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BEMUTATKOZÁS
Tisztelettel köszöntöm
a
felsôpakonyi lakosokat, az Agora Olvasóit.
Engedjék
meg, hogy a
lap hasábjain
mutatkozzam be
Önöknek.
Dr. Kökény Katalinnak hívnak, 2011. szeptember 1-jétôl látom el Felsôpakony
Község Polgármesteri Hivatalának
jegyzôi feladatait.
Elôször is köszönettel tartozom a
képviselô-testületnek, hogy bizalmat
szavaztak nekem, minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a lakosság,
azaz a köz érdekeit szem elôtt tartva
végezzem munkámat.
Kecskeméten születtem, azonban
egy kétezer lélekszámos településen
Szentkirályon nôttem fel, a családom
jelenleg is ott él. A kecskeméti Bolyai
János Gimnáziumban érettségiztem,
majd a Budapesi Corvinus Egyetem
Államigazgatási (jelenleg Közigazgatástudományi) Karán, igazgatásszervezô szakon folytattam tanulmányaimat. A fôiskola elvégzése után a közigazgatásban kerestem munkát, és természetesnek tûnt továbbtanulni is. Idén
februárban diplomáztam az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, jogász
szakon. A jogi egyetemmel párhuzamosan helyezkedtem el a fôvárosban,
2006 októberében neveztek ki köztisztviselônek a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. Az adóhivatalon belül ellenôrzési szakterületen dolgoztam, jogi ügyintézôként.
Jelenleg Dabason élek a párommal,
aki Inárcs község jegyzôje. Vidéki emberként mindig is célom volt kikerülni
a fôváros berkeibôl, így ez is hozzájárult ahhoz, hogy az egyetem elvégzése
után tudatosan kerestem a környékbeli
lehetôségeket. Így találtam meg a
felsôpakonyi jegyzôi álláshirdetést is,
amelyet sikeresen megpályáztam.
Az adóhivatalnál eltöltött éveim alatt
megszerzett tapasztalataimat szeretném
a jegyzôi munkám során hasznosítani,
továbbfejleszteni és a munkatársaknak
továbbadni.
A jegyzôi feladatok ellátása új kihívást és a szakmai célok megvalósítását
jelentik számomra. A „közszolgálat”
kifejezés önmagában is mutatja a lé-

nyeget. A közösség, az emberek szolgálatát jelenti a megszerzett tudással. A
közszolgálat nem foglalkozás csupán,
hanem hivatás is egyben.
A hivatal mûködésében a legfôbb kiindulópont a jegyzô szakmai és emberi
felkészültsége, mely meghatározza az
egész szervezet szakmai kvalitását. A
jegyzôi pozíció egy olyan munkakör,
amely kizárólag emberi tisztesség és
szakmai felkészültség alapján vállalható. A jegyzô a „törvényesség ôre” a
képviselô-testület mûködésével kapcsolatosan is. Fontosnak tekintem,
hogy a képviselôk megfelelô jogszabályi tájékoztatást kapjanak egyes döntéseiket megelôzôen. A képviselôk csak
abban az esetben tudnak felelôsen szavazni a testület elé kerülô kérdésekben,
ha tisztában vannak lehetôségeikkel és
a törvények, jogszabályok által meghatározott korlátokkal.
Fokozott figyelmet kívánok fordítani
a törvényesség követelményének megtartására, amely a közigazgatási hatósági tevékenység egyik legfontosabb
tényezôje. A döntéseknek megalapozottaknak, a hatályos jogszabályoknak
megfelelônek kell lenniük.
Ahhoz azonban, hogy a hivatal irányításával, a munka megszervezésével
kapcsolatos elképzeléseimet pontosan
meghatározzam, az elsô és legfontosabb, hogy megismerjem a munkatársakat is. Tisztában kell lennem az általuk ellátott munkakörökkel, képességeikkel és terheltségükkel. Ezért jegyzôi
munkámat azzal kezdem, hogy mindenkivel külön-külön, egy személyes
elbeszélgetés során feltérképezem a
kollegákat. A munkakapcsolat alapja
pedig a kölcsönös tisztelet kell hogy legyen.
Nekünk, köztisztviselôknek mindenkor arra kell törekednünk, hogy a lehetô legmagasabb szakmai színvonalon
és készségesen intézzük az ügyeket,
miként azt a közszolgálati hivatás megkívánja, mindenkor a köz érdekét szem
elôtt tartva. Tisztában vagyok azzal,
hogy a képviselô-testület és a lakosság
velem szemben tanúsított elégedettségét csak elhatározott és kitartó munkával lehet kivívni.
Fontosnak tartom és nagy hangsúlyt
fektetek az önkormányzat szolgáltató
szerepének erôsítésére, ezért – az eddigi gyakorlatnak megfelelôen – én is hetente egyszer fogadóórát tartok, amelynek keretében igyekszem a lakosok
rendelkezésére állni, és minden szükséges segítséget és tájékoztatást megadni.
dr. Kökény Katalin jegyzô

Kivonat a
2011. augusztus 29-én,
18.00 órakor megtartott
képviselô-testületi
ülésrôl:
❖ Felsôpakony község önkormányzatának képviselô-testülete
2011. 07. 25-én hozott határozatának megfelelôen ügyvezetôi pályázatot hirdetett a KÖVÜZ
Nonprofit Kft. vonatkozásában.
Az állás meghirdetésre került településünk honlapján és egy napilapban is. A beérkezett pályázatok
elbírálása augusztus 29-én történt
meg, a képviselô-testület döntése
alapján Czinege István került
megválasztásra a gazdasági társaság ügyvezetôjének.
❖ Az államháztartásról szóló,
többször módosított 1992. évi
XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése értelmében „a polgármester a
helyi önkormányzat gazdálkodásának elsô félévi helyzetérôl szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselô-testületet”. Ezen törvényi kötelezettségnek eleget téve, a 2011.
évi költségvetés I. félévi adatainak
tárgyalása megtörtént. Az önkormányzat gazdálkodását az elôzô
idôszakban túlvállalt kötelezettségek határozzák meg, pénzügyi nehézségeink erre vezethetôk vissza.
A hitelezôink felé történô fizetési
kötelezettségeinket csak részletekben tudjuk teljesíteni. A képviselôtestület 2011. I. félévi költségvetési beszámolót és mellékleteit annak
áttanulmányozása
után,
197.742 e Ft szakfeladaton elszámolt bevétellel és 192.482 e Ft
szakfeladaton elszámolt kiadással
hagyta jóvá.
❖ Képviselô-testületünk úgy
döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévô építési telkek hatékonyabb értékesítése érdekében
bruttó 9.000 Ft/m2 –es árat határoz
meg. A kedvezményes ár 2011.
szeptember 1-tôl 2011. november
1-ig érvényes.
❖ Felsôpakony község önkormányzatának képviselô-testülete
úgy döntött, hogy a település tulajdonában lévô belterületi 903/2
hrsz-ú (2436 m2 alapterületû) és a
904 hrsz-ú (1509 m2 alapterületû)
Gksz besorolású ingatlanokat értékesíteni kívánja. Az ingatlanok eladási ára bruttó 4.000 Ft/m2.
Horváth Gergely alpolgármester
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Zárójelentés tüdôszûrésrôl
Mint arról minden helyi lakos értesült az Ernyôfényképszûrô Szolgálat az idei évben is megszervezte a tüdôszûrést Felsôpakonyon.
A szûrésrôl készült zárójelentés szerint településünkön
1041 fô jelent meg a vizsgálaton. Az elmúlt évekkel ellentétben, az idén az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Vezetôje nem rendelte el kötelezô jelleggel a
tüdôszûrést a 30 feletti személyeknek. Ennek ellenére örvendetes eredménnyel zárult a szûrés, mert a tavalyi 960
személlyel szemben az idén 1040 fô vette igénybe az ingyenes egészségügyi szolgáltatást.
Aki valamilyen oknál fogva nem tudott eljönni a
tüdôszûrésre, saját érdekében – térítés ellenében - pótolhatja azt a Tüdôgondozóban.
A szûrôvizsgálat zökkenômentes lebonyolításáért ezúton is köszönetet mondunk Füzi Annamáriának és segítôinek: Suszter Nikolettnek, Suszter Andreának és Szalai
Nikolettnek, akik igyekeztek a sorban állástól mentesíteni
a vizsgálatra érkezôket. Köszönjük a CSAT-VILL BT –nek
a gépek bekötését, Heim Antalnak és munkatársainak munkáját, valamint a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
munkatársainak, hogy biztosították a vizsgálat helyszínét.
Reméljük, jövôre is élhetünk majd ezzel a lehetôséggel, mely lehetôvé teszi, hogy ez a súlyos betegség idejében felismerhetô legyen. Saját érdekünk, hogy éljünk vele.
Jó egészséget kívánok minden Kedves Olvasónak!
Kronvalter Emilia

.A.S.A. tájékoztató
- Lomtalanítás
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Felsôpakonyban az ôszi lomtalanítást
2011. október 13-14-én végezzük el, az
alábbi utcalista szerint.
Kérjük, a lomokat a megadott napon
reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az
utcán.
LOMTALANÍTÁSRA kihelyezhetô
hulladék: kizárólag a háztartásokban felgyülemlett nagy darabos lomhulladék (bútorok, mûanyag kerti bútorok, játékok,
edények stb.)
A lomtalanítás során nem szállíthatunk
el: kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort,
elemeket, elektromos készülékeket), nagy
darabos vashulladékot, teljes üvegezett
ablaktáblákat (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagy darab
faágat, kerti zöld hulladékot.
Kérdés esetén, kérjük, forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz! Köszönjük együttmûködésüket!
Felsôpakony 2011. szeptember

MÁV Hír ek:
2011.09.01-tôl a MÁV -Start Zrt. a felsôpakonyi pénztár
nyitvatartási idejét, az elmúlt hónapok vásárlási szokásait
figyelembe véve az alábbiak szerint módosította: munkanapokon 05.30-10.30 -ig, minden hónap 3. napjától - 8. napjáig munkanapokon délután 14.00-18.00-ig tart nyitva.
Diákbérlet vásárlására csak az iskola és a lakhely között
van lehetôség. A vásárlásnál a diákigazolvány bemutatása
szükséges. Iskolát váltók, újonnan beiratkozottak ideiglenes
igazolvánnyal és a hozzátartozó törzslappal, vagy a felvételt
és beiratkozást igazoló dokumentummal válthatnak diákbérletet, az igazolvány elkészüléséig.
Aki jogtalanul vagy hamis igazolvánnyal veszi igénybe a
tanulók utazási kedvezményét, az 6.000 Ft pótdíj fizetésére
kötelezett. Ha a hamisítás rendôrségi feljelentést is von maga után, további 6.000 Ft fizetendô. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a tanítás megkezdésével, a megnövekedett
utasforgalom miatt, fôleg a hónap elején, utazásaik tervezésénél a megnövekedett kiszolgálási idôt vegyék figyelembe.
A pénztárhoz a megszokottól 5-10 perccel elôbb szíveskedjenek kiérkezni. A pénztár nyitva tartása alatt, a tanévkezdés
és a bliccelôk megnövekedése miatt, fokozott rendôri és
jegyellenôrzési kampány indul az elôvárosi vonalakon.
Máv Start Zrt.
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7. ÓVODAI TÖKFESZTIVÁL
2011. október 8-án,
szombaton a felsôpakonyi
Mesevár óvoda udvarán.
Szeretettel meghívjuk községünk lakosságát óvodánkba, ahol mindenki eltölthet egy TÖKéletes napot, és színes
programokon vehet részt.
A TÖK köré épülô programok segítségével megismerkedhetnek a hagyományokkal, megcsodálhatják a TÖKbôl és más ôszi termésekbôl készült figurákat, és megkóstolhatják a
belôle készített ételeket, italokat.

Várható programjaink:
De. 11 órától - 15 óráig
❑ Különbözô kézmûves foglalkozások a sátrakban
❑ Töklámpások, zöldségfigurák barkácsolása
❑ A kukorica részeibôl különféle állat és emberfigurák készítése
❑ Bôrrel való kézmûveskedés
❑ Körmöcskézés, szövés – fonás, similabda készítés
❑ Falovacska, különféle babakészítés (csutka, bot,
stb.)
❑ Szélharang, madárijesztô, patchwork tök. Ugye,
érdekel?
❑ Agyagfigura festés
❑ Arcfestés, fényképezés
❑ Tökkarcolás nagyobbaknak, amit késôbb lámpásnak használhatsz

Du. 15 órától
❑ Töktombola húzás és eredményhirdetések folyamatosan
❑ Napvirág zenekar bemutatkozása
(15.40-kor)
❑ Nefelejcs bábszínház elôadása
(16.30-kor)
❑ Játékos táncházvezetés a felvonulás elôtt
❑ Felsôpakonyi gyerekek fellépése
Este kb. 17.30-kor
❑ Sötétedéskor töklámpás-felvonulás az Ócsai fiúk
fúvós zenekar vezetésével
Az érdeklôdôket egész nap várják:
❑ Népi játszótér (ügyességi és mozgásos játékok)
❑ Tökmagvarázsoló verseny
❑ Az óvoda emeleti részén szélcsengô kiállítás,
lent pedig vasúti terepasztal
❑ Tökbôl készült ételek, italok kóstolása
❑ Tökbazár zsákbamacskával
❑ A gyerekek lovas kocsin utazhatnak
A TÖKéletlenkedések, a rendbontás, a balesetek
megelôzése érdekében kérjük, hogy a rendezvényen
TÖKéletes felügyeletet biztosítsanak gyermekeik számára!
Szeretettel várjuk a család minden tagját, töltsenek
velünk egy tökéletes napot, mi cserébe tökéletes szórakozást igyekszünk nyújtani!
Az óvoda apraja-nagyja

Nyári élet az oviban
Az óvoda minden idôben a
játékok, a lehetôségek tárháza, de nyáron talán még felszabadultabbak voltak a gyermekek. Megismerhettek más
csoportba járó kis társakat,
óvó néniket, barátságot köthettek olyanokkal, akikkel
esetleg év közben nem is találkoztak.
Az idôjárás ugyan nem volt
mindig kegyes hozzánk, mégis számtalan elfoglaltságunk
akadt.
Gondoztuk a kiskertet, melyeknek gyümölcsét, többségében inkább zöldségét magunk is élvezhettük. Az ovisok szívesen gyomláltak, locsoltak, s nagy izgalommal várták, mikor kandikál ki egyegy újabb piros paradicsom a levelek közül.
Számos új (mozgatható) udvari játékot sikerült vásárolnunk ebben az évben, ezek közül talán a legnépszerûbb a
minigolfpálya lett, melyet legalább olyan nagy élvezettel

állítottak össze, mint amilyennel a labdát ütögették.
Amikor pedig az idôjárás engedte, kihasználtuk a medence adta lehetôségeket is. A
kicsik nagy élvezettel hûsöltek, pancsoltak vagy éppen
napoztak a fûben.
Külön köszönettel tartozunk Daróczi Andrásnak, aki
a nevelési év elejére felújította az Alladin-mászóvárat.
A gyermekkacajjal teli
nyár ugyan hamar elszaladt,
de ismét kedves emlékekkel
indulunk el egy újabb, izgalmas év felé.
Ancsa óvó néni

Újszülött:
Gajdos Gréta Izabella 2011.08.17
2011. szeptember Felsôpakony
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Becsengettek a Herman Ottó Általános Iskolába
Mindenekelôtt Matizs Zsolt Igazgató Úr szavait
szeretném tolmácsolni iskolai életünk elsô hónapjában. Érdemes figyelmesen elolvasni, hiszen sok
fontos információt tartalmaz.
„Szeptember 1-én újra becsöngettek elkezdôdött a 2011/2012. tanév.
Iskolánkban 13 osztályban (köztük 1 iskolaotthonos osztályban), 3 napközis csoporttal 254
tanuló kezdte meg a tanulmányokat. Az új tanévben 35 tanulót köszönthettünk a 2 elsô osztályban, s
szintén 2 osztályban kezdték el a tanulmányokat második osztályosaink is (az elmúlt tanév végi bontásnak köszönhetôen).
Szûkös anyagi lehetôségeink ellenére több tantermünk
megszépült, megújult nyáron, amelyért köszönettel tartozunk tanulóink szüleinek, külsô támogatóknak és önkormányzatunknak. Így megszépült tanteremben kezdheti el a
tanulást az alsó tagozaton az 1.a és a 2.a osztály, felsôseink
pedig a 6-os, 7-es és 8-as tanteremben. Folytatódott a lámpatestek cseréje, ezúttal az emeleti folyosón.
A tantermekben végzett munkálatokért külön köszönetet
mondunk Tamás Péter és Fazekas Ferenc szülôknek a 2.a
osztálytermének felújítása során elvégzett beruházási és
szervezési feladatokért, valamint az osztály szülôi munkaközössége több tagjának, akik munkájukkal segítették a
tanterem megszépítését; Fábián Gábor szülônek a 7-es tanterem, Kollár Istvánnak az 1.a tantermének, Molnár Zsoltnak és munkatársainak a 8-as tanterem, Bencze Zoltánné
szülônek és Szigeti Márta tanárnônek a 6-os tanterem
megszépítéséért, Papp Zoltánnak a lámpatestek cseréjéért.
Az Egyenlô Esélyt Közalapítvány révén új digitális táblát kapott az alsó tagozat, melyet a 4. osztály tantermében
szereltünk föl.
Nyáron fontos, a közoktatást érintô törvényváltozások
léptek életbe. Ezek közül a legfontosabb, az igazolatlan
órák kezelésével függ össze!
● A jövôben a nevelôtestület osztályozóvizsga letételét
megtagadhatja, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak
száma meghaladja a 20 tanítási órát.
● Az Országgyûlés a 101/2010. (X. 21.) OGY határozatával június 4-ét a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. Az emléknap célja, hogy erôsítse a magyarországi és a határon kívül élô magyar gyermekek közötti
kapcsolatokat, lehetôvé tegye közös történelmünk, valamint a Kárpát-medence évezredes múltjának, kultúrájának
alaposabb megismerését, amelyrôl a közoktatási intézményekben, óvodákban, iskolákban méltóképpen kell megemlékezni.
Most pedig essen néhány szó az elôttünk álló tanévrôl!
E tanévben bekapcsolódunk az országos iskolatej programba, amellyel kapcsolatban a szükséges megállapodások aláírásra kerültek.
E program keretében minden tanulónk hetente 3 alkalommal 2 dl tejet, hetente 2 alkalommal pedig 2 dl kakaót
kap, díjmentesen.
Továbbra is részt veszünk az iskolagyümölcs programban.
A tanév során érdekes programnak ígérkezik a 3., 4., és
5. osztályok részére szervezendô tájbejárási sorozat,
amely során eljutnak tanulóink többek között a Sas-hegyi
Természetvédelmi Területre, a Szemlô-hegyi-barlangba és
Felsôpakony 2011. szeptember

más szép helyszínekre. A tájbejárás a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság révén valósul meg, mely
minden érintett osztály számára ingyenes.
A heti 7 sportszakkör mellett, új lehetôségként
néhány év kihagyás után újra indul kézilabda
szakkör, Elek Mátyás ferencvárosi kézilabdázó
vezetésével. További szakkörökre hagyományoknak megfelelôen jelentkezési lapon lehet.
Programokról, szakkörökrôl iskolánk hivatalos
honlapján (http://iskola.felsopakony.hu), valamint
plakátokon nyílik lehetôség tájékozódásra.
Osztályfônökök:
· 1.a – Egresi Magdolna
· 1.b – Matiszné Gomba Zsuzsanna
· 2.a – Bácsiné Mile Krisztina
· 2.b – Kajdácsi Éva
· 3.a – Pálné Mórucz Erika és Kiszl Ivett
· 3.b – Rutterschmidné Balázs Mária
· 4.osztály – Pôcze Norbertné
· 5.osztály – Gavallér Lászlóné
· 6.a – Riegel Ágnes
· 6.b – Princzné Szilágyi Ilona
· 7.osztály – Kocsisné Matusek Diána
· 8.a – Wareczki Sándorné
· 8.b – Pataki Rozália
Napközi:
· I. csoport : Bizony Szilvia
· II. csoport: Tóthné Nagy Rita
· III. csoport: Papp Norbert
A gyermekvédelmi feladatokat továbbra is Magdi néni
és Nagyné Pál Tünde néni látja el.
Nyáron tantestületünk összetételében is történtek változások. A három napközis csoportunk élén, új pedagógusokat köszöntünk (Bizony Szilviát, Tóthné Nagy Ritát és
Papp Norbertet), s változás, hogy e tanévben nem tudta
vállalni a rajztanítást Szigeti Márta tanárnô, így rajztanárként Simon Tímeát köszöntöm, aki az Ócsai Bolyai János
Gimnáziumi feladatai mellett fogja ellátni iskolánkban a
rajztanítást. ”
Szeptember elsejétôl ismét a tanulásé lett a fôszerep, ám
tanáraink, tanítóink igyekeznek ezt számos programmal
színesíteni.
Az ôsz folyamán biztosan lesz 3 D-s mozi kicsiknek és
nagyoknak egyaránt.
Októberben programok sokasága várja a tanulókat. Alsó
és felsô tagozatosoknak futóversenyt rendezünk, lesz újra
Ötödikesek és Nyolcadikosok napja, Állatok világnapja,
és az ehhez kapcsolódó vetélkedôk . Ezekrôl az eseményekrôl bôvebben a késôbbiekben számolunk be.
Október hónapban várható a már megszokott hulladékgyûjtés is az iskola udvarán. Várjuk a szülôk és a diákok
segítségét, hogy minél több papír jöjjön össze! Elôre is köszönjük!
Mindenkinek sikeres, kiegyensúlyozott és nyugodt tanévet kívánunk!
Máténé Virág Rita
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Ha itt lettél volna…
… Kedves Olvasó, a tomboló augusztusi hôség ellenére
már tapasztalhattad volna az ôszi mozgalmas idôszak
elôszelét: zarándokút, Szent István király ünnepének eseményei. E helyütt mutatunk be néhány pillanatképet a nyári
katolikus hittantábor életébôl.

A 3 napos padovai élménytúrát követôen egy hónappal,
augusztus 14-én a gyáli testvérekkel szövetkezve ezúttal
egy belföldi, ám ismét gyönyörû zarándoklatra indult a csoport, amelynek soraiban három „elsô utas” testvért is köszönthettünk. (Reméljük, lelkesedésük további kirándulásokra is sarkallja ôket.) Az úticél ezúttal MátraverebélySzentkút kegyhelye volt, mégpedig a Szûzanya mennybemenetelének ünnepén, amelyet egész napos zavartalan napsütés aranyozott be. „Ez a gyönyörû ünnep mindig tartogat
kincseket érô gondolatokat minden keresztény és nemkeresztény ember számára. Ezért is van, hogy visszavágyódik,
aki már egyszer megtette ezt az utat, hiszen valami egészen
bizonyosan megérintette szívét-lelkét.” Köszönet ezekért a
gondolatokért és a beszámolóért Berencsiné Marika testvérünknek.
Szent István királyunk és az új kenyér megünneplésében
is részt vettünk augusztus 19-én a Petôfi téren; a templom
kórusa mûsorával színesítette a mûsort, Hefler Gábor plébános pedig megszentelte az „új kenyeret”. Ez utóbbit meg is
kóstolhattuk!
Az iskolai tanév kezdete a hitoktatás folytatását is jelenti
Teri nénivel. A pontos órarendet lapzártakor még nem ismerjük, de a következô számban tájékoztatást adunk róla.
2011. szeptember 18-án vasárnap lesz a Fájdalmas Anya

templombúcsú ünnepe. Az ünnepet a nagykátai zarándokcsoport felvonulása vezeti be, akik a Szabó Magda könyvtártól indulnak háromnegyed háromkor. A délután 3 órakor
kezdôdô ünnepi szentmisét Dr. Csáki Tibor, monori plébános mutatja be. Közremûködik a templom énekkara, Agócsné Polgár Aranka vezetésével. A szentmise után családias
együttlétre hívjuk kedves vendégeinket a templomkertbe!
A következô zarándoklatra október 2-án, vasárnap várjuk
szeretettel az érdeklôdôket, jelentkezôket. Tószegre, a Szent
Mihály-napi búcsúra szervezzük a kirándulást, a részvételi
díj 1600 Ft/fô.
Végezetül következzék a katolikus hittantáborról szóló
élménybeszámoló
Agócsné Polgár Aranka és Lakatosné Doka Enikô tollából: „Az idei katolikus hittantábor Mattyon került megren-

dezésre augusztus 8-13. között. Községünket 7 csemete képviselte, összesen 44 fô volt jelen a környezô településekrôl.
A nagy számú szülôi jelenlétnek köszönhetôen a tábori élet
hamar szervezetté és gördülékennyé vált. A hét programja
igen változatos volt. Hétfôn délutánra értünk a nagy területen elhelyezkedô Kormorán vendégházba. Az ismerkedés
igen elfoglalta a csapatot. Kedden a siklósi vár és a strandfürdô felfedezése jelentett igazi élményt. Szerdán lelki nap
keretében látogatott el hozzánk Gábor atya 4 hittanos leány
kíséretében, és misét is bemutatott. Aznap kézmûves foglalkozások is tarkították napunkat. Csütörtökön Harkányba
utaztunk. Megcsodáltuk
a
Dráva sebes vizét, majd a helyi
katolikus
templom gyönyörû
tûzzománc kiállítását
tekintettük meg,
és a fürdô pihentetô vizét élveztük. A péntek a Tenkes-hegyen és a máriagyûdi templom látogatásával telt. Meglepôen nagy tábortûz koronázta a napot. Itt a megtanult,
kedveltté vált dalok csendültek fel. Szombaton, a hét záróakkordjaként Pécsre látogattunk, ahol sorra látogattuk a
Dzsámit, a Dómot, a Bányász Múzeumot és a város néhány
további nevezetességét. E hét a jelenlévôk lelki épülését
szolgálta. Köszönjük Terike hitoktató áldozatos munkáját.
Jövôre is ott leszünk!”
Pethô Imre

2011. szeptember Felsôpakony
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VENI SANCTE 2011
A fenti cím azt jelenti: Jöjj Szentlélek!!! Egyben ez egy
ünnepség neve is, az ünnepélyes iskolai és templomi évnyitó. Miért kell ehhez a Szentlelket hívni?
Egy iskolai év szellemiekben akarja gazdagítani a diákokat. Ha például nem is hívô valaki, még akkor is elképzelhetô, hogy lélekben megkíván, megóhajt egy jó szellemiségû, jó lelkületû közösséget, ahol garantáltabb az
elômenetele, mint egy rossz hírû bandában. Egy rossz hírû
bandában csak erôszak, trágárság, közönségesség,
közepesség képzelhetô el oly módon, mintha az lenne mindennek a csúcsa. Nos ilyentôl mindenkit mentsen meg a jó
sorsa! - mondja a nem hívô ember is.
Egy-egy kornak, földrésznek sajátos szellemi iránya,
programja van. Ez nagyban függ az emberek környezetétôl, az adott korfejlôdési szakaszától, stb. Pl. A rómaiak
birodalmát és korszakát a fejlett jogi szemlélet jellemezte.
Az elmúlt század a világháborúk korszaka. Mondhatjuk,
hogy a harci szellem, az öldöklés jellemezte ezt a kort. A
mai korra mondhatjuk, hogy a technikai vívmányok, az
anyagelvûség, a gyakorlati materializmus korszaka. Az
emberek elfordulnak az eszményektôl, a közösségektôl,
csak az anyagiak megteremtésével foglalkoznak. A mûvelôdési házak is jórészt inkább a nyugdíjasokkal telnek
meg. Az aktív életkorban levôk kevesen, keveset ünnepelnek. Ez nem jó, nem helyes, ezen felül kell emelkedni. Ki
segít???
A Krisztus követô keresztény ember hisz abban, hogy
Istennek Lelke egy önálló személyes létezô. Ô valóban a
jó szellemiséget képviseli, és segíti az embereket közösségeiben. Bizonyára nemcsak a hívôket segíti, hanem minden teremtett embert, hogy megtalálja a legjobb életfeltételeket. Bárki, bármit tesz a közösségért, azt biztosan Isten
Lelke inspirálja. Jézus odaadását is a Lélekkel telítettsége
ösztönözte. Jézus elment, de megígérte a Szentlélek elküldését. Nekünk tehát várni és hívni kell, ahogy egyik ifjúsági énekünk mondja:
Vágyom hinni, bízni, élni Tebenned! Vágyom a forrásból inni és élni Teneked! Küldd el hát Lelkedet! Küldd el
Szentlelkedet! Á-á-á-men.
Miért nem ég bennem a tûz, mely Téged a halálba vitt
fel? Miért nem lobog, lángol a tûz, hisz Jézus, Te énértem
jöttél el. Csak vitt, egyre vitt Téged a Szeretet a Golgotára,
válladon a kereszttel, hogy elvedd minden bûnömet.
Miért nincsen bennem oly hit, mely egy szóval hegyeket
mozdít el? Miért nem vagyok teljesen a Tied, hisz Jézus,
Te énértem jöttél el! Ott állt, fent állt a hegyen a kereszt.
Megfeszítettek Téged, Szeretet, hogy elvegyed minden bûnömet.
Nézz le rám jó Uram, elôtted állok koldusan! Nem vagyok semmi sem, míg lángot nem csiholsz bennem. Csak
nézel, nézel rám a keresztrôl, üdvözítô vér folyik sebeidbôl. Mindent felemésztô lángod leheld rám! Küldd el
Szentlelkedet!
Csak nézted, nézted a hûtlen világot! Gyógyírt csak Te
adsz nékünk, Íme megváltónk. Mindent felemésztô Lángod leheld ránk. Küldd el Szentlelkedet! Vágyom hinni,
bízni, élni Tebenned! Vágyom forrásodból inni és élni Teneked. Küldd el Szentlelkedet!
Ezért van Veni Sancte, Szentlélek hívás!
Hefler Gábor plébános

Felsôpakony 2011. szeptember

MEGHÍVÓ

7 éves a r eformátus templom
2011. október 2. vasárnap
PROGRAM:
DÉLELÔTT:
DÉLELÔTT: 10 órakor
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET
Meghívott igehirdetô: KISS TAMÁS
református lelkipásztor
DÉLUTÁN: 15 órakor CSENDESNAP
Vetítettképes elôadás: Van-e a házasságnak
alternatívája (létjogosultsága)?
Elôadó: KOMJÁTHY KÁROLY
KÁROLY ,
a Bibliai Házassággondozó Szolgálat munkatársa.
s végül: SZERETETVENDÉGSÉG
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
a Presbitérium

Szeptember
Gyerünk, gyerekek, iskolába!
Kemény pad és fekete tábla
Ne legyen nekünk idegen!
Csak integessen a szabadság,
Vidám játék, hangos mulatság
Át a nagy ablaküvegen.
Mi üljünk csendben, üljünk rendben,
Legyünk nagyon szorgalmasak,
S Csodaország titokkapui
Hamar megnyílnak.

Gyerünk, gyerekek, iskolába!
Oda is, ahol nincsen tábla...
- iskola sok van ám nagyon. Ahol az Úr Jézus a mester,
S ahol az ôsz öreg se restell
Gyermekként ülni a padon.
Vár az Úr Jézus iskolája.
Tantárgy: hit, remény, szeretet.
Iratkozzál be. Add át néki
Gyorsan a szívedet.

Neves betûbirodalomban
Most biztosan nagy vigalom van.
Találni ott csodát sokat.
Komoly tanító bácsik, nénik,
- hogy kinek adják, nem is nézik, Osztogatják a kulcsokat.
Számország is tréfás egy ország,
Oda is bekukkanthatunk.
Ha figyelünk, miénk a kulcsa,
S lehet sok jó napunk.

De jó lesz mindig vele menni,
Mindent az ô kedvére tenni.
De könnyû lesz az életünk!
Ha nehéz is lesz majd a lecke,
ki gyáva még hogy megijedne:
Ott a Mester! Segít nekünk!
ô ad erôt és ô ad áldást,
Hiányunk nem lesz semmiben,
Csak rá figyeljünk, vele járjunk,
S kövessük ôt híven!
Túrmezei Erzsébet

agora-szept

9/19/11 12:22

Page 9

9

Szent István napja – Felsôpakonyon

Szent István napja, államalapításunk ünnepe a legrégibb,
és nyugodtan mondhatjuk: legfontosabb állami ünnepünk. Az
embernek és uralkodónak is kiváló királynak, az Egyház által
szentjei közé emelt I. (Szent) Istvánnak állít emléket, akinek
politikája, államszervezô munkája nélkül Európa sohasem
fogadta volna be ezt a keletrôl érkezô népet, amely a honfoglalástól a gyászos augsburgi vereségig kalandozásaival, rablóportyázásaival nem kívánatos szomszéddá vált minden
nyugati szomszédja számára. István kemény és következetes
politikájával átalakította a nemzetségi alapon szervezôdött
országát, a nyugati keresztény vallással stabilizált új királysággá. Ebben a munkájában segítséget kapott azoktól a kiemelkedô képességû támogatóitól, akik a bajor Gizellával
kötött házassága után udvarába jöttek. A mélyen vallásos király, aki mindenben igyekezett megfelelni Szent Ágoston által meghatározott keresztény uralkodó eszményének, kíméletlenül folytatta azt a harcot, amit még apja Géza fejedelem
kezdett el az ôshazából hozott régi vallás, a táltoshit ellen. A
kelet és nyugat határterületén fekvô új országban a keresztény vallásnak már voltak hívei, hiszen a bizánci, keleti keresztény egyház is folytatott itt térítô tevékenységet, de István felismerve országának valós érdekét, Róma felé orientálódott. Ennek eredményeképpen küldött II. Szilveszter pápa
koronát a számára, ezáltal mintegy jelképesen befogadva ôt a
keresztény királyok sorába. Ennek az ünnepnek a megítélése,
megtartásának módja természetesen mindig is függött az ország hatalmi berendezkedésétôl, és az éppen uralkodó ideológiától. A múlt különbözô idôszakaiban, hol az Új kenyér
ünnepeként, hol az Alkotmány ünnepeként funkcionált, meg-

fosztva vallásos tartalmától. Ma újra eredeti formájában ünnepeljük Szent István napjaként, államalapításunk emlékére.
Itt Felsôpakonyon a hivatalos ünnepi megemlékezésre augusztus 19-én délután 6 órai kezdettel került sor, a Petôfi téren. Bensôséges kis ünnepség volt, amelyen a szervezôket és
a mûsorban fellépôket is beleszámítva alig valamivel többen,
mint ötvenen vettünk részt. Az idô szép volt, az idôpont is jól
volt megválasztva, és a kis mûsor az alkalomhoz illett, hála a
közremûködôknek, méltó volt az ünnephez. Hallhattuk a római katolikus templom kórusának énekét, dalolt a Darumadár Nyugdíjas Klub énekkara, a zeneiskolások citerazenekara
népdalokat adott elô, Varga Zsófi szépen szavalta Kányádi
Sándornak a „nagyanyó kenyér”-rôl szóló versét, Agócs Zoltán István királyunk intelmeibôl idézett. Ünnepi beszédet
Horváth Gergely alpolgármester mondott. Szépen felépített
beszédében, amely történelmi visszatekintés is volt, méltatta
Szent István munkásságát, kiemelve annak jelenünkre és
jövônkre érvényes tanulságait. Az új kenyeret Hefler Gábor
plébános atya szentelte meg. A kenyérszentelés után az Atya
kérésére, Sztancs János polgármester köszöntötte az egybegyûlteket és megszegte az új kenyeret. Az ünnepséget a közösen elénekelt Szózat zárta. Mint írtam, bensôséges ünnepség volt. Alig több, mint ötven ember, egy közel háromezerháromszáz fôs településen a legnagyobb nemzeti ünnepen.
Persze a többi ünnep, (vagy nem népünnepély jellegû rendezvény) esetében is ez a helyzet. Negyven-ötven ismert arc,
többnyire mindig ugyanazok. Talán lehetne másképp is, meg
kellene próbálni!
Varga Imre Lajos

Képzômûvész kör kiállítása!

Szeretettel várunk
minden felsôpakonyi szépkorút
az Idôsek Világnapja alkalmából
szeptember 30-án 15 órakor
a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében
tartandó ünnepségre!

A Felsôpakonyi Képzômûvész Kör
csoportos kiállításon mutatkozik be
Pilisvörösváron.
A kiállítás megnyitó október 7-én
18 órakor lesz a
pilisvörösvári galériában.
Várunk minden kedves látogatót!

Felsôpakonyi Önkormányzat
és a Vöröskereszt
helyi szervezete
2011. szeptember Felsôpakony
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Kaland a könyvtárban

Felsôpakony Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
az 1956-os
Forradalom és
Szabadságharc
55. évfordulója
alkalmából
rendezendô
megemlékezésre

Micimackó történeteivel és hozzá kapcsolódó játékokkal vártuk a
gyerekeket aug. 22-tôl
26-ig délelôttönként a
könyvtárban.
A többségében óvodásokkal megvalósított
programot a jelentkezôk
életkorához igazítottuk.
Megismerkedtünk Micimackóval és barátaival
a felolvasott részletek
segítségével. A játszótéren a gyerekek megkeresték Füles elveszített farkát, kincset gyûjtöttek, és sorversenyben mérték össze ügyességüket. A könyvtár olvasótermében Micimackós képeket rajzoltak, színeztek, raktak össze, üdvözlôkártyát, hûtômágnest készítettek.
A délelôttöket filmvetítéssel - Milne regényének különbözô feldolgozásainak megtekintésével – fejeztük be.
Minden résztvevô hazavihette az elkészített „kincseket”,
és ajándékként egy kis könyvvé fûzött történetet a regénybôl.
A 14 gyermek nevében is köszönöm a kézmûves foglalkozásokhoz nyújtott aprólékos és látványos elôkészítô
munkát Varró Tiborné Mariannak, köszönet Pálinkásné
Gabi néninek a lebonyolításban nyújtott segítségért és a finom teákért, intézményvezetônknek a fotókért.
Filák Lászlóné könyvtáros

Folytatódik az irodalmi tea
Október 5-én – Szabó Magda születésnapján – 17 órakor ismét irodalmi teadélután.
Ezen a napon névadónkra emlékezünk a Régimódi történet felidézésével.
Szeretettel várunk minden irodalomkedvelôt
és érdeklôdôt!

Az ünnepség helyszíne:
Herman Ottó Általános Iskola
tornaterme
Idôpontja:
2011. október 21. (péntek) 16.00
Ünnepi beszédet mond Horváth Gergely alpolgármester
Ünnepi mûsorral készülnek
a Herman Ottó Általános Iskola 8. osztályos tanulói
Az ünnepség zárómomentumaként elhelyezzük
a kegyelet koszorúit a Mártírok Emlékmûvénél
Mindenkit szeretettel várunk!

Névadónk születésnapja
Október 5-én lenne 94 éves - intézményünk névadója –
Szabó Magda írónô. A tôle idézett gondolatokkal emlékezünk, emlékezzünk rá.
„...A nélkülem alakuló jövôben ott lesz a mi porunk is, a
szülôk szeretetével nézem a felszállók repülését, hadd vigyék
tovább a szót a miénk után következô útszakaszon. Egykori
világkatasztrófák okozta sérülések gyógyítása vár rájuk is,
nemcsak szeretem és értem ôket, izgulok is értük...
Az energia megmarad, a kultúra és az emberiség története
energia, Géza fejedelem és az Orion ûrhajó világában érvényesülni vágyó megtartó szándék azonos, az embert kívánja
megtartani, megmenteni. A szellem napvilága kiolthatatlan, a
világban csak divatok vannak, nem végleges döntések, ismétlem, vigyázni kell az elemekre és a földre...”

PÁLYÁZAT!
- Születésnapi ajándék
A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház a névadó 94.
születésnapja alkalmából mese- és novellaíró pályázatot hirdet.
Téma: az emberek közötti kapcsolatok
és/vagy állatok az emberek környezetében
A pályamûvek terjedelme: 1-3 A4-es oldal
Értékelés: korosztályonként, ált. iskola alsó, felsô tagozat;
középiskolások és felnôttek
Beadási határidô: 2011. okt. 3-án 18 óráig

Könyvtárak összefogása a társadalomért
2011. október 3-9. között kerül megrendezésre a „Könyvtárak összefogása a Tudásért” országos rendezvénysorozat, melynek jelmondata: Beszéljünk egymással, tanuljunk egymástól. Ebben az évben a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház is bekapcsolódik a programsorozatba.
Részletes információk a kihelyezett plakátokon, szóróanyagokon, valamint az intézmény honlapján. http://konyvtar.felsopakony.hu
Felsôpakony 2011. szeptember
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Haltak hazáért, szabadságért…
Október 6-án 18 órakor
a Szabó Magda Közösségi Házban
megemlékezünk 1849 vértanúiról,
majd gyertyák fénye mellett
kivonulunk a Mártírok Emlékparkjába,
és felavatjuk emléktáblájukat.
A tiszteletadó megemlékezésre mindenkit szeretettel vár
a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület!

KEDVES FELSÔPAKONYI
BARÁTAINK!
Mindazok részére, akik október 21-én, péntek délután
a központi, iskolai 1956-os ünnepségen munkahelyi
elfoglaltságuk miatt jelen lenni nem tudnak,
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉST RENDEZÜNK
1956. OKTÓBER 23. TISZTELETÉRE
A MÁRTÍROK EMLÉKPARKJÁBAN
OKTÓBER 23-ÁN, DÉLELÔTT FÉL TÍZKOR!
Az ünnepségre szeretettel várjuk a falu minden lakóját!
Felsôpakony Jövôjéért Egyesület

Polgárôr
Az elmúlt hónapokban a polgárôrség legnagyobb feladata a közbiztonság megôrzése és fenntartása mellett, az iskola utcai Polgárôr Bázis és KMS-s Iroda építése volt. A folyamat, kezd a végéhez érni, és úgy látszik októberben el is
készül a „mû”. Az elôzô szám óta igen sok változás történt.
Bekerültek a nyílászárók, megtörtént a KMB-s iroda leválasztása, a belsô villanyszerelés, vakolás, elkészült az álmennyezet, és kezdetét vette a tereprendezés is. Itt említeném meg, hogy köszönjük a felajánlásokat, és azok áldozatos munkáját, akik eddig és a jövôben is segítik a ház építését, mind közvetetten, mind közvetve (ôket az építkezés befejezése után részletesen megemlítjük.). Jelen pillanatban
térkôre, illetve csatornára vagy az ahhoz szükséges tôkére
lenne a legnagyobb szükségünk, de emellett minden felajánlást szívesen veszünk és elfogadunk. Ezzel kapcsolatban,
kérem keressék Dobos Sándort a 06/20-978-24-29-es számon. Ha úgy érzi, hogy szabadidejével segítené egyesületünket, akkor a fenti telefonszámon érdeklôdhet ennek módjáról.
A tavalyihoz hasonlóan, idén is megrendezésre kerül a
Polgárôr Bál, melynek idôpontja: Október 22-e. Bôvebb
információt szeptember végén, Oláh Istvánnétôl lehet kérni személyesen vagy a 06/20-568-24-44 es telefonszámon.
Rupp Ferenc

Hálózati Szolgáltató Kft.
Tisztelt Fogyasztónk!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a biztonságosabb villamos
energia ellátás érdekében
2011. év október hónap 17. nap (hétfô) 08.00–14.00 óra között (egész Felsôpakonyon)
2011. év október hónap 18. nap (kedd) 08.00–14. óra között
(Petôfi S. utca iskola felôli terület, valamint az állomáson túli rész –
Rákóczi, Ady, Határ, Rét, stb.)
hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés idôtartama alatt a villamos energia szolgáltatást az
Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk. Biztonsági okból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a
jelzett idôpont elôtt befejezzük, a hálózatot elôzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Piknik a szabadban
Szeptember 24-én, Ócsán, rendezvényt szervez a Lendületben az Ifjúság Egyesület, Piknik a Szabadban néven. A
rendezvény egész napos, 10-20 óráig várják a piknikezni és
szórakozni vágyó embereket. Napközben lesz arcfestés,
hennázás, biciklis ügyességi verseny, tombola, piknikkosár
aukció, táncbemutató, és a rendezvény zárásaként egy koncert. Az ebédet a helyi civil szervezetek bográcsozással biztosítják. A programokon való részvétel ingyenes, de a szervezôk kérnek minden látogatót, hogy hozzanak magukkal
egy kis süteményt, amit a bográcsozás után közösen
fogyasztanak. További információt és részletesebb
programtervet a kihelyezett plakátokon találhatnak, vagy a
life@indamail.hu emailcímen kérhetnek.
Rupp Ferenc
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Új lendület
Az anyagi nehézségek az NB III-as csapatokat is utolérték, amely hatással volt a
megyei elsô osztály összetételére is: a
visszalépések, illetve feltöltések okán alaposan kicserélôdött a mezôny. Az erôviszonyokat tehát egyelôre nehezebb felmérni, több, eleddig ismeretlen együttessel is találkozik majd a Felsôpakony csapata, ám félelemre
nincs ok.
Három meghatározó labdarúgó ugyan elhagyta a klubot:
Bárdos Péter, Egervári Krisztián és Marik Gábor is visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a Nagykôrössel fuzionáló
Törtel csapatától, amely megkeresésekkel képtelenség volt
versenyezni. A helyükre fiatal, ambíciózus játékosok érkeztek (Villányi Gergely és Krajncz Balázs Vecsésrôl, a Honvéd nevelésû Tóth Ádám a BKV Elôrébôl), illetve visszatért
Felsôpakonyra a védô Imrik Roland, illetve a támadó középpályás Rajz Miklós. A fiatal, ifjúsági gólkirály Veibl
Viktor is a nagycsapattal készült a nyáron, míg a szintén saját nevelésû Virág Viktor alapemberré nôtte ki magát a
felnôttek között.
S ha már az utánpótlásról esett szó: az egyesület átalakult
vezetôsége – és új fôszponzora, Tamás Péter - különös figyelmet kíván szentelni a fiatalok képzésére. A három
felnôtt együttes (Pakony I., Pakony II., öregfiúk) mellett
U19-es ifjúsági, U17-es serdülô és U13-as æ pályás együttesünk nevezett bajnokságba, míg a Bozsik Program keretében az U7-, U9-, U11-es korosztályban vagyunk érintettek.
A 17-19 évesekkel Kerecsányin Tibor, az általános iskola
testnevelô tanára foglalkozik, míg a legfiatalabbak szakmai
képzését a Ferencvárossal kötött együttmûködés keretében
utánpótlás szakedzô, a korábban már éveket Felsôpakonyon
ténykedô Kovács Károly végzi.
·
Nagyon örülök neki, hogy jelenleg is vannak saját
nevelésû, felsôpakonyi kötôdésû fiatalok az elsô csapat keretében, vagy annak közelében, és azon vagyunk, hogy az
elkövetkezendô években újabb tehetséges fiatalokat sikerüljön kinevelni – mondta Tóth László, az egyesület nyáron
megválasztott új elnöke, a Toti Sport sportszergyártó cég tulajdonosa. – Ezúton is köszönöm a szülôknek, a vezetôknek, a volt és jelenlegi támogatóknak, az új fôszponzornak, hogy segítik munkánkat. Sôt, köszönöm az önkormányzatnak a pálya használatához nyújtott segítségét, s
egyben remélem, hogy együttmûködésünk a továbbiakban
bôvülni fog mind az önkormányzattal, mind az általános iskolával. Mert ez a felsôpakonyi fiatalok egészséges jövôjének egyik fontos pillére. Nem ígérjük, hogy bajnokokat nevelünk, hogy bajnokcsapatot építünk, de szerethetô, becsülettel küzdô, a pakonyi színeket büszkén felvállaló csapatokat igen, és ebben kérem minden felsôpakonyi sportszeretô
lakos segítségét.
A módosított sporttörvény adta új lehetôségek kapcsán az
egyesület számít a pakonyi, pakony körüli vállalkozásokra
is. Ennek értelmében ugyanis a cégek az állami „kalapba”
egyébként is befizetendô társasági adójuk hetven százalékát
közvetlenül a sport támogatására fordíthatják, mely támogatások újabb lehetôségeket nyitnának meg az FKSE számára.
Nagy János
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Három meccs után veretlenül – Alaposan átalakult mezôny a megyei elsô osztályban
Pest megyei I. osztály
1. forduló
Bugyi SE-Felsôpakony KSE 1-1 (1-1) G: Wendler
2. forduló
Felsôpakony KSE-Kisnémedi 5-1 (1-1)
G: Villányi (2), Kiss B., Rajz, Wendler
3. forduló
Tárnok KSK-Felsôpakony KSE 1-1 (0-0) G: Rajz
A bajnokság állása
1. NK Kinizsi TL FC
3
3 0
2. Verôce SE
3
2 1
3. Alsónémedi SE
3
2 1
4. Pilisi LK-Legea
3
2 1
5. Felsôpakony KSE
3
1 2
6. Tárnok KSK
3
1 2
7. Veresegyház VSK
3
1 1
8. Budakalászi MSE
3
1 1
9. Kisnémedi
3
1 0
10. Gödöllôi Sport Klub 3
1 0
11. Hévízgyörki SC
3
1 0
12. Örkény SE
3
0 2
13. Újlengyel DSE
2
0 1
14. Bagi TC ‘96
2
0 1
15. Bugyi SE
3
0 1
16. Sülysáp KSK
3
0 0

0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
2
1
1
1
2
3

14
9
9
5
7
4
5
3
9
4
4
3
4
2
1
3

U17, Ócsai csoport
Újlengyel-Felsôpakony KSE 1-6 (0-3)
G: Kovács S. (3), Kajor (2), Ignácz T.

Pest Megyei Kupa
(Magyar Kupa-elôselejtezô)

4 109
1 87
4 57
2 37
3 45
3 15
4 14
4 -14
7 23
8 -43
9 -53
5 -22
6 -21
4 -21
13 -121
9 -60

1. forduló
Felsôpakony KSE II.-Pusztavacs 6-2 (3-0)
G: Szabó P. (3), Ettenberger (2), Balla
Tj: Felsôpakony KSE II.
2. forduló
Felsôpakony KSE II.-Újlengyel 0-16 (0-6)
Tj: Újlengyel
Ócsa-Felsôpakony KSE 1-9 (0-3)
G: Szabó G.(2), Tóth T. (2), Király, Kiss B., Imrik,
Tóth Á., Wendler
Tj: Felsôpakony KSE
3. forduló
Felsôpakony KSE-Örkény SE 3-0 (1-0)
G: Kiss B., Imrik, Wendler
Tj: Felsôpakony

Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
Bugyi SE-Felsôpakony KSE 1-1 (1-0) G: Fülöp
Felsôpakony KSE-Kisnémedi 0-3 (0-2)
Bolha FTSE-Felsôpakony KSE 6-0 (1-0)
A bajnokság állása
1. Bolha FTSE
3
3 0
2. Bagi TC ‘96
3
3 0
3. Verôce SE
3
2 1
4. Gödöllôi Sport Klub 3
2 0
5. Pilisi LK-Legea
3
2 0
6. Budakalászi MSE
3
2 0
7. Sülysáp KSK
3
1 1
8. Bugyi SE
3
1 1
9. Kisnémedi
3
1 0
10. Veresegyház VSK
3
1 0
11. Örkény SE
3
1 0
12. Újlengyel DSE
3
1 0
13. Hévízgyörki SC
3
0 2
14. Alsónémedi SE
3
0 1
15. NK Kinizsi TL FC
3
0 1
16. Felsôpakony KSE
3
0 1

0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2

1
0
6
4
7
8
9
4
5
9
9
14
9
5
12
10

16
14
4
5
2
-2
3
0
-2
-3
-5
-9
-5
-2
-7
-9

9
9
7
6
6
6
4
4
3
3
3
3
2
1
1
1

Ritka pillanat: felsôpakonyi középkezdés. Ellenben Ócsa tízszer végezhetett el kezdôrúgást...

Pest megyei III. osztály, Déli csoport
Bugyi SE II.-Felsôpakony KSE II. 3-0
(versenybizottsági határozat alapján)
Felsôpakony KSE II.-Pusztavacs 5-1 (2-1)
G: Király (2), Beláz, Ettenberger, Szabó P.
A bajnokság állása
1. Bugyi SE II.
2 2 0 0
2. Ócsa VSE
2 2 0 0
3. Ecser SE
2 2 0 0
4. Szigetbecse SE
1 1 0 0
5. Felsôpakony SK II.
2 1 0 1
6. Pusztavacs SE
2 1 0 1
7. Üllô SE II.
1 0 0 1
8. Szigetcsép SE
2 0 0 2
9. Szigetszentmárton FC
2 0 0 2
10. Tatárszentgyörgy SE
2 0 0 2

Felsôpakony 2011. szeptember

7 1
5 3
2 0
3 0
5 4
8 10
0 1
2 4
6 9
1 7

6
2
2
3
1
-2
-1
-2
-3
-6

6
6
6
3
3
3
0
0
0
0

A kék-fehérben játszó pakonyiak szinte
végigtámadták az ócsai kupameccset
Nagy János
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Darumadár Nyugdíjas Klub
augusztusi pillanatai
Kedves klubtagok és mindenki,
aki elolvassa cikkeinket!
Visszamenôleg még beszámolok
július 30-ról, a Hagyományôrzô
napról (Pálfi-tanya). Gyönyörû napsütéses reggellel indult a nap, kis
szél lengedezett. Énekkarunk délidôben fellépett, több klubtagunk is
velünk volt.
Gergely Mihály, Tóth Zoli és segítôik a sátrat már elôzôleg felállították, hogy a nagy meleg elôl legyen hova rejtôzni, vagy ha esne,
akkor is jól jön a nagy ernyô helyett.
Itt más történt, amikor az énekkar
fellépett, egy bolondos vad szélúrfi
iszonyatos kavart képzett. Több sátrat is megrongált, közöttük a mi sátrunkat is megtépte. Ennek ellenére a
hagyományôrzô napról kellemes élményekkel ért mindenki haza.
Augusztus 4-én vezetôségi értekezletet tartottunk, utána énekkari
próba és klubnap volt.
Augusztus 6-án a tiszaligeti
strandpartin – ahol 48 fôvel vettünk
részt – énekkarunk gyönyörû éneklést produkált. Tombolaajándékot is
vittünk. Milyen a vak szerencse? A
szép ajándékkosarat kedves klubtársunk nyerte meg. Más, kedves kis
ajándékokkal többeknek is kedvezett a szerencse. Szép, kellemes nap
volt. Sok úszással, szórakozással és
melegvizes fürdéssel.
Augusztus 11-én az énekkari próba után klubnapot tartottunk.
Augusztus 13-án Gyálon „Azt a
ragyogóját” mûsorra ment pár tagunk, ahol jól érezték magukat.
Augusztus 18-án az énekkar próbája utáni klubnapon, meglepetésként az Ilonák (Mózsikné, Kohánné
és Kovácsné) – mivel Ilona nap volt

– süteményeket, üdítôket és borocskát hoztak társaiknak, amikor aztán
ôket érte kellemes meglepetés. Eljött hozzánk rég nem látott Hamarné
Jucika, és férje János, 1-1 szál gyönyörû szegfûvel, Jucika szép verssel
ajándékozta meg az Ilonkákat. Füziné Esztike is szívhez szóló névnapi
verset mondott nekünk, nagyon-nagyon jólesett a kedvességük.
Augusztus 19-én az Új Kenyér
ünnepén, a Petôfi téren énekkarunk
ünnephez illô, hibátlan énekkel szerepelt, alpolgármesterünk beszédet
mondott, polgármesterünk megszegte az új kenyeret, tagtársunk
unokája pedig szép verset mondott.
Augusztus 25-én énekkarunk és
tagságunk szomorúan vett részt Fejes Lajos, „A MI LAJOSUNK”
sírkôavatásán. Énekkarunk itt is az
alkalomhoz illô, szép, szomorú éneket adott elô tiszteletünk jeléül a
családnak és a jelenlévôknek.
Ez a nyár is elrohant a változatosságával. Sokszor a szokatlan 38-40
°C-on izzott a levegô, több napon
pedig az ôsz hûvösét éreztette velünk, figyelmeztetve, vegyünk fel
valami vastagabb ruhadarabot, ne
szokjuk meg a túl jó idôt. Kár, hogy
csak a fényképeken és lelkünkben
tudunk a melegbôl elraktározni.
Befôttes üvegben és más huncutságban is raktároznánk mi télire, de sajnos ezt még nem találták fel. Remélem mindenki sok paradicsomot, savanyúságot és vitamint halmozott
fel és rakott el a késôbbi zöldségekben szegényebb idôre, hogy majd a
hûvösebb idôben is sok vitamint fogyaszthassunk.
Kovácsné Németh Ilona

Egyszerû tudósítás
egy sírkôavatásról

2011. augusztus 25. napjának délutánján
a felsôpakonyi temetôben hozzátartozók és
tisztelôk részvétele mellett avatták fel az
alig egy éve elhunyt, sokak által ismert és
szeretett Fejes Lajos síremlékét. Fejes Lajos, településünk díszpolgára életében
bôkezû mecénás volt, minden számára és a
közösség számára fontos ügyet jó szívvel,
lelkesen támogatott. Halála sok optimista
tervének megvalósulását és megvalósítását
tette és teszi kétségessé. A megható kis
szertartással felavatott síremlék méltóképpen ôrzi meg emlékét. Ez a mesterien
megmunkált fekete márvány emlék szépségén túl még szimbolikus jelentést is hordoz, a rajta kifaragott, derékba tört fa egy
korai halál döbbenetes képét sugallja. A
sírkôavató szertartás a felsôpakonyi Darumadár Nyugdíjas Klub énekkarának
elôadásában egy szép és szomorú népdallal vette kezdetét, majd Vizi János református lelkipásztor mondta el mélyen érzelmekre ható avató beszédét. A szertartás végén a felavatott sírkôre rákerültek a tisztelet és szeretet virágai.
Varga Imre Lajos

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük
mindenkinek,
akik elkísérték id. Bednárik
Andrást
utolsó útjára
és sírján elhelyezték
az
emlékezés virágait. Édesapánk hosszú betegség után augusztus 13-án hunyt el, 71 éves korában.
Köszönet Dr. Borbély Istvánnak,
Balassa Jánosné Évikének, és a gyáli
orvosi ügyeletnek a lelkiismeretes
segítségért. Füzi Annamáriának, az
Elohim Kft. dolgozóinak a temetés
méltó lebonyolításáért, és Felsôpakony Önkormányzatának az együtt
érzô hozzáállást.
Bednárik család
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Tanulmányúton Gyimesben: népi szûcsmunka
idei nyár életre szóló élménnyel gazdagította kis
családomat és engem: eljuthattunk Erdély egyik
A
z
legtávolabbi szegletébe, Gyimesbe. Az utazásunk célja egyszerre volt családi kirándulás és néprajzi gyûjtôút is. A csángó szûcsmunka tanulmányozására összeállt bôrmûves kollegáim tízfôs csapatához a megbeszéltek szerint Gyimesközéplokon csatlakoztam. A csoport szakmai vezetôje Torma
László, mint mindig. Laci bácsi a Néprajzi Múzeum fôrestaurátora, eredeti szakmáját tekintve szûcsmester, a bôrös
szakmák mindentudó atyja,
néprajzi és bôrös polihisztor,
képzômûvész.
A tizenkét órás buszos utazás után másnap lélegzetelállító látvány fogadta a megfáradt társaságot: a hegyekrôl
felszálló hajnali pára, a
domboldalakban kolompoló
tehéncsordák, a fenyvesekkel és havasi kaszálókkal
váltakozó tájban a fából
épült házacskák füstölô kéményei, a völgyben megbújó
apró falvak meseszerû képpé
olvadtak össze. Sok mindent lehetne mesélni Gyimesrôl,
történeti és néprajzi vonatkozásban, adhatnék rengeteg linket is az internetrôl, de ezeket Gyimesközéplok, Hidegség,
Gyimesfelsôlok
szavakra keresve könnyen meg
lehet találni.
És hogy miért
is mentünk? Hát
ezért. Ez egy kiszabott, hímzett,
összeállítás és
szegés elôtt álló
egybeszabott elejû, vállon és oldalt gombos férfimelles képe. Hagyományosan juhbôrbôl készül, a mester a bôrkészítéstôl a szabásig, hímzésig mindent maga végez.
Ilyen Bartos János szûcsmester környezete, balról a kis
ház a mûhelye. A nagy házat és a borona ‘fészer’-t, istállót,
szénapajtát, a tanulást és élettörténetét, a családot, a részleteket nem említem, mert sosem jutunk a végére.
Azért a mestert bemutatom, bár beszédét csak próbálnom. Hihetetlen az a nyelvi
lelemény és a szókészlet érzékletes használata, a mai
városi ember csak fürdôzhetik benne, visszaadni nem lehet. A tanítást sok szeretettel
fûszerezte szívbéli, pajzán
történetekkel. Éppen Betti
kolleganômet vigyázza a
bôrpucolásnál -színelésnél-,
amely a bôrkészítés egyik
fázisa.
Érdemes tudni, hogy a tejsavóban történô csávázás a
legôsibb bôrkészítési mód,
amely ismert a magyarságnál. Ez az ôsi és Gyimesben
mai napig is mûvelt eljárás itt a hegyek között végezhetô
egyik legfontosabb gazdasági ág, az állattenyésztés miatt
alakult ki még a sztyeppesávban. A hegyek oldalai ma is
gyönyörûek a legeltetés és kaszálás miatt. A bôrkészítés folyamatát, a szabást, hímzést végigvettük, mindenbôl tanul-

tunk
annyit,
hogy késôbb el
lehessen készíteni tanulással,
sok gyakorlattal.
A hímzést a
mester menye
tanította, aki az
utóbbi jó néhány
évben tanult bele ebbe a munkába. Néhány régi darab is segítette ebben. És
itt van ô ünnepi viseletben, és a maga hímezte mellesben.
Az utóbbi idôkben egész Gyimesben újra elôvették a minden falura egyedileg jellemzô népviseletet, ebben járnak
megint a templomba, de bizony, a gyerekeknek is ez a viselet kötelezô még az iskolai ünnepélykor is!
A felsôpakonyi Szabó Magda
Könyvtár nevében (Margitka segítôkészségének köszönhetôen)
összegyûlt két doboznyi szépirodalmi könyvet jó szívvel átadtuk a
gyimesközéploki általános iskola
igazgatójának, mint településünk
ajándékát. Hálás szeretettel fogadták tôlünk a magyar szót, számukra a magyar könyv, a magyar
szó, a magyar bor sokkal nagyobb
érték, mint azt mi hinnénk.
Kilenc éves kislányom vígan
sütötte a sárpogácsát a mester két
kis unokájával együtt az istálló
melletti fészerben, két napig színét sem láttam, úgy beilleszkedett az ottani gyerekek közé.
Csak azt jegyezte meg egyik este halkan, hogy a gyimesi
gyerekeknek azért nemhogy nincs annyi játékuk, mint neki,
hanem bizony, alig van valamijük!
Mesélhetnék még arról az elkényeztetésrôl, ami az étkezésekre vonatkozik és gazdasszonyunkat dicséri. Frissen
szedett és fôzött menta- és citromfû tea, orda, szalonna, fûszervaj, többféle igazi májkrém, puliszka, káposztás ételek,
a levesek, ordagombóc, padlizsánkrém, áfonyalekvár mind az erdélyi konyha remekei. Kevés hely van a világon,
ahol ennyi szeretetet, kedvességet kaptunk ilyen természetes, magától
értetôdô módon. Ámulva
hallgattuk a
múlt héten
az óvatlan
túrázókat
megkergetô,
bocsait védô
medveanyáról és a télen
a kertekbe
bejáró farkasokról nevetve mesélt
történeteket is.
Úgy gondolom, hogy életre szólt ez az élmény, amit a
csodálatos természeti környezet, a tiszta, egyszerû emberek
vendégszeretete és életbölcsessége, az évszázadokkal
ezelôtti munkafolyamatok itt és most megtapasztalása tett
ennyire felejthetetlenné. Köszönöm mindazoknak, akik ehhez hozzásegítettek.
Dobos Krisztina Bôrmûves A Népmûvészet Ifjú Mestere

