teli
munkájukkal élére álltak a hívôi szándékoknak: Felsôpako-
nyon háza épült Istennek! Kettô is! Tudjuk, ezek a létesítmé-
nyek sok-sok ember adakozása, hite, lelkesedése és odaadása
révén születhettek meg, nem is lehetett volna másképp! Ami-
kor a díjat odaítéltük, egyben arra is gondoltunk, hogy a vá-
lasztott személyek által ôket, VALAMENNYIÜKET szeret-
nénk méltatni és elismerni!

Elsôként, 1994.október 2-án a Fájdalmas Anyának felszen-
telt, katolikus templom álma valósult meg 4 küzdelmes, áldo-
zatos év kitartó munkája nyomán, s egy kiváló, nagyszerû em-
ber önfeláldozó, közösségformáló, vezetô erejének jóvoltából,
aki számára az a munka, amit vállalt, sohasem fáradságként
esett latba, hanem elkötelezettségként, amit önként vállalt és
jószívvel teljesített Istenszeretô emberként. 

Ezért NAGY SÁNDOR barátunknak, az elmúlt évek képvi-
selôtestületi tagjának, ajánlottuk nagyrabecsülésünket , köszö-
netünket és szeretetünket a RÉVÉSZ FERENC ÉLETMÛ-
DÍJ átadásával.

A református hitélet patrónusaként évtizedeken át segítette
egyházának mûködtetését, felsôpakonyi létezését és erôsödését
BUKODI BOLDIZSÁRNÉ, ESZTIKE asszony, aki hol ott-
hont adott az istentiszteleteknek, hol meg pénzért kilincselve
gyûjtötte a hívek reménységére valót, hogy igazi otthona le-
gyen a helybéli református egyháznak. Összefogva évek
hosszú során át az emberek jószándékát, adakozását, munkáját
és tettrekészségét, szervezett, koordinált, adminisztrált és vál-
lalt mindent, amire más csak legyintett volna: „Nem épül az fel

soha!” Hogy mindemellett hogyan tudta vállán cipelni a Vö-
röskeresztben végzett vezetôi munkát: gyerektáboroztatásoktól
a szociális helyzetûek segítéséig már a hatvanas évektôl, ki
tudja? Talán csak azok sejthetik a magyarázatát, akik még em-
lékeznek a régebbi idôk embert próbáló elvárásaira, erôfeszíté-
seire, s a helytállni képes nagy generációra. A legnagyobb tisz-
telettel és elismeréssel adózva adtuk át BUKODI ESZTIKE
ASSZONYNAK a RÉVÉSZ FERENC ÉLETMÛDÍJAT.
Boldogok vagyunk, hogy megtehettük.

A 2010.év RÉVÉSZ FERENC EMLÉKDÍJÁT annak a
személynek adhattuk át, akit szinte mindenki ismerhet a falu-
ban, aki odafigyel a hétköznapokra. Aki életének minden pil-
lanatát munkával töltötte ki. Aki a legkeményebb idôket élve
meg élete során, soha nem adta fel, hanem küzdött a maga jel-
legzetesen harcias módján az élet megpróbáltatásai ellen. Ma-
gamagát tanulatlan, vidéki asszonynak tartva, küzdelmes
munkával felépítette otthonát, három gyermeket felnevelt, s
máig is támogatja ôket, lehetôsége szerint. Bár a kemény
munka és az élet fizikailag megtörte, egyet nem tudott: meg-
törni a lelkét.

Mert ez a lélek máig ifjú és harcra kész! Nem tudunk olyan
tennivalót említeni, amelyben részt ne kívánna venni! -„Ide ne-
kem az oroszlánt is!”- kiáltja Shakespeare után szabadon, és fi-
atalokat megszégyenítô energiával vállal mindent, amire saj-
nos, egyre gyöngébbé, esettebbé váló fizikuma még képes. Te-
le van élettel, energiával, ami bennünket szinte megszégyenít,
mert rádöbbent, mennyivel elpuhultabbak vagyunk. De példa
is nekünk: az életet mindig lehet újra kezdeni! Lehet, a játék-
szabályok megváltoznak, de minden idônek és kornak meg-
vannak a lehetôségei. Csak élni kell vele és minden percünk-
nek értelmet, tartalmat tudunk adni. Mint ahogy ô teszi.

DREVÉNYI ISTVÁNNÉ, MARGITKA! A Jóisten tart-
son meg erôben, egészségben, szeretetben!  Bennünket pe-
dig segítsen abban továbbra is, hogy tanulhassunk tôle ki-
tartást, akaratot, egymás iránti szeretetet és alázatot!

Felemelô, gyönyörû ünnepségnek voltunk részesei. Hisszük,
hogy elismerésünk a lehetô legjobb helyre került, és csak re-
mélni tudjuk, hogy kedves kitüntetetteink is olyan örömmel
vették szeretetünk nyilvánítását, amilyen szívbôl mi adtuk!

FJE/Durkó Éva
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Hírek a könyvtárból
Október 5-én az Irodalmi teadélután keretében névadónk-

ra – Szabó Magdára emlékeztünk születésének 93. évforduló-
ján.

„Vagyok az élô suhanás,
vagyok az élô zuhanás, 
lengés vagyok, kerengés,
zengés meg visszamerengés
arra, amirôl azt hazudod,
azt hazudod, hogy elfeledted,
ám én megszólalok feletted, 
ám én átsuhanok feletted.”

Október 16-án a
képzômûvész kör tagjai
Fegyó Béla festômûvész
meghívására, Fejes Mar-
gó támogatásával Rácke-
vére kirándultak. A kelle-
mes ôszi idô, Fegyó ta-
nár úr nagyszerû idegen-

vezetése után, valamint a Tanár
úr kedves feleségének, Mariká-
nak vendéglátását követôen iga-
zán gazdag élményekkel tértünk
haza.

November 4-én, egy csésze
tea mellett Mikszáth Kálmán
életútját, mûveit idéztük fel ha-
lálának 100. évfordulója alkal-
mából. 

Programelôzetes:

Állandó programok: Hétfôn és kedden 16-18-ig Hip-hop
tánctanfolyam

Minden második kedden (9-én, 23-án) 15-tôl gyermek 17-
tôl felnôtt képzômûvész kör

Szerdánként negyed 10-tôl Baba-mama torna (2 hónapos
kortól)

10-tôl Pöttöm torna (1évestôl 3 éves korig)
Csütörtökön 16-tól Nyugdíjas énekkari próba
17-tôl Nyugdíjas klub
Minden második héten csütörtökön (4-én, 18-án)19-tôl Co-

untry Line Dance Club
Pénteken fél 10-tôl Ringató az apróságoknak
17-tôl Hastánc Boros Eleonóra vezetésével
19-tôl Hastánc Novák Kati irányításával  
Rendszeres program az Irodalmi teadélután is, az állandó

idôpont most egyeztetés alatt. Legközelebb november 15-én
16.30-kor találkozunk – Szabó Magda halálának 3. évforduló-
ján gondolunk az Írónôre, majd folytatjuk Mikszáth Kálmán
életmûvének megismerését, felidézését

Egyéb programok:

November 26-án 13 órától adventi koszorú és asztaldísz,
ajándék készítés a könyvtárban

December 7-én 17 óra Téli tárlat /már 6.alkalommal/ a
képzômûvész kör munkáiból 

December Karácsonyi koncert

Kitekintô programajánló: 

November 21-én 17 órakor a gyáli Szent István Római Ka-
tolikus Templomban Barokk est az általunk ismert Metzker
Pál, Agócsné Polgár Aranka és zenész barátaik elôadásában  

November 28-án – advent I. vasárnapján - a 17 órai szent-
misét követôen - a felsôpakonyi Fájdalmas Anya Római Ka-
tolikus Templomban Ferencz Éva énekmûvész önálló kon-
certjét hallgathatjuk meg

Minden érdeklôdôt szeretettel várunk állandó és egyedi
programjainkra.

Filák Lászlóné
könyvtáros

Kistérségi 
prózaíró pályázat

A gyáli Arany János Közösségi Ház és Könyvtár 
kistérségi prózaíró pályázatot hirdet 

minden korosztály számára.
Beküldési határidô: 

2010. november 26. péntek.
Eredményhirdetés: 

2010. december 10. péntek 17 óra.
Tudnivaló valamennyi pályázó részére:

A pályázat témája: 

1. Karácsonyi történet
2. Egyéb

A mûvek terjedelme

min. 2 gépelt vagy min. 3 kézzel írott oldal legyen.
Kategóriák:

I. kategória: 7-8. évfolyamosok
II. kategória: középiskolások

III. felnôttek
A pályázatokat borítékba téve kérjük elküldeni vagy

leadni. A borítékon szerepeljen a „Kistérségi prózaíró
pályázat” megjelölés, a pályázó neve, lakcíme, ha van,

iskolája neve, valamint osztálya.
A mû címe mellett is szerepeljen a pályázó neve.
A pályázatokat nem küldjük vissza, a könyvtár 

archivumába kerülnek, ezért mindenki készítsen 
másolatot magának, mielôtt elküldené.

A díjazottak létszámát nem határozzuk meg elôre, 
létszámtól függetlenül minden jó pályamû írója 

elismerésben részesül.
A pályadíjak tartalmas, szép könyvek lesznek, 

minden pályázó emléklapot kap.
A díjkiosztó ünnepségen a nyertes pályamûveket 

meghallgatjuk.
Várjuk Alsónémedi, Bugyi, Felsôpakony, Gyál 

és Ócsa lakosainak pályázatait.
Minden pályázónak sok szerencsét kívánunk!

Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtár
2360. Gyál, Kôrösi út 118-120.

Tel./fax: 06-29-541-646
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Fiatalos lendület
Ifjúsági csapatunk folytatja ôszi diadalmenetét 

Pest megyei I. osztály

9. forduló
Újlengyel-Felsôpakony-Police-Kop 1-1 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Varga Z. – Tôkés,
Nagy I. (Kiss B.), Szabó G., Tóth R. (Garics) – Király (Fehér), Malik. Edzô:
Goran Kopunovics. G: Malik.

10. forduló
Felsôpakony-Police-Kop-Pilis 0-2 (0-1) 
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Varga, Egervári, Imrik, Bárdos – Kerekes,
Csapó, Szabó G., Fehér Á. (Király) – Malik, Nagy I. (Garics). Edzô: Goran
Kopunovics.

11. forduló
Üllô-Felsôpakony-Police-Kop 1-0 (0-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Olajos (Nagy R.), Egervári, Imrik, Varga Z.
– Kerekes (Garics), Szabó G., Csapó, Varga Z. – Király (Kiss B.), Nagy I.
Edzô: Goran Kopunovics.

12. forduló
Felsôpakony-Police-Kop-Diósd 0-0 
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos, - Varga Z.
Fehér (Kerekes), Szabó G., Tôkés (Garics) – Király (Malik), Nagy I. Edzô:
Goran Kopunovics.

A bajnokság állása
1. Üllô SE 12 11 0 1 27 8 19 33
2. Pilissport-PLSE 12 9 0 3 29 14 15 27
3. Újlengyel DSE 12 8 2 2 22 14 8 26
4. Diósdi TC 12 7 2 3 25 14 11 23
5. Tápiószecsô FC 12 7 0 5 25 10 15 21
6. Pilisi LK-LEGEA 12 6 1 5 23 16 7 19
7. Örkény SE 12 6 1 5 16 14 2 19
8. Bagi TC ‘96 12 6 1 5 19 19 0 19
9. Felsôpakony-Police-Kop SK 12 5 2 5 18 14 4 17

10. Veresegyház VSK 12 5 1 6 21 25 -4 16
11. Gödöllôi SK 12 4 3 5 22 31 -9 15
12. Halásztelek FC 11 3 1 7 19 26 -7 10
13. Tárnok KSK 12 3 1 8 11 22 -11 10
14. Erdôkertes SE 12 3 1 8 11 28 -17 10
15. Törteli KSK 11 1 2 8 12 21 -9 5
16. Hévízgyörk SC 12 1 2 9 12 36 -24 5

Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
Újlengyel-Felsôpakony-Police-Kop 0-9 (0-2)
G: Kormos (3), Szôke (3), Veibl, Virág, Bódi

Felsôpakony-Police-Kop-Pilis 3-0 (0-0)
G: Veibl, Horváth Zs., Szôke

Üllô-Felsôpakony-Police-Kop 2-1 (0-1)
G: Ignácz A.

Felsôpakony-Police-Kop-Diósd 5-2 (4-1)
G: Veibl (2), Horváth Zs. (2), Fülöp

A bajnokság állása
1. Felsôpakony-POLICE-KOP SK 12 10 0 2 41 7 34 30
2. Tápiószecsô FC 12 9 2 1 32 14 18 29
3. Gödöllôi SK 11 6 2 3 41 19 22 20
4. Pilissport-PLSE 12 6 2 4 35 21 14 20
5. Hévízgyörk SC 12 6 2 4 39 27 12 20
6. Halásztelek FC 11 6 2 3 27 20 7 20
7. Bagi TC ‘96 12 6 2 4 19 18 1 20
8. Pilisi LK-LEGEA 12 6 0 6 38 20 18 18
9. Tárnok KSK 12 5 3 4 24 19 5 18

10. Örkény SE 12 5 1 6 35 33 2 16
11. Diósdi TC 12 4 4 4 51 25 26 16
12. Üllô SE 12 4 2 6 19 30 -11 14
13. Veresegyház VSK 12 3 1 8 30 34 -4 10
14. Törteli KSK 11 3 1 7 24 33 -9 10
15. Erdôkertes SE 12 2 2 8 28 37 -9 8
16. Újlengyel DSE 11 0 0 11 3 129 -126 0

Pest megyei III. osztály, Déli csoport
Felsôpakony II-Sóskút 2-0 (0-0)

G: Rácz, Gyôri A.
Felsôpakony II-Maglód II 7-1 (5-0)

G: Király (4), Albert, Szabó P., Rácz
Bugyi II-Felsôpakony II 3-0 (1-0)
Felsôpakony II-Üllô II 3-0 (2-0)

G: Beláz (2), Gyôri A.

A bajnokság állása
1. Dunaharaszti MTK II. 10 8 2 0 35 5 30 26
2. Szigetszentmárton FC 10 8 1 1 48 11 37 25
3. Viadukt SE-Biatorbágy II. 10 8 0 2 20 15 5 24
4. Bugyi SE II. 10 6 1 3 24 12 12 19
5. Üllô SE II. 10 4 2 4 22 13 9 14
6. Felsôpakony SK II. 10 4 2 4 18 19 -1 14
7. Maglódi TC II. 10 2 1 7 17 28 -11 6

(-1 pont) 
8. Sóskút KSK 10 1 2 7 7 20 -13 5
9. Ócsa VSE 9 1 2 6 9 37 -28 5

10. Ecser SE 9 0 1 8 3 43 -40 1

U16, Ócsai csoport
Pereg-Felsôpakony 4-1

Ráckeve-Felsôpakony 5-4
Bugyi-Felsôpakony 3-2

Felsôpakony-Halásztelek 1-2

A bajnokság állása
1. Alsónémedi SE 6 6 0 0 35 9 26 18
2. Pereg SE 6 5 0 1 19 8 11 15
3. Gyáli BKSE 8 5 0 3 38 35 3 15
4. Bugyi SE 6 4 0 2 21 14 7 12
5. Ócsa VSE 7 4 0 3 29 24 5 12
6. Ráckeve VAFC 8 3 0 5 23 37 -14 9
7. Kiskunlacháza SE 7 2 1 4 16 26 -10 7
8. Halásztelek FC 7 1 1 5 12 22 -10 4
9. Diósdi TC 5 0 2 3 11 17 -6 2

10. Felsôpakony SK 6 0 0 6 13 25 -12 0

U13, Ócsai csoport
Felsôpakony-Újlengyel 2-2

Felsôpakony-Dabas 1-4
Bugyi Felsôpakony 6-2

A bajnokság állása
1. FC Dabas 10 9 1 0 53 6 47 28
2. Bugyi SE 10 9 1 0 40 11 29 28
3. Örkény SE 10 8 1 1 62 25 37 25
4. Gyáli BKSE 10 7 0 3 63 12 51 21
5. Alsónémedi SE 7 6 0 1 44 23 21 18
6. Gyáli Lurkó SE 10 4 3 3 19 24 -5 15
7. Ócsa VSE 10 4 0 6 35 27 8 12
8. Újlengyel DSE 10 2 3 5 24 35 -11 9
9. Inárcs VSE 10 2 3 5 15 31 -16 9

10. Kiskunlacháza SE 10 2 2 6 34 42 -8 8
11. Felsôpakony SK 8 2 2 4 18 30 -12 8
12. Dömsödi SE 9 2 0 7 16 50 -34 6
13. Dunavarsányi TE 9 0 1 8 11 52 -41 1
14. Pereg SE 9 0 1 8 6 72 -66 1

Öregfiúk, Üllôi csoport 
Felsôpakony-Inárcs 1-5

Szigetszentmiklós-Felsôpakony 9-1
Felsôpakony-Sülysáp 1-11

Monorierdô-Felsôpakony 3-1
Felsôpakony-Alsónémedi 1-0

A bajnokság állása
1. Szigetszentmiklósi TK 9 6 1 2 33 16 17 19
2. Sülysáp KSK 9 5 3 1 42 13 29 18
3. Bugyi SE 8 5 2 1 23 10 13 17
4. Hernád SE 9 4 3 2 24 16 8 15
5. Alsónémedi SE 9 4 0 5 24 32 -8 12
6. Inárcs VSE 9 3 1 5 14 18 -4 10
7. Monorierdô 8 2 0 6 8 31 -23 6
8. Felsôpakony SK 9 1 0 8 9 41 -32 3

Nagy János
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Idén is tök jó volt veletek
2010. 10. 09-én újra megnyitotta kapuit a Mesevár Óvoda.

A délelôtti nap elsô sugarai bátorítóan hatottak ránk és látoga-
tóinkra egyaránt.

Az érdeklôdôket egész nap várta a „Népi játszótér”, mely-
nek segítségével régi, hagyományos játékokkal ismerkedhet-
tek kicsik és nagyok egyaránt. A szülôk nagylelkû segítségé-
vel idén elôször egy kosaras hintával is színesíthettük prog-
ramjainkat.

Gyönyörködhettünk meghívott vendégeink terményeiben, s
faragványaiban, figurákban és tökkarcokban. 

Beleshettünk a fafaragás mûvészetébe, láthattunk egzotikus
fa, toboz fajtákat és szebbnél szebb edényeket, díszeket, me-
lyek ezekbôl ké-
szültek.

Az emeleten pe-
dig az Edit óvó né-
ni által berendezett
gyertyakiállításra
pillanthattak be a
kedves ér-
deklôdôink. Itt iga-
zán felemelô han-
gulatba kerülhetett
az, aki nem csak a
szemének, hanem
egyéb érzékszerve-
inek is teret enge-
dett.

Az ovi elôtt
kedvenc paripáink
is újult erôvel húz-
ták a hintót és a lo-
vaskocsit, a gyere-
kek nem kis örö-
mére.

Az udvaron számos más lehetôség is nyílt arra, hogy ven-
dégeink kreativitásukat megmutathassák. Bárki készíthetett
kedve szerint az esti felvonulásra lámpást, vagy különbözô
technikákkal babákat, hangszereket, esetleg az otthon dísze-
ként használható termésképeket. 

S ha még a sok „munka” után valaki érzett magában erôt,
végigtapsolhatta a Gézengúz együttes mûsorát, vagy koptat-
hatta csizmája sarkát Vörös Árpi bácsival a táncház idején.

Késôbb megcsodálhattak egy újabb szívmelengetô elôadást
a Nefelejcs Bábszínház elôadásában.

Reméljük, mindenki jól érezte magát, s idén is sok szép, ér-
tékes élménnyel, emlékkel gazdagodott a falu apraja-nagyja
és persze a messzebbrôl érkezôk is.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
bármilyen formában, akár két kezük munkájával, akár anyagi-
lag támogattak bennünket abban, hogy ez a csodálatos hagyo-
mány tovább folytatódhasson. 

Várunk mindenkit jövôre is nagy-nagy szeretettel.
Sztancs Annamária Ancsa óvó néni

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. Bel-
épôk (mely a vacsorát is magában foglalja) 4000 Ft-os egységá-
ron kaphatók a Dreher sörözôben. 




