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AKIÉRT A HARANG SZÓLT: FEJES LAJOSRÓL
Hát mégis csak el-

ment. 
Persze, igen, tudtuk

sokan, hogy beteg,
hogy küzd az életéért
egy kíméletlen és ke-
gyetlen kórral szem-
ben, de valahogy az
egész személye azt su-
gározta: ô lesz a
gyôztes! Mert felvette
a kesztyût és keményen
harcolt, ezért bennem
is meggyökeresedett:
van remény, csak ô le-
het a nyertes! Hisz ô
maga volt az élet!

Tettrekészsége, tem-
peramentuma, az a be-

tyáros csibészsége, ahogy mindig, mindenben talált valami
mókázni valót! Ahogy mindig elôre lépett, mert mindenben
meglátta az új lehetôséget, mindig új kihívásra válaszolva ha-
ladt egyre följebb! „- Arany komám! Megy ez!”- kiáltotta és a
lelkesedés eredményt szült. Talán másnak nem is jött volna
össze ugyanez, de az ô lendülete, elszántsága, kapcsolatte-
remtô képessége, bizakodó jókedve elôtt nem állt meg aka-
dály.

Amit szeretett volna, elérte. De nem felejtette el a kezdete-
ket. Nem vált más emberré, nem fordult ki önmagából. Ma-
radt, aki volt: érzékeny, nyíltszívû, jóindulatú és kedves. Hun-
cutul megcsillanó szemében, hamiskásan mosolygó vonásai-
ban otthon volt a meleg emberség. Nem volt olyan jó cél,
amit fel ne karolt volna, olyan közösség, amit ne támogatott
volna, olyan elgondolás, amire oda ne figyelt volna! Csak há-
latelt szívvel gondolhatunk rá valamennyien: óvodásoktól
nyugdíjasokig, egyházaktól egyesületekig! Így igaz: az utóbbi
idôkben nem is létezhetett volna tartalmas, színes, valódi kö-
zösségi élet a szûkös viszonyok között, ha nem nyújt segítô
kezet felénk ô és Margó.

Igen, ô az volt, akit mindannyian gyászolunk. Nem csupán
a család szenvedi hiányát: feleség, gyermek és unokák, a ba-
rátok és a számtalan ismerôs. Mi, valamennyien érezhetjük:
nélküle nehezebb lesz az élet a községben is! Még alig ment
el, de az ûr hidege máris szinte maró! A kérdés kívánkozik:
megvalósulhat vajon az ô nagy álma, a terv, a nagy cél, ami
koronát tett volna élete munkájára? A lenyomat, hogy itt élt
közöttünk és nem élt hiába, mert nevét a mû is megörökíti!
„FEJES LAJOS FALUHÁZ” – milyen szépen hangzott! Bár,
nélküle talán, már nem is lenne az igazi!

Fülemben itt csengenek még évôdô szavai, lelki szemeim
szeretettel pihennek meg szabálytalan vonásainak kedves
összevisszaságán, torkom elszorítja a visszavonhatatlan vesz-
teség keserûsége. Szinte felfoghatatlan, de mégis: ezentúl már
csak az én emlékezetem idézheti föl, ahogy kék Dáciájában
hazatartván Csornáról, lebénult édesanyámmal vált kedves,

megnyugtató szavakat és azt, ahogy mulatunk nagyokat kiál-
lítás építés közben a nehézségeken, vagy nevetve mér-
gelôdünk, amikor vonatról lemaradt férjemmel lóhalálában
száguld, hogy az elérhesse a repülôgépét! Istenem, nem is
tudtam, mennyi minden közös élményt ôriz hiányosnak hitt
emlékezetem!

Lassan felfogom: nincs többé. Ebben a földi életben már
nem találkozhatunk. Felsôpakony harangjai immár érte szól-
tak. Azok, amelyeket ô segített a magasba, hogy lelkekért
emeljék szavukat Istenhez. Most érte bongták betöltve a le-
get: örüljenek a mennyben, mert társuk érkezett!

Durkó Éva/FJE 

KÖSZÖNET MINDENKINEK!
Köszönet a felsôpakonyiaknak, a barátoknak, az is-

merôsöknek, az üzleti partnereknek és mindazoknak, akik
– bár talán kevésbé ismerték ôt -, mégis eljöttek és velünk
voltak, nem hagyva bennünket egyedül fájdalmunkban,
szomorú veszteségünkben!

FEJES LAJOS, a férj, az édesapa és nagyapa hiánya
pótolhatatlan számunkra. De az, hogy oly sokan kísérték
el ôt utolsó útjára, a temetôbe, s vettek részt a templomi
megemlékezésen, gyógyír szívünkre, mert az iránta meg-
nyilvánuló szeretet és a velünk érzô részvét vigasszal és
hálával tölt el bennünket.

KÖSZÖNETET MONDUNK ÉRTE MINDENKINEK!
Fejes család.
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HIRDETMÉNY
Tájékoztatjuk a Felsôpakony Község lakosságát, hogy a

2010. október 1-én kiírt

BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI ÖNKOR-
MÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT -– 2011. 

 „A” típusú pályázat benyújtására azok az önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos
szociális helyzetû hallgatók jelentkezhettek, akik államilag
támogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alap-
képzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén
állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyze-
tû (a 2010/2011. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló
középiskolás, illetve felsôfokú diplomával nem rendelkezô,
felsôoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettsé-
gizett) fiatalok jelentkezhettek, akik a 2011/2012. tanévtôl
kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében államilag tá-
mogatott, teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapkép-
zésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakkép-
zésben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtási határidejére: 2010. október 31-ig 6
db „A” típusú pályázat és 1 db „B” típusú pályázat érke-
zett be. A Felsôpakony Község Önkormányzat Képviselô-
testülete átruházott hatáskörben megbízta a Szociális és Re-
habilitációs Bizottságot, hogy a Bursa Hungarica Felsôokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályáza-
tokat a jogszabályi feltételeknek megfelelôen bírálja el. 

A Szociális és Rehabilitációs Bizottság 2010. november
09-én megtartott zárt ülésén, a benyújtott pályázatokat -
szociális rászorultság szempontjait figyelembe véve, - a bi-
zottság egyhangú szavazata alapján, 30/2010. (XI.09.)
számú határozattal az alábbi döntést hozta:

„A” típusú benyújtott pályázat:
1. Mészáros Melinda Mária – Felsôpakony, Radnóti u.

5. támogatást nyert;
2. Virág Viktor – Felsôpakony, Dobó K. u. 27. támoga-

tást nyert;
3. Gazdag Nikolett – Felsôpakony, Zrínyi Miklós u. 50/1

támogatást nyert;
4. Fülöp Alexandra – Felsôpakony, Karinthy u. 8. támo-

gatást nyert;
5. Boros György László – Felsôpakony, Arany János u.

17. támogatást nyert;

„B” típusú benyújtott pályázat:
1. Boros Eleonóra – Felsôpakony, Arany János u. 17. tá-

mogatást nyert.

A támogatást elnyert pályázókat – a Felsôpakony Község
Önkormányzata által biztosított 5.000,- Ft/fô/hó egy összeg-
ben, az adott oktatási intézménynek átutalva – támogatja.
Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô
tanulmányi félév (2010/2011. tanév II., illetve a 2011/2012.
tanév I. féléve.)

A pályázók az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel
nem élhetnek!

Felsôpakony, 2010. december 01.
Kiadmány hiteléül: Balassa Jánosné sk.

Szociális és Rehabilitációs Bizottság elnöke

Felsôpakony Község Önkormányzata és 
képviselô testülete nevében, a település 

minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag új esztendôt kívánunk.

Az önkormányzat ügyfélfogadása 2010. december 21,
23, 24, 27, 28, 30, 31-én szabadság miatt szünetel.

2010. december 22-én 8-12-ig ügyeletet tartunk
2010. december 29-én 8-12-ig ügyeletet tartunk

dr. Remete Sándor s.k. Sztancs János s.k.
jegyzô polgármester

Horváth Gergely s.k.
alpolgármester

Advent a várakozás idôszaka a keresztény vallás szerint.
Várakozás ez az idôszak az Örkényi Takarékszövetkezet éle-
tében is, hiszen elkészült az új felsôpakonyi kirendeltség épü-
lete, amit éppen ebben az idôszakban vesznek birtokba a dol-
gozók, és velük együtt ügyfeleink is. Az újra, az ismeretlenre
való várakozás mindig sok izgalmat jelent. Izgalmat, de
örömteli izgalmat: hogy váltja be a hozzá fûzött reményeket,
milyen lesz benne dolgozni, mennyire lesz szokatlan, prakti-
kus, ügyfeleink elégedettek lesznek-e vele, és még sorolhat-
nánk a sok-sok kérdést, ami ilyenkor a fejekben megfogalma-
zódik.

A kérést, hogy kísérje figyelemmel a lakosság az építke-
zést, sokan megfogadták. Kaptunk hideget is, meleget is, ki-
nek-kinek ízlése, vérmérséklete szerint, de mi a negatív kriti-
kának is nagyon örültünk. Azt láttuk, hogy mindenkit érdekel
a dolog. Aztán, amikor már a szépség is látszott, nem csak a
rombolás, kezdték az emberek egyre inkább magukénak érez-
ni. Úgy gondolom, minden szerénytelenség nélkül mondhat-
juk, hogy sikerült Felsôpakonyt egy szép épülettel gazdagíta-
nunk. Most is az a véleményünk, hogy ez az épület nem csak
a takarékszövetkezet vagyonát, hanem elsôsorban Felsôpa-
konyt gazdagítja. 

Kívánom, hogy legyen benne sokáig örömük! Éljenek a le-
hetôséggel és legyenek minél többet vendégeink új munkahe-
lyünkön!

Boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendôt kívá-
nok minden kedves felsôpakonyi lakosnak!

Jasperné Spanyiel Anikó ügyvezetô
Örkényi Takarékszövetkezet

Advent a takarékszövetkezetben
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Így szûnt meg az óvodában 
a néptánc

Az alábbi olvasói levéllel kapcsolatban megkérdeztük az
óvodát is, de lapzártáig nem érkezett válasz.

Érdekes körülmények között szûnt meg az óvoda egyetlen
mûvészeti oktatása!

Szeptemberben a szülôi értekezleteken különbözô magya-
rázatok mellett jelentették be a szülôknek a délutáni néptánc
foglalkozás megszûnését.

Egyik csoportban azzal indokolták a megszûnést, hogy
gondot okoz a nevelôknek a gyerekek összegyûjtése a foglal-
kozásra, más csoportban sajnos azzal indokolták, hogy a ke-
vés gyermek miatt nem jön ki a tánctanár falunkba!

Ezzel szemben a tökfesztiválon csodálkozva hallgattam,
amint a táncház után Vörös Árpád néptánc pedagógus meg-
hirdette az idei évre is a néptánc foglalkozást.

Hétfôn megkérdeztem az óvoda vezetôt, hogy mi az igaz-
ság a néptánccal kapcsolatban, mire azt válaszolta, hogy nem
lesz, amit ô „összetett okokkal” indokolt.

Ezek után megkerestem Vörös Árpád néptánc pedagógust,
és ô elmondta, neki nem szóltak, hogy nem tarthat már nép-
táncot a pakonyi óvodában, pedig a tökfesztivál kapcsán kap-
csolatban volt vele az óvoda. A tökfesztiválon történt kínos
eset után tájékoztatta az óvoda vezetô, hogy megszûnt a nép-
tánc foglalkozás, a faluban történt politikai változásra hivat-
kozva, miszerint nem tudja, hogy az új polgármester enged-
élyezi e a néptáncot.

Ez nem egy bohózat vagy vicc, hanem a pakonyi óvoda stí-
lusa.

A valóság az, hogy az óvodavezetô hatásköre, hogy milyen
külön foglalkozást enged az intézmény területén mûködni.

Jó volna, sôt minimum szint, hogy egy intézményvezetô
vállalná a döntését, és nem mások háta mögé bújna.

A következô tény, hogy gyermekeinket nem a néptánctanár
és nem a polgármester fosztja meg a néptánc nyújtotta lelki és
szellemi gyarapodás lehetôségétôl, hanem az óvodavezetô.

Másrészt sajnálatos hogy délutánonként kihasználatlanul
áll és a gyerekek elôtt zárva van az országban ritkaság szám-
ba menô tornaterem.

(név a szerkesztôségben)

KÉPVISELÔK FÓRUMA
Tisztelt Olvasóink!
A most induló és állandónak szánt rovatunkban az újonnan

megválasztott Képviselô Testület tagjainak munkájáról, elkép-
zeléseirôl valamint a hozzájuk forduló polgáraink kérdései,
észre- vételei kapnak nyilvánosságot.

Erre annál is inkább szükség van, mivel gyakran találkozha-
tunk azzal a véleménnyel, hogy a képviselôk nem csinálnak
semmit. Ez leginkább a tájékoztatás hiányára vezethetô vissza.
Az információ hiánya a legképtelenebb dolgokat képes szülni.
Vagy egyesek épp ezt használják ki, hogy elfedjék valós szán-
dékaikat. A közéletünk tisztasága megköveteli az ôszinte be-
szédet. Ezért ezeken a hasábokon, elsôsorban nem a végered-
ményekrôl, határozatokról fogunk beszámolni, hanem az oda-
vezetô útról, a különbözô álláspontokról adunk tájékoztatást.

A választásokat követô mindkét testületi ülésen azt tapasztal-
tam, hogy az elôterjesztések során, az új felállású képviselô tes-
tület több kérdést feltéve, módosításokat javasolva szavazta
meg a határozatok végleges szövegét. Mindez nem érhetett vá-
ratlanul, hiszen az ünnepi alakuló ülésen tapasztalhattuk, hogy
az alpolgármester három ellenszavazattal került megválasztásra.

A hat tagból álló testület eddigi munkája azt bizonyítja, hogy
aktív munkája többet ér, mint egy számszerûleg több, de
passzív, bólogató érdekképviselet.

Remélem, hogy a rovatunk megfelelô keretet biztosít a kü-
lönféle vélemények megismeréséhez. A képviselôknek mindig
tudniuk kell, hogy a kapott és megelôlegezett, vagy a már ko-
rábban kiérdemelt bizalom kötelez! Kötelez munkára, tisztes-
ségre és nem utolsó sorban a nyilvánosság elôtti megszólalásra!

Elsô interjúnk alanya a testület rangidôs tagja Czeczid-
lovszky Hervatin Gábor képviselô.

Olvassák érdeklôdéssel és forduljanak bizalommal hozzá
vagy szerkesztôségünkhöz!

Legyenek aktív részesei jövônk alakításának!
Ecsôdi János szerkesztô

Köszönet a Vöröskeresztnek
Több esetben elhangzott köszönet, dicséret a Vöröske-

reszt munkájáért, adományáért.
Igazán öröm, hogy a nyugdíjasokat nem felejtik el.

Nem kevés, amit kapunk tôlük.
Mindannyiunk nevében szeretnék külön köszönetet

mondani a „kiszolgáló személyzetnek” is. A mi utcánk-
ban pl. (Arany J.) a Czirják házaspár, Józsi és Eszterke
osztják ki az adományokat, félretéve saját munkájukat.
Az adományok mellé pár jó szót is kapunk, s ez nagyon
jól esik.

Köszönjük mindenki fáradozását.
S a közelgô ünnepekre boldog, békés, szeretetben tel-

jes karácsonyt, jó egészséget kívánok nekik!
Túri Magdolna

Új bálázó berendezés 
a gyáli telephelyen

A napokban új bálázó berendezést telepítettek a haszonanya-
got feldolgozó bálázó üzembe az .A.S.A. gyáli telephelyén. A
régi gép már megérett a cserére, az új pedig a megnövekedett
igényeknek várhatóan job-
ban meg fog felelni.

A Pacomat V-50 C típu-
sú, mintegy 12 tonnás sú-
lyú berendezés a korábbi-
nál nagyobb, mintegy 30
kWh névleges teljesítmé-
nyû. Szelektíven gyûjtött
kartonból óránként 6 ton-
nát, aprított iratokból pe-
dig akár 8 tonnát is fel tud
dolgozni egy óra alatt. A
korábbi kb. 250-300 kg-os papírbálák helyett 400 kilós bálák
készítésére is képes, így ugyanannyi anyagmennyiséget a ko-
rábbi három mûszakban végzett munka helyett most két mû-
szakban fognak feldolgozni. A bálázó csarnokon kisebb korsze-
rûsítéseket, az új géphez szükséges átalakításokat végeztek el,
és megnövelték a bálatároló területet. 

A cég ezzel a beruházással kíván megfelelni annak a kihívás-
nak, hogy egyre nagyobb mennyiségben van szükség a szelek-
tíven gyûjtött anyagok, elsôsorban papír és mûanyag bálázásá-
ra, mielôtt a kamionok elszállítják azokat újrahasznosításra. 

Rossi Tünde – pr vezetô - .A.S.A. Magyarország
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Beszélgetésünk elején, elôször is hadd ragadjam meg az
alkalmat, hogy a szerkesztô bizottság és a magam nevé-
ben, gratuláljak az önkormányzati választáson elért ered-
ményéhez.

Köszönöm szépen.
A választáson kereken négyszáz szavazatot kapott. Ez

nagyjából a választópolgárok egyötödét jelenti. Hogyan
értékeli ezt az elért eredményt?

Ezt az eredményt nagyon jónak tartom a saját szemszö-
gembôl nézve, fôleg annak függvényében, hogy amikor isme-
retlenül idekerültem és 2006-ban is indultam a választáson
képviselô jelöltként, akkor még a háromszáz szavazatot sem
értem el. Az idei választáson azt latolgattam magamban, ha a
négyszáz szavazatot elérem, maximálisan elégedett leszek.
Ennek ellenére úgy éreztem, hogy ez a szám sem lesz elég a
bejutáshoz. Összességében elmondhatom: meglepett, de örül-
tem neki, hisz azért indultam, mert képviselô szerettem volna
lenni.

Független képviselôként indult. Ezek
szerint a polgármester kilététôl és a po-
litikai hovatartozásától függetlenül sze-
retné kitûzött céljait elérni?

Abszolút polgármestertôl függetlenül
indultam a választáson. Nem is hirdettem
magam politikailag egyik polgármester
jelölt mellett sem, de a fórumokon, kam-
pánygyûléseken részt vettem. Viszont a
polgármester jelöltek közül többen meg-
kerestek, hogy szívesen dolgoznának ve-
lem.

Úgy gondolom, egy ilyen kis települé-
sen, mint a mienk, nem feltétlenül szüksé-
ges, hogy politikai színezete legyen az
önkormányzat mûködésének. Éppen ezért,
a hat fôs képviselô testületben felesleges lenne frakciózni. Az
elsô ülésünket megtartottuk és úgy tûnik, hogy a többiek is
így gondolják. Bár egy ülés után aligha lehet levonni efféle
következtetéseket, de már most úgy látszik, nem kerül ilyes-
mi elôtérbe.

Mi áll a programjában? Eddig nem volt tapasztalható,
hogy egy képviselô a saját körzetét illetve a falu egészét
képviselje. A közvélemény szerint „bólogató Jánosok” vol-
tak a testületben. Újonc tagként, választási programjában
az alábbiakat mondta: „Fontosnak tartom meghallgatni
az embereket és segíteni problémáik megoldásában, hogy
közös értékeinket és érdekeinket képviseljem az önkor-
mányzati képviselô testületben.” Hogyan képzeli el ezt a
jövôben? 

Ezt a kérdést kimondottan vártam. Elôvettem a 2006-os, és
az idei kampány anyagomat. 2006-ban még azt hittem, az a
lényeg, kellenek konkrétumok, nagy programokban kell gon-
dolkodni. Az idei választáskor azt mondtam magamban, hogy
nekem, mint képviselôjelöltnek nem feladatom a programot
meghatározni, hisz nem vezetni akarom a falut, ez legyen a
polgármester feladata! Én segíteni szeretném a falut, polgár-
mestertôl függetlenül! Konkrétumok idén nem hangzottak el
a „programomban”. Ettôl függetlenül két részre bontanám a
bemutatkozó soraimat: az egyik a polgármester munkájának
segítése, illetve kontrollálása, azért, hogy a falunk, az összkö-
zösség elôrejusson. A másik cél a lakosok egyéni problémái-
nak megoldására vonatkozik. Fölvetettem egy ötletet: van egy

kis helyiség a polgármesteri hivatalban, amely valószínû,
hogy valamikor képviselôtestületi szoba volt, de ma csak do-
hányzó helyiségnek használják. Felvetettem a polgármester
úrnak, hogy ezentúl legyen képviselôtestületi szoba, ahol köz-
vetlen kapcsolatot tudnánk teremteni a község lakosságával.
Visszatérve az eredeti kérdésre, úgy gondolom, felesleges
ígérgetni, szédíteni az embereket, hogy ezt meg azt építünk
fel. Örüljünk egyelôre, ha ezen a válságos idôszakon túl le-
szünk egyáltalán!

Beszélt a programjában megújulásról, szemléletválto-
zásról, személyi cserékrôl, frissítésekrôl, tisztességes helyi
közélet kialakításáról. Pontosan mit takarnak ezek?

Ahogy az az elôzô kérdésben is elhangzott, a közvélemény
valóban azt mondja, hogy „bólogató Jánosok” ültek eddig a
testületi ülésen. Én is ezt hallottam az emberektôl. Ezért úgy
éreztem, szükség van személyi cserékre, de fôleg szemlélet-
változásra. Az, hogy a falu idáig eljutott, azt most nem

minôsíteném, nem kimondottan polgár-
mester asszony tevékenységének az ered-
ménye, ahhoz kellett egy képviselô testü-
let is. Vagy bólogatójánosok voltak, vagy
nem fordítottak kellô figyelmet a munká-
jukra! Olyan mondatokat lehetetlennek
tartok a jövôben, mint ahogy többen is
mondták a „hogy nem is tudtunk róla…”,
meg: „…utólag tudtuk meg”. Remélem a
késôbbiekben ilyen nem lesz, és megtalál-
juk annak a módját, hogy a testület minél
hatékonyabban és eredményesebben tud-
jon dolgozni, szolgálva ezzel a falu és a
közösség jövôjét. Miután csak egy hónap-
ja léptünk hivatalba, és az érdemi munka
decembertôl kezdôdik, egy év múlva töb-

bet és szívesen tudok mondani az új testület munkájáról.
Ennek örülök, ezt kész tényként vehetjük, hogy egy év

múlva erre visszatérünk. Az új testület hivatalba lépett és
annyi már is történt, hogy bizonyos bizottságok megszûn-
tek, többek közt a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság
(továbbiakban KOS bizottság). Mi volt az oka ennek? Il-
letve melyik újonnan létrehozott bizottsághoz tartozik a
régi KOS Bizottság? Mint képviselô mely bizottság tagja,
mire szolgál és mik a fôbb feladatai benne?

Az új törvényeink szerint a képviselôtestület létszámát hat
fôre csökkentették. Ebbôl a hat fôbôl lejön még az alpolgár-
mester, aki a törvények szerint semmilyen bizottságnak nem
lehet tagja. Maradtunk öten. Ha a régi bizottsági számokat
néznénk, akkor mind az öten legalább öt bizottság tagjai le-
hetnénk. Ez pedig teljesen értelmetlen. Viszont az elôírások
alapján egy bizottságot kötelezô felállítani. Ez az Ügyrendi és
Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság, melynek én is tagja vagyok,
sôt, az elnöke. Felállítottunk még egy bizottságot, mely a
Szociális és Rehabilitációs Bizottság. Bár nevében nem szere-
pel – és én magam hiányoltam is –, de ehhez a bizottsághoz
tartozik a sport és a kultúra is. A szervezési és mûködési sza-
bályzat most lett elfogadva, igazi, érdemi munka ezután fog
csak elkezdôdni. Összességében minden bizottság, ami eddig
létezett, ebben a két bizottságban kapott helyet. Bár a Szociál-
is és Rehabilitációs Bizottságnak nem vagyok tagja, de mivel
a sport ehhez tartozik, megpróbálok nyomást gyakorolni a bi-
zottságra, mint sportvezetô.

Beszélgetés Czeczidlovszky Gáborral
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A kultúra része a sport, – ha megengedi –, most erre te-
relném a szót! Egykor sportember volt, talán magától ér-
tetôdô, hogy a sport területén is betölt funkciókat. 2004-
tôl elnökségi tagja volt községünk sportegyesületének,
2006-tól Ön az elnökhelyettes. A sportban milyen a helyze-
tünk, akár szakmailag, akár gazdaságilag?

Amikor elnökhelyettes lettem, törekedtünk arra, és meg is
valósítottuk, hogy az egyesület anyagi hátterét és minden
mást rendbe tegyünk, ami egy tisztességes egyesületi mûkö-
déshez szükséges biztosítsuk, beleértve a papírmunkát és a
különbözô adminisztratív dolgokat is. Bejegyzett egyesület
lettünk, melynek neve: Felsôpakony Községi Sportegyesület,
központja a Felsôpakonyi Önkormányzat. Egyesületként mû-
ködünk, tizenkét taggal, pozícióinkat választás során töltjük
be. Egy tévhitet szeretnék eloszlatni: ez egy sportegyesület,
nem futball klub, a melynek van egy futball szakosztálya is.

Ami a sportgazdasági szempontokat illeti, sajnos, a béka
feneke alatt vagyunk. Amióta az egyesület elnökségi tagja va-
gyok, mind a mai napig az önkormányzat mindössze a sport-
pálya villanyszámláját fedezi. Átadta a pályának a kezelési
jogát, így mindent az egyesületnek kell megoldania! Amit
idáig elértünk az egyesületben, azt csak szponzori pénzekbôl
sikerült megvalósítani. Idén azonban a szponzori tevékeny-
ségben is váltás történt. Ezt az évet sikerült nullszaldósra hoz-
ni. Most várjuk az új évet, a januárt, hogy újabb tárgyalásokat
kezdjünk a szponzorációkkal, illetve az önkormányzattal is
szeretnénk egyeztetéseket folytatni! Nem is biztos, hogy
konkrétan pénzre volna szükségünk, lehet ez bármi, ami
elônyére válik az egyesületnek. Megépült az új mûfüves pá-
lya, szeretnénk azt úgy kihasználni, hogy profitot teremtsen,
legyen bevétele, amit vissza lehet majd forgatni a sportra!

Ha a felsôpakonyi sportéletrôl beszélünk, rögtön a lab-
darúgás felé terelôdik a szó. Pedig szép számmal sportol-
nak még pakonyiak, igaz nem a helyi egyesületben. Vi-
szont nagyon sokan még mindig egyáltalán nem sportol-
nak. Vannak viszont községünkben birkózóink, karatésa-
ink, evezôseink, kézilabdásaink. Épült egy teniszezésre is
alkalmas mûfüves pályánk is. Egyszóval: vannak-e ötle-
tek, tervek a más sportot ûzni vágyók számára is? Az
egyesület csak labdarúgó szakosztállyal rendelkezik, vol-
na-e lehetôség és igény más szakosztályra is? Tudva azt,
hogy régen volt kézilabda csapata is az egyesületnek, igaz
mindössze egy évig. Miként járulna hozzá az önkormány-
zat ehhez? 

Az önkormányzat biztosan támogatná, ha lenne pénze, de
ez még a jövô zenéje. A szervezeti részét az egyesület támo-
gatná, illetve talán anyagiakban is. (Bár valószínûsíthetô,
hogy ezt is a szponzorációból tudná megtenni.) De mindene-
kelôtt kellene egy elhivatott személy, aki vállalja, hogy az új
sportághoz szükséges szakmai, gazdasági, adminisztratív te-
vékenységet elvégzi! Igyekszünk minden segítséget megadni
neki. Ha olyan sportágról lenne szó, amihez a sporttelepre
volna szükség, vagy fedett helyszín – pl. az iskola tornater-
me–, tehát ha volna ilyen kezdeményezés, mi mindenre nyi-
tottak vagyunk. Sajnos, mindössze egy évig rendelkeztünk
kézilabda szakosztállyal. Támogatás és elhivatottság hiányá-
ban szûnt meg. Nem árt az sem, ha a szakosztályhoz, a spor-
tághoz van egy megfelelô szakemberünk is! 

Lehet-e tudni a jövô évi költségvetésrôl, mennyi jut a
labdarúgásra és a sportra, az egyéb kulturális eseménye-
ket is beleértve?

Semmit. Se általánosságban, sem pedig részekre bontva,
hogy az említett szakterületekre, az egyéb más szervezetekre
mennyi jut. Azt szeretnénk, hogy minden területre jusson!

A képviselô testület megkezdte a munkáját. Mit sikerült

eddig alkotni a testületnek a maga szemszögébôl és funk-
ciójából nézve?

Mint korábban mondtam, az érdemi munka decembertôl
kezdôdik, eddig csak adminisztratív dolgok kerültek napi-
rendre.

A képviselô testületben korelnöknek számít. Mit gondol
milyen a megítélése a testületben? Számít-e, kamatoztat-
ható-e az élettapasztalata, a rutinja a testület munkájá-
ban?

Húsz éve dolgozom vezetôi pozícióban a cégemnél, húsz
éve foglalkozom emberekkel. A munkában szerzett tapaszta-
lataimat szeretném itt hasznosítani, azt, hogy hogyan kell ve-
zetni, emberekkel bánni, hogyan kell feladatokat kiosztani,
megoldani, hogyan kell számon kérni, ellenôrizni. Ezeket
szeretném kamatoztatni, illetve segíteni a testület munkáját.
Hogy ez miként fest a gyakorlatban, hogyan tudok esetleg be-
folyással lenni a képviselô testületre, ez tényleg csak a jövô
zenéje lesz majd!

Végezetül: van-e észrevétele, amire nem tettem fel kér-
dést, de szeretné megosztani a lakossággal, az újság olva-
sóival?

Köztudott. hogy községünk igencsak nehéz helyzetben van.
Vannak bizonyos problémák, amelyek sürgôs megoldásra vár-
nak. Gyakorlatilag mindenki csodát vár tôlünk,. Mindenki azt
látja, hogy keményfába vágta a fejszéjét ez a hét ember. Az
egész falu ettôl a hét embertôl várja a csodát, hogy itt négy év
múlva ne legyen tartozás! Négy év múlva legyen felvirágoz-
tatás, négy év múlva legyen pl. megépítve az út az értékesí-
tésre váró telkeknél! Ezek az elvárások. Viszont szembesülni
kell azzal, hogy gazdaságilag meg kell húzni bizonyos határo-
kat! Amik eddig voltak, nem biztos, hogy eztán is lesznek.
Egyelôre utol kell érni magunkat! Biztos lesznek olyanok,
akik rosszakat mondanak ránk, de ezt fölvállaltuk, és legjobb
tudásunk szerint szeretnénk szolgálni a falut!

Köszönöm a beszélgetést. Képviselôi munkájához kívá-
nok jó egészséget, sok erôt és kitartást. Kitûzött program-
jához, céljaihoz sikeres megvalósítást!

Lejegyezte: Kun Attila

Változik a vonatok menetrendje 2010. december 12-

tôl! Délutánonként óránkét járnak a vonatok, délelôtt pár
perccel hamarabb indulnak majd, lesz, amelyik vonat ki-
marad és lesz, amelyik csak hétköznapokon közlekedik.

Budapest, Nyugati pályaudvarról induló vonatok

Felsôpakonyra: 6:18, 7:33, 9:13, 10:48, 12:18, 13:18,
14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:18, 20:18, 21:18,
22:33

Felsôpakonyról Budapestre induló vonatok: 3:56,
4:36, 5:16, 6:01, 6:36, 7:26, 8:41, 10:16, 12:00, 13:33,
14:33, 15:33, 16:33, 17:33, 18:33, 19:33, 20:33, 21:33

Felsôpakonyról Lajosmizsére induló vonatok: 7:07,
8:22, 9:59, 11:41, 13:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05,
18:05, 19:05, 20:05, 21:05, 22:05, 23:20

Újszülöttek:

Kozma Sándor István – 11.07.
Eslava Bulla Hulian – 11.13.
Borostyán Patrik Zalán – 11.16.
Varga Zétény András – 11.19.
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Jó szívvel ajánlom a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda logo-
pédusának alábbi gondolatait minden kedves szülônek, akinek
hozzánk jár a gyermeke, illetve ezután lesz óvodás és a beszéd
csodás világát most ízlelgeti.

Az óvoda dolgozói és a magam nevében kívánok e lap hasáb-
jain minden kedves partnerünknek, segítônknek, szponzorunk-
nak a falu aprajának, nagyjának, fiatalnak és idôsnek békés bol-
dog karácsonyt és boldog új esztendôt.

Dobosné Kerepeczki Mária Óvodavezetô

Beszélni nehéz, de segítséggel könnyebb
Jean Paul szerint: „Az elsô öt évében a gyermek nem mond

igazat, de nem is hazudik, hanem csak beszél.”
Ez a megállapítás is igaz, de az sem mindegy, hogy a gyermek

hogyan beszél, és nemcsak az elsô öt évében, hanem késôbb is.
Kezdjük talán azzal, hogy mikor kezd el beszélni. Aggódó

anyukák keresnek fel azzal a problémával, hogy gyermekük már
két éves is elmúlt, nem beszél, csak mutogat, de mindent megért.
Nincs baj, kedves anyukák, apukák, nagyszülôk és teljes rokon-
ság, megnyugtatom önöket, ez még nem baj. Feltéve, ha a kicsi
hallása ép.

A probléma ott kezdôdik, amikor a gyermek betölti a harmadik
évét, és még akkor sem beszél. Ilyenkor már szakemberhez kell
fordulni. Ekkor beszélünk megkésett beszédfejlôdésrôl.

Természetesen, ha a gyermek hallása ép, akkor nem kell ag-
gódni, fog beszélni, néha talán még unni is fogjuk. Ha a hallásá-
val van gond, akkor is van segítség, csak megfelelô szakember-
hez kell fordulni. Valószínûleg sok segítséget tudnak nyújtani a
védônôk, gyermekorvosok, pedagógusok. Tanáccsal látják el az
aggódó szülôket a területileg illetékes nevelési tanácsadók szak-
emberei is.

Na most már beszél a gyerek! De hogyan? Gyakran elôfordul,
hogy ismétli a szavakat, megakad. Szörnyû! Dadog a gyermek,
aggódnak a hozzátartozók. Ez még nem biztos. A beszédfejlôdés
kezdeti szakaszában, amikor a kicsi még keresi a szavakat, min-
dent megtesz, hogy ôrá figyeljenek, de sietni kell, gyorsan szeret-
ne mindent és egyszerre elmondani, ilyenkor fordulhat elô ez a
„dadogás”. Ezt a szakemberek „élettani dadogásnak mondják”.
Egyelôre nincs teendô. A probléma akkor kezdôdik, ha ez
hosszabb ideje fennáll, láthatóan gondot okoz a gyermeknek is.
Görcsösen igyekszik kimondani, amit szeretne. A beszéd ritmusa,
a légvétel eltér a normálistól. Mindkét esetben, (az élettani dado-
gást is beleértve) azt javasoljuk, hogy a gyermek figyelmét nem
kell erre a problémára irányítani. Ne mondjuk ki elôtte a szót,
hogy dadog. Várjunk türelemmel, mert egy esetleges beszédfélel-
met alakíthatunk ki.

Természetesen, amikor már igazi dadogásról van szó, fel kell
keresni a már említett szakembereket. A dadogó terápia nem
elsôsorban logopédiai probléma. Fel kell tárni a hátteret is. Ez
már az orvos, a pszichológus és a logopédus együttes feladata.

Térjünk most rá a leggyakrabban elôforduló beszédhibára, a
pöszeségre.

Ennek többféle változata létezik.
Amikor a gyermek az úgynevezett „sziszegô” hangokat úgy ej-

ti, hogy nyelvét kidugja egy picit a fogai között. Ezt nevezzük mi
szakemberek interdentális szigmatizmusnak. Makacs beszédhiba.
Sokszor nem is érzékeli sem a család, sem a gyermek, hogy hely-
telenül képzi a hangokat. Gyakran elôfordul, hogy a beszédpélda
is ilyen (van a családban felnôtt, aki ugyanúgy beszél), ekkor egy
kicsit nehezebb a logopédus dolga.

A másik változat: Amikor csak egynemûen torz ejtésrôl beszé-
lünk. Ez is többnyire a sziszegô hangok esetében fordul elô.
A harmadik: amikor a hangot egy másik hanggal helyettesíti.Pl: a
sz- z, ty-t, k-t, s-sz, ô-ó stb.

A negyedik: mikor egyszerûen kihagyja vagy elhagyja a han-
got. Pl: a „h” hangot vagy az „r” hangot. Hó helyett –ó, ház he-
lyett – áz, stb. Vagy „raccsol”, nem mond „r” hangot.

Gyakran elôfordul, amikor hozzá nem értô emberek igyekez-
nek a gyermeket megtanítani a „Répa, retek, mogyoró stb.” versi-

ÓVODAI, ISKOLAI HÍREK

Ôsz végi programok 
a Hermanos diákoknak

Iskolánkban Egészségvédelmi Napot tartottak az alsó tagozato-
sok november 19-én.

Felelevenítették az egészséges életmód elengedhetetlen feltéte-
leit. Minden teremben találkozhattak a tanulók az egészséghez
kapcsolódó ételekkel, italokkal. Vitamindús salátatál, mézes
gyógyteák vártak a gyerekekre, miközben ismerkedtek életünk
fontos táplálékaival.

Bízunk benne, hogy ezzel is egy kicsit hozzásegítettük ôket ah-
hoz, hogy felismerjék, hogyan lehet tudatosabban étkezni ebben a
mai, nem éppen egészséges világban.

Erika néni ismételten megszervezte kicsiknek és nagyoknak
egyaránt a várva várt 3 D mozit.

Az Aréna Plázában élvezhették a fáraókról szóló nagyszerû
kisfilmet november 22-én.

Mint minden egyes alkalommal, most is nagyszerû képi élmé-
nyekkel tértek haza a gyerekek.

Természetesen az egészséges életmód elengedhetetlen velejá-
rója a mozgás. Ezért aztán nem maradhatott el a Sportvetélkedô
sem ebben a hónapban. Az alsó tagozatosok szokásos ôszi játékos
sporteseményére került sor november 30-án a tornateremben. A
kicsik fáradhatatlanul kidobóztak egymással és közben észre sem
vették a játék hevében, milyen sokat is mozogtak.

Reméljük, ráéreznek a sportolás örömeire és késôbb sem hagy-
nak fel ezzel a pozitív szokással.

A felsôsök közül Rozika néni osztálya Sportéjszakát rendezett
az iskolában. Mindenféle bent ûzhetô sporttevékenységet kipró-
báltak. Kosaraztak, pingpongoztak, fociztak, majd amikor elérke-
zett volna a pihenés ideje, még labdacsatáztak egyet. Hajnal 3 óra
felé elcsendesedett a társaság és reggel fáradtan ugyan, de rendkí-
vüli élményekkel indultak hazafelé.

Valószínûleg már szinte mindenki tudja, hogy az Advent (de-
cember 25-ét) megelôzô negyedik vasárnaptól karácsonyig szá-
mított idôszak. Ez alkalomból jöttek össze a 4. osztály tanulói,
osztályfônökük és a szülôk, hogy erre az ünnepre készítsenek
szebbnél szebb tárgyakat és finomságokat. Számos gyönyörûség
látott napvilágot ezen a napon, melyre most 4. alkalommal gyûlt
össze a kis csapat.

Elöljáróban néhány decemberi eseményrôl, melyrôl a következô
számban írunk: Megérkezik a Mikulás, lesz Bolhapiac, Luca disco,
Jégkorcsolyázás, Természettudományi verseny és Bábszínház!

Iskolánk honlapján rengeteg fotó várja az érdeklôdôket, melye-
ken megcsodálhatják csemetéiket, illetve fontos információkat is
találhatnak. http://iskola.felsopakony.hu

Máténé Virág Rita

kére, és nyelvhegyi „r” helyett létrejön egy úgynevezett ”uvulá-
ris” r hang (a torokban képzôdik)

A fent említett beszédhibák javítása logopédusi feladat.
A „Gyáli Kistérség” legtöbb intézményében a kérdés megol-

dott. Vagy „saját” logopédussal, vagy a nevelési tanácsadóból ér-
kezik heti rendszerességgel szakember az intézményekhez.

Mit tegyen a szülô, ha gyermeke logopédushoz jár?
Hát elsôsorban konzultáljon a pedagógussal és a logopédussal.

Ekkor megtudhatja, hogy a gyermekek a beszédhibát többnyire
nem szokták „kinôni”. Ez nem kabát vagy cipô. Ezzel a problémá-
val foglalkozni kell! Fontos az is, hogy mennyi idôbe fog ez telle-
ni. Ez sok mindentôl függ. Függ a gyermektôl és a szülôtôl is. A
logopédusok többsége kér egy üzenô füzetet, amibe beírja az ott-
honi gyakorláshoz szükséges anyagot. A gyakorlásra napi rendsze-
rességgel szükség van szülôi közremûködéssel!

Remélem a papírra vetett gondolataimmal nem riasztottam el a
kedves szülôket attól, hogy szakemberhez forduljanak a problé-
májukkal, hiszen csak a segítô szándék vezérelt.

Kertesi Gáborné „Kertváros” Gyáli Kistérség Nevelési 
Tanácsadó és Logopédiai Szakszolgálat logopédusa



Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben

gazdag új esztendôt kívánnak a Szabó Magda

Könyvtár és Közösségi Ház dolgozói!

Januári programok:

4-én 15 óra Gyermek képzômûvész kör; 
17 óra Felnôtt képzômûvész kör

10-én 16:30 Irodalmi teadélután – Karinthy Frigyes
és mûvei

18-án 15 óra Gyermek képzômûvész kör; 
17 óra Felnôtt képzômûvész kör

21-én 17 óra A Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Szabó Magda emlékkiállítás megnyitója

24-én 16:30 Irodalmi teadélután 
– Weöres Sándor és mûvei
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Nagyot változott a világ! Érezhetjük, tapasztalhatjuk, hogy a
mai idôkben sokkal több a belôlünk fakadó, belsô
meggyôzôdésünk, hitünk szerinti megnyilvánulás lehetôsége.
Vajon élünk-e vele, vagy csak megelégszünk a magunkba zárt
gondolatokkal ahelyett, hogy azt felvállalnánk, minden külsô
jegyeivel együtt.

Gondoljunk csak arra, hogy egy névnap vagy egy évfordulós
családi esemény alkalmán elmaradhatatlan a megterített ünnepi
asztal, egy köszöntô és mindehhez párosul az együttlét fel-
emelô öröme. Most, december havában a karácsonyi fények te-
szik teljessé az ünnepi hangulatot. Ez természetes mindannyi-
unk számára.

Vajon az egyéb nagy nemzeti ünnepeink alkalmából mindez
miért silányul szürkeségbe? Valamikor, szerencsére egy letûnt
korszak idején, vörös zászlóba kellett öltöztetni hazánkat. Ma,
amikor meggyôzôdésünk szerint cselekedhetünk, a magánhá-
zakon alig-alig találkozhatunk a nemzeti zászlónkkal. Pedig
nemzeti érzelmünk megélése a jövô nemzedék megmaradásá-
nak záloga! A nemzeti önérzet, hazaszeretet nem afféle lózung.
Adjuk meg a módját, hogy az ünnepeink az összetartozást és
annak erejét erôsítsék! 

Hát igen! Tudunk és merünk ünnepelni?
Csak néhány példa a lassan mögöttünk hagyott év esemé-

nyeibôl. A teljesség igénye nélkül. Nemzeti Gyásznap /
nov.04/, Holocaust Áldozatainak Napja/ápr.16/, Kommuniz-
mus Áldozatainak Napja /febr.25/. Ezek hivatalos állami em-
léknapok! Miért maradhatnak ki a Kultúrház éves programjá-
ból?

Vagy amit tapasztalhattunk: az általános iskolások által
elôadott mûsor elismerésre méltó erôfeszítése, ahogy egy-egy
nemzeti ünnepünk programját adják. De miért egyedül, miért
nem épülhet be egy nagyobb keretek között megrendezett ün-
nepi mûsorba? Kedves kultúráért felelôs szervezô! A kiemelt
rendezvényeket team munka keretében kellene elvégezni!
Ezekbe bevonni az erre alkalmas és tenni akaró, hozzáértô em-
bereket! Ez a biztosítéka egy igazán rangos és élményt adó
rendezvénynek.

A továbbiakban meg kell említenem néhány észrevételt az-
zal a szándékkal, hogy a jövôben bizonyos dolgok nagyobb fi-
gyelmet kapjanak. Higgyék el, megérdemlik a törôdést.

2010. október 23-án a megemlékezéskor az ünneplôk a Már-
tírok Parkjához vonultak, hogy elhelyezzék a kegyelet koszo-
rúit. Azóta sem találok magyarázatot arra, miért kellett az út-
testen felsorakozni és mért nem mentek be a park területére?
Úgy éreztem, mintha egy láthatatlan kordon tartaná távol az
ünneplôket a helyszíntôl. Ez nem egy bekerített szovjet emlék-
mû vagy az elhíresült kordon az Országház körül. Ez a miénk,
az ünneplôké!

2010. október 14. A Képviselô Testület ünnepi alakuló ülése.
Vajon mitôl volt ünnepi? Talán az asztalon sorakozó poharak-
tól? A látvány egyszerûsége egy átlagos falugyûlést idézett.
Egyetlen zászló sem jutott az ünnepi alkalomra. Pedig van Ma-
gyar Nemzeti Lobogónk, EU zászlónk, Felsôpakony zászlónk,
Millenniumi Emlék Zászlónk. Vajon melyik sarokban porosod-
nak? Aztán az eskütétel egy csupasz tornatermi fal elôtt! Pedig
ezeket a hibákat elkerülni nem pénz kérdése. A Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület rendezvényein számtalanszor találkozhat-
tak installációkkal, dekorációs kellékekkel. Ezek hozzáfér-
hetôek. Bizonyára találkoztak már a Durkó Dekor Stúdió nevé-
vel. Elérhetôek az eszközeink és értékeink, lehet élni vele!

Az együttmûködés, a közös ünneplés nyújthat csak mara-
dandó élményeket. Ettôl leszünk gazdagabbak fejben és lélek-
ben egyaránt. Ennek reményében kívánok minden polgártár-
samnak Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Ecsôdi János

Hogyan ünnepelünk

Hármas siker 
a prózaíró pályázaton

December 10-én hirdettek eredményt a gyáli Arany Já-
nos Közösségi Ház és Városi Könyvtár által rendezett kis-
térségi prózaíró pályázat versenyzôi között. A környezô
településekrôl összesen 18 pályamû érkezett, melyet há-
rom kategóriában értékelt a zsûri. Felsôpakonyról hárman
adtak be novellákat, s mindhárman nagy sikert arattak. A
középiskolások kategóriájában Varga Emese II. helyezést
ért el, a felnôttek kategóriájában pedig megosztva kapott I.
helyezést Varga Imre Lajos és Boros György László.
Szívbôl gratulálunk nekik!

A Közösségi Ház adventi naptára
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KISÜLT-E MÁR A KALÁCSOM?
A folytatás: Ha kisült már, ide véle, hadd egyem meg mele-

gében.
Ilyenek vagyunk, valamit magunknak is várunk a karácsonyi

ünnepekben. Ez szerintem nem is baj akkor, ha magunk is
igyekszünk adni. Nézzük, mit lehet adni, kapni? Tárgyakat?
Szellemi örömöket? Személyes odaadást? Egészségmegóvást
segítô eszközöket? Az amúgy is szükséges dolgokat? A szüksé-
gesen felüli extrákat? A felsorolás elôtt még egy szempontot fi-
gyelembe kell venni: Ki, kinek? Más dolog az ajándékozás
családon belül, más baráti körben, más munkahelyen?

Van olyan Bibliát forgató keresztény közösség, amelyik nem
ünnepli a karácsonyt, sôt egyenesen megvetéssel beszél a fel-
színes emberek karácsonyi ôrületérôl. Feleslegesnek, hiábava-
lónak, károsnak, idô és pénzpocsékolásnak tartják a mi kará-
csonyi szokásainkat. Igazuk van? Lehet, vagy nem lehet szé-
pen megélni a karácsonyi ajándékozást? Ez a kérdés! Gondol-
juk át!

Szülô részérôl gyereknek adni: 
A tárgyi és szellemi, személyes tartalmú ajándék jó, ha egy-

bekapcsolódik. 
Pl. valaki korcsolyát vesz a gyermekének. Jó, ha elmondja,

hogy ô mennyire szeretett volna ilyet gyermekkorában, s hogy
hogyan oldotta fel a beteljesületlen várakozást, mit játszott,
sportolt helyette. Az is lehet, hogy a szülônek is volt ilyen játé-
ka gyermekként, s akkor mondja el, hogy ez milyen élmény
volt neki, milyen veszélyek fenyegették, mik voltak a sikerei.
Jó, ha tudja a gyerek, hogy ez egy extra adomány. Ne büszkél-
kedjen vele úgy, hogy másoknak szomorúságot okozzon.

Pl. valaki szerény anyagi körülmények között él, mert nincs
munkája és kicsi értékû, kevés ajándékot tud adni, az annál
odafigyelôbb legyen gyermeke iránt. Ne letargiában, levertség-
ben töltse tétlen napjait, hanem annál több gyerekekkel való
foglalkozással. Egyszerû eszközökkel is lehet játszani. 

Gyermek részérôl szülônek adni:
A gyermek bármi kis saját készítésû dolgot ad, azt becsüljük

meg, tegyük látható helyre, beszéljünk róla, értékeljük. Az
erôfeszítést értékeljük, ne az eredményt. 

Én a magam részérôl megdöbbenek az úgynevezett kézmû-
ves foglalkozásokon, kreatív hobbi boltokon. A mai modern la-
kásokban nincsen, csak mesterséges terep a gyerek ügyességé-
nek. A mûszaki dogok túl bonyolultak és drágák ahhoz, hogy a
gyerek azonnal a kézébe vehesse. Konyhai gépekre gondolok.
Bár néha meglepôen fiatalon már be vannak vonva a gyerme-
kek a konyhai teendôkbe. Nemrég hallottam 12 éves kislány-
ról, hogy komplett vacsorával várta szüleit. Más esetben marad
az origami, vagyis a hajtogatott papír, a gyermekrajz, a felkö-
szöntô vers, vagy néhány szó, hangszeres zenélés, éneklés. Er-
re is kell tanítani, és biztatni. 

Szülôknek, idôs szülônek adni:
Ez azért is fontos, mert amit lát a gyermek a szüleitôl, ô is

azt fogja tovább adni a maga gyermekeinek. A gyermekkori
családi szokások hagyományozódnak, tovább élnek.

Az idôs szülô részére könnyû kitalálni egy-egy egészség-
megôrzô eszközt. 

Pl. meleg papucsot, új járókát, turmixgépet, stb.
Munkahelyi ajándékozás:
Ez már nehezebb dolog. Jó, ha erre a fônök gondol legin-

kább. A fônöktôl pedig csak egyet várnak a beosztottak, hogy a
fizetésboríték minél tartalmasabb legyen. Mégis, egy jó mun-
kahelyi kollektíva valamilyen könyvvel, egy mûvészi tárggyal
csak-csak szerezhet örömet egymásnak. Az a kínos, ha elvárá-
sok vannak. Ezt kerülni kell, mert egyenesen gyûlöletessé teszi

az ünnepi alkalmat. 
Ha észrevette a kedves olvasó, eddig mindig csak az adni ré-

szét tekintettük át a karácsonyi ajándékozás témának. Pedig
kapni épp oly nagy mûvészet, mit adni. Ennek is vannak sza-
bályai:

Az ajándékot ritkán szabad visszautasítani. Azért például,
mert nem a kedvemre való, nem szabad visszautasítani az aján-
dékot. Késôbb lehet utalni rá, hogy minek örültél volna jobban.
Ezt az utalást azonban nem szabad megtenni az ajándékozás
pillanatában. Néhány eset van, amikor valaki tolakodóvá válik
az ajándékozás közben. Ez finoman lehet jelezni, esetleg
vissza is utasítani. 

Pl. házas ember nem fogadhat el ékszert fônökétôl stb.
Az ajándékot meg kell nézni, ki kell fejezni az örömet. Ha

nem tetszô az ajándék, akkor is legtöbbször lehet találni vala-
milyen szempontot, aminek örülni lehet. Pl. Nagy a cipô, amit
ajándékba kapott valaki, akkor mondja azt, hogy majd bele nô.

Nem szabad vizsgálni, hogy az ajándék mennyibe került. Ezt
még akkor sem szabad tenni, ha a végsô megjegyzés éppen az,
hogy nem kellett volna ilyen drágát. Elveszi az ajándékozás
örömét minden köznapi megjegyzés, észrevétel.

Az ajándékra vigyázni kell, hogy egy darabig látható, hasz-
nálható legyen. Ha túl hamar tönkreteszi egy gyermek, akkor
ezzel kifejezi, hogy nem tartotta semmire. 

Az ajándék szellemi, személyes szándékát illik érzékenyen
észrevenni és viszonozni. Pl. Egy gyermek telefont kap, s azzal
lehet fényképezni, jó, ha a gyermek az ajándékozóról is készít
néhány képet, és ezt megmutatja. Ez közös szellemi öröm, és
lehet benne elmélyedni, újabb témákat találni.

Befejezésül hadd írjak egy mondhatni rendkívüli példát az
ajándékozásra:

Fejes Lajos halála és temetése közötti idôszakban egy je-
lentôs összeget kapott készpénzben a felsôpakonyi római kato-
likus közösség az elhunyt özvegyétôl, aki ezzel az Fejes Lajos
végakaratát hajtotta végre.

Talán ez a rendkívüli ajándékozás ihletett a karácsonyi cikk
fent megfogalmazott szövegére. Azt gondolom, hogy a fentiek-
ben átgondolt elvek szerint kihangsúlyozhatom ennek az aján-
déknak a tényen túli kedvességét.

Az özvegy adta át a lakásukon, ahova szeretettel meghívott
telefonon. Sokkal kedvesebb, személyesebb gesztus volt ez,
mint egy banki átutalás. A személyes találkozás alkalmával be-
szélhettünk az eltávozott lakostársunkról, a kedves családtag
életérôl, ambícióiról, élni, dogozni akarásáról.

Semmi megkötést nem hagyott a végrendelkezô a támogatás
felhasználásáról. Arra fordíthatjuk, amire éppen szükséges
lesz.

Ô felekezete szerint nem a mi közösségünkhöz tartozott, bár
leszármazottai, unokái viszont éppen a mi közösségünkhöz tar-
toznak. Így talán az ô vallási jövôjükre is gondolt az ajándéko-
zásával. Ez reális, nemes gondolkodásra vall, az ökumenikus
magatartás szóval szoktuk illetni az ilyet. Bár tudnánk valami
kedvükre és üdvösségükre valót tenni ezen unokáknak.

Ez az ajándékozás nem egy egyszeri hirtelen ötlet volt, ha-
nem egy éveken át mutatott magatartás befejezése, megkoro-
názása. Munkatársaim elbeszélése szerint már a templomépítés
kezdetétôl tevôlegesen részt vett a munkálatokban. Fôleg az
ács jellegû szakipari munkálatokban nyújtott segítséget. A
késôbbiekben is bátran fordulhattunk hozzá. Az elmúlt évben a
templombúcsú alkalmára énekkarunk ünnepi ruháját finanszí-
rozták nejével, Margóval.

Az ajándék elfogadása ugyan a mi dolgunk volt, és magun-
kat nem illik dicsérni, mégis megemlítem, hogy a már emlege-
tett nagy összeg átvételére nem magam érkeztem, hanem egy-
házi embereink legközismertebb tagjával, Nagy Sándorral. Így

KATOLIKUS HÍREK



11

2010. december Felsôpakony

a helybeli közösségünk is azonnal részese lett az adomány örö-
mének Sándor személye által. Örömrôl lehet és kell beszélni,
még akkor is, ha gyászesetrôl van szó.

Igazán nem kenetes, és ugyan akkor üres fordulattal akarom
zárni a cikket, hiszen mély belsô meggyôzôdésünk, hogy min-
denünk, amink van, ajándék. Isten ajándéka. A karácsonyi
ajándékozásban, annak nemes fajtájában az ajándékozó Istent
akarjuk utánozni. ô az, aki Fiát adta nekünk, értünk, mégpedig
kisgyermekként. Ebben mindjárt megtaláljuk a magunk felada-
tát is. Hiszen a kisgyermeket óvni, segíteni, ápolni kell. Ez az
ajándék mai szóval azonnal interaktívvá, tevékennyé tesz min-
ket megajándékozottakat is.

Valóban az ajándék adása, elfogadása egyaránt feladat min-
den résztvevônek. Legyünk szóban, tettben egyaránt tevéke-
nyek és hálásak mint ajándékozók és mint megajándékozottak
egyaránt. 

Tisztelettel Hefler Gábor plébános és munkatársai

Ha itt lettél volna…
… Kedves Olvasó, érezhetted volna a hideg idô beköszön-

tén túl a Karácsony-váró adventi hangulatot is.
Az adventi készülôdés elsô momentumaként november 21-

én, vasárnap délelôtt a templomban a hittanos gyermekek ad-
venti díszeket készítettek elsôsorban a saját maguk által gyûj-
tött alapanyagokból Teri néni hitoktató vezetésével és néhány
szülô segítô közremûködésével. Ahogyan azt a mellékelt fo-
tók is tanúsítják, a kis csapat igazán szép munkát végzett. Az
elkészült mûvek a templom bejáratánál közszemlére tétettek
és szinte jelképes összegért megvásárolhatók voltak (azért a
múlt idô, mert remélem, hogy mire az újság megjelenik, elkel-
tek egytôl-egyig – a szerzô). A befolyt összeg a jövô nyári hit-
tan tábor költségeinek elôteremtéséhez nyújt segítséget.

A visszajelzések és az érdeklôdés alapján kijelenthetjük,
hogy minden valószínûség szerint hagyománnyá válik az a

kezdeményezés, hogy a templomban elhelyezett adventi gyer-
tyákat hétrôl hétre egy-egy, a katolikus hitéletben tanúsított
magatartásuk alapján az egyháztanács által arra érdemesnek
tartott család tagjai gyújtják meg. Ebben az évben a Siklósi, a
Rusz, a Klacskó, illetve a Varga családot érte ez a megtisztel-
tetés.

Végezetül ezúton kívánok kedves testvérünknek, valamint
az Agora valamennyi olvasójának kegyelemmel teljes, békés,
boldog karácsonyt, egészségben, hitben, szeretetben gazdag
új évet a katolikus templom valamennyi munkatársa nevében.
Hadd fejezzem ki abbéli reményemet, hogy jövôre az ideinél
kicsivel többen erôsíthetik meg a cikkeimben írtakat: „igen,
igen, így volt; tudom, ÉN OTT VOLTAM!”

Pethô Imre

KATOLIKUS HÍREK

A RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
ÜNNEPI MISERENDJE

Adventben a szentmisék idôpontja megegyezik 
a vasárnapi miserenddel! Este 5 óra!

December 12. Vasárnap: Lelkigyakorlatos szentmise 
vendégatyával.

Gyónási lehetôség 4 órától. Szentmise 5 órakor.

December 24. Péntek: Szenteste
Este 10 órakor „éjféli mise”

/Elôtte fél 10-tôl az iskolás gyermekek pásztorjátéka./

December 25. Szombat: KARÁCSONY, 
Jézus születésének ünnepe

Délelôtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

December 26. Vasárnap: Szent Család és 
Szent István elsô vértanú ünnepe
Délelôtt fél 12 órakor szentmise

/Elôtte az óvodás gyermekek pásztorjátéka./

ÉV VÉGI ÉS ÚJÉVI MISEREND
December 31.  Péntek: Este fél 5 órakor: Év végi hála-

adás

2011. Január 1. Szombat: ÚJÉV, Szûz Mária Isten anyja
Délelôtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

2011. Január 2. Vasárnap: Urunk megjelenése. 
Vízkereszt

Este 5 órakor szentmise

Tájékoztatjuk a kedves híveinket, hogy a vasárnapi 
szentmisék idôpontja 2011-ben is - a tavaszi óraátállításig

- változatlan: este 5 óra!

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS  BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK

MINDENKINEK!
Hefler Gábor plébános atya 

és Munkatársai



BABA-MAMA KÖR 
a Református Gyülekezetben
Örömmel értesítjük a szülôket és nagyszülôket, hogy gyüle-

kezetünkben októbertôl ismét megkezdôdött (folytatódott) a
Baba-mama kör! Alkalmainkat hetente, kedden délelôtt 10
órától tartjuk a fûtött gyülekezeti teremben.

Igei tanítással szolgál: Szabó Magdolna presbiter és szak-
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REFORMÁTUS HÍREK

GAZDAG – a SZERETETBEN
„Ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy

gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ô szegénysége

által meggazdagodjatok.”

2 Korinthus 8,9

A karácsonyi örömhír most így szól hozzánk: Jézus sze-
génysége által meggaz-dagodhatunk. A meggazdagodás igé-
nye ma világszerte központi igény. Asszerint értékelünk em-
bereket, családokat, országokat, világrészeket, hogy ki milyen
gazdag. Ebbôl következik az, hogy túlhajszoltak, fáradtak va-
gyunk. Nem akarunk lemaradni mások mögött. Vágyakozunk
a gazdagság után, de nem Jézusnál keressük azt.

Hogyan is gazdagodhatnánk meg attól a „szegénylegény”
Jézustól, akinek fejét sem volt hová lehajtania? Akirôl még
egy szál ruháját is lehúzták az ôt keresztre feszítô katonák!
Mégis, minden külsô szegénysége ellenére, valami különös
gazdagság árad Jézusból. Olyan gazdagság, amely nem mér-
hetô pénzben, karrierben, hatalomban, élvezetben. Más mérté-
kegység kell hozzá. Jézus szeretetben volt gazdag. Isten szere-
tetében, amely türelmes, jóságos, nem irigykedik, nem kérke-
dik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a
maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat…
Ebben vagyunk mi koldusszegények! De hogyan gazdagíthat
minket ebben Jézus? Mindenekelôtt úgy, hogy felkelti ben-
nünk a vágyat az elveszíthetetlen gazdagság iránt, amelyet a
rozsda és a moly meg nem emészthet, amelyet nem vehetnek
el a tolvajok.

Akinek csak mulandó gazdagsága van, az számíthat arra,
hogy kincseivel együtt ô maga is odavész. Az igazi kincs
azonban elveszíthetetlen. Lehet, hogy sok mindent elveszí-
tünk: szép álmokat, terveket, mulandó egészséget, megszokott
környezetet, otthont, szeretteinket, végül testünket is. Mindez
nagy megrendüléssel járhat. De az igazi kincs—az Istentôl ka-
pott hit, reménység és szeretet—elveszíthetetlen, és meg tud
tartani a nagy életrendülésekben is. Megmutatja nekünk Jézus,
hogy az igazi gazdagság az Istennel való közösségben van. Az
ember kísértése, hogy elszakadjon Istentôl, hogy fellázadjon,

hogy Isten helyett önmaga istene legyen. Mint a tékozló fiú,
akinek csak az örökség kellett, az atya nem. Megszakította ve-
le a közösséget, és íme, vélt gazdagsága szétfolyt a kezében.
Ott állt végül, koldusszegényen, kiégett, csalódott szívvel a
disznók vályújánál. Jézus gazdagsága az Atyával való
bensôséges kapcsolatában van. ô Istenben gazdag! Az ilyen
gazdagság nem önzôvé, hanem szelíddé formál. Csoda törté-
nik: minél többet adsz, te magad annál gazdagabb maradsz.
Jézus azért jött a földre, hogy mi Isten szeretetében gazdagod-
junk!

Molnár Miklós nyomán

A református gyülekezetben a következô alkalmakat tar-

juk az elôttünk lévô ünnepekben:

Karácsonyi ünneprend:
December 19. vasárnap 10.00. Templom: Istentisztelet –

Benne: Családok karácsonya – a gyermekek mûsorával.
December 23. csütörtök, 17 óra, Gyülekezeti terem: Úr-

vacsorai elôkészítô istentisztelet.
December 24. péntek, 16 óra,  Templom: Karácsony

Szenteste istentisztelet.
December 25. szombat, 10 óra, Templom: Karácsony

ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. vasárnap 10 óra, Templom: Karácsony

ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással. 

Óévi utolsó és újévi elsô alkalmaink:

2010. december 31. - péntek - 15 óra,  Templom: Óévzá-
ró istentisztelet, gyülekezeti jelentéssel. 

2011. január 1. - szombat - 15 óra, Templom: Újévi is-
tentisztelet, úrvacsoraosztással.

A Felsôpakonyi Református Missziói Egyházközség 
lelkipásztora és presbitériuma 

minden kedves olvasónak kíván: 
Istentôl gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket 

és boldog újesztendôt!
Vizi János református lelkipásztor

mai tanácsokkal: Bernáth
Józsefné p. presbiter, nyugal-
mazott védônô.

Apának és anyának lenni
kiemelten fontos feladat. A
szülôvel való kapcsolat döntô
fontosságú tényezô a gyer-
mek egészsége, fejlôdése és
boldogsága szempontjából.
Ezt a „mesterséget” csak az élet tanítja meg, sehol nem lehet
képesítést szerezni rá. Isten az ô Igéjében azonban segítséget
nyújt nekünk a ránk bízott gyermekek nevelésében. „Neveljé-
tek az Úr tanítása szerint, fegyelemmel és intéssel.” – hang-

zik az Efézusbeliekhez írt levél 6. ré-
szének 4. versében. Nevelni azt jelen-
ti: táplálni és gondozni, mégpedig az
egész gyermeket, nemcsak a testét,
hanem a lelkét is. A lélek tápláléka
pedig az Isten Igéje. Isten arra tanít
minket, hogy adjunk meg gyermeke-
inknek mindent, amire szükségük

van, anyagiakat és lelkieket, ahogy ô minket mindennel ellát,
és szeretetben hordoz. Így, ha az Igére figyelünk, elôttünk van
egy pozitív modell, hiteles minta. Bárcsak megközelíthetnénk
mindnyájan, akikre Isten gyermekeket bízott! 

Kedves Anyukák, Nagymamák! Szeretettel hívunk és vá-
runk felekezetre való tekintet nélkül!

Szabó Magdolna
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Látogatás a civil szervezeteknél
Elsô alkalommal a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület vendé-

geként Durkó Éva társelnökkel beszélgetve idéztük fel az
egyesület eddigi életét. 

7 ÉVESEK LETTÜNK: FELSÔPAKONY

JÖVÔJÉÉRT EGYESÜLET

Hét év az emberi életben azt jelentheti, hogy a cseperedô
kinôtt a gondtalannak mondott gyermeki korból s rátérhet ar-
ra az ösvényre, amely a tudáshoz vezet. Hét év alatt szerveze-
tünk minden sejtje kicserélôdik, megújul. Hét év egy házas-
ságban fordulópont: kiderül, milyen szintre jutott két ember
az egymáshoz való alkalmazkodásban. Hét év a közösségi
életben számvetésre késztet. A 7 bûvös szám, érdemes jobban
odafigyelni rá! Ez indít arra, hogy magunk is hátratekintsünk
és felmérjük: honnan indultunk és hová jutottunk. A teljesség
igénye nélkül.

„Azt a hét meg a nyolcát!” – mondja a magyar és ez jól
tükrözi, hogy minden hét, nyolccal kezdôdik. Legalább is
egyesületi életben, hisz amíg egy szervezett közösség létre-
jön, eltelik bizonyos idô.

Mi indított Benneteket arra, hogy egyesületet alapítsa-
tok? 

A Felsôpakony Jövôjéért Egyesület 2003-ban született hi-
vatalosan, de 2002-ben Orbán Viktor felhívására indult be az
a civil mozgalom, amely a tudatos és tevékeny közösségi
életre buzdított a polgári életforma megteremtéséért. Ekkor
alakult nálunk is az a Polgári Kör „Szûkebb hazánk: Felsôpa-
kony” néven, amely lakossági fórumával életre keltette azt a
kicsiny, tenni vágyó csoportot, akik a faluért érdemben, a hi-
vatalos szervezetektôl függetlenül, de azok munkáját kiegé-
szítve, dolgozni akartak. (Nem volt ez új találmány: csak az
utóbbi idôkben mintha elfelejtettük volna, hogy ha el akarunk
érni valamit, azért dolgozni, tenni, küzdeni kell – önállóan,
egyénenként is.)

De a Polgári Köröket sokan úgy aposztrofálták, hogy az
egy szélsôséges, jobboldali mozgalom!

Hát magam is jól emlékszem, mekkora ellenállásba ütkö-
zött a Polgári Kör tevékenységének meghirdetése a falu veze-
tésében! De elsôként kitûzött és felvállalt célunk - az állomás-
hoz vezetô gyalogút burkolása idôt álló betonkockákkal – le-
szerelte (akkor is) polgármesterünk, Sztancs János gyanakvó
ellenérzését. A téglajegyek kibocsátása - Holényi László és a
Révész család körbejárta a falut, hogy támogatókat szerezzen
a közös ügy érdekében -, eredményes volt. Még 2002 ôszén,
néhány ember erôfeszítéseként megépült a középsô út. Sokan
nézték rossz szemmel, az igaz. Kaptunk hideget, meleget.
Még az is elhangzott: „- Ezeknek a fasisztáknak egy fillért
sem adunk!”- de a többség elnézôbb volt. Amikor János már
látta, nem csupán üres nekibuzdulásról van szó, a két oldal-
hoz szükséges burkolat anyagát már önkormányzati keretbôl
biztosította. Még padokat is gyártatott. De a munkát Holényi
László és csapata végezte továbbra is, kitartva esôben-hideg-
ben.

Mit változtatott ez az emberek véleményén? 
Nem hiszem, hogy változtatott. De mindhárom út elkészült

a Polgári Körök jóvoltából, erôfeszítésébôl és néhány, ben-
nünket támogató, dolgos, értelmes ember munkájából. És
hogy megértsék azok is, akik ma az utakat használva, kijelen-
tik: azért fizettek bennünket, hogy megcsináljuk a járdát, el-
mondom - jóllehet sokadszor – mi fizettünk a falunak, hogy
mindenki örömére és használatára megépíthessük azt, ami jó

a köznek! Pontosan azt folytatva, amit az emberek tettek
1945 után, amikor romjaiból felépítették az országot, amikor
Felsôpakony népe összefogott és új iskolát, óvodát, járdát,
sportpályát és két templomot is építettek sok-sok önkéntes
munkával és adakozással. Sajnos, sokan kényelmesedtek el
közülünk annyira, hogy eszükbe jusson: a közösen vállalt
munka teremtheti meg azt a jólétet és fejlôdést, amit elérni
szeretnénk, csak minden egyes ember feladat vállalása viszi
elôre közös dolgainkat! Igaz, ennek látszólag ellentmond az a
szabad rablás és tékozlás, ami a szemünk elôtt zajlott. De mi
is hibásak vagyunk benne, hogy hagytuk. A szellemi tunya-
ság, ahogy homokba dugták az emberek a fejüket a valóság
elôl, most ostorként csattan rajtunk.

Mi lett a Polgári Körrel? 
Tovább lépett. A közös munka – a közös gondolkodás mel-

lett – még jobban összehozott bennünket. Ebbôl a polgári kö-
rös magból nôtt ki az egyesület 2003-ban, Holényi Lászlót és
Révész Gyöngyit választva elnöknek, Gazdag Györgyöt gaz-
dasági vezetônek. Többen csatlakoztak hozzánk azok közül,
akik értelmét látták a közös munkának, de mert kevéssé von-
zó, hogy tagdíjaink feladatok megoldására fordítódnak –és
ezeknek semmi köze az élvezetekhez-, így nem vagyunk túl
sokan. Sok fiatal agy és kéz kellene, mert mi lassan kiöreg-
szünk a „fizikázásból”.

Mi mindent vállaltatok, mint egyesület?
Szerettük volna ismét összehozni az embereket! Úgy vél-

jük, a világ olyan ütemben hajt haszonra, pénzre, hogy elvész
a valódi értelme az emberi kapcsolatoknak. A szeretet, egy-
más megbecsülése, megértése, értékelése kihal, ha nem ápol-
juk. Nem igaz, hogy vesztesek vagyunk, ha nem vagyunk
mindenben, mindig elsôk! Nem lehet mindenki elsô. Arra
gondoltunk, nemzeti identitásunk erôsítése, az ünnepeinkre
figyelés, újra tanulni történelmünket, megismerni együvé tar-
tozásunkat olyan feladat, amit érdemes felvállalni, népszerû-
síteni és talán közelebb hoz bennünket egymáshoz.

Hogy képzeltétek ezt megvalósítani?
Elsôsorban rendezvényekkel. Kiválasztottuk hazánk nagy-

jait és kiállításokkal emlékeztünk meg róluk. II. Rákóczi Fe-
renc kiállításunkkal még vándoroltunk is a környék kultúrhá-
zaiban, olyan színvonalas volt! Rákóczi Napot tartottunk a
sportpálya mellett, ahol kuruc ételeket fôztünk, fellépett a
Duna Mûvész Együttes Kórusa, Kobzos Kis Tamás, Sellyei
Zoltán, a Rádió elôadómûvésze, bemutattuk a magyar „Ha-
gyományok, Ízek, Régiók” legnagyszerûbb termékeit (amire,
ha odafigyelnek „nagyjaink”, nem megy tönkre a gazdaság!),
és szerepeltek falunk elôadói és együttesei. Balassi év kereté-
ben kiállítás és Balassi verseibôl összeállított reneszánsz est
Nagyné Pál Tünde és Sárossy Csaba tanár úr remek produkci-
ójában örvendeztetett bennünket. Bocskai István fejedelemrôl
is kiállítással emlékeztünk, hisz egyike volt a legnagyobb és
legeredményesebb magyar uralkodóknak, ha rövid ideig is
Gróf Batthyány Lajos volt egyik legsikeresebb kiállításunk
kiszemeltje, ahol vendégünk volt dédunokája: Batthyány Bál-
int. Tôle aztán hallhattuk, mennyire volt „hálás” a nemzet, en-
nek az önfeláldozó családnak, a Rákosi korszakban! Minden
évben emlékeztünk a Kommunizmus Áldozatainak Emlék-
napján, azon, amelyen ma még kevesen kívánnak részt venni.
De miénk október 6-a, az Aradi Vértanúk Emléknapja, amire
minden évben a legkomolyabban készülünk. Újra honosítot-
tuk az Augusztus 20-i ünnepség komolyságát: nem csak az al-
kotmány és az új kenyér ünnepeként, de az államalapítás és
Szent István ünnepeként! 1956. Október 23. nekünk ugyan
olyan fontos, mint l848. Március 15. Pontosan arról szól
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mindkettô! Mint ahogy válaszul csúfos népszavazásunkra
2004. december 5-én, mi a „Hajdanvolt Tündérkertünk: Er-
dély” rendezvényünkkel és kiállításunkkal tiltakoztunk.
Hál’Istennek, ezen nagyon sokan voltunk! Sellyei Zoltán
elôadómûvész Dsida Jenô hatalmas versével a Psalmus Hun-
garicus elmondásával nyûgözött le bennünket –Isten adjon
néki örök nyugodalmat! Simon Judit versmondó, aki Erdély-
be szervez gyönyörû, gazdag programú kirándulásokat, Ha-
lász Péter, a székelyek és csángó magyarok kutatója és kiváló
ismerôje jött el közénk, hogy bizonyságot tegyen: Magyaror-
szág határain túl honfitársaink, testvéreink élnek! Petrás Má-
ria, aki – azóta - világhírt szerzett gyönyörû kerámia szobrai-
val, bemutatta kiállításán nekünk, milyen értékeket ôriz a
csángó hagyomány! Hát még, amikor énekelt nekünk! És el-
jött hozzánk a Mátyás királyról szóló falunapi rendezvé-
nyünkre még egyszer, hogy szobraival és énekével emelje az
ünnepség fényét, magával hozva élete párját is: Döbrentei
Kornél, a költô személyében, aki kedves örömmel vett részt
gyermeki történelmi játékunk eseményében is! Kóka Rozália
mesemondó is vendégünk volt ezen a napon, mesét mondva
nekünk. Sajnos, mindig ráébredek: mennyire nem ismerjük
értékeinket, mert mint Berecz András népmûvész és mese-
mondó délutánjára is kevesen jöttek, úgy Kóka Rozáliának je-
lenléte sem „rázta meg” a nagyérdemût.

Ahogy látom, nagyon sok mindenrôl tudtok beszámolni,
ami elsôsorban a kultúra körébe tartozik!

Az igazság az, hogy nekem ez a vesszôparipám. Legbüsz-
kébb helyi írónk, Varga Imre verseinek és novelláinak megje-
lentetésére vagyok – mint irodalomkedvelô. De ugyanúgy be-
szélhetnék a Karácsony Szeretet Ünnepek megrendezésérôl: a
„Révész-féle” halászlével, nagy, közös mûsorral, ajándékok-
kal és sok-sok vendéggel. A Tavaszköszöntô Bálokról, ame-
lyekre annyi odaadással készült az egyesület minden tagja!
Gyöngyi és családja volt ennek szakértôje. De belefáradtunk
a pénztelenségbe, az örökös kuncsorgásba, hogy zsebekben
turkáljunk, hisz’ tagdíjból nem tudtuk fedezni mindezt. Ma-
napság már annyira szûkös az emberek jövedelme – a cégeké
is -, nem illik zaklatni ôket. Sorolhatnám, hogy együtt készí-
tettek a „fiúk” az iskolával madáretetôket, fásítottunk, terep-
rendeztünk – hogy legyen, mit tönkretenni a garázdáknak!
Parlagfû mentesítettünk és takarítottunk akkor és ott, ahol
kellett.

Elcsüggedtél?
Idônként, talán. Bár, jó volt készíteni a kiállításokat, annyi

munka és szeretetteli várakozás van mögöttük: mit szólnak
hozzá az emberek, jönnek e, örülnek e neki? Aztán vagyunk
húszan-harmincan a megnyitón, szinte mindig ugyanazok.
Pedig olyan mûvészeink voltak itt meghívásunkra, mint Ká-
rolyi András grafikus, Miklosovits László grafikus, Olasz Fe-
renc fotómûvész a katolikus templomban, Harsányi Zsuzsa, a
pasztellkréta királynôje és sorolhatnám a versek világából a
Wass Albert délutánt a református templomban, és a zenei
koncerteket is: Agócsné Polgár Aranka és Barátainak komoly-
zenei elôadásait.

Mit gondolsz arról, mi a fô érdemetek?
Talán az, hogy sikerült a többiekkel: az egyházakkal, az is-

kolával jó kapcsolatot teremteni. Átjárás van egymás prog-
ramjaiba. ôk részt vesznek a mi elképzeléseink megvalósítá-
sában, mi segítünk ott, ahol szükség van ránk. Nagyon szeret-
tem a „Biblia kiállítást”, mert olyan lelkesen dolgozhattunk
együtt a református tiszteletes Vízi házaspárral, akik szinte
minden rendezvényünkön vállaltak eddig szerepet! Ferencz
Éva énekmûvész is ez alkalommal volt vendégmûvészünk, és
sikerére való tekintettel, hívta meg adventre, a katolikus
templomba legutóbb Polgár Aranka. Gyönyörûséges koncer-
tet adott megint!

De legfontosabb eddigi munkánk mégis a Mártírok Emlék-
parkja. Nagy fába vágtuk a fejszét, de elsôsorban a Révész
családnak és Holényi Lászlónak köszönhetôen, megvalósult
az álom. Eredetileg 56-os parknak képzeltük. A Petôfi tér
1848-as emléke mellé szépen társult volna, de jellemzôen a
mai közgondolkodásra, a képviselôtestület nem merte felvál-
lalni. Majd 100 év múlva. Abból az elburjánzott dzsungelbôl
rendezett parkot teremteni, igazi embert próbáló feladat volt!
De akik vállalták, komolyan vették. Sok tenyér kérgesedett ki
ott. Ráadásul, lépésrôl lépésre kellett hozzá valahogy elôte-
remteni anyagiakat! Adományok, pályázatok és egyéni áldo-
zatok a mérföldkövei a munkafolyamatoknak. Azért, amikor
az ünnepélyes átadás megtörtént és együtt ünnepelt a falu, az
felemelô érzés volt! Igaz, addigra eltávozott közülünk szelle-
mi atyja és legfôbb mozgatója, Révész Ferenc, aki nem érhet-
te meg, hogy mûve elkészüljön. Holényi László is jobb várost
talált magának, ahol talán kevésbé küzdelmes az élet. De mi
maradtunk. Révész Rózsa gondozza a Parkot, idônként, ha si-
kerül, gazdagítjuk a felszerelést és karbantartjuk, de már a
község használja. Van, ahol letehetjük koszorúinkat és
meggyújthatjuk az emlékezés gyertyáit. Kempf Károly tár-
sunk, Révész Ferenc emlékezetére évente megszavazható Ré-
vész Díjat is létrehozott. Azoknak adjuk át ünnepség kereté-
ben, akiket tisztelhetünk a faluban végzett közösségi munká-
jukért.

Vannak támogatóitok?
Elsôsorban mi magunk támogatjuk magunkat, de van né-

hány kedves szimpatizánsunk is, akikre gyakran számítha-
tunk. De a Durkó Dekor Stúdió is errôl szólt eddig. Az utóbbi
idôben a Fejes házaspár is felfigyelt a munkánkra, nélkülük
nem tudtuk volna Varga Imre könyveit ilyen rövid idô alatt
megjelentetni. Nem beszélve arról, hogy mennyit jelentett ne-
künk az Emlékpark átadási ünnepséghez nyújtott támogatá-
suk és a Révész Díjhoz való hozzájárulásuk!

További céljaitok?
Túlélni ezeket a nehéz idôket. Várjuk, hogy jönnek jobb

napok és jönnek közénk fiatalok, akik átveszik a staféta botot.
Nagy szükség lenne rájuk!

Lejegyezte: Ecsôdi János
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MESE A REFORMÁTUS TEMPLOMRÓL / EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY
Erre mondhatnánk sokan: „nem mese ez gyermek!” De,

mert Bukodi Esztike asszony története annyi viszontagságról
számol be, szinte mesei magaslatokba emeli a mondottakat.

Mert az, hogy Felsôpakony református szórvány gyüleke-
zetként a háború elôtt Pestszentimréhez tartozott, nem elkép-
zelhetetlen. Kis létszámú közösségként nem volt önálló élete,
mint ahogy a háború után sem lett ez másként, csak 1947-tôl
Gyálhoz kapcsolódott. A lelkészek kijártak a hívekhez a Mol-
nár tanyára Istentiszteletet tartani (amíg csak ki nem lakoltat-
ták szegényeket). Bár ez is megakadt 45 után, mert idôs volt a
lelkész. A Kádár rendszer megszüntette a helyi szolgáltatást,
így esketés, keresztelés, konfirmálás, temetés csak Gyálon
zajlott, a közigazgatással együtt. Sikerült elérni ezen a módon
vagy tizenöt év lemaradást.

Aztán mégis elkezdôdött valami mozgás, mert az élet új
igényeket hozott magával. 1974-ben Takaró Károly tiszteletes
ágyhoz jöhetett a nagybeteg Peer Gyulánéhoz, aki lelkészt kí-
vánt, és ez beindított egy folyamatot. Az Állami Egyházügyi
Hivatalhoz kellett folyamodnia engedélyért és elindult vala-
mi, aminek következményeként Takaró Károly elérte, hogy
házi Istentiszteletet tarthasson Pakonyban. Igaz, elôször csak
ágyban fekvônél. Ám 1976. november 14-én, egy kis szobá-
ban, Peer néninél elkezdôdött az az önálló egyházi élet, ami
adventkor már tele házat eredményezett és rögtön felvetette a
kérdést: mi lesz Karácsonykor? Így lett a Bukodi házban az
Úrvacsora következô alkalommal, és vagy 40- 50 emberrel.
Telis-tele volt az egész ház, akkora volt a hírverés (jól mûkö-
dött a boltban!), hogy székeket a Farkas – presszóból kellett
hozni. Beosztották azt is: 12 órakor gyermek istentisztelet Pe-
eréknél, 13 órakor a felnôtt Istentisztelet Esztikééknél.

Ez után már csak egy lépés volt, hogy a Konfirmáció is ná-
luk legyen. Volt úgy, hogy 117-en is összejöttek. 1979-80-ban
megkezdôdött a katolikus hitoktatás az iskolában Miklós
atyával és ugyanekkor a református is, Tóth Antal iskolai
igazgató idejében és ez hozta magával, hogy Bikki Mária,
késôbbi iskolai igazgató segítségével, az intézmény „beszállt
a hitéletbe”, s otthont adott a gyülekezeti rendezvényeknek az
aulában. A Könyvtár is rendelkezésére állt az egyre bôvülô
igényeknek, de egyúttal megfogalmazódtak azok a gondola-
tok is, hogy a házi Istentiszteletek ideje lejárt. A gyülekezet is
gyarapodott, kinôtték a keretet. Így aztán a Presbitérium hatá-
rozott: helyébe imaháznak vagy templomnak kell lépnie!

Gyálon akkorra már Takaró Károly lelkipásztor építtetett
templomot, volt hát gyakorlati példa. A község azonban nem

járult hozzá telekkel, s csak a rendszerváltás hozott megol-
dást. Sztancs János polgármester segített ingyen telekkel és
sok hozzájárulással pénzben és munkában. Az alapkôletétel
1993. március 19-én véglegessé tette az elszánást. A templom
tervezôje Balla Balázs volt, aki a hagyományokat követve al-
kotott mégis újat, a stíluselemeket megtartva, de egy
könnyed, elegáns megoldást eredményezve.

Takaró Károly tiszteletes Kossuth Lajos utcai ingatlanának
árát ajándékozta erre a célra elôször, s csatlakoztak aztán hoz-
zá sokan-sokan. Perselypénzek, Fegyó Béla (szeretett
festômûvészünk) kiállított képeinek ára, a presbiterek felaján-
lásából havonta 1000 – 1000 forint, Tarnai Kiss László nép-
dalestjének bevétele, a Nemzeti Örökség Minisztériumának
pályázata ( Melnyikov László építész a pályázatírással juttatta
3 millióhoz a projektet ), Takaró Mihály egyházkerületi támo-
gatása (3 millió!), vissza nem térítendô kölcsön, egyházme-
gyei segélyek szolgálták a templom megépülésének lehetôsé-
gét. Az építészmérnök édesanyja, Balla Balázsné 1 milliót
ajándékozott a templom falazására, az elsô Orbán Kormány-
tól 11 milliót kapott a templom (Vízi János lelkipásztor köz-
benjárására, aki akkor Takaró Károlynak - a Kádár korszak-
ban eltörölt szolgálat – elsô református tábori püspökének tit-
kára volt a Honvédelmi Minisztériumban). Mindezek azon-
ban még kevésnek bizonyultak volna a felsôpakonyiak adako-
zása és kétkezi munkája nélkül. Mint Bukodi Boldizsárné,
Esztike mondta: mind az anyagiakban, mind a munkában
csak köszönet és elismerés illetheti ôket! Példásan jó volt az
együttmûködés a faluval, a vállalkozókkal, Varga Béla
építômesterrel. 

Esztike, nehéz volt mozgósítani részvételre az embere-
ket? Gyôzködni kellett, mint általában?

Ellenkezôleg. Önként és sokan jöttek: „- Jaj, Esztike néni,
mit kell csinálni?”-, s tették, amit mondtam, jöttek, amikor
kellett. A kerítéshez Sztancs hozatta az anyagot, Csire Károly
megfonta. Tömösközi Antal és felesége, Szilágyi Erzsébet
(Dózsa utcai lakosok – Isten nyugtassa ôket!) az egyházra
hagyták a kárpótlásban visszakapott földjüket és a házukat,
így juttatva 15 milliót a templom építéséhez. Fejes Lajos a
harangot adományozta s kifizette az Úriban (nagy kedvez-
ménnyel!) legyártatott, gyönyörû csillárokat is. A gyáli Mitku
asztalos, aki sem pakonyi nem volt, sem református, az
összes nyílászárót elkészítette csak a tisztelet okán! S ezek
csupán a nagyobb tételek. Ha nem láttam volna mindezt a
nagylelkû igyekezetet és odaadást, nem bírtam volna el azt a

A presbitérium 1996. Az elsô konfirmáció Felsôpakonyon
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temérdek munkát, amivel a
szervezés, a szerzôdésköté-
sek, anyagbeszerzések, irodai
munkák együtt jártak.

Hogy birkózott meg
ennyi feladattal, s gyôzte
ezt a munkát, vállalva a há-
látlan ténykedéseket is,
mindamellett, hogy a Vö-
röskeresztben oroszlánrészt
vállalt éveken át, vezetve
azt?

Rengeteg odafigyelésre és
határozottságra volt szükség.
Persze, lépten - nyomon hal-
lottam a rossznyelveket is,
hogy „- Nem épül az fel so-
ha!”- de tudtam, mindennek
a végére kell járni és kitartás-
sal végére is fogunk jutni.
Segítettek az akkori gyáli lel-

készek is egész építés alatt: Kiss Tamás, Gyimóthy Zsolt,
Szûcs László. Köszönet illeti ôket. 2002. január 1-tôl aztán
Vízi János missziói lelkészként, minisztériumi munkája mel-
lett, heti két alkalommal hozzánk járt szolgálni, és könnyebbé
lett minden. Késôbb pedig, 2004-ben, az október 3-i temp-
lomszenteléssel ô maradt a misszió lelkipásztora.

Nagy esemény volt a templomszentelés.
Igazi falu ünnep volt. Hálaadó Istentisztelettel, amelyet Dr.

Szabó István püspök tartott. De ezt megelôzôen, mi azt is
megünnepeltük, hogy a falakat felhúztuk! Azt is hálaadó Is-
tentisztelettel, amelyet Komlósi Péter esperes és a nekünk oly
sokat segítô Takaró Károly, akkor már nyugalmazott tábori

püspök, tiszteltek meg áldással, szépen. ô volt, aki 1994-ben,
elköszönésekor ezzel az igével vigasztalt, amikor sírva fakad-
tam féltemben, hogy magamra maradok: - „Légy bátor és
erôs és kezdj hozzá, semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úris-
ten, az én Istenem veled lészen, téged el nem hagy, tôled el
sem távozik, míglen elvégzed az Úr Háza szolgálatának min-
den mûvét!”

Ez valami csodálatosan gyönyörû! Ám, a munka végez-
tével Esztike visszavonult, s látni is alig lehet.

Amit vállaltam, elvégeztem. Az utóbbi évek megviseltek.
Az egészségem, a család gondjai foglalják el az idôm. Szeret-
ném ezt a hátralévôt csendben, nyugalomban megélni.

Amihez a Jóisten adjon továbbra is segítséget, erôt, min-
denkinek egészséget, békés, boldog, szép életet! Ha valaki,
Esztike néni megszolgálta! 

Lejegyezte: Durkó Éva

Az utolsó konfirmáció Takaró Károly lelkészsége
alatt 1996.

Református templom
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Eredményes hajrá az új edzôvel

A Felsôpakonyi Német 
Kisebbségi Önkormányzat hírei

A 2010-es önkormányzati választásokkal egy idôben tartották a
helyi kisebbségi önkormányzati választásokat is. Felsôpakonyon élô
német nemzetiségû lakosok úgy döntöttek, hogy létrehozzák saját
önkormányzatukat. Ennek jegyében négy képviselô-jelölt indult a
választásokon és mindannyian elnyerték a kisebbségi szavazók bi-
zalmát. Az alakuló ülésen, az eskütétel után, sorkerült a vezetôség-
választásra is. Ennek alapján elnök: Szabó József, alelnök: Leiner
Attila

A továbbiakban várjuk jelentkezését mindazoknak, akik részt sze-
retnének venni a német kisebbség közösségi munkájában, valamint
azokat akik kérik felvételüket a Felsôpakonyi NémetBaráti Kör tag-
jai közé.

Elérhetôségek : Szabó József- Tel: 06-70/225-3363, e-mail: sza-
bo.jozsef.barot@gmail.com

Leiner Attila 
– Tel.: 06-20/559-316, e-mail:leiner.attila@freemail.hu

A Felsôpakonyi Német Kisebbségi 
Önkormányzat célkitûzései

1. A felsôpakonyi német nemzetiségi kisebbség érdekeinek képvi-
selete

2. A német nyelv és kultúra ápolása, mûvelôdési tevékenységek
szervezése

3. Hagyományôrzés
4. A német közösség összekovácsolása
5. A felsôpakonyi német és magyar tanulók ösztönzése a német

nyelv elsajátítására és a német nyelvvizsga megszerzésére
6. A helyi civil szervezetekkel való együttmûködés, együttgondol-

kodás
7. Németországi testvér települési kapcsolatok kiépítése
8. Pályázatírás célkitûzéseink megvalósítása finanszírozására.

Szabó József elnök

Goran Kopunovicsot Tóth László váltotta a kispadon

Pest Megyei I. osztály 14. forduló
Felsôpakony-Police-Kop-Hévízgyörk 2-1 (2-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Varga Z., Egervári, Imrik, Bárdos
– Csapó, Szabó, Fehér, Tôkés (Garics) – Nagy I. (Kerekes), Malik
(Király). Edzô: Tóth László. G: Egervári, Balázs (öngól).

15. forduló
Tápiószecsô-Felsôpakony-Police-Kop 0-2 (0-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Kerekes (Kiss B.), Szabó G., Varga Z., Tôkés – Garics (Olajos), Ma-
lik (Király). Edzô: Tóth László. G: Bárdos, Szabó G.

A bajnokság ôszi végeredménye
1. Üllô SE 15 13 1 1 36 12 24 40
2. Pilissport-PLSE 15 10 1 4 34 20 14 31
3. Újlengyel DSE 15 9 4 2 28 18 10 31
8. Felsôpakony

-Police-Kop SK 15 7 2 6 22 19 3 23

Pest Megyei I. osztály, U19
Felsôpakony-Police-KopHévízgyörk 4-0 (1-0)
G: Virág (2), Horváth Zs. (2)
Tápiószecsô-Felsôpakony-Police-Kop 1-0 (0-0)

A bajnokság ôszi végeredménye

1. Tápiószecsô FC 15 12 2 1 39 15 24 38
2. Felsôpakony

-Police-Kop SK 15 11 1 3 47 10 37 34
3. Gödöllôi SK 15 10 2 3 80 21 59 32

Pest Megyei III. osztály
Dunaharaszti II-Felsôpakony II 3-0 

Ócsai csoport, U16
Felsôpakony-Gyáli BKSE 7-2

Diósd-Felsôpakony 9-2
Ócsai csoport, U13

FelsôpakonyKiskunlacháza 1-1
Inárcs-Felsôpakony 1-0

Beengedjem? Ruandai kaland
Sokszor halljuk, hogy Felsôpakony biztonságos település. Falu-

gyûléseken is elhangzik mindig a statisztika, a környezô városhoz és
falukhoz képest nálunk szinte elenyészôen kevés az olyan esemény,
amely felborzolná a kedélyeket. Megjegyzem, mi mégis bezárjuk
nappal is a kaput. A rendôrünk is hallatja szavát az Agorában is, fi-
gyelmeztet, az ördög nem alszik. Filmekben láthattuk azt a lakossági
mentalitást, mikor az idegen autókat megállítják, ugyan mi szél hoz-
ta a mi városunkba? Hát bizony mi ettôl igen messze vagyunk még!
Akár ki is lehet írva a település bejáratánál: Polgárôrség mûködik,
aki rossz szándékkal ér ide, azt nem tántorítja el semmi.

Talán két hete történt, hogy szakadt az esô a reggeli órákban. A
nôvérem telefonált rettentô izgatottan. Jött haza a boltból, már majd-
nem a házukhoz ért, mikor megszólította az autóból egy nagyon
szimpatikus fiatalember és egy ugyancsak kedvesnek tûnô hölgy,
hogy valaminek az évfordulója van és ezért ajándékot szeretnének
adni a néninek. Még a kapun beengedte a nôvérem ôket, a hölgy az
ajándéknak mondott kis dobozkákat vitte magával. A teraszon aztán
valamit talán megérzett, sajnos már volt egyszer ilyen emberekkel
rossz tapasztalata, végül is a kulcsait nem vette elô, ha kérdezni
akarnak valamit, itt kinn szívesen válaszol. „Hát mi a konyhában
szeretnénk beszélgetni”. Mivel nôvérem azt mondta, ô nem enged-
het be senkit, a két szimpatikus roma fiatal az ajándék? Átadása nél-
kül tovább állt.

Én azonnal hívtam a rendôrünket, sajnos a telefonján keresztül
nem volt elérhetô. A Polgármesteri Hivatalban Emikét hívtam, aki
biztosított, próbálják fülön fogni a kedves látogatókat. Persze ez is
igen nehézkes úgy, hogy a nôvérem a mi autónkhoz hasonló autóban
látta ôket. Ha ez egy full Land Rover lett volna, még talán, de csak
egy Peugeot?

Egy felsôpakonyi nyugdíjas, aki a statisztikának már kevésbé
hisz.

/Nevem a szerkesztôségben/

Kényszerhelyzetbe került a Felsôpakony KSE vezetôsége az ôszi
szezon hajrájában. A csapatot éppen egy éve irányító vezetôedzô, a
szerb Goran Kopunovics ugyanis a pakonyinál jóval kedvezôbb
ajánlatot kapott Ruandából, és edzôi pályáját az afrikai országban
folytatja.

A csapatot két mérkôzés erejéig Kopunovics korábbi segítôje,
Kerecsányin Tibor irányította, majd mikor biztossá vált az egykori
ferencvárosi labdarúgó távozása, a csapat vezetôsége néhány nap
alatt új edzôt keresett. A választás Tóth Lászlóra esett, aki az ôsz fo-
lyamán állt fel a Halásztelek kispadjáról.

Imrik József elnök elmondta, a cél az volt, hogy az új szakvezetô
még az ôszi meccseken megismerkedhessen a játékosokkal, és en-
nek tükrében tervezhesse meg a télen esetleges erôsítéseket.

Néhány labdarúgót már korábbról ismertem, ám a keret többsé-
gérôl nem voltak információim – mondta Tóth László. – A játéko-
sokat mindenekelôtt lélektanilag kellett felrázni, igyekeztem bel-
éjük némi önbizalmat táplálni, ami az utolsó két találkozón már
eredményekben is megmutatkozott. Ugyanakkor tény az is, hogy
csatárposzton feltétlenül frissítésre van szükség ahhoz, hogy a foly-
tatásban eredményesebbek legyünk.

Hír még a KSE háza táján, hogy - igaz, a szokottnál kisebb lét-
számmal - de remek hangulatban zajlott le november utolsó szom-
batján az egyesület jótékonysági bálja. A Jó Barátok Vendéglôben
remek kiszolgálás mellett, tombolával, tortalicittel fûszerezve haj-
nalig tartott a mulatság. A Felsôpakonyi KSE vezetôsége ezúton is
köszöni mindazoknak a segítséget, akik jelenlétükkel, egyéb ado-
mányaikkal hozzájárultak a bál eredményes megrendezéséhez.
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VI. Téli tárlat, Fegyó Béla festômûvész vezette Felsôpakonyi Képzômûvész Kör alkotásai

Dani Evelin: Tesvérek

Tancsikné Kökény Csilla: Az út

Dobos Krisztina: Nyitott ablaknál

Durkó Éva: Gyönyörû gyurgyalag

Barkócziné G. Gyöngyi: Ragyogás

Gergely Mihályné: Tanya

Szabóné Anita: Madárijesztô

Kalasné Boros Eszter: Megfáradtan

Boros Tekla Luca: Csendélet

Boros Eleonóra: Csendélet



KKeelllleemmeess  kkaarrááccssoonnyyii  üünnnneeppeekkeett
ééss  bboollddoogg  úújj  éévveett  kkíívváánn  
mmiinnddeenn  kkeeddvveess  oollvvaassóójjáánnaakk  aazz
AAggoorraa  sszzeerrkkeesszzttôôssééggee




