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A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója – XXI. évf. 1. szám, 2011. január
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Katolikus karácsony

Református karácsony

Felsôpakony 2011. január

Az újságban található fotókat Ecsôdi János
és a Durkó Dekor stúdió készítette
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Fantasy szerepjáték klub indul!

Pásztorok, pásztorok…..

Ha tudod mi a “Fantasy Szerepjáték”, vagy meg szeretnéd tudni. Ha ismered az
AD&D-t, vagy kíváncsi
vagy, mit is jelent, akkor itt a
helyed! Megfelelô számú
résztvevô esetén rendszeres,
heti játékalkalmak a Szabó
Magda Könyvtár és Közösségi Házban. Jelentkezés elôre az rpg.eusilia@gmail.comon (Ha írsz kérlek add meg a neved telefonszámod is a
könnyebb elérhetôség végett.), vagy személyesen a
könyvtárban! Feltétel: minimum 14 éves életkor, ajánlott
egy kis tapasztalat, de ha nincs, szívesen elkalauzolunk a
szerepjáték világba. Szeretettel várunk!

Ritka alkalom, de nem készítettem fényképet. A szívembe
elraktároztam mindent az elsô hangtól az utolsóig. Ádám
unokánk volt az egyik pásztor karácsony másnapján az
óvodások betlehemes játékában.
A szövegre nem is figyeltem talán, hisz életem nagyobbik felét az
iskolában töltöttem, karácsonykor
ez a meghitt hangulatú készülôdés, a gyerekekre figyelés, és a
velük való izgulás és öröm,
hogy minden jól sikerült, a
mondatok, a dallam a lelkemben volt már. Átadtam magam
annak a szinte szavakkal el
sem mondható örömnek, hogy
egy ilyen gyönyörû helyen, mint
a katolikus templomunk, a legszentebb ünnepen, ott van a mi kis
unokánk a többi társával. Közel egy hete már otthon voltak a kicsik, tele élménnyel, de erre a fél órára csak az Erzsike óvó néni, Ancsa óvó néni létezett számukra. Én úgy
gondolom, amennyi szeretetet adtak ôk a gyerekeknek, azt
mindnyájan megérezhettük a kicsik által. Bori mama, Éva
mama, Annuska mama, ugye a szívetek is úgy mosolygott, mint a szemetek? Kitti unokám az ölemben ült, szeretettel nézte társait, és mondta a történetet.
Erzsike, Ancsa óvó nénik, köszönjük Nektek ezt a
szép karácsonyi ajándékot!
Konkoly Manyi mama

Helyesbítés
Az elôzô újságban jelent meg az írásom Beengedjem címmel.
Kiderült, nem voltam kellôen tájékozott, rossz telefonszámon
kerestem a körzeti megbízottunkat. ô hívott fel engem, remélem nem kerülünk bajba a közeli jövôben, de akkor biztosan
el tudom majd érni ôt. Köszönöm neki, hogy ilyen figyelemmel kíséri a faluban élô emberek szavát.

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket szeretnénk kifejezni mindazoknak,
akik részt vettek édesapánk
Sultis Bela
temetésén
és elkísérték utolsó útjára, valamint elhelyezték
kegyeleti virágaikat.

Újszülöttek:
Kiss Benett Géza 12.07.
Szász Vivien Vanessza 12.10.
Burján Dávid 12.11.
Szente Zsófia 12.26.
Lang Kristóf Márton 12.29.

A gyászoló család

Kedves Felsôpakonyiak!
2011. február 19.-én
szombaton ping pong
sportnapot rendezünk az
iskolában.
14 órától kb. éjfélig várjuk a gyerekeket, a fiatalokat és a szüleiket is.
Tervezünk filmvetítést este pedig az aulában táncolni
is lehet majd!
Szeretettel várunk mindenkit!

Felsôpakonyi 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: FEBRUÁR 3.
2011. január Felsôpakony
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Felhívás nyugdíjasok terhére elkövetett
bûncselekmények megelôzésére
T isztelt Nyugdíjasok!
Az utóbbi idôszakban a nyugdíjasok terhére elkövetett
bûncselekményekkel összefüggésben az alábbiakra szeretnénk felhívni szíves figyelmüket!
A nyugdíjak nem bankszámlára történô folyósítását kizárólag a Magyar Posta Zrt. munkatársai végzik, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek dolgozói az ellátások
folyósításában egyáltalán nem mûködnek közre.
Erre figyelemmel a nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
dolgozói nem kézbesítenek sem nyugdíjat, sem pedig
egyéb ellátást, így nem keresik fel Önöket ilyen célból.
Kérem, hogy amennyiben ismeretlen személyek a
nyugdíjbiztosítási igazgatóság nevében a fenti indokkal
keresik meg Önöket, szíveskedjenek értesíteni a lakóhelyük szerinti rendôrkapitányságot.
Budapest, 2010. december
Országos Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóság

Tisztelt Lakosság!
Értesítjük, hogy az 51/1999. (XII.25) BM rendelettel
módosított 27/1996. (X.30) BM rendelet 3-7.§ -a
értelmében elôírt kötelezô kéményseprôipari
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a
települési Önkormányzat közigazgatási határain belül
–
2011. január 06-tól – március 31-ig
látják el dolgozóink. A társaságunk alkalmazásában
álló dolgozóink névre szóló arcképes kitûzôkkel
rendelkeznek.
Tisztelettel:
Magyar Kémény Kft.
Telephely, 2364 Ócsa, Nefelejcs u. 2/A

A házivágásról és az izomférgességrôl
Nagy közegészségügyi jelentôségû, hazánkban is igen elterjedt betegség az izomférgesség, vagy latinosan trichinellózis, mely a sertés és a vaddisznó (ritkán a ló) húsának
elfogyasztásával az emberre is átterjedhet. Korábban az
ország mentes volt ettôl, de a dél-szláv háborúk következtében a háborús területekrôl menekülô vaddisznók közvetítésével megjelent nálunk is és azóta lassan, de biztosan
terjed országszerte. A házisertések fertôzôdésére többnyire
akkor kerül sor, ha fertôzött vadak nyers húsát, vágási hulladékát feletetik velük, illetve ha a sertések fertôzött rágcsálókat, patkányokat fogyasztanak el (itt hívjuk fel a figyelmet a megfelelô rágcsáló irtás fontosságára!). Egér,
patkány pedig mindig akad faluhelyen. Az izomférgek
hajszálvékony, néhány milliméteres fonalférgek, amelyek
a legtöbb emlôsfajban, köztük az emberben is képesek
megtelepedni. A kifejlett nôstények a bélnyálkahártya mélyére rakják le lárváikat, amelyek a bél falát átfúrva a vér
és nyirokárammal az izomzatba jutnak. A megtámadott
izomrostban a lárva összetekeredik, körülötte tok képzôdik és ebben a tokban fejlôdik fertôzô alakká. A fertôzött
ember izomzata sem kivétel! A lárva a tokban akár a gazda élete végéig megôrizheti életképességét, már ha sikerül
tegyáltalán túléni a fertôzést.
Az ember a nyers vagy nem kellôen hôkezelt sertés illetve vaddisznó hús és a nyers húskészítmények (kolbász,
sonka, stb.) elfogyasztásával fertôzôdik. Az állatok izomzatában betokozódott lárvák hûtéssel vagy sózással, pácolással, füstöléssel nem pusztíthatók el! A hús fertôzöttsége
csak mikroszkópos vizsgálattal állapítható meg.
Emberben néhány száz lárva felvétele után kialakulhat
a betegség súlyos, heveny formája. Bélrendszeri panaszok, hasmenés, hányás, magas láz, fejfájás, a szemhéjak,
a szemkörnyék és az arc ödémája a jellemzô tünet. Az érzékenység gyakran a légzéshez, a beszédhez, a rágáshoz
és a nyeléshez használt izmokban a legkifejezettebb, a fertôzôdéstôl számított 2-3. héten izomfájdalmak, köröm
alatti vérzések, izzadás, idegrendszeri tünetek, szívizomFelsôpakony 2011. január

gyulladás és légzôizom-bénulás jelentkezik. A szövôdmények okozta halál a 4-7.héten következik be. A tünetek
megjelenésekor már nincs mód a férgek elpusztítására, a
gyógykezelés csak a tünetek enyhülését érheti el jó esetben. A súlyos fertôzés ettôl függetlenül többnyire halálos
kimenetelü. Újvidéken több olyan esetet is följegyeztek az
elmúlt évtizedben, amikor a lakodalom egy hónapon belül
temetésekkel zárult! A töltelékárú készítésekor szokás a
fûszerezettség ellenôrzése az értelemszerûen nyers keveréknél, és bizony ma már ez sem veszélytelen dolog!
Valamennyi közfogyasztásra kerülô sertés, vaddisznó
és ló trichinella-vizsgálata kötelezô, a betegség megállapítása esetén az egész állati test emberi fogyasztásra alkalmatlan. Ezen vizsgálat nélkül tilos sertést és abból készült
terméket forgalomba hozni. Az otthoni vágásokat követô,
háztól való értékesítésnél általában nem történik meg a levágott állatok megfelelô vizsgálata, valamint nem ismert,
hogy az állatok izomféreg mentes állományból származnak-e. Emiatt az ilyen módon beszerzett hús és az abból
készített kolbász, sonka fogyasztása igen kockázatos. Az
emberi megbetegedések megelôzése érdekében kerüljék a
nem megfelelôen vizsgált húsok és húskészítmények fogyasztását.

Dr. László Noémi
hatósági állatorvos
Dabasi Kerületi Állategészségügyi
és Élelmiszer-ellenôrzô Hivatal
+36-29-367-108
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..ilyenkor decemberben!
Mire ez a cikk megjelenik, már alaposan benne járunk
2011. január havában. Tehát ez csak olyan visszatekintésféle lesz az elôzô év utolsó hónapjának két kiemelkedô kulturális eseményére. Mindkét esemény jelentôs múlttal rendelkezik, évrôl-évre megszokott színfoltjaiként az év utolsó
hónapjának. Elsôként december 7-én 17 órai kezdettel immár hatodik alkalommal került megrendezésre a Szabó
Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében a Felsôpakonyi Képzômûvész Kör tagjainak alkotásaiból álló kiállítás. A kiállítást Sztancs János Felsôpakony polgármestere
nyitotta meg. Szakmai bevezetôjében Fegyó Béla festômûvész, a Képzômûvész Kör vezetôje minden egyes alkotó
munkáját külön-külön értékelte, kiemelve azokat az alkotó
mûvészeket, amelyeknek munkái a kiállítás képeinek általánosságban is magas színvonalát felülmúlták. A teljesség
igénye nélkül csak néhány ezek közül: Durkó Éva Cecilia
montázsai, Kalasné Boros Eszter táj és arcképei, Gergely
Mihályné Margó virágcsendélete és varázslatosan megkomponált tanyaképe, a Boros testvérpár azonos témájú,
monokróm grafikával kivitelezett, de az alkotók egyéniségét teljességgel tükrözô virágcsendélete osztatlan elismerést váltott ki a látogatókból. Hasonlóképpen értékelte Fegyó tanár úr Barkóczyné G. Gyöngyi mediterrán színvilágú
alkotásait, Dobos Krisztina különleges élményt nyújtó
kompozícióit, Dani Evelin finom vonalvezetésû grafikáját,
Tancsikné Kökény Csilla filozófiai gondolatokat ébresztô
mûvét, és Szabóné Anita hangulatos, Madárijesztô címet
viselô pasztell képét, amely a nyári nap hangulatával ajándékozza meg a látogatót. Ezeket a képeket még azok is
megtekinthették, akik valamilyen oknál fogva nem láthatták a kiállítást, hiszen az Agora decemberi számának hátsó,
belsô borítóján ezek reprodukciói megjelentek. A kiállítás
hangulatát növelte, hogy a szokásokhoz híven Agócsné
Polgár Aranka és kis tanítványai néhány szépen elôadott
zeneszámmal kedveskedtek a látogatóknak, megérdemelten
nagy sikerrel. A mûsor végén Filák Lászlóné Margitka
adott át a további alkotómunkát segítô ajándékokat a kiállító mûvészeknek, és tanáruknak, Fegyó Béla festômûvésznek. Az ajándékozás megvalósítását a nemrég elhunyt Fejes Lajos családjának támogatása tette lehetôvé.
Minden mûvészetet szeretô felsôpakonyi embert büszkeséggel tölthet el az a tudat, hogy kis településünkön mennyi
kiváló, képzômûvészi tehetséggel megáldott ember van.
Alkotásaik nem csak önmaguknak, de rajtuk kívül sok-sok
embernek nyújtanak örömöt, és nem utolsósorban dicsôséget, elismerést jelentenek Felsôpakonynak.
Míg az elsôként ismertetett rendezvény a szemünk gyönyörûségére szolgált, a második a minden évben megrendezésre kerülô, több évre visszatekintô hagyománnyal rendelkezô a fülünkön, a hallásunkon át adott maradandó élményt. A zeneiskolások évzáró Karácsonyi hangversenyérôl essék szó, amely december 17-én 18 órakor vette kezdetét. A helyszín természetesen a Közösségi Ház „nagy”
terme, ami most majdnem szûknek bizonyult. Nem csak a
fellépô mûvészpalánták, hanem az érdeklôdôk, a zenére,
annak komolyabb változataira fogékony hallgatóság nagy
száma miatt is. Az elôadott mûveket a zeneirodalom különbözô területeirôl választották a mûsor összeállítói. Csak
szemelgetve a bôséges kínálatból, hallhattunk Bach mûvet,
Haydn dalocskát, Mozart keringôt, Beethoven Örömódáját,
angol dalt, magyar táncot, menüettet, de elhangzott a Csendes éj, és a Mennybôl az angyal is. Maga a nyomtatott mûsor, amit a rendezôk elôzékenyen minden székre elhelyeztek, több mint másfél oldal, válogatott zeneszám hegedûre,
furulyára, zongorára. Még két szám erejéig (First Noel:
Karácsonyi dal, és Régi magyar táncok a 17. és a 18. szá-

zadból) kamarazenei élményben is részesülhettünk. A tehetséges gyermekek és felkészítô tanáraik magától értetôdôen megérdemlik, hogy név szerint felsoroljuk ôket. A
közremûködôk hangszerenként csoportosítva: (hegedû)Agócsné Polgár Aranka, Kiss Vivien, Vitéz Anna Gabriella, Gedô Vivien, Papp Csengele, Agócs Zoltán, Janocsek
Rebeka, Gyôri Gergô, Oláh Hajnalka, De Jaeger Maya, Hegedüs Magdolna Éva; (furulya) Fülöp Réka, Dura Krisztina
Zsófia, Varga Zsófia, Vizi Gréta Hajnal; (altfurulya) Tóth
Rebeka; (fagott) Tóth István; (zongora) De Jaeger Máté
Toon; (ének) Agócsné Polgár Aranka. Felkészítô tanárok:
Agócsné Polgár Aranka, Garasné Maxim Ildikó, Tóth István. Köszönjük a közremûködôknek, és az ôket felkészítô
tanároknak azt a felemelô élményt, amelyet nekünk, a hallgatóságnak nyújtottak
Varga Imre

Tavaszi ivartalanítási és
mikrochip beültetési akció!
A Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelôben, február és
március hónapban ivartalanítási akciót tartunk.
Kutyák és cicák ivartalanítási mûtéti díjából 10 %
kedvezményt biztosítunk.
Igény szerint a mûtétek elôtt teljes körû vérlabor
vizsgálatot tudunk végezni.
Március, április és május hónapokban mikrochip beültetési akciót hirdetünk.
A mikrochip beültetés és internetes regisztráció
árából 10% kedvezményt biztosítunk.
Az egyidejûleg veszettség és kombinált oltással is
vakcinázott állatok esetében 15 %-ot engedünk el a
mikrochip beültetés árából.
A Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelô ezekkel az
akciókkal próbál hozzájárulni ahhoz, hogy településünkön csökkentsük a nem kívánt szaporulatok számát, és növeljük annak esélyét, hogy az elkóborolt
kedvencek visszakerüljenek szeretô gazdijukhoz.
Bejelentkezés:
Dr. Branyiczki Róbertnél Tel: 06-70-365-82-60
Személyesen rendelési idôben: 2363 Felsôpakony
Kölcsey u. 8.
H-P: 8.30-10.00 17.00-19.00
Sz: 8.30-10.00
2011. január Felsôpakony
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A Mikulás kupa asztalitenisz verseny
2010. december 4én lezajlott az 5.
Mikulás kupa asztalitenisz verseny a
Herman Ottó Általános Iskola tornatermében. A jó hangulatú versenyen
20-an álltak asztalhoz, melynek végén a következô
eredmények születtek: 1. helyezett: Rehó Imre, 2. helyezett: Tôtôs György, 3. helyezett: Fitos Róbert
További részvevôk: Beláz István, Gazdag György, Gergely
Mihály, Gergely Péter, Kerecsányin Tibor, Kollár István, Laky
Lajos, Mihály Gergô, Mladoneczky Mihály, Molnár Zsolt, Mósa
László, Mósa Péter, Nagy Szabolcs, Tancsik László, Tirpák Péter, Zsíros József, Zsolnai István.
Ezúton is köszöntet mondok a versenyzôknek, amiért részvételükkel támogatták az iskolai sportélet fejlesztését, hiszen a nap
bevételébôl 1 db szobakerékpárral bôvült szertárunk felszerelése! Külön köszönetet mondunk Fitos Leventének a nap fôszakácsának, aki ízletes babgulyással járult a nap sikeréhez!

Köszönet a Vöröskeresztnek!
Czirják Józsefné Esztike révén 20 ezer forintos támogatásban részesült iskolánk, amelybôl labdákat és más sportszereket vásároltunk a szakkörökre és a tanítási órákra. A támogatást ezúton is
köszönjük!
Matisz Zsolt

Sakkverseny
2011 februárjában sakkversenyt szervezünk a Herman Ottót Általános Iskolában, melyre jelentkezéséket az iskola titkárságán
fogadunk. A versenyre minden érdeklôdôt szeretettel várunk!
Szervezôk

Iskolai események decemberben
A december mindig egy rövid idôszak, ami az iskolai életet illeti, hiszen a hónap második felében már megkezdôdik a téli
szünet. Ennek ellenére számos programot kínáltunk a gyerekeknek, amibôl mindenki válogathatott kedvére.
December 6-án megérkezett a várva várt Télapó, aki minden
osztálynak elvitte ajándékát, hiszen kicsik és nagyok egyaránt
izgatottan kémlelik a Mikulást ezen a szép napon.
Pataki Rozália tanár néni az osztályával egy remek bowlingozáson vett részt a szomszéd településen. ôket ezzel az ajándékkal lepte meg a Télapó.
Két nappal késôbb egy rendkívüli úti beszámoló tanúi lehettek a diákok. Ausztráliáról nézhettek egy filmvetítést érdekes
elôadással egybekötve. Igazán lenyûgözô élményben volt részük a sok képpel illusztrált beszámoló alatt. Köszönjük Kajdácsi Éva néninek a szervezést!
December 10-én Gavallér Ági néni és Mósa Zsuzsa néni a
már hagyománnyá vált korcsolyázásra vitte e téli sport kedvelôit. Rengetegen jelentkeztek, a végére már nem is mindenkinek sikerült feliratkoznia a hatalmas érdeklôdés miatt. Mint
minden alkalommal, most is vidáman telt az a néhány óra, amit
a jégen töltöttek.
Ez a nap még nem zárult le a korcsolyázás örömével, mert
este a Wareczki Erika néni által szervezett Luca disco kezdôdött az iskola tornatermében. Volt zene, tánc, büfé és a feledhetetlen hangulat, amit a diákok teremtettek a bulizás közben.
Külön köszönettel tartozunk Németh Szabolcs és Kalmár Szimonetta anyukájának a büfében végzett lelkes munkájukért! A
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December az Óvodában!
Minden kisgyermek örült a decemberi hónak,
Mikulás is szánon tudott érkezni, hozta a sok
finomságot, meglepetést. Énekeltek, verset
mondtak a Mikulásnak, aki egyesével adta át az
ajándékot minden kis óvodásnak.
Idén készültünk adventi vásárral 2010. december 11-én,
szombaton, 10-18 óráig a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház elôtt a Dobó Katica utcában. Megvásárolhatók voltak különbözô ajándéktárgyak, kézmûves termékek, kiegészítôk, forralt bor, puncs, kürtôskalács! A hideg és a hó ellenére így is sok vásárló fordult meg a sátorunknál és reméljük rengeteg ajándék ebbôl örömöt okozott.
A készülôdés, a különleges nap, a meglepetés öröme a mi
óvodánkban is megtekinthetô. Bár a karácsony ünneplése
inkább családi körbe való, az óvodában is megteremtjük a
meghitt, meleg, várakozó hangulatot, behozzuk az ünnepet
idézô apró szertartásokat (adventi naptár, betlehemezés).
Ami a karácsonyban igazán megragadja a gyerekeket,
amitôl számukra is érthetôvé válik ez az ünnep, az a készülôdés, a különleges napok közös tevékenységei, kis szertartásai.
Ugyan a hatalmas karácsonyfa alatt idén nem sok ajándék
lehetett, azért mégis szemkápráztató volt a gyermekeknek a
temérdek játék egy helyen. Vissza kellett fogniuk magukat,
hogy ne a fa alatt álljanak neki játszani. Szeretnénk megköszönni minden szülônek, akik hozzátettek gyermekük csoporti ajándékához, hogy még boldogabbak lehessenek gyermekeik.
Igazából gyerekek számára fontos, ami megmarad, és
amire még felnôttkorban is nosztalgiával gondolnak vissza,
az a hangokból, ízekbôl, illatokból, színekbôl, a közös készülôdésbôl, az ajándékozás és a bensôséges együttlét örömébôl szövôdött karácsony.
Ezúton szeretne az óvoda boldog új évet kívánni mindenkinek!
táncos szórakozás elôtt még a Bolhapiacon is böngészhettek a
kíváncsiskodók és gyûjthettek egy kis pénzt az ügyes kereskedôk.
A hónap közepén Természettudományi Versenyen vett részt
néhány tanuló, ahol kémiából. fizikából. biológiából és matematikából jeleskedhettek. Különbözô típusú feladatokat kaptak
a felsorolt tantárgyakból, aminek összesített eredményeként
Láber Attila 7. osztályos és Bagoly Zsuzsanna 8. osztályos tanuló végzett az élen. Gratulálunk nekik!
A téli szünet elôtti utolsó pénteken a Palántás Bábszínház
szórakoztatta a tanulókat az iskola tornatermében. A gyerekek
nagyon élvezték az elôadást, aminek a végén az elôadók kérdéseket tettek fel, és cukorkákat kaptak a helyesen válaszolók. A
mûsor végén mindenki egy karácsonyi cd-vel és egy foglalkoztató füzettel lett gazdagabb az ünnep alkalmából. Köszönet
Nagyné Pál Tünde néninek a szervezésért!
December utolsó tanítási napján tartottuk iskolai Karácsonyi
Ünnepélyünket. Minden osztály képviseltette magát egy rövidke mûsorral. Hallhattunk gyönyörû karácsonyi dalokat, különbözô hangszeres elôadásokat, de voltak, akik táncos produkcióval lepték meg a többieket. Igazi ünnepi hangulatban telt a téli
szünet elôtti utolsó napunk.
Az elsô félévben nagyon sok érdekes és változatos programmal próbáltunk kedveskedni diákjainknak, de nem lesz ez másképp a második félévben sem. Továbbra is várjuk a lelkes és
érdeklôdô gyerekeket, hiszen nélkülük nem valósulna meg egy
esemény sem.
Iskolánk honlapján további információkat és képeket találnak a kedves szülôk is, kérjük, látogassanak el a http://iskola.felsopakony.hu oldalra.
Máténé Virág Rita
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Ha itt lettél volna…
… Kedves Olvasó, az ünnepi szentmiséken együtt ünnepelhettük volna Jézus megszületését, az iskolások és az óvodások mindig mosolyogtató-megható mûsorát is élvezve, illetve
köszönthettük volna az Újévet (az égiek segítségét kérve az
elôttünk álló év nehézségeinek leküzdéséhez).
2010. december 4-én gyönyörû téli idôben indult 17 fôs
kis csoport az évzáró zarándokútra Vörsre, az ország legnagyobb megépített Betleheméhez, ahol nagy meglepetésre
igazán szép és látványos csodában volt része. A vörsi plébános atya kedves szeretete és készséges elbeszélése lefoglalt
kicsit és nagyot. A várakozás reménye mindig csodálatos dolog. Körüljárva a BETLEHEMET mindenki valami saját kéréssel fordulhatott gondolatban a jászolban lévô Kisjézushoz. Ezt követôen lehetôség volt részt venni egy szép szentmisén is.
A következô
program, szintén egyedi látványosság volt:
a szappan kiállítás. Különbözô országok
szappanai az
országok zászlóival megjelölve tekinthetôk meg.
A záró program a Tûzoltó
Múzeum megtekintése volt. Remélhetôleg a 2011. év is tartogat sok szép
zarándokutat.
Több éves hagyomány a karácsonyi szeretetcsomagok készítése azon testvéreink részére, ahol ezzel nagy örömet tudunk szerezni. Köszönet Balassáné Évike és Bánki Erzsike
fáradságáért, akik nagy odaadással végzik ezt a munkát!
Aki eljött az ünnepi misékre, az megerôsíthet: 22-én ismét Jézus születése ünnepe fényéhez illôen díszítették fel
ügyes és szorgos kezek a templomot.
Az immár hagyományosan tíz órai „éjféli” mise elôtt láthattuk az iskolások karácsonyi mûsorát, amely ötvözte a jelent a múlttal. A színjátékot Pataki Rozika tanárnô „rendezte”.
Az óvodások aranyos, szívet melengetô pásztorjátékát
ezúttal is Bánki Erzsi óvónéni (Sztancs Ancsa óvónéni segédletével) tanította be és vezényelte le.
A szép Betlehem 2011. február 2-ig megtekinthetô a
szentmisék alkalmával. A kis Jézus jászolánál soha nem késô
egy imádság. Berencsiné Marika nevében ezúton szeretnék
köszönetet mondani minden kedves munkatársunknak és
mindenkinek, aki bármilyen hozzájárulással segítette az ünnepi elôkészületet.
Ha már gyerekek: Gábor atya és munkatársai karácsonyi
csekélységekkel
kedveskedtek a
hittanos gyerekeknek, a legszorgalmasabb
templombajárók
egy pici pluszt is
kaptak.
Hadd méltassam a kórust,
akik 2010-ben is
lélekemelô és
fület gyönyör-

ködtetô éneklésükkel fényesebbé, ragyogóbbá tették az ünnepek színeit.
Végezetül megismételve jókívánságainkat ezúton kívánok
minden kedves testvérünknek, valamint az Agora valamennyi olvasójának egészségben, hitben, szeretetben gazdag
új évet, élménydús zarándokutakat a katolikus templom valamennyi munkatársa nevében.
Pethô Imre

Februári programok a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házban
1-jén 15 óra Gyermek kepzômûvész kör
16 óratól Hip-hop táncpróba
17 óra Felnôtt kepzômûvész kör
2-án 9.15 Baba-mama torna
10 óra Pöttöm torna
3-án 15 orától Nyugdijas Klub
(vezetôségi, énekkar, klub)
19 órától Country
4-én 9.30 Ringató
17 órától Hastánc Boros Eleonórával
18 órától Hastánc Novák Katiékkal
7-én 16 órától Hip-hop
16.30 Irodalmi tea
8-án 9:30 Vegyes iparcikk vásár
16 óratól Hip-hop
9-én 9.15 Baba-mama torna
10 óra Pöttöm torna
10-en Nyugdíjas klub Operettbe megy
11-én 9.30 Ringató
17 órától Hastánc Boros Eleonórával
18 órától Hastánc Novák Katiékkal
14-én 16 órától Hip-hop
15-én 15 óra Gyermek képzômûvész kör
16 órától Hip-hop táncpróba
17 óra Felnôtt kepzômûvész kör
16-án 9.15 Baba-mama torna
10 óra Pöttöm torna
17-én 16 órától Nyugdíjas énekkar,
17 órától Nyugdíjas klub
19 óratól Country
18-án 9.30 Ringató
17 óra SZOMSZÉDOLÁS (febr. 28-ig)
Felsôpakony, Gyál, Alsónémedi, Üllô, Vecsés
kepzômûveszeinek közös kiállítása
21-én 16 órától Hip-hop
16.30 Irodalmi tea
22-én 9-12-ig Aprócikk vásár
16 órától Hip-hop
23-án 9.15 Baba-mama torna
10 óra Pöttöm torna
24-én 16 órától Nyugdíjas énekkar,
17 órától Nyugdíjas klub
25-én 9.30 Ringató
17 órától Hastánc Boros Eleonórával
18 óratól Hastánc Novák Katiékkal
28-án 16 óratól Hip-hop
Fogadóórák:
Hetfônként 9.30-10.30 Falugazdász
14 órától Dr. Viola Enikô ügyvéd
15-18 KOVUZ (Kurucz Edit )
Február 10-én 9-11 A.S.A.
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„HA NEM JÖTTEM VOLNA…”
Egy mûsoros karácsonyi istentisztelet üzenetei
2010. December 19-én a Református Gyülekezet mûsoros
karácsonyi istentiszteletre hívogatta a családokat, s a gyülekezet tagjait. Az alkalom kezdetén Vizi János lelkipásztor
igehirdetése hangzott el a négy adventi gyertya beszélgetésérôl. A négy gyertya: a béke, a hit, a szeretet és a remény fényét jelképezi. Az élet gondjai, problémái miatt, vagy azért,
mert az emberek semmibe veszik ôket, lángjuk gyakran kialszik. De addig
nincs ok félelemre, amíg a
remény lángja
ég. A remény
alszik ki utoljára, s amíg
ég, lángra tudja lobbantani a
többit is. Vigyázzunk
ezekre az Istentôl kapott
ajándékokra!
Ne engedjük
kialudni ôket! Isten gyújtja lángra szívünkben a tüzet és azt
akarja, hogy világítsunk másoknak is! Az igehirdetést a szavalatokból, énekekbôl, jelenetekbôl összeállított mûsor követte a gyermekek tolmácsolásában. a szavalatok középpontjában a betlehemi jászol állt. Felcsendült az örömüzenet,
hogy van Megváltónk! A jelenetek egyike azt az üzenetet
tárta elénk, hogy ha nem jött volna el az Úr Jézus, ez a világ
továbbra is nagy bûnben élne, és nem lenne, aki megszabadítson és megváltson a bûntôl. Nem lenne karácsony, nem
égnének a gyertyák sem az otthonainkban, sem a templomban. Minden sötét és sivár lenne. De milyen jó, hogy ez nem
valóság, csak egy kisfiú rémisztô álma abban a jelenetben,
amelynek címe: „Ha nem jöttem volna…” A „Pásztorok
ajándéka” c. jelenet két gyermek karácsonyt megelôzô készülôdését és beszélgetését tárja elénk. Hosszú lista áll a kisfiú elôtt, mindazok nevét tartalmazza, akiket karácsonykor
szeretne megajándékozni. A kislány arra mutat rá, hogy épp
csak az Úr Jézus neve nem szerepel a listán, pedig karácsonykor az ô születésnapját ünnepeljük. De hogyan ajándékozhatjuk meg ôt? Úgy, ahogyan a pásztorok tették, a dicséret és tisztelet ajándékával. Tisztelhetjük ôt egész lényünk
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odaszentelésével, azzal, hogy szeretetünket, törôdésünket,
segítôkészségünket fejezzük ki mások felé. A harmadik jelenetet a nagyobbak, a konfirmandusok adták elô: „Karácsonyi beszélgetés” címmel. a fiatalok arról beszélgettek, hogy
szívesen venné az Úr Jézus, ha Neki adnánk a kezünket, lábunkat, szemünket, fülünket, szánkat, de ennél is fontosabb,
hogy a SZÍVÜNKET, az életünk központját adjuk Neki.
Mert szeretetével így tudná egész életünket betölteni és irányítani. Varga Balázs gitár-, Varga Zsófi, Vizi Gréti és Fülöp
Réka furulya játéka gazdagította együttlétünket. A mûsor végén a gyermekeket és gyülekezetünk idôs, magányos tagjait
szeretet-csomagokkal ajándékoztuk meg. Végül köszönetet
mondunk azoknak, akik adományaikkal, kellékekkel, kétkezi munkájukkal, szolgálatukkal gazdagították és meghitté
varázsolták az ünnepet!
Szabó Magdolna presbiter

EGYETEMES IMAHÉT
a Református Gyülekezetben
„… egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a
Krisztus törvényét…” (Gal. 6,2)
A Felsôpakonyi Református Templomban 2010.
január 24-29-ig esténként 18 órakor szólal meg Isten
Igéje, minden alkalommal más vendég igehirdetô
által. Az alkalmak végén állófogadásos, kötetlen
beszélgetéssel lévô rövid szeretetvendégség lesz egy
tea és néhány falat sós és édes sütemény mellett.
Január 30-án, vasárnap délelôtt 10 órakor úrvacsorai
istentisztelettel fejezôdik be az imahét.
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel hívunk és
várunk!

BÚÉK
Bízd rá magad, csak úgy, mint ezelôtt!
Újra kínál kegyelmet meg erôt.
Életed a kezébe veszi ô:
Krisztusra nézz! Krisztusban a jövô!
Füle Lajos
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20 ÉVESEN, SIKERESEN!
Ami az elmúlt évben az Agorából kimaradt.
Hogy miért? Találtam rá több magyarázatot is, de ma
már megelégszem annyival, hogy valószínûleg az idôpont
nem kedvezett a megjelenéséhez. A tartalmából sok minden kiderül. A riportot múlt nyáron készítettem azzal a
Sztancs Jánossal, aki - közvetlenül a rendszerváltás után12 éven át volt polgármestere a falunak, s ma ismét ô került helyzetbe a falu választásának eredményeként. ô volt
az elsô, ô volt az úttörô. Mindaz, ami ehhez a tizenkét évhez tartozik, meghatározó volt a falu életében, éppen ezért
el nem hallgatható vagy még inkább: el nem hallgattatható. Többször (augusztusban, szeptemberben) próbálkoztam megjelentetésével, mert ha valamit elkezdek, szeretek
a végére járni! Fennakadtam a rostán. Amikor felajánlot-

tam Jánosnak, hogy saját újságomban, a Rikkancsban hozom ki riportunkat, sem ô, sem baráti köre nem lelkesedett
az ötletért: szennylapnak titulálva a Rikkancsot, amelybe
–rajtam kívül - mások is írhatnak s hangoztathatják véleményüket, ha úgy akarják (s fôként: fizetnek is érte!).
Bevallom, a vele való beszélgetés azonnal fölvetette
bennem a gondolatot: az általa elmondottakat vitára bocsátom a nyilvánosság bevonásával, hiszen jócskán akadtak különvélemények is az eltelt éveket és történéseiket illetôen. Az, hogy önmagát miként látja az ember és az,
hogy mások miként vélekednek róla, akár ütközôpont is lehet. Arról nem is beszélve, hogy az igazság valahol a kettô
között van elrejtve.
Ma már nincs ilyen szándék bennem. A község döntött
újraválasztásakor, nézzünk hát elôre! Most az legyen fontos, hogyan küzd meg a falut fenyegetô eladósodottsággal,
a nehéz helyzetre milyen ésszerû megoldást talál képviselôtársaival! Szeretném hinni: az eltelt nyolc évvel nem
csupán idôsebb, bölcsebb is lett!

20 ÉVVEL EZELÔTT KEZDÔDÖTT…
… ami már csak azért sem igaz, mert valójában korábbra kell visszanézni, ha az igazságnak akarunk eleget tenni. A Felsôpakonyt érintô változások nem 20 évvel ezelôtt
kezdôdtek. Tanú volt erre Dr. Balogh László, aki 1989ben a változásokat elindította a MANDÁTUM ÉRDEKKÉPVISELETI KÖR létrehozásával és tanú az események következtében elsôként választott polgármesterünk:
Sztancs János is.
SZTANCS JÁNOSSAL, aki 12 éven keresztül volt polgármesterünk,
régen nem váltottunk szót, csupán futólag üdvözöltük
egymást az utcán, bár mindig szívélyesen. Nagyobbik fiam
kedveli a társaságát, gyakorta cserélnek eszmét, így kicsit
képben voltam valamelyest a személyét illetôen. Tudom,
hogy azonos érmûtéten esett át, mint a férjem, s így ô is
megúszta az infarktust, ami a sokat vállaló emberek fenyegetô réme. A természet általában korrekt, és megadja az
elsô figyelmeztetést, amibôl – ha úgy tetszik -, akár okulhatunk is.
Mondhatom tán, hogy régóta ismerem, bár nem
„ôsi”felsôpakonyi, mert Ócsán született 1949 októberében. Fiatalabbnak néztem, mint mondja. Azt hittem, jóval
idôsebb vagyok nála. Mindketten kapásból idézzük az
ócsai, iskolás éveket - hisz hatodiktól én is odajártam tanulni -, de csak kedvelt és tisztelt tanáraink személyében,
meg néhány iskolatársban találunk közös ismerôst. A drága, idôsen is végtelenül lelkes – és meghökkentôen szókimondó – Schaffhauzer Józsefnét (minden diák Saffi nénijét) egyformán szerettük. (Isten nyugtassa ôt és szeresse
helyettünk is tovább!) „Bejárós” korszakunkban gyakorta
láttam a vonaton: jóképû, mokány, barna legénynek ismertem meg. Ma már ô is erôsen ôszül. (Hál’Istennek!
Mért legyen neki jobb, mint nekem?) Viszont kedélye, beszéde a régi, s az aktivitása sem csappant. 1969-ben, legényként itt keresett és talált munkát a majorban. Akkoriban az ipari, úgynevezett melléküzemági tevékenység tartotta el az épp csak döcögô tsz-t, mint ahogy sok más helyen is az országban. Nálunk a TESZÖV volt a legnagyobb foglalkoztató s így sok esztergályos és lakatos munkát biztosított az itt és a környéken élôknek. Pestrôl is lejártak ide dolgozni.(!)

Én már úgy ismertelek meg, hogy komoly nôs embernek számítottál!
Igen, mert itt ismertem meg elsô feleségemet: Valikát,
akivel hamarosan összeházasodtunk. Túl fiatalok voltunk,
nem is éltünk sokáig együtt. De született egy kislányunk,
akit magam neveltem. Dédszüleivel – tudod -, a kômûves
Gulyás bácsiékkal kötöttem eltartási szerzôdést, s ott laktunk együtt a Petôfi térrel szembeni kis házban.(Épp mostanában talált új gazdára, és új külsôre az épület.) Kisvali
azóta két unokával ajándékozott meg, akik Ócsán élnek.
Második feleségemmel, Erzsikével az akkor még ÁFÉSZ
boltként mûködô élelmiszerüzletben ismerkedtünk meg, s
hamarosan házasság lett a vége. ô az édesanyja második
kislányomnak, Annamáriának, aki ma már az óvoda pedagógusa. Késôbb épített közös otthonunk ad helyt Erzsike
kis önkiszolgáló boltjának és még mindig él a vasas mûhely is, bár megrendelések dolgában ma már ez sem az
igazi!
Te nagyon hamar önállósítottad magad.
Szeretek a magam gazdája lenni. Amikor még a majorban munkára jelentkeztem és elôször találkoztam Pink
Györggyel, megkérdeztem, hogyan szólítsam. - „Miként
mondjam: szaktárs, elvtárs? Mi az elfogadott?” ô azt válaszolta: - „Én legfeljebb Pink úr lehetek!” Amilyen szókimondó vagyok, kiszaladt a számon: - „Az, hogy’ nekem ki
az úr, azt hadd döntsem el én!” A szeme is fennakadt egy
pillanatra.
1969-ben már önálló vállalkozó voltam. Kényszerûségbôl mindent megtanultam. Ügyeket intézni, a cég dolgaiban eljárni, megrendeléseket szerezni, embereket foglalkoztatni: mindent magamnak kellett, ha eredményes akartam lenni. Megismertem az embereket, és engem is megismerhetett az, akivel összeakadtam. Sokan jöttek tanácsért, dolgukban eljárni, fôleg hivatalos ügyekben. Leveleket, kérvényeket írtam nekik, szóval, ahol lehetett segítettem. Általában segítôkész vagyok, úgy gondolom.
Akkor innen ered, hogy az Érdekképviseleti Kör
megkeresett 1989-ben?
1989-ben, bármennyire kis falu voltunk is, a változás
szele megérintett bennünket. Felötlött bennünk a Gyáltól
való különválás gondolata is. Dr. Balogh László kezdte el
2011. január Felsôpakony
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toborozni ez ügyben az embereket. Csányi Jocó keresett
meg és hívott a gyûlésekre eszmét cserélni. Elôször a
Könyvtár pincéje adott helyet a megbeszéléseinknek.
Úgy emlékszem, nekem is a Jocó szólt.
Elôször páran voltunk: Dr. Balogh László, Csányi József, Pink György, Tamási Tihamér, Kun Jánosné, ifjabb
Böôr Endre, Te is, és jómagam. Lett nevünk is: MANDÁTUM Érdekképviseleti Kör - azt hiszem, hogy pont Te találtad ki -, emblémával, bélyegzôvel. ôrzöm azóta is.
Nézd! Ezen a meghívón szerepel is! 1989. október 20-án
megalakultunk hivatalosan is, csaknem száz taggal. Meghívtuk az alakuló gyûlésre az akkor már létezô pártokat is.
Az SZDSZ-tôl Szabó Zoltán, Fejes Lajos és Margó, Függ
Béla és neje jöttek. A Kereszténydemokratáktól Siska Ferenc és neje. A Kisgazdáktól Mag Kálmán és neje meg
Tömösközi Antal. Az MDF-tôl Varga Lajos, Tömösközi
Antalné. A Tanács részérôl Versegi-Molnár Tibor voltak
jelen. Ott még beszédet mondtál Te is, lásd, benne vagy az
újságban!
Ojjé, fölálltam a székre, hogy látszódjak, úgy mondtam a magamét! De most azt meséld el, hogy történt,
hogy ennek a mozgalomnak a vége számodra a polgármesterség lett?
Balogh doktor a munkája miatt abban az idôben kevésbé ért rá. Az ügyek intézése, beszámolók lassan rám maradtak. Nem is jelentettek akadályt, hiszen a vállalkozásomban megszoktam. Lassan kialakult egyfajta vezetési
stílus, ha szabad így mondanom. Eljártunk a Gyáli Nagyközségi Tanács gyûléseire és elkezdtük a különválást.
Gyál hallani sem akart róla. Azzal gyôzködtek, hogy
egyedül nem megyünk semmire, mert nem lesz semmire
pénzünk, nem lesznek lehetôségeink a fejlesztésre, egy
ilyen kis település egyedül nem boldogulhat. ( Hol voltunk akkor még a háromezres lélekszámtól!) Azért ez érdekes volt, mert ugyanakkor tulajdonképpen csak nyûgnek tekintették a falunkat, mert a fejlesztéseket nem
annyira forszírozták! Felvették viszont a bôvített településfejlesztési pénzeket. Sôt, kérdôíveket gyártottak, amiben a lakosságot felszólították, jelöljék meg, mi mindent
szeretnének elsôként a faluban megvalósíttatni.
Persze mi meg soroltuk ám, hisz nem volt semmink!
Se telefon, se víz, se gáz, se utak, volt mit jelölgetni! A
közlekedésünk pocsék volt, valódi elmaradottságban
éltünk Európa közepén. Nekünk dekorációs mûhelyünk volt, minden telefonért órákig vártam a postán.
Ha gyorsabban akartam végezni, vonattal bementem
Kôbánya-Kispestre, bevettem magam egy fülkébe, és
onnan tartottam a kapcsolatot megrendelôkkel és
munkatársakkal.(A soha el nem számolható, kisebb
vagyonért, amit pénzben bedobáltam.) A koszos földre
raktam magam köré az iratokat, és onnan kapkodtam
föl azt, ami éppen sorra került, mert a fülkék, persze,
mindig szét voltak barmolva.
Telefon nélkül üzleteltünk. Ezt csinálják ma utánunk!
Azt hiszem, sokan elképzelni sem tudják, amit mi megéltünk. No, szóval, így aztán sikerült a lakosságot jól megosztani, és a kérdôíveket az orrunk alá nyomták: „Ugye,
azt sem tudják, mit akarnak! Nincs megegyezés, nem lehet így dolgozni!” Csakhogy mi szépen kiszámítottuk,
hogy igenis inkább jól jöhetünk ki a különválásból, mert
ha megfelelôen sáfárkodunk, mindenre telhet! Olyannyira,
hogy még tartalékalapot is tudunk képezni. (Így is lett aztán, mert elôször 25.500.000.-Ft-ról indultunk, és 1 – 1,5
milliót takarítottunk meg.)
Amikor 1990. szeptember 30-án, a mi elsô szabad választásunkkor végül is polgármesterré lettem, Bukodiné,
Felsôpakony 2011. január

Esztike javasolt erre.(Szabó Zoltán és Versegi-Molnár Tibor voltak még jelölve.) Képviselôtestületi tagoknak is a
Mandátum Érdekképviseleti Kör kapott bizalmat. Itt van a
dokumentum, errôl szól. A Választási Bizottság elnöke Dr.
Németh Ilma (az orvosunk) volt, az alpolgármester pedig
Pink György lett, aki akkor már szintén önálló vállalkozó
volt a faluban.
Nulláról indultatok.
Ahogy mondod. Nagy jelentôségû volt számunkra,
hogy szabadok lettünk, a magunk kenyerén. ( A késôbbi
rendeletek automatikus jogot adtak erre.) De, így visszatekintve, kutyanehéz is volt!
Ugyanakkor óriási lelkesedés töltött el bennünket! Tele
voltunk világmegváltó tervekkel! Csak úgy buzgott bennünk a szabadságvágy! „Megelôzni minden más települést!”- ez volt a fô célunk. Ahogy megalakult az Önkormányzat, elkezdtük az elszámolást Gyállal. Megegyezésre
törekedtünk, pontosan a közös munkák reményében, de
azért így sem ment simán. Hosszú huzavona után adták
csak meg a járandóságunkat. Jóideig csak a saját vállalkozásom jövedelmébôl finanszíroztuk a falu kiadásait. Meg
kellett küzdeni mindenért, még egy vacak írógépért is.
Nagy nehezen átengedték nekünk Kromwalter Emmit
munkatársnak, akivel elkezdtük tanulni a falu ügyintézését. Egy darab írógépen születtek a felsôpakonyi élet kezdeti munkái. Másolónk nem volt, öt példányban készültek
egyszerre az iratok. Emmi nem volt gyakorlott gépíró, viszont óriási igyekezettel tanulta. Sírás és mérgelôdés között vergôdött szegény eleiben, amíg csak bele nem jöttünk mindketten a közös munkába. Közlönyünk sem volt,
nem ismertük a rendeleteket. Ha megakadtunk, gyorsan
átugrottam Gyálra, megkerestem azt, ami kellett, elolvastam, megtanultam, visszajöttem, bediktáltam. Gyakran
tréfált meg bennünket a technika ördöge, és a szaktudásbeli hiányosságok között volt mitôl kétségbe esni. De szépen, lépésrôl lépésre megtanultunk mindent. Késôbb már
– kéz alól - sikerült vásárolnunk gépeket és bútorokat is.
(Addig az egyik széken Versegi Tibor ült, a másikon a Túróczi néni. Elég gyakran megtörtént, Isten nyugtassa!)
Amikor pedig Gyál fizetett, már dorbézolhattunk is: vettünk írógépeket!
A munkatársakat hogyan gyûjtötted be?
Rengeteg álmatlan éjszakám volt a technikai és pénzügyi problémák miatt. Úgy döntöttem, csak akaraterôs,
talpraesett kollégák kellenek! Nem is mindig a végzettség
dominált, mert nem tudtunk bevett szokások mentén dolgozni. Minden friss volt a demokráciában is: együtt kellett
mindent megtanulnunk! Aztán pályázat és személyes ismeretség alapján idekerült Dr. Kovács Sándor, jogot végzett jegyzô, és kezdtek a dolgok kisimulni. Olyannyira,
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hogy az elsô ciklus után már Felsôpakony adott tanácsot a
megyében beruházások és pályázati eljárások ügyintézéseirôl – józan paraszti ész vezérletével.(!) Ciklusról ciklusra jobban alakult a falu anyagi és gazdasági oldala.
Szempont volt: csakis erônk arányában, nem pedig hitelbôl gazdálkodunk! Ha hitelt kellett felvennünk valamilyen
folyamat beindításához vagy felgyorsításához, és bejött az
állami pénz, azonnal törlesztettünk. Banki elbírálásunk
nagyon jó volt: mindenre zöld utat kaptunk! (Ma ez nem
így van! Még uniós pályázatot is kevesebbet nyert a falu,
azóta, mert nincsen meg a szükséges önrész. Utolsó helyen állunk tudomásom szerint.) Pedig korábban még
Ócsának is mi vettünk fel hitelt, amikor megszorult, igaz
komoly biztosítékkal.
Mikor kezdtétek a beruházásokat? Az állami támogatás kicsit más volt akkor, mint amibôl ma gazdálkodhatnak az önkormányzatok!
Akkor sem volt minden fenékig tejfel! 1993-ban kezdtük el a beruházásokat. Tervben volt egy faluközpont létrehozása Közösségi Házzal. Készen voltak a tervek is. A
bankban 10 millió volt takarékként letéve.(1993-ban ez
szép pénz volt!) Megversenyeztettük a beruházást, de 2030 millióért akarták elvégezni az egyedi tervezés miatt.
Csökkentették ugyan 18 millióig, de mégis jobbnak láttuk
lemondani róla. Nem vállalhattuk a plusz költségeket. A
tervezési díjat is visszapereltük. Így Közösségi Ház helyett beleugrottunk a képviselô testülettel a gáz-beruházásba, ami akkor, az elején egy szuper jó dolog volt! Felsôpakony vezényelte le, még a Gyálon lévô gázátadó állomást is, ami Gyál és Felsôpakony igényeit elégíti ki. 5
ezer m3 Felsôpakonyé, 10 ezer m3 Gyálé. A csövek méretezése úgy készült, hogy a felduzzadt lakossági szám vagy
ipari területek ellátását is bírja. 50.000.-Ft volt a lakosságot terhelô beugró. 1993 decemberében lett kész. Nagy
Csabáé lett elsônek bekötve. Véleményem szerint a legmodernebb rendszer szerint, az olasz FIORENTINI cég
berendezéseit felhasználva. Személyesen mentem el tájékozódni: minden egyes darabot leellenôriztek. A gázszolgáltatással azóta sincs nagyobb baj.
Még a beruházás folyamatában elterveztük a telefon kábel TV hálózat kiépítését. Megegyeztünk a lakossággal,
hogy a gázbefizetésbôl visszamaradt 7500.- Ft-ot a kábel
TV beruházásba fektetjük. Így a lakossági hozzájárulás
csupán újabb 7500.- Ft marad. Rövid idô alatt ezen is túlestünk. Kistérségi régióban mi voltunk az elsôk a telefon
rendszerünkkel.
Bevallom, nekem óriási könnyebbséget jelentett a
munkámban. Megszabadultam attól a tehertôl, hogy öt
perc beszélgetés miatt órákat vesztegessek el. Nem beszélve arról, hogy végre én is elérhetôvé váltam.
És már terveztük is a vízbázis létrehozását l997-ben!
Tanulmányterveket készíttettünk. Elôször még Gyálról
akartuk hozni a vizet, de magas árat kértek. Önálló vízbázis tûnt jobbnak és igazunk lett! Ráadásul nagyon jól sikerült! Egy 80 és egy 100 méteres kutat fúrattunk, hogy felváltva üzemeltethessük ôket az iszaposodás miatt. Nagyon
tiszta, jó összetevôjû vizet nyertünk: a vas, mangán, nitrát
jóval a tûrt értékek alatt vannak. Minôségre jobb, mint a
gyáli! Pedig, amikor ideállított a kutató a fûzfa vesszejével, a frászt hozta rám! És érdekes, hogy a mûszaki alakulat a modernebb módszereivel ugyanott talált rá a vizünkre! Állítom, hogy jó helyen találtuk: se a település, se a
mezôgazdaság nem zavarja és fordítva sem jelent gondot.
Szóval: a miénk és jobb, mint a gyáli!
Még el sem készültünk, már terveztük a csatorna beruházást és a szennyvíztisztító telepet. Komolyan büszke va-

gyok rá, mert az egész
beruházást Felsôpakony vezényelte le a
vezetésemmel! A három település: Ócsa,
Inárcs és Felsôpakony
1,5 milliárd forintos létesítménye, a mûszaki
és közbeszerzési eljárásával együtt, a mi vezérletünk alatt jött létre. Ide jött a
pénz és innen osztódott. Ráadásul mûszakilag ezek a létesítmények (ISEKI-rendszer, japán –angol szabadalom, vákuumos technológia szelepes földalatti vezetékben) a legmodernebb módszerekkel élnek.
Ugye tudod, hogy erre nem mindenki esküszik? Sôt
állítják, hogy sík területen ez a módszer nem célravezetô, mert lejtôs területekre találták ki?
Erre csak az lehet a válaszom: ez a rendszer az USAban 100 éve, nálunk pedig számos településen mûködik,
jól. Nekik megfelelt. Alsónémediben ugyanerre a módszerre tértek rá.
Szeretnék kérdezni valamit: valóban hihetôen hangzik számodra, hogy az Ócsával elcserélt területen lévô
meleg vizû forrást nem tudnánk használni, mert a Gellért fürdôt ellátó ágra esik, és azt megcsapolnánk?
Nézd, ezt a kutat a MOL fúratta. Olajat vagy gázt kerestek. Meleg vizet találtak, nem érdekelte tovább ôket,
titkosították és lezárták. Nem foglalkoztak vele, mert nem
volt rá pénz. Így aztán semmi sem bizonyított. De egy dolog biztos: Ócsa mindig kihasználja a lehetôségeit. Nálam
ez a csere így nem történhetett volna meg!
Mi a véleményed a falu jelenlegi helyzetérôl? 2002tôl magad is képviselô voltál. Nem tudtál volna a te tapasztalatoddal és gyakorlatoddal úgy hatni, hogy ezek
a fiaskók ne érjék a falut?
Hiába volt tanács és figyelmeztetés. Akkora elutasítottságba ütköztem, hogy nem volt értelme hadakozni. Ezért
is szálltam ki. Mi – annak idején - a telekosztásból 60 milliót tudtunk inkasszálni a falunak, és minden beruházásunk nyereséggel zárult. Matusek Évának felhívtam a figyelmét az erdôgazdaság ajánlatára, amely lehetôvé tette
volna, hogy olcsóbb földterülethez jussunk építési telkek
kialakítására. Fogásokra is figyelmeztettem. Nem érdekelte, meg sem fontolta. Terjeszkedési lehetôségeket is nyitottam annak idején, de nem akart élni vele. Az nem lehet,
hogy csak a bevétel lebegjen valakiknek a szeme elôtt,
anélkül, hogy számba vennék az összes terhet és kiadást.
Én mindig minden anyagot úgy készítettem el, hogy többször is ellenôriztem vagy ellenôriztettem a helyességét,
jobbról balra, alul-fölül megvizsgálva.
Polgármesterként mindennek magam jártam utána.
Még egy bokrot sem lehetett nélkülem elültetni. Lehet,
ezek diktatórikusan hangzanak, de ettôl mûködtek úgy a
dolgok, ahogy én jónak tartottam. A testületi tagoktól is
elvártam, hogy az eléjük készített tárgyalási anyagokban
naprakészek legyenek, mert másképp hogyan tudnának
dönteni? Ha valakinél ez nem így történt, bizony elôfordult, hogy felhívtam rá a figyelmét: fölösleges itt lennie,
ha felkészületlen. Nekem ez életformám. Hozzátartozik az
is, hogy engem egyáltalán nem a pénz motivált. Mint
mondtam, a kezdet kezdetén gyakran a saját zsebembe
kellett nyúlnom, hogy a falu költségeit rendezzem. Amikor pedig már elrendezôdtek a dolgaink, akkor sem az
volt az elsô, hogy „mit fizet a bank”. Az elsô négy évben
13.000.- Ft volt a tiszteletdíjam. A második négy évben 46
ezer forintot kaptam. Az utolsó ciklusban már a jegyzô
2011. január Felsôpakony
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asszony mérges kapacitálására felvettem a kötelezô 96
ezer forintot, és az utolsó két évben, amikor már nagyon
„sínen voltunk”, a bruttó 200.000.- Ft-ot. De az is igaz,
reggeltôl éjfélig nem volt megállásom: mindenrôl tudtam,
és elvártam, hogy a testületi tagok is tudjanak! Biztos vagyok benne: nem történhetett volna meg, hogy a faluban
olyan tevékenység folyjék, amirôl az emberek beszélnek,
de a választott tisztségviselôk nem tudnak róla.
Ugye tudod, hogy jórészt ugyanazok a képviselôk
ülnek a tárgyalóasztalnál, akik veled is dolgoztak?
Csak hogy akkor mindenrôl mindent tudtak! És vérre
menô vitáink voltak sokszor, mert a viták, ha jók, elôre
visznek és kiszûrik a melléfogásokat. Verziókat tárnak fel.
Helytelennek tartom a titkosításokat is. A falu minden polgárának képben kellene lenni, ha ô is úgy akarja! Tudom,
ez egyáltalán nincs így. Az emberek általában csak kritizálni szeretnek. Azzal együtt, mi büszkék voltunk akkor a
teljesítményünkre! Mert a siker titka, hogy mindig toppon
kell lenni! Pontosság, ellenôrzés, pénzügyi rend, józan paraszti ész. Hibátlan, jó elôtanulmányok. És azt, hogy mire,
hogyan pályázzunk, magunknak kell eldönteni, nem kiadni vállalkozásba azoknak, akiknek gyakorlatilag nincs
veszteni valójuk.
Meglep engem, mennyi mindenben egyetértünk.
Nyolc évvel ezelôtt meglehetôsen vehemensen tiltakoztál a civil kezdeményezések ellen. Legalábbis nekem
úgy tûnt, egyáltalán nem bízol bennük, sôt inkább zavaró momentumnak tartottál bennünket a nemzeti
programjainkkal, az ünnepeinkkel, a kezdeményezéseinkkel. Úgy véltem, ellenséget látsz bennünk. A lakossági fórumon – szerintem - így is volt. Megváltozott a
véleményed?
Nem változott a véleményem… de mindig is örültem
azon kezdeményezéseknek, ami a falunkkal kapcsolatban
építô szándékú volt. Magam is részt vettem a társadalmi
munkákban. A templom építésekor úgy zsaluztam, hogy
amíg világ a világ, azok a falak álljanak! Ám a politikával
és a politikusokkal szemben szkeptikus vagyok. Tapasztalatom: ha valamit el akartunk érni, csak magunkra számíthattunk, magunknak kellett mindent elintézni. Ígéretek
persze, minden választáskor elhangzanak, akkor még látjuk is a kedves képviselôinket, aztán minden marad a régiben. Bármelyik pártról legyen szó!
Indulsz ismét a polgármesterségért?
Igen, a faluban sokan megkeresnek, hogy induljak polgármesterként, hiszen ôk ebben látják a falu talpra állását.
ômiattuk fontolgatom.
Ugye, közben gondolsz az egészségedre is? Idôsebbek lettünk nyolc évvel. Az állóképesség ebben a korban már nem szokott növekedni. Bár, az is igaz, hogy
semmi sem stimulál jobban, mint a sikerélmény!
Úgy gondolom, hogy a hivatástudatom és az állóképességem nem csökken! Köszönöm az aggódásod, de az
egészségi állapotom kielégítô!
Lejegyezte: Durkó Éva
Nos, ez volt az a riport, ami nem kerülhetett be az
AGORÁ-ba augusztusban, és így újra olvasva, már valóban értem is, hogy miért. A sors különös játékaként
Sztancs János – riport nélkül is, vagy annak hatása ellenére is -, toronymagasan nyert az egymást kioltó polgármester-alpolgármester viszályában.
Szeretném remélni azért, hogy szemlélete – az országban folyó változások és küzdelmek ismeretében -, változik
annyit, hogy a lehetôségeket kihasználja abban az új
irányban, amelyre a kormányzat törekszik! Nem ragad
meg azon a szinten, hogy a politikától nem várhat semmit!
Felsôpakony 2011. január

Választáskor a falu csaknem kétharmada a FIDESZ-re
adta voksát, ha jól emlékszem! Joggal várhatjuk el, hogy a
politika a mi mindennapi életünket szolgálja! Ha nem, jogunkban áll megkövetelni!
Szeretném remélni, hogy Sztancs János polgármesterként, csapatával, talál olyan kiutat az adósságcsapdából,
ami a falu érdekében áll, úgy, hogy nem megy bele szükségmegoldásokba! Ismerünk ugyanis olyan csapdát egy
nagyvállalkozó telekspekuláns személyében, aki kezdetektôl igyekszik a honvédségi bázist megszerezni (természetesen mélyen árán alul!). Lehet, most ismét feltûnt a láthatáron, a megmentô szerepében tetszelegve! Ezt annak idején Matusekné Dimov Éva polgármester asszony visszautasította a kutyaszorító dacára is. Nem lenne jó a dolgokat
elölrôl kezdeni, de legalább is mi valamennyien: felsôpakonyi lakosok, szeretnénk tisztán látni, tájékoztatva lenni,
ha kell és tudunk segíteni, a jelenünket és jövônket érintô
eseményekben részt venni! Október 3-a már régen volt:
látni-hallani szeretnénk az új elképzeléseket a mihamarabbi közmeghallgatáson!
Az Agorától is elvárjuk, hogy az Önkormányzat mindenkori tevékenységérôl bennünket informáljon, képben
legyünk a saját életünket illetôen! Mint ahogy azt Önkormányzatunktól is elvárjuk, használja ki az Agora adta lehetôségeit a mi tájékoztatásunkra! Ne fordulhasson elô újra, hogy nem tudunk bennünket érintô eseményekrôl, döntésekrôl, visszásságokról! Legyen erre maga Sztancs János, az ember s a polgármester a garancia!
Durkó Éva/FJE
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Ki kicsoda, a pakonyi sportéletben
Beszélgetés Makker Lajossal, a 2 danos karate edzôvel
Hódít a karate Felsôpakonyon
Új rovatunkban – a labdarúgás mellett – olyan sportolókról és sportágakról szeretnék írni, akikrôl és amelyrôl
eddig elvétve olvashattak az olvasók az újságban. Büszkén
állíthatjuk ugyanis, hogy focistáink mellett még jeles sportolóink vannak, más sportágakban jeleskednek. Lehet, hogy
nem felsôpakonyi egyesületben sportolnak, de valamennyien felsôpakonyiak. Ez alkalommal a karatét szeretnénk bemutatni az olvasóknak. A Felsôpakonyi Kyokushin Karate
Club vezetôje és edzôje: Makker Lajos vezet be minket a
harcmûvészet rejtelmeibe.
Községünk lakossága gyorsan gyarapszik. Egyre
több az új lakó, de talán a régiek is kíváncsiak bemutatkozásukra. Hogyan került Felsôpakonyra a karate? Milyenek voltak a kezdô évek?
1999. május közepén kezdôdtek az elsô edzések a Felsôpakony Klub-könyvtár termében Prekker Julianna kezdeményezésére. Matusekné Dimov Éva hozzájárult, látva az
akkori majálisi bemutatót, amit a Gyáli Kyokushin Karate
SE, Kaszás István edzô és magam tartottunk. A kis teremben szinte az elsô tréning után olyan nagy volt az érdeklôdés, hogy hamarosan az általános iskola tornatermében tudtuk folytatni, amit Borosné Mariannak köszönhetôen, sikerült megoldani. (Az akkori igazgatónô bizalmatlanul kezelt
minket, az elôttünk próbálkozó hobbi karate edzôinek köszönhetôen, de rövid idôn belül bizalmába fogadott, látván
a feltörekvô karatékák számát és a versenyeken való aktív
szerepléseinket.) Azóta is jelen vagyunk a falu sportéletében.
Még 1999-ben sikeresen letettem elsô dan fokozatot és
ebben az évben vettünk részt elsô edzôtáborunkban is, ahol
Boros Eleonóra, Gulás Krisztina, Szilágyi Anikó voltak az
elsôk, akik sikeres vizsgát tettek felsôpakonyi klubunk színeiben. Ezt követôen, az 1999-ben megrendezésre kerülô
Mikulás kupán is részt vettünk, ahol már egy ezüstöt is szereztünk. A következô évben megszereztük az elsô aranyat.
Két éven belül volt olyan kupa, ahol a dobogó mindhárom
fokán felsôpakonyiak álltak.
Igen sikeres kezdet volt ez. Mi is az a karate? Mûvészet vagy sport?
A karatéról mindenkinek a verekedôs filmek, a japán
emberek, a villámgyors suhogó kéz és természetesen a fekete öv jut az eszébe. A karate nem errôl szól. A karate egy
életforma. Nem csak a küzdelemrôl, erôrôl, állóképességrôl
szól, hanem a hierarchiáról, a tiszteletrôl. Ezeket is tanulják
a karatékák, ahogy én is a mesteremtôl.
Ha engem rá akarnál venni, hogy én is karatézzak,
mit mondanál errôl a sportról? Miért ûzzem? Azonkívül, hogy sportolni egészséges, mi mindent tudna nyújtani nekem ez a sportág?
A küzdôsport gyakorlása közben a mozdulatok koordinálttá, csiszolttá válnak, és fokozatosan képesek lesznek a
magasabb intenzitású, nehezebben végrehajtható, vagy
több komponensbôl álló mozdulatok vagy mozgássorok
végrehajtására. A gyerekek fegyelmet, összpontosítást, önuralmat tanulnak. Egyszerûen megszokják a koncentrációt.
E mellé társul a jó kondíció és természetesen az egészség.
A diszlexiás és diszgráfiás gyerekeken is tud segíteni a ka-
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rate úgy, hogy a mozgás révén kifejlôdnek azok az idegközpontok, amelyek csecsemôkorban nem tudtak kialakulni valamelyik fejlôdési szakasz kimaradása miatt. Ez már
egy bizonyított tény.
Különbözô ágazatai vannak ennek a sportágnak?
Igen, a küzdôsportnak sok ága van, jelenleg több mint
hatszáz féle. Ezeket lehetne csoportosítani, de mindegyiknek megvan a maga sajátos stílusa. A mi karaténk a kyokushin karate, ami a legerôsebb karate. Hogy miért? Mert
ez az egyetlen karate, ahol száz ellenfeles kumite küzdelem
a végsô megpróbáltatás, amit már többen is teljesítettek a
kyokushin harcosok közül. A versenyrendszere pedig, hogy
csupasz kézzel és lábbal, teljes erôvel bevitt technikákkal
kell az ellenfelet legyôzni. Természetesen a gyerekek csak
védô felszerelésekben küzdhetnek, szigorúbb szabályok
között. A nagyobbak és a felnôttek már csak egy szuszpenzorban (ágyékvédô), a nôk mellvédôben küzdenek.
Jómagad hogyan szerettél bele a sportágba, mióta
ûzöd ezt a sportot, és meddig jutottál el, milyen sikerekben volt részed?
Én 1984-ben ismertem meg a kyokushint. Az általános
iskolában egyik évfolyamtársam mesélt a teljes délutánját
kitöltô karate edzéseirôl, akkor kaptam kedvet hozzá és azóta edzek. Nyertem több magyar és országos versenyt,
nemzetközi versenyt 2002-ben, de magaménak tudhatok
egy Legharcosabb Díjat is 1999-bôl.
Családos ember lévén, hogyan osztod be az idôd?
Munka mellett vagy karate oktató?
A karate nekem, ahogy az elején is mondtam, nem csak
sport, hanem életforma. Az életem részévé vált. Ahogy a
családom is. Nem tudnám elképzelni magamat egyik nélkül
sem. Régebben, a kevesebb munkám mellett Ócsán, Alsónémedin és Kôbányán is edzôsködtem, de már csak a családomnak és az itteni karatékáknak szentelem a tudásom.
Tehát, itt Felsôpakonyon is van karate oktatás. Kik
járnak ide? Mindenki látogathatja?
Az edzésekre bárki jöhet kortól, nemtôl, súlytól függetlenül, nem csak Pakonyról, már Gyálról és Budapestrôl is
járnak hozzánk. A legfiatalabb három és fél éves, a legidôsebb elmúlt ötven is. Nem számít a kor, sohasem késô elkezdeni, de ettôl függetlenül, egy hivatalos sportorvosit
mindenkivel megcsináltatunk.
Mikor mondható el valakirôl, hogy karatés?
Aki már elkezdte az edzéseket, azokat karatékáknak hívjuk, de természetesen csak akkor válik igazi harcossá, ha
már a megfelelô erô mellett képes lesz a saját önkontrollját
irányítani. Kitartással ez elôbb vagy utóbb mindenkinek sikerül.
Bár férfias harcmûvészetrôl van szó, szép számmal
karatéznak a nôk is.
Igen, ez nem csak fiúknak való sport. Mint tudjuk, a lányok törékenyebbek, ám akik már hosszabb ideje karatéznak, azokra nem lehet ezt mondani. Azt inkább, hogy igazi
amazonok.
Járnak versenyekre? Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek?
A tizenegy év alatt nem is tudnám megszámolni, mennyi
kupát vagy helyezést értünk el. Sokat, de csak a legkiemelkedôbbet emelném ki. Nemzetközi versenyeken kupákat is
szereztünk, többek között Ausztriában, Szlovákiában, de
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vannak balkáni kupáink. Volt olyan is, amikor a dobogó
mindhárom fokán felsôpakonyi állt.
Van kedvenc tanítványa?
Igen, vannak kedvenceim. Sokan vannak, de valahogy
inkább most a kicsiket emelném ki. ôk az igazi kedvenceim, nagyon aranyosak, nagyon szeretem a gyerekeket. Úgy
érzem, nagy kihívás nekem a kicsik figyelmének lekötése.
Állítom,
nem könnyû
feladat, fôleg, ha sokan
vannak.
A versenysport
mellett tanít. Tanít,
mert ismereteit át
akarja adni.
Van ezen kívül is valami plusz
motivációja? Melyek a további céljai?
A célom, minél több fekete öves tanítványt kinevelni és
minél több emberrel megszerettetni a karatét. További céljaim között szerepel versenyezni seniorban, hogy megmutassuk, mindenre képesek vagyunk, ha nagyon akarjuk.
Természetes elérni a három dan fokozatot.
Milyen hazánk karatéja nemzetközi megítélésben? A
Magyar Karate Szövetség bizakodó, hogy a sportág felkerülhet az olimpia mûsorára.
Nemzetközi viszonylatban jó a karaténk. Vannak VB helyezettjeink, elismert sportolóink. A mi szervezetünkben is
Surán Judit, aki az edzôtársam is volt pár évvel ezelôtt,
többszörös EB gyôzelem után lett Világbajnok. Ha felkerülne az olimpia programjába (a jelenlegi semmihez ké-

pest), több támogatáshoz a jutna a sport. Nagyobb lehetôségekkel lehetne eljuttatni ezt a sportágat az emberekhez.
Várjuk tehát a sportág elôrehaladását segítô kedvezôbb lépéseket a sportdiplomáciában. Reméljük az Agorában is karatés sikerekrôl számolhatunk be legközelebb. Kívánunk ehhez sok erôt, kitartást, és minden más
jót, amire egy karatésnak szüksége lehet.
Lejegyezte: Kun Attila

ÚJÉVI GONDOLATOK
Sportnyelven szólva ….2010… és a 11.-es…
A mögöttünk hagyott 2010-es szezon döntô változást
hozott. A tavaszi és ôszi fordulóban gyôztes csapat a hazai pályán, kivívta az indulás jogát a nemzetközi szereplésre. Nem volt könnyû dolguk. A göröngyös hazai pályaviszonyok nem könnyítették meg a helyzetüket. A
lelátókat sem úgy alakították ki, hogy minden irányból
jól lehessen látni a pályát. Pedig mindennél fontosabb a
személyes tapasztalat. Látni, hogy mikor, mi történik a
játéktéren./ Ha a saját szemünkkel nem tudunk meggyôzôdni a történtekrôl, akkor marad a közvetett információ, a kamerák sokszor torzító optikái, a színszûrôk
szándékos célú használata és a riporterek részrehajló
kommentárjai./ Ráadásul a vesztes csapat támogatóinak
petárdái, füstbombái is akadályozták a tisztánlátást. Az
idény végére aztán kialakult a végleges sorrend a tabellán. Két csapat a kiesés sorsára jutott, míg a feljutó két
csapat újoncként lépett a helyükre. Most, hogy a nemzetközi megmérettetés következik, az eddigi mezszíneket felejtsük el! Drukkoljunk a nemzeti színekben indulóknak! Mostantól, a nemzetközi pályákon, összeszokott
játékosokkal kell megküzdeni. ôk a pénzes támogatókból sem szenvednek hiányt.
Ilyen körülmények mellett jutottunk el a ..11-eshez.
Ez egy nagy lehetôség! Vajon tudunk-e élni vele? Ez tôlünk is függ! Egy csapat, ha nem a gáncsoskodást hanem a támogatásunkat élvezi, csodákra is képes. És
most erre van szükség! Egyszer már volt aranycsapat
ebben a Hazában… A 11-est kihasználni létkérdés, de
hogyan is kellene értékesíteni? Erôbôl,rafináltan vagy
hidegvérrel? Ez attól függ, hogy ki áll velünk szemben a
kapuban. Egy biztos, nem szabad remegô lábbal, kishitûen vagy bizonytalanul nekifutni ennek a feladatnak!
Mindenkor és mindenhol határozottan kell cselekedni!
Nagypályán és kispályán egyaránt. A kispálya a helyi
közösségeknek ugyanolyan fontos mint az országos
nagypályák. Nekünk nem egymás ellen,hanem egymásért és közös dolgainkért kell küzdeni!
Kívánok mindenkinek aktív munkát és sikeres, boldog új évet !
Ecsôdi János szerk.
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