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Már a 7. tökfesztivál volt az óvodában!
Ismét eltelt egy év, újra megnyitotta kapuit a Mesevár
Óvoda kicsik és nagyok számára egyaránt.
Az elmúlt napokban nem sok jóval kecsegtettek bennünket az idôjósok, de tévedésük kivételesen nagy öröm volt
mindenkinek.
A szokásos kézmûves foglalkozások mellett számos vendéggel büszkélkedhettünk idén is, akik még színesebbé tették programjainkat.
Közöttük üdvözölhettük, Nagyné Pál Tünde és Kajdácsi
Éva tanító nénit, Dobos Krisztinát, az önkormányzat dolgozóit, Babás Timit, s régi ovisainkat. Külön öröm volt talán a
szülôk számára, hogy az agyagozó korong mögött felismerték régvolt tanárukat, Németh Zsoltot.
Napközben bárki felmérhette ügyességét a népi játszótér
eszközeivel, s ha kellôképpen elfáradt, netán megéhezett,
megkóstolhatta büfénk tökbôl készült különlegességeit, finomságait.
Akit pedig kíváncsisága, az ovi emeletére csábított, megtekinthette kiállításunkat, ahol ezúttal Edit óvó néni a szélcsengôk varázslatos világába kalauzolt bennünket.
A délután folyamán sikeres zenés számukat, a Túró Rudit
adták elô az iskolások, s végre bemutatkozott nálunk is a
Napvirág zenekar. Sokszínû mûsoruk, táncra csábított kicsiket, nagyokat egyaránt.
Késôbb a Nefelejcs bábszínház elôadásában láthattuk, A
csúfolódó
nyúl
címû
mesét.
Ebben az
évben mi magunk is készültünk egy
külön
kis
népdal csokorral, amely
talán megalapozta
a
késôbbi táncház hangulatát. A két mûvész nem ismeretlen számunkra, hiszen már
máskor is megörvendeztettek bennünket hangulatos mûsorukkal.
Amikor végre sötétedni kezdett, indulhatott a felvonulás,
amit mindannyian izgatottan vártunk. A polgárôrök felvezetésével, az óvoda dolgozói, régi és új óvodások, szülôk és
vendégek együtt sétáltak Felsôpakony utcáin. A talpalávalót
az Ócsai Fiúk fúvós zenekara szolgáltatta, s a tömeg szinte
egy emberként táncolt minden megállónál. A hangulat fergeteges volt, de az ovi kapujába visszaérve sajnos búcsút
kellett vennünk egymástól.
Véget ért egy újabb együtt töltött nap. Reméljük mindenki olyan szívesen emlékszik vissza az idei fesztiválra is,
mint mi magunk. Megint megmutattuk, hogy az együttes
munka milyen eredményt hoz és milyen érzés is az, amikor
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ennyi szív egyszerre dobban gyermekeinkért. S ne feledjük
el az sem, hogy aki részt vett programjainkon, támogatta
óvodánkat, hogy megvalósulhasson a só-szobáról oly régóta
dédelgetett álom.
Mindenkinek köszönjük azt a felbecsülhetetlenül sok segítséget, amit nyújtott. TÖK jó volt veletek!
Jövôre ismét várunk benneteket.
Ancsa óvó néni
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Kivonat a 2011. október 4-én, 17 órakor megtartott
rendkívüli képviselô-testületi ülésrôl:
Felsôpakony község önkormányzatának képviselô-testülete a köztisztviselôk juttatásairól és támogatásáról szóló
15/2009 (XII.16.) számú, valamint a polgármesteri hivatalban a köztisztviselôi törvény hatálya alá tartozók illetménykiegészítésérôl szóló 13/2007. (XII.03.) számú rendeleteit hatályon kívül helyezte és a 9/2011. (X.04.) számú
képviselô-testületi rendeletet elfogadja. Az önkormányzat
szûkös anyagi helyzetére tekintettel a rendeletbôl több
olyan juttatás került ki, amelyek csak adhatóak, azonban
anyagi fedezet hiányában erre lehetôség nincsen. A cafetéria juttatásokra vonatkozó rendelkezések
újraszabályozása is megtörtént. A cafetériai juttatás mértéke 2011. évben a Magyar
Köztársaság költségvetésérôl szóló törvény 59.§ (3) bekezdésében foglaltak
alapján bruttó 200.000,-Ft, nettó 161.800,Ft (éves szinten). A köztisztviselô cafetéria juttatását meleg étkezési utalvány formájában kapja meg.
Az egyes szociális, gyermekvédelmi,
családtámogatási, fogyatékosságügyi és
foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CLXXI. törvény 7.§-a, 2011. szeptember 1-tôl
hatályba lépett rendelkezéseivel több ponton módosította a
normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, ezzel együtt a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban
Szt.) 38-39- §-it, ezért szükséges a szociális igazgatás és
szociális ellátás helyi szabályairól szóló 1/2008 (II.04.)
rendelet módosítása. Tekintettel arra, hogy a jövedelemszámítás alapja változott, ezért az önkormányzat szociális
ellátásokról szóló rendeletének felülvizsgálata és szükségszerû módosítása vált indokolttá. Jogosultság feltételei a
normatív lakásfenntartási támogatásra: a háztartásban az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja
meg a nyugdíjminimum 250 %-át, amely 2011. évben
71.250,-Ft, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A lakásfenntartás elismert havi költsége 2011. évben 450.Ft/m2. A támogatás mértéke: az 1993. évi III. törvény 38.
§ (6) és (7) bekezdésében meghatározott összeg, de minimum 2.500.-Ft/hó. Támogatás idôtartama: 12 hónap.
Mint eddig minden évben, így az idei évben is pályázatot hirdetett az Oktatási Minisztérium a Bursa Hungarica
Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat vonatkozásában. Az ösztöndíj a felsôoktatásban részt vevô hallgatók számára a 2011/2012. tanév második és a 2012/2013.
tanév elsô félévére igényelhetô. Felsôpakony község önkormányzatának képviselô-testülete úgy dönt, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetû felsôoktatásban
részt vevô hallgatók, illetôleg a felsôoktatási tanulmányo-

kat kezdô fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012.évi fordulójához. A hallgatók a pályázataikat november 14. napjáig adhatják le hivatalunkhoz.
A településünkön elhelyezett szelektív hulladékgyûjtôk
használatával, kezelésével az eddigi üzemeltetés során, de
különösen az elmúlt hetekben nagyon sok probléma adódott (kitörik a kerekét, nem a gyûjtésre alkalmas anyagokat helyezik el benne, rongálják, összetörik…). A nem
megfelelôen szelektált hulladékot az .A.S.A. emberei nem
szállítják el, a megrongált, széttört
edényzetek ürítése sem lehetséges.
Többször kértük a Tisztelt Lakosokat,
hogy figyeljenek oda a szelektív szigetek használatára, mivel ezek karbantartása és a felgyülemlett, nem szelektíven
kezelt vagy oda nem illô hulladékok elszállítása jelentôs anyagi terhet ró önkormányzatunkra, arról nem is szólva,
hogy mindannyiunk közös érdeke a
tiszta, rendezett településkép. Mivel a
fenti probléma súlyosbodott, ezért Felsôpakony község
önkormányzatának képviselô-testülete úgy döntött, hogy a
jelenlegi formájában megszûnteti a község területén lévô
szelektív szigeteket. A hulladékgyûjtôket a volt gázcseretelepre szállítjuk (játszótérrel szemben), ahol az önkormányzat által biztosított felügyelet mellett lehetséges a
szelektív hulladékok elhelyezése. A hulladékok átvételére
minden héten pénteken 14.00-tól 18.00-ig, illetve szombaton 8.00-tól 12.00-ig van lehetôség.
Horváth Gergely alpolgármester

ÉRTELMETLEN VANDALIZMUS
Szeptember 23-án és 26-án éjjel teljesen értelmetlen
és érthetetlen dolog történt településünkön. Elôbb a
Dûlô utca – Tóth Árpád utca találkozásánál lévô szelektív hulladékgyûjtô sziget, majd pár nappal késôbb az általános iskola, Rákóczi utcai kapujánál lévô hulladékgyûjtô konténerek kaptak lángra, égtek porig. Feltételezéseink szerint a tûzesetek mögött szándékosság áll,
ezért önkormányzatunk ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Maga a tûzeset és a már sokszor tárgyalt „szelektív kérdés” miatt önkormányzatunk lépést tett az
ügyben, errôl bôvebben a feljebb közzétett képviselôtestületi ülés kivonatából tájékozódhatnak.
Horváth Gergely alpolgármester
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Törzsvezetési gyakorlat
Szeptember 29-én, 9.00-12.00 óra között zajlott le
Felsôpakonyon a község polgári védelmi parancsnoki törzse, és a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség Dabasi Polgári Védelmi Iroda szervezésében rendezett parancsnoki
törzsvezetési gyakorlat.
A gyakorlat beállított helyzetében a település külterületén
keletkezett tûz egy tanyán élô családot fenyegetett. A családfô a polgármestert értesítette az esetrôl, aki a gyakorlat
menete szerint továbbította a tûzjelzést a beavatkozó szervek felé. Ezt követôen a polgármester a polgári védelmi törzsével elôkészületeket tett egy esetlegesen bekövetkezhetô
kitelepítés-befogadásra. A gyakorlat további menetében a
törzs a helyi (Önkéntes Tûzoltó Egyesület, Körzeti Megbízott, települési Polgárôrség), illetve más együttmûködô
erôk bevonásával segítette a beavatkozók munkáját, valamint végrehajtották az idô közben szükségessé vált kitelepítést, befogadást. A település befogadó helyéül a község általános iskolája szolgált.
A gyakorlat menetében történt eredeti helyzet visszaállítása után, Sztancs János polgármester úr a gyakorlat zárásaként azt jónak, segítônek ítélte meg. A gyakorlat jó lehetôséget adott a törzs személyi állományának arra, hogy
fejlessze vezetôi gondolkodását, gyakorolja az együttmûködést a különbözô szervezetek vonatkozásában. Polgármester úr a munkatársai felkészültségét megfelelôre értékelte,
majd megköszönte a gyakorlat elôkészítésében, lebonyolításában részt vevôk munkáját.
A gyakorlaton meghívottként részt vett Vargáné Bodrogi
Ágnes pv. hadnagy asszony és kollégája, a turai Önkéntes
Tûzoltó Egyesülettôl. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság képviseletében Szabó János tûzoltó ezredes úr
igazgató-helyettes, és Pócsik Attila tûzoltó alezredes úr, az
igazgatóság Polgári Védelmi Felügyelôség vezetôje vettek
részt.
Dabas, 2011. szeptember 30.
Mihályi Sándor irodavezetô

Növekvô számok
Gyorsjelentés az .A.S.A. EU-támogatott képzéseirôl
A legutóbbi híradásunk
óta igencsak megnövekedett
a munkatársaink
által megszerzett
oklevelek
száma,
hogy ne
beszéljünk a tanulással eltöltött sok-sok óráról.
A jelenlegi helyzet: az elmúlt hónapokban a programban
részt vevô munkavállalóink összesen 87 oklevelet szereztek
meg. Ezen okleveleknek nagy része, azaz 69 darab jogosítványt, hivatalos bizonyítványt vagy OKJ-s végzettséget igazoló szakmai képesítés, 18 tréning elvégzésérôl pedig tanúsítványt kaptak a kollégák.
A bizonyítványokat kollégáink örömmel vették át, és bevalljuk, többen is nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt
sikerült a napi munka mellett megvalósítaniuk. De a hajrá
még hátra van: nagyjából 2 hónapunk van a program befejezéséig és az utolsó záróvizsgáig, amihez mindenkinek sok
sikert kívánunk.

TÁJÉKOZTATÁS
Tisztelt felsôpakonyi Lakosok!
Mint azt már bizonyára mindannyian észlelték, a községünkbe vezetô
bekötôút melletti erdôterületen fakitermelés valósul(t) meg, mivel az
ott lévô faállomány vágáséretté
vált. Több felsôpakonyi polgártársam észrevételére, kérdésére reagálva ezúton tájékoztatom Önöket,
hogy a szóban forgó erdôrész NEM képzi önkormányzatunk tulajdonát, így sajnos nincs lehetôségünk az érintett
munkálatok leállítására, felülbírálatára. A tárgyi terület a
Magyar Állam tulajdonában, a Nagykunsági Erdészeti és
Faipari Zrt. (NEFAG Zrt.) kezelésében áll. A munkálatok befejezôdésével a szóban forgó terület újraültetése
meg fog történni.
Horváth Gergely alpolgármester

Polgárôrség
Ahogyan az elôzô számban olvashatták, Október 22.-én került megrendezésre a II. Polgárôrbál. A tavalyihoz hasonlóan, idén is élôzenével, meleg vacsorával és tombolával vártuk
Önöket.
Mint láthatják, bázisunk is épül-szépül. Az elmúlt hónapban ismét sokat haladtunk. Elkészült a padlás szigetelése, a fürdôszoba, kész a kocsibeálló és az odavezetô út. Ilyen ütemben
(megfelelô tôke megléte mellett), hamarosan be is fejezhetjük az építkezést. Ha úgy gondolja,
hogy támogatná egyesületünket, keresse Dobos Sándort az alábbi számon:+36/20-798-24-29.
Elôre is köszönjük felajánlásaikat, támogatásukat!
Rupp Ferenc
Felsôpakony – 2011. október
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Idôsek Napján Jártunk
Minden év október 1-jén ünnepeljük az Idôsek Világnapját. Ahogyan az elmúlt évben, idén is a Napraforgó
csoport készült egy kis mûsorral számukra. A gyerekek
nagy izgalommal és lelkesedéssel készülôdtek. Délután
felvettük az ünneplô ruhánkat, és már indulhattunk is,
hogy elôadhassuk meglepetés mûsorunkat, melyet az ôsz
témaköre köré építettünk fel. Így elénekeltük Gryllus Vilmos dalát, az Almát, valamint elszavaltuk Veress Csilla
ôszi suttogó, s Nemes Nagy Ágnes Gesztenyefalevél címû
versét. A Napraforgó csoport minden apró tagja nevében
mondhatom, hogy hatalmas élménnyel gazdagodtunk. A
gyerekek nagyon örültek az óriási tapsnak, elismerésnek.
Gungli Judit, Judit óvó néni

Az újszülöttek:
· Kovács Kolos 09.04.
· Ijjas Larina 09.05.
· Friedmann
Dorka Zsuzsanna
09.08.
· Konkoly Ákos 09.15.
· Pál Eszter 09.21.
· Mátyás Béla Noel
09.21.

A tanév elsô hónapja
Alig csengettek be iskolánkba, máris elszaladt egy hónap
sok-sok programmal dúsítva.
Minden osztályfônök megtartotta elsô szülôi értekezletét,
ahol elhangoztak az év legfontosabb információi.
A szép idônek köszönhetôen számos program megvalósulhatott.
Riegel Ági néni és osztálya a vízi csatát választotta az iskola udvarán. A versenyzôk száraz ruhában kezdték a
mérkôzést, a játék során a labdát kellett az ellenfél kapujába
juttatni egy pohár víz segítségével. A csata végére a száraz
ruha már csak a múlté volt, de a forró napsütésben hamar
megszáradt mindenki.
A 8/a osztály Erika nénivel a számháború mellett döntött.
Ez a csata közeli Makkosban zajlott, a gyerekek nagy örömére, hiszen ez a régi játék ma is megállja helyét.
Ica néni és Erika néni szervezésében a diákok részt vehettek a Vam Design Centerben, az Agyaghadsereg Kiállításon. Ezeket a páratlan leleteket a világ 8. csodájaként emlegetik, hiszen a száz életnagyságú ló-és katonafigura, valamint a hozzájuk tartozó fegyverek egyedülállóak a történe-

lemben. Mindenki szerencsésnek mondhatja magát, aki eljutott a kiállításra.
Az 1/b és 2/a osztály Zsuzsa nénivel,
és Kriszta nénivel Szendehelyre látogatott egy gyönyörûszép szombati napon.
A gyerekek egy remek kirándulással lettek gazdagabbak, hiszen egytôl-egyig
minden tanuló élvezte a túrát.
A kinti programok mellett, néhány
esemény az épületeken belül zajlott. Ilyen volt például Ica
néni osztály bulija, vagy az élvezetes könyvtári óra Filák
Lászlóné, Margitka szervezésében, a 3/a osztályosok számára. A tornaterem adott ismét otthont a lassan hagyománnyá váló Ötödikesek Napjának. Az idén Gavallér Ági
néni volt a „mûsorvezetô”, hiszen az ô osztálya lépett a
felsô tagozatba. Játékok, ügyességi versenyek, és sok-sok
nevetés kísérte az ismerkedési napot, ahol szülôk, gyerekek,
és pedagógusok kerültek közelebb egymáshoz. Külön köszönet a szülôk segítôkész munkájának. Reméljük, mindenki jól érezte magát, és boldogan gondolnak majd vissza e
felejthetetlen és megismételhetetlen napra.
A 3. osztályosok, és a 4. osztály az Országházba tett látogatást a hónap végén. A gyerekeket lenyûgözte a fantasztikus épület külseje és belseje egyaránt. Csodálattal tekintettek a koronaékszerekre és érdeklôdéssel hallgatták az ôket
kísérô hölgy elôadását, melybôl számos izgalmas dolgot
tudhattak meg.
A papírgyûjtésrôl, a 3D-s moziról, és a futóverseny eredményérôl a következô számban részletesen beszámolunk.
További információkért és az eseményekrôl készült fotókért kérem, látogassanak el iskolánk honlapjára:
http://iskola.felsopakony.hu
Máténé Virág Rita
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Október az idôsek hónapja
A felsôpakonyi katolikus közösség igazán szívesen törôdik
az idôsekkel, többféle módon is. A betegek szentségét is október hónap harmadik vasárnapján szolgáltatjuk ki a templomi
közösség elôtt. Ezt mindenki megkaphatja, aki elmúlt 60 éves
és betegnek érzi magát. Ez a szentség arra késztet, hogy gondoljuk át életünket, tegyünk egy kis számvetést. Az ilyen gondolatok jót tehetnek az embernek. Eszébe juthat, hogy van még egykét elintézni valója családon belül vagy azon kívül. Egy-egy neheztelést fel kellene oldani, mert nem érdemes cipelni. Még akkor sem, ha igazam van, mert nekem árt. És ugyanígy kell tennem a többi gyarlósággal is. Olyanokkal, amelyek csak Istenre
tartoznak. Bocsánatot kérni mindig megkönnyebbülés. Hogy az
embertárs megbocsát-e az az ô dolga… Isten biztosan megbocsát, ezt hirdette Jézus. Az ô tanításából vesszük azt a bizalmat,
hogy érdemes életünk jelentôs szakasza után Isten felé fordulni.
Egész egyszerûen ez a betegek szentsége, mely az e világi békénket és a túlvilági üdvösségünket is szolgálja. Az életünk e
világi békéjéhez hozzátartozik a megbecsültségünk is. Ennek
jegyében szoktunk egy egy idôs testvérünket méltatni a közösségünk legnagyobb ünnepén, a templombúcsú alkalmából. Az
idén Máté Jánosnét méltattuk. Következzék itt az ô életútja egy
interjú formájában elbeszélve. Nagyon kedves interjúalany volt,
nagyon szép élmény volt vele beszélgetni….

Máté Jánosné, Vellai Margit méltatása
Szép cikket olvastam róla a helyi újságban. Ez a cikk fôleg a
mezôgazdasági munkálkodásáról szólt! Én elhatároztam, hogy
a gyermekkoráról, iskoláiról, ifjú éveirôl, akkori „tanulmányairól”, saját családjáról, gyermekeirôl, idôs koráról, özvegységérôl, a vallásról kérdezem. Nagyon jó riportalany volt. Ô kezdte a kérdezést.
ISKOLÁI
– Hogy van az édesanyja, a Rozika? Együtt jártunk iskolába,
az ócsai templom melletti katolikus iskolába.
– Édesanyám fiatalabb, hogy járhattak együtt iskolába?
– Összevont osztályok voltak és bizony együtt jártunk… A
Galambos kántor (a Lagzi Lajcsi nagyapja - szerkesztôtôl!) és a
Fülöp tanító voltak a tanítók. A Galambos nagyon kedves, kedvelt ember volt. A Fülöp keményebb. A Galambost nagyon szerették. A Galambosnak rendkívüli gyönyörû volt a hangja. Nagyon szépen énekelt! A családja is tündéri volt. Az iskolában
laktak. Emlékszem a gyerekeik nevére: László, János, Valéria,
Klára. A fiúkat betlehemezni tanította. A lányokat a házimunkára:varrásra, horgolásra.
– A férje, Máté bácsi is ócsai volt, ô is oda járt iskolába?
Hol ismerkedtek meg?
– Igen, ô a polgáriba is járt. Négy polgárit is végzett. Nagyon
szép volt az írása. Ezáltal lett tisztviselô is. Az ismeretség az
könnyû volt, majdnem szomszédok voltunk. Ócsának a csürkerti
részén laktunk, ahol a Dobos és a Feledi bolt volt. /Még én is
jártam a Dobos boltba!/ Férjemet, mint ifjú polgári iskolást
megcsodálhattam a tornavizsgákon. Az ott volt a lánypolgári iskola mögötti sportpályán. A polgáriban is jó tanítónk volt. Például a Schaffauzer tanító úr. (A Schafi néni még engem is tanított!) Szép derék ember volt, családjuk nem volt. Ott laktak a mi
utcánkhoz közel, a malom felé.
A CSALÁDI SZOLGÁLAT
(Így nevezhetjük a régi cselédlányok foglalkozását ma!)
– Hogy teltek az elemi iskola utáni évek, a nagylánykor?
– Szolgáltam, elôbb Pesten,Budán, majd Ócsán is. 3-4 helyen, 8 év alatt. A hat osztály és két ismétlô után adták a cselédkönyvet, tehát tizennégy éves kortól szolgáltam. Elôször egy
idôs lánynál, valamikor Ócsán tanított a polgáriban és neki mindig ócsai lány kellett szolgálni. Hendrik Irma volt a neve. Fôzni
Ócsán tanultam a háziasszonyaimtól. Ócsán a Táfler Edééknél
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(Puci) szolgáltam. Általában mindenes voltam, mert aki mindent vállalt, több pénz kapott. Késôbb a Kun ügyvédnél is szolgáltam. Az ügyvéd úrnak a gyógyszerészék lánya, Kenéz Klára
volt a felesége. Egy fiuk és egy lányuk volt. Több zsidó család
is volt a faluban. Például az Eizler boltos, a Benkó kocsma környékén volt a boltja. Kenéz Ferenc volt a gyógyszertáros a fô
úton. A gyógyszertárral szemben volt a zsidó zsinagóga. A patika olyan tiszta volt, mint a mennyország. A gyógyszerész úr
minden nap tiszta fehér köpenyben jelent meg. Ott készítette az
orvosságot. Jó tanáccsal látta el a betegeket.
SAJÁT CSALÁDJA
– Mikor ment férjhez?
– 1944-ben mentem férjhez. Egy darabig Ócsán, késôbb 10
évig Felsôpakonyon a major területén, kunyhóban laktunk. A
kunyhó földbe vájt lakás volt. Volt padkája. Oldalfalát minden
évben meszeltem, kitapasztottam. Ebben elfért két ágy, sparhert, a gyerekeknek nappali ugráló, sublót. A fôzés az ajtóhoz
közel volt, a szellôzés miatt. Kívülrôl náddal volt fedve. Mind a
három gyerek oda született. Dinnyések voltunk. A férjem nagyon értette a dinnyetermesztés minden csínját. Olyan finom
édes dinnyéink voltak, hogy csuda. Aztán megépítettük ezt a
házat, ahol most vagyunk, a Szabó Ervin utcában. Két szoba,
egy nagy konyha, és egy nyári konyha volt benne már kezdetben
is. (Ez még ma is szép ház, megcsodáltam a szép míves oszlopait! Van szépen kiformált talapzata és tartó része.)
GYERMEKEI
– Hány gyermekük született? Milyen azok sorsa? Keveset
azért mondjon róluk, bár közismertek itt Felsôpakonyon.
– Három gyermekünk született. Manci varrónônek tanult,
Rebeka az édesiparban dolgozik, János esztergályosnak tanult.
Mind itt élnek a faluban, közismertek. Szép család. Büszke vagyok, hogy a Fejes Lajos is az én vejem volt. Itt élt köztünk 47
évig, de az engem meg nem bántott. Ô is ócsai volt, református
volt, és a református templomnak ô ajándékozta a harangokat.
(Igen ajándékozó tehetségû és kedvû volt, a katolikusoknak is
ajándékozott jelentôs összeget a végrendeletében.) Négy unokám van, akik viszont mind katolikusok.
IDÔS KOR, ÖZVEGYSÉG
– Vannak még kortársai? És mikor lett özvegy?
– A Macák Tera felsôpakonyi volt, két hónapja halt meg. Süki Margit, ô Ócsán lakik. A férjem l992-ben halt meg. Egy hónapnyi, rövid betegség vitte el. Negyvenöt évet kapáltunk a forró napon. Most is azt mondom, hogy szép volt, jó volt. Jó
dinnyések voltunk. A földi munkától szebb nem lehet. Az adja
az embernek az életet, a megélhetést. Szebb munkahely, mint a
mezô, nem létezik.
VALLÁS
– Ha már a templomban is méltatjuk Margit néni életútját, akkor befejezésül hadd kérdezzem a vallásról is.
- Templomba a lábam végett nem tudok járni. Míg nem volt
beteg a lában, addig minden vasárnap ott voltam az istentiszteleten. A Bibliát szeretem olvasni. Vallásos élményem egy temetésrôl maradt, a már említett Galambos kántorral. Tóth Lacit temettük 21 évesen, és a kántor azt énekelte, máig a fülembe
cseng néhány sor:
Harangok csengése hirdeti népnek,
ma egy szép vôlegényt visznek esküvôre,
meghal gazdag szegény, meghal öreg ifjú...
Bizony így van. Ma a fiatalok nem adnak a hitre semmit. Pedig fontos lenne a hit. Aki a hitet nem ismeri, annak hiány van a
lelkében.
– Hála Istennek Máté néni, Margitka lelkében nincsen hiány a hitben, a harangok pedig most a maga családját külön
is hívták ide a mi templomunkba. A református templom
harangjai pedig egyenesen az Ön családjának az ajándékai.
Büszke lehet rá méltán. Köszönöm a beszélgetést, saját magamnak is nagy élmény volt, hiszen közös ismerôsöket emlegettünk.
Hefler Gábor – plébános
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REFORMÁTUS GYÜLEKEZET
ÉLETÉBÔL
A nyár örömei, pihenései, munkái, nyaralásai, táborai
után elkezdôdött a gyermekek, diákok számára az új tanév.
Ez a gyülekezetünk számára azt jelenti, hogy a hitoktatás is
újra napirendre kerül. Ennek jegyében tartottuk meg szeptember 21-én a hittanévnyitó istentiszteletet. A gyerekek
két verset szavaltak el: Vizi Gréta Hajnal 4. o. tanuló Szigeti Györgyné: Ima c. versét, míg Somogyi Alexandra, Somogyi Bianka, Tóth Dániel, (4.o.) Tóth Mátyás (8.o.), Halmavánszki Judit (5. o.) és Vizi Dániel (7.o.) tanulók Túrmezei
Erzsébet: Szeptember c. versét mondták el. Vizi János lelkipásztor ismertette a hittanórák menetrendjét. Viziné Surányi
Erika egy szép éneket tanított meg gitárkísérettel, majd a tanítás következett. Egy játékos vetélkedôvel igyekezett rámutatni arra a Bibliai alapigazságra, hogy mindig Jézusnál
van az igazság! Kérdések hangzottak el a hallgatóság felé a
játékvezetô részérôl, és három embernél volt a válasz. El
kellett találni, vajon kinél lehet az igazi, a helyes válasz,
vagyis az igazság. Néhány kérdés után valaki nyakába tettek egy táblát: JÉZUS felirattal. Így menet közben rájöttek a
gyerekek, hogy MINDIG JÉZUSNÁL van a helyes válasz.
S errôl az Igérôl szólt az igemagyarázat is: Jézus mondja:
„Én vagyok az Út, az IGAZSÁG és az Élet.” (János evangéliuma 14. rész 6. vers). Az istentisztelet második felében
egy kedves eseménynek lehettek részesei a jelenlévôk: két
hittanos gyermek szülei: Tóth János és Szabó Tímea kérték
Isten áldását 14 éve tartó házasságukra! (Követendô példa,
akiknél ez elmaradt!) Az énekkar egy szép énekkel köszöntötte a boldog házaspárt, és az alkalom végén a gyülekezet
tagjai is kifejezhették számukra a jókívánságaikat. Ilyen
rendkívüli alkalommá vált ez a vasárnap délelôtti istentisztelet.
Tudnivalók a hitoktatással kapcsolatban: A kereszteléssel megtörtént a gyermek(ek) hittanra való beíratása! A
szülôk és keresztszülôk ígéretet tettek, hogy úgy nevelik és
neveltetik gyermeküket, hogy ô felnövekedvén hitvallást
tesz Istenbe vetett hitérôl a konfirmáció alkalmával. Erre
való felkészülés a vasárnapi és az iskolai hittanórákon van.
– Óvodai hitoktatás:
Hétfô 15.30 - 2 csoportban. Alsó szinten lévôkkel Vizi János, az emeleti csoporttal Viziné Surányi Erika foglalkozik.
– Iskolai hitoktatás:
Csütörtök (5., 6. és 7. órában)
1-2. o. 12.00-12.45
3-4. o. 13.00-13.45
5-6. o. 14.00-14.45
A hittanórák a földszinten a tanteremben vannak. A gyerekek füzetben dolgoznak. (Füzet + tolltartó)
– Gyülekezeti hitoktatás
* Konfirmációi elôkészítô: 7. o. - 8. o. / Hétfô 14.3015.15 és Vasárnap 9.00-11.00
* Gyermekistentisztelet: 0. o. - 6. o. / Vasárnap 10.0010.50 (Viziné S. Erika lelkész, Szabó Magdolna és Tóthné
Szabó Tímea)
* Középiskolás korosztálynak: Minden hónap 4. péntekén 17.00- IFJÚSÁGI Klub – Templomnál, az Ifjúsági házban.

Reformáció ünnepi istentisztelet
2011. október 31-én, hétfôn, 18 órakor
Benne: Presbiteri jubileum és úrvacsora
Szeretettel hívunk minden kedves érdeklôdôt!

Deformáció vagy reformáció?
Nagyon szép, nagyon nemes, ugyanakkor nagyon nehéz
feladatot hagytak ránk reformátor ôseink, amikor így tanítottak “ecclesia est semper reformanda”: Az egyházat
szüntelenül megújítani kell! Szép és nemes cél, hiszen
szándéka nem más, minthogy Isten népe mindig kiábrázolja azt a méltóságot, amit Tôle kaptunk. Visszaformálódni
olyan ábrázatra, melyre elhívott minket az új életben.
Ugyanakkor érezzük, nem könnyû feladatról van szó, hiszen gyülekezetünkben, egyházunkban, életünkben, szívünk mélyén olyan sokszor emberi gyarlóság állja útját
ennek a formálódásnak. Éppen ezért fontos most a reformáció közeledtével újból meghallani: az egyházat szüntelenül újítani kell, s tegyük bátran hozzá: személyes életünket, Istenünkkel, gyülekezetünkkel, házastársunkkal, a
ránk bízottakkal való kapcsolatunkat szüntelenül újítani
kell, szüntelenül újítani lehet!
Miért is van szükség a reformációra? Azért, mert a történelem elején, megfoghatatlan távolságban már, de történt
egy nagy deformáció, egy nagy elfordulás. Isten azt mondta az embernek: a kert a tied, annak gyümölcseibôl bátran
egyél, de egy fa gyümölcse tilos! Az ember azt mondta:
Nem, nekem az kell, amire én vágyok! Isten azt mondta,
ôrizd, vigyázd, gondozd a kertet! Az ember azonban azt
mondta: használd ki a föld minden energiáját, fordítsd a
magad hasznára, és ne törôdj vele, milyen következménnyel jár! Isten azt mondta: szerzek neki segítôtársat,
hozzá illôt, de az ember, amikor baj lett, rögtön az Istentôl
kapott társat kezdte vádolni, és ôt tette felelôssé a maga
bûnéért is. És az indulat csak halmozódott az emberi szív2011. október – Felsôpakony
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ben, és született meg a szörnyû bûn, Káin testvérgyilkossága. Folytatódik azóta is a nagy deformáció, még Isten kiválasztott népe életében is ott van, hiszen milyen sokszor
megtörtént, hogy akiket magának választott ki, azok is elfordulnak Tôle, a megszentelt prófétai beszéd helyett a hamis próféták szavához, az igaz istentisztelettôl a néma
bálványok szolgálatához. Hát ezért van szükség a
reformációra: újra formálni, újra alakítani azt,
amit Isten elgondolt. Ecclesia est semper reformanda: Az egyházat szüntelenül reformálni
kell! Hiszen voltak idôk, amikor még a
Krisztusban adatott ingyen kegyelem csodálatos üzenetét is felváltotta a számító és kapzsi emberi hang, és még azt is ki merték
mondani, hogy “mihelyst a pénz a perselyben csörren, a lélek a tisztítótûzbôl az égbe
röppen”, vagyis mintha Isten szeretetét pénzért meg lehetne vásárolni. Határozott NEM
lehetett csak a válasz minderre, amely a reformáció tulajdonképpeni gyújtó szikrája lett. Luther
határozott nemet mond ki a búcsúcédulákra s mindarra, ami az Ige talaján állva hamisnak mondható és vallja: solus Christus, sola gratia, sola fide: Csak Krisztusban, kegyelembôl, hit által van üdvösségünk! Ez határozottan IGEN! Így követheti a deformációt a reformáció, az
elfordulást az odafordulást, a hamis megtagadását az igazság hirdetése!

Miért van szükség a reformációra? Azért, mert a családok széthullanak, a házasságok tönkremennek, sôt ott tartunk, már létre sem jönnek, totális erkölcsi mélység és lelki nihilizmus uralkodik az emberi lélekben. Miért van
szükség reformációra? Azért, mert egyszer kimondtam:
“Hozzá hû leszek, vele megelégszem, vele szentül
élek, vele tûrök, vele szenvedek, s ôt sem egészségében, sem betegségében, sem, boldog, sem
boldogtalan állapotában holtomig vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom.” És ahogy teltek az évek, lehet hogy deformálódott a kimondott szó, a megélt szeretet és lett megüresedett, fásult, rezignált együttéléssé…
Ezért hadd hangozzék most még erôsebben: van lehetôség a reformációra, van lehetôség az újraformálódásra, hogy kiábrázoljuk azt a méltóságot, amit Istenünktôl a
teremtésben és a megváltásban kaptunk!
Vedd elô a Bibliát és olvasd naponként! Keress
olyan közösséget, ahol szól Hozzád Isten Igéje és
a közösségben erôsödhet a hited! Legyen fontos az
életedben, hogy Jézus Krisztussal élô, személyes kapcsolatba kerülj minden nap, és engedd, hogy ô vezesse és irányítsa az életedet. Így a saját életedben is láthatod: miként
lesz a deformációból reformáció!
Vizi János lelkipásztor

Felsôpakonyi Darumadár Nyugdíjas Egyesület szeptemberi beszámolója
Szeptember 1-jén vezetôségi ülésen – szokásunkhoz híven
– elkészítettük az éves munkatervünk és egyéb aktuális teendôkkel kiegészítve a szeptemberi híradót. Szeptember 8-án
itt helyben, többen részt vettünk egy termékbemutatón, majd
énekkar, ezután klub következett, ahol köszöntöttük a 25 éves
klubtagsággal rendelkezô Németh Józsefet (születésnapját is,
85 éves lett). Adó 1%ot megint kaptunk valakitôl, köszönjük neki! Szeptember 9-én
este 10 fô Olaszországba indult. A Pest
Megyei Eszperantisták
utazásához kapcsolódtunk. Csodálatos 8 napunk volt. Sok napfény, sok tenger, sok
kirándulás, sok beszélgetés, sok pihenés!
Kedvére válogathatott
mindenki.
Verona,
Garda-tó,
Velence,
Postojnai barlang, stb.
Összességében min-
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denki jól érezte magát. Az itthoniak 15-én Mária napot tartottak, mi pedig Bibionében tartottuk együtt Edit és Böôr Marika
névnapját. Sok-sok boldogságot, erôt és egészséget , békességet mindnyájuknak, mindnyájunknak! (Az olasz útról hosszú
cikket lehetne írni, hiszen csak Velence templomaival, látnivalóival több Agorát is meg lehetne tölteni!) Mi pedig láttuk a
dolomitokat, a Misurina tavat… stb. Az egyesületben az élet
hál’ Istennek haladt tovább. Néhányan részt vettek Gyálon az
„Azt a ragyogóját” mûsoron. Szeptember 22-én Böôrné Marika finom sütikkel pót névnapot tartott itt is! Köszönjük! Elhatároztuk, hogy veszünk a Haller utcai Turay Ida színház bérletébôl, és rendelünk nyugdíjas kalendáriumot is. Szeptember
28-án Budapesten a bérleteket meg is vásároltam. Már a kalendárium is meg van rendelve. Szeptember 29-én vezetôségit
tartottunk. Sok izgalmas program vár ránk októberben is.
Énekkari próba következett és itt ért utol bennünket a szomorú hír: Kerekes Róbert, volt klubtársunk és énektanár, mûvészeti vezetô (Gyálon!) meghalt. Felesége, Irmuska telefonált.
Tudtuk, hogy beteg, de mégis döbbenetes, fájdalmas a veszteség. ôszintén együtt érzünk az egész családdal. Gyertyát gyújtottunk és néhány perces néma felállás után folytattuk a klubfoglalkozásunkat. Gergely Mihályt is köszöntöttük névnapján, Füziné Esztike szép verssel, Mihály vendéglátással kedveskedett. Szeptember 30-án a Vöröskereszt által szervezett
Idôsek Világnapján vettünk részt. A klubból is sokan voltunk
és a településrôl is. Czirják Józsefné a Vöröskereszt helyi titkára nagyon ügyesen, színvonalasan szervezte meg a délutánt. Mindenki még szép ajándékot is kapott! Fellépett a mi
énekkarunk is, ôk is ügyesek voltak. Nemcsak Dabasról voltak a „megszokott” vendégek, hanem a Pest Megyei Vöröskereszt elnöke is köszöntött bennünket, a polgármesterünk, orvosunk és a dabasi titkárságon kívül. Köszönjük szépen ezt a
szép délutánt is! U.i.: Sajnos az „újságírónk” Kovácsné Németh Ilona keze nagyon fáj, ezért én írtam ezt a cikket, innen
is gyógyulást kívánva!
Lôrentei Erzsébet
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Képzômûvészeink
Pilisvörösváron
Október 7-én este 6 órakor a Felsôpakonyi Képzômûvész
Kör tagjainak csoportos kiállítása nyílt a pilisvörösvári Mûhely Galériában.
Hogyan is kerültek alkotóink Pilisvörösvárra?
Tancsikné Kökény Csilla, a Képzômûvész Kör alapító
tagja még az év elején részt vett Bese Mária keramikus /aki
már nálunk is bemutatkozott/ kiállításának megnyitóján a
Mû-hely Galériában. A keramikusnô bemutatta Csillát a galéria tulajdonosának, s elárulta, ô is alkot. Czeglédi Gizella
– a galéria tulajdonosa – felajánlotta, ô is mutatkozzon be
Pilisvörösváron. Csilla szerényen visszautasította a lehetôséget, mondván, nincs annyi bemutatásra alkalmas mûalkotása. Szó szót követett, s kiderült, lakótársunk egy alkotó közösség tagja, így a galériával rendelkezô hölgy meghívta az egész közösséget. Elkezdôdött az egyeztetés, s már
januárban kiderült, csak ôsszel lesz szabad hely a galériában. Így maradt idô a helyi alkotóknak készülni a szomszédságon kívüli bemutatkozásra.
A nyári szünet után a Képzômûvész Kör tagjai nagy
örömmel találkoztak ismét. Megbeszéltük a képek összegyûjtésének, szállításának módját, rövid bemutatkozást írtak magukról, s 7-én a pénteki csúcsforgalmat legyôzve
megérkeztünk a kiállítás helyszínére. A galéria épülete, annak csodásan rendezett környezete is szívet melengetôen
fogadott bennünket, a csöpörgô esô ellenére. A képek elrendezése hozzáértô szem és kéz munkájáról árulkodott. Czeglédi Gizella kedves, köszöntô szavai után Fegyó Béla
festômûvész – a Felsôpakonyi Képzômûvész Kör vezetôje
– a tôle megszokott, szakmai inspirációt is tartalmazó, barátságos szavakkal mutatta be alkotóinkat, és nyitotta meg a
kiállítást.
Ezután a budapesti Tóth Aladár Operastúdió „Nincs pénzem, s minden az enyém” címmel bemutatott nagyszerû zenés válogatása – opera, operett, musical – következett. Az
egyórás kikapcsolódás után következett a vendéglátás és a
kötetlen beszélgetés az alkotók és a mûértô, mûkedvelô közönség között. A vendéglátásról is, mint minden másról,
csak felsôfokon beszélhetünk. Volt ott minden, mi szem
szájnak ingere. Sokféle édes sütemény, pogácsák különbözô
változatai – melyhez Eszter néni, Csilla és Kriszti is hozzájárult a pakonyiak közül -, valamint gyümölcs, sült tök és finomabbnál finomabb borok, valamint üdítô italok. Elmúlt 8
óra, mire hazaindultunk Felsôpakonyra.

Ha valaki arra jár – Mû-hely Galéria Pilisvörösvár Hunyadi utca 70. – nézze meg a kiállítást. A felsôpakonyi alkotások november 2-ig tekinthetôk meg ott, de mint fent említettem, állandóan van valamilyen kiállítás a galériában.
Czeglédi Gizella a hely biztosításával is támogatja a fiatal
képzômûvészeket.
Mi is meghívtuk a Pilisi Alkotók Kaptára Egyesületet,
mutatkozzanak be településünkön.

Meghívó
A Szabó Magda Könyvtár és Közösség Ház
szeretettel meghívja Önt és kedves családját
2011. nov. 8-án 18 órára a
Pilisi Alkotók Kaptára Egyesület
kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja:
Czeglédi Gizella, az egyesület elnöke
Közremûködnek:
Agócsné Polgár Aranka
Metzker Pál
A Kodály Zoltán Zeneiskola kihelyezett
tagozatának tanulói
A kiállítás november 18-ig tekinthetô meg a
közösségi ház nyitvatartási idejében.

Kik lesznek a vendégeink november 8-án?

Pilisi Alkotók Kaptára Egyesület
Az egyesület 2007. szeptemberében alakult.
Támogató, szervezôi munkánkkal igyekszünk tenni azért,
hogy a fôvároshoz közel a pilisi régióban is kialakuljon egy
pezsgô kulturális és mûvészeti élet.
Az alapító tagok kötelezettséget vállaltak vezetésben és
szervezésben, és lehetôségeikhez mérten az egyesület támogatásában.
Az egyesület kulturális területen hiányt pótol a térségben.
Tagjaink kor szerinti megoszlása 17-80 év között minden
korosztály.
Egyesületünk nem csak a képzômûvészeket tömöríti magába, hanem írókat, költôket, elôadómûvészeket is, de vannak akik ugyan nem mûvészek, de a “mûvészet szerelmesei”, és mindannyian a magyar kultúra és mûvészet ügyének a pártolói.
Az egyesület elnöke Czeglédi Gizella festômûvész, aki
1951-ben az Alföldön, Hajdúhadházon született.
Tanítói diplomát szerzett rajzszakon, Esztergomban.
Azokban az években a képzômûvészet számos ágát kipróbálta.
Például a kerámiát, fafaragást, szobrászatot, grafikát és a
festészetet. Több éves pedagógus munkája során képzômûvészeti szakköröket vezetett Budapesten.
A festést a pedagógus munka mellett kezdte. Azóta több
száz kép készült el, többségében olajfestmények, amelyeket
különbözô kiállításokon mutatott be. 1998 óta a festészetnek, a mûvészetnek, a mûvészet és a kultúra támogatásának
él.
Filák Lászlóné Margit könyvtárvezetô
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KÖNYVTÁRAK ÖSSZEFOGÁSA
A TUDÁSÉRT

Könyvtárunk is bekapcsolódott az országos programba.
Október 4-én ebéd után a másodikos napközisek jöttek át
könyvtárunkba, ahol Lôrentei Erzsike néni mesélt igaz
meséket a „Régen volt, hogy is volt” program keretében.
A gyerekek nagy érdeklôdéssel hallgatták, milyen is volt
Felsôpakony 40 évvel ezelôtt, illetve aranyosan ôk is elmondták, amit szüleiktôl, nagyszüleiktôl hallottak a település régi életérôl, az akkori életkörülményekrôl. Befejezésül Erzsike néni, a tanító néni nagymamája egy Benedek
Elek mesét is tolmácsolt a nebulóknak.
Október 5-én 17 órakor folytatódott az „Irodalmi teadélután”. Ekkor emlékeztünk névadónkra. Szabó Magda

1917. október 5-én született Debrecenben. Ez alkalomból
mese és novellaíró pályázatot hirdettünk. Tizenegy pályamû érkezett. A felnôttek közül Varga Imre Lajos a tôle
megszokott, színvonalas munkákkal nevezett, ezek közül
A bosszúálló címû novella felolvasását kértük. A középiskolásokat Varga Emese Sarolta képviselte az Ó, édes pitypangok… címû remekmûvével. Az általános iskolások közül kilenc tanuló ajándékozott meg bennünket tanulságos
novellával vagy mesével. A felsô tagozatosok közül Borbély Anna A méhek meséje és Janocsek Rebeka A fülke címû novelláját jutalmaztuk. Az alsósok munkái közül Dura
Krisztina Zsófia Majom szemmel a világ és Mészáros Nikoletta Misi és az oroszlán címû meséjét díjaztuk. Minden
pályázó emléklapot és apró jutalmat kapott. A díjazott pályázatok a honlapunkon elolvashatók.
A novellák és mesék meghallgatása után felidéztük az
írónô alakját, elolvastuk, hogyan született az életrajzi ihletésû, édesanyjának emléket állító Régimódi történet.
A következô Irodalmi teadélután november 15-én
17órakor lesz. Téma: Móra Ferenc élete és munkássága, a
figyelem középpontjában az Aranykoporsó címû mûve.
Október 7-én „Könyvtári kvíz – A rejtvény nem rejtély”
Felsôpakony – 2011. október

címmel játékos formában könyvtárhasználati tudnivalókkal ismerkedtek az iskola 4.osztályos tanulói, majd a harmadikosok is.
A legkisebbek a péntekenként szokásos Ringató – zenés, dalos foglalkozáson töltôdhettek fel.

Az Aradi Vértanúk Emléknapja
Október 6-án este 6
órakor - a kialakult hagyomány szerint - a
Felsôpakony Jövôjéért
Egyesület szervezésében
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
az 1849. október 6-án
kivégzett vértanúkra emlékeztünk. Durkó Éva és Kalas Béláné Eszter tolmácsolásában hallhattuk, hogyan telt a halálra ítélt tábornokok
utolsó napja, mit írtak búcsúzóul szeretteiknek. A hadvezérek bátor kiállásának felidézése után a Mártírok Parkba
mentünk, ahol a mécsesek elhelyezése után a Himnusz
eléneklése közben leleplezésre került az erre a napra emlékeztetô tábla. Ezután a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület és a Német Kisebbségi Önkormányzat képviselôi elhelyezték az emlékezés virágait, majd elénekeltük a Szózatot.
Filák Lászlóné Margit könyvtárvezetô

Az aradi vértanúk
Szabadságharcunk letûnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem gyôzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed’,
Fényeddel fényt hint késô századokra
A tizenhárom vértanú alakja.
S ôk élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
A míg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hû utód tanulni:
Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.
Palágyi Lajos
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Játszó-tér (!?)

Felsôpakonyi Bringás Csapat

Történt egyszer, hogy egy anyuka úgy döntött, hogy kiviszi lányát a helyi játszótérre. Amikor odaértek látta, hogy
van már ott néhány gyerek. Örült is neki, hogy lesz játszótársa a gyermekének, ám ez az öröm hamar dühbe csapott át. Az
történt ugyanis, hogy mikor a kislány lecsúszott a csúszdán, a
gyerekek megpróbálták leköpni a csúszda tetejérôl. A második esetnél az anyuka látta, hogy az a többi gyerek célja,
hogy viccbôl (!?) leköpjék a lányát. Megdöbbenésének és
felháborodásának hangot adva, lármás veszekedés alakult ki
a szülô és a gyerekek, illetve a rájuk vigyázó felnôtt között. A
szülô elmondása szerint, a gyerekek azzal védekeztek, hogy
nincs kiírva sehová, hogy tilos a köpködés. Ezután az incidens után keresett meg a hölgy, és kért fel e cikk megírására.
Tisztelt Szülôk, Nagyszülôk és Felvigyázók!
Ezúton szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra,
hogy a játszótér közös „kincs”, aminek védelme MINDENKINEK a feladata. Néhány, évvel ezelôtt, amikor fel lett újítva, még mindenki odafigyelt rá, azóta ez az odafigyelés, úgy
érzem, megszûnt. Kérek mindenkit, hogyha a játszótéren
vagy annak környékén jár, és nem oda illô dolgot észlel, lépjen fel ellene! Attól függetlenül, hogy nincs kiírva, számos
dolognak evidensnek kellene lennie: TILOS és VESZÉLYES
például a csúszda tetejére felmászni, TILOS kôvel dobálózni,
TILOS a csúszdába piszkítani, TILOS másokat inzultálni…stb. TILOS továbbá kutyát bevinni és dohányozni! Jó
lenne, ha ezt mindenki szem elôtt tartaná, aki a játszótéren
kíván tartózkodni!
Rupp Ferenc- egy anyuka kérésére

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy megalakult a
Felsôpakonyi Bringás Csapat. Mindenkit szeretettel várunk,
aki szeret bringázni (korhatár nélkül), kicsiket, nagyokat, családokat. Túrákat szervezünk, és az esti tekerések is elengedhetetlenek. Bárkinek bármilyen ötlete van (hova menjünk,
ilyesmi) szívesen fogadjuk. Szeretnénk beszámolni egy túráról, melyen részt vett csapatunk néhány lelkes tagja: 2011.
szeptember 22-én Budapesten, az autómentes napon (a Critical Mass szervezésében) jártunk. Több ezren voltunk. Fantasztikusan jó volt látni a különbözô korosztályok lelkesedését. Zenekar fogadta a bringásokat a Hôsök terén. A biciklik
egészen az Oktogonig kígyóztak. Jövôre is szeretnénk elmenni, részt venni és reménykedünk benne, hogy egyre több pakonyi bringás csatlakozik hozzánk.
Jártunk még 2011. 10. 01-jén Pestszentimrén a mountain
bike pályán, az erdôben. Remek pálya, bátor fiataloknak való.
Információkat a további programokról és beszámolókról a
facebook-on, csapatunk (felsôpakonyi bringások) oldalán olvashatnak.
Péntekenként 18.30-kor van a rendszeres pakonyi körtekerés.
Szeretettel várunk minden kedves bringást!
Fábián Gábor
a Felsôpakonyi Bringás Csapat egyik alapító tagja

Falugazdász fogadóóra szünetelése
Az idei évben nincs ügyfélfogadást egyetlen faluban sem, csak a
dabasi területi központban van elérhetôség. Itt az alábbi ügyfélfogadási rend van: Hétfô, Kedd, Szerda: 9-12, 13-16, Csütörtök: nincs
ügyf.fog., Péntek: 9-12.
Nagyszegi Imréné falugazdászt a 06 30/ 461 7863 telefonon érhetik el.

Adj VÉRT!
Véradás 2011. november 16-án 15.00-tól 17.30-ig!
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
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Pakonyon járt a Fradi
Amikor Détári Lajos, a Ferencváros szakmai igazgatója
elôállt az ötlettel, miszerint szeptember 22-én, csütörtökön a
Ferencváros edzômérkôzést játszana Felsôpakonyban, sokan
hitetlenkedve kérdeztek vissza: ugyan már, miért jönne a
Fradi éppen Pakonyra?
A sportban jártasabbak azonban nem intézték el ennyivel a
történetet.
Hiszen nem is olyan rég, fél évet Détári Lajos már
edzôsködött a Felsôpakony-Ergofer csapatánál, remek viszonyt ápol az akkori fôtámogatóval, Gáspár Jánossal, és a
jelenlegi elnökkel, Tóth Lászlóval is.
Ráadásul ,,Döme” az ôszi szezont még a Vecsés szakvezetôjeként kezdte, amely csapattal szintén szoros kapcsolatban van a Felsôpakony együttese. ,,Dömének” pedig éppen
kapóra jött egy kis nosztalgia.
A világválogatott labdarúgó olaszországi légióskodása
idején rendszeresen lépett pályára csapatával hétközi
edzômérkôzéseken, és ezt a Fradinál is igyekszik alkalmazni:
a fôvárosiak hétrôl hétre alacsonyabb osztályú csapatok ellen
játszanak edzômérkôzést, például éppen Felsôpakonyban.
A hír hallatán kisebbfajta futball láz tört ki Pakonyon, illetve a környezô
településeken.
Mert ugyan manapság a Ferencváros még csak véletlenül sem szerepel
hírnevéhez
méltóan, a zöld-fehérek pályára lépése még ma is eseményt jelent kis
Juha Hakola (balra), a Fradi finn légiósa, hazánkban: gyereés Fülöp Noel is alaposan bemelegített az kek, felnôttek, láedzômeccs elôtt
nyok, fiúk, anyu-

kák és apukák töltötték meg a Gáspár János-Ergofer stadion
lelátóit.
Ami pedig a mérkôzés rövid jegyzôkönyvét illeti: a Ferencváros közel ötszáz nézô elôtt 4-1-re gyôzött, nem kápráztatta el a szurkolóit, a Felsôpakony pedig becsülettel helytállt.
Az igazi csattanó pedig a lefújás után következett: gyûltek
az aláírások, készültek a közös fényképek…
Nagy János

Természetesen a mérkôzés végén a közös fotó sem maradhatott el
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Eddig csillagos 5-ös
Serdülô csapatunk még nem talált legyôzôre
Pest megyei I. osztály
4. forduló
Felsôpakony KSE-NK Kinizsi TL FC 2-2 (2-1)
G: Krajncz, Gál (öngól)
5. forduló
Bagi TC-Felsôpakony KSE 1-2 (0-0)
G: Rajz, Tóth Á.
6. forduló
Felsôpakony KSE-Alsónémedi 3-4 (1-1)
G: Szabó G., Krajncz, Virág V.
7. forduló
Pilis LK-Legea-Felsôpakony KSE 1-1 (0-1). G: Szabó G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A bajnokság állása
NK Kinizsi TL FC
7 6 1
Alsónémedi SE
7 6 1
Verôce SE
7 5 1
Pilisi LK-Legea
7 4 2
Budakalászi MSE
7 3 2
Újlengyel DSE
7 3 1
Felsôpakony KSE
7 2 4
Hévízgyörki SC
7 2 3
Tárnok KSK
7 2 3
Bagi TC ‘96
7 2 2

0
0
1
1
2
3
1
2
2
3

32
24
19
21
14
19
15
16
11
12

9
12
6
7
15
24
11
17
13
11

23
12
13
14
-1
-5
4
-1
-2
1

19
19
16
14
11
10
10
9
9
8

A bajnokság állása
Bolha FTSE
7 7 0
Bagi TC ‘96
7 6 1
Veresegyház VSK
7 5 0
Verôce SE
7 4 2
Pilisi LK-Legea
7 4 1
Budakalászi MSE
7 4 1
Gödöllôi Sport Klub
7 4 0
Sülysáp KSK
7 3 1
Alsónémedi SE
7 3 1
Bugyi SE
7 2 2
Kisnémedi
7 2 0
Örkény SE
7 2 0
Felsôpakony KSE
7 1 2
Újlengyel DSE
7 1 0
Hévízgyörki SC
7 0 3
NK Kinizsi TL FC
7 0 2

0
0
2
1
2
2
3
3
3
3
5
5
4
6
4
5

27
26
20
23
21
16
15
33
15
9
9
8
10
6
8
9

6
4
11
13
12
13
13
15
8
8
19
21
25
42
22
23

21
22
9
10
9
3
2
18
7
1
-10
-13
-15
-36
-14
-14

21
19
15
14
13
13
12
10
10
8
6
6
5
3
3
2

Pest megyei III. osztály, Déli csoport
Ócsa-Felsôpakony KSE II 3-1 (2-1). G: Balla
Felsôpakony KSE II-Ecser 5-1 (1-0)
G: Villányi (3), Török, Fülöp
Szigetcsép-Felsôpakony KSE II 5-2 (1-2)
G: Albert I., Nagy (öngól)
Felsôpakony KSE-Szigetszentmárton
(2-1-es állásnál félbeszakadt, mert a vendégek játékosa lefejelte a játékvezetôt)

Felsôpakony – 2011. október

A bajnokság állása
Bugyi SE II.
6 6 0
Ócsa VSE
6 5 0
Ecser SE
6 5 0
Üllô SE II.
6 3 1
Szigetcsép SE
6 2 1
Felsôpakony SK II.
5 2 0
Szigetbecse SE
6 2 0
Pusztavacs SE
6 2 0
Szigetszentmárton FC 5 1 0
Tatárszentgyörgy SE
6 0 0

0
1
1
2
3
3
4
4
4
6

21
19
10
19
12
13
7
15
10
5

3 18 18
14 5 15
6 4 15
9 10 10
10 2 7
13 0 6
14 -7 6
23 -8 6
18 -8 3
21 -16 0

U17, Ócsai csoport
Felsôpakony KSE-Kakucs 5-0 (1-0)
G: Kovács S. (2), Csipak, Ignácz T., Nagy Sz.
Felsôpakony KSE-Gyömrôi SE 4-1 (3-0)
G: Ignácz T. (3), Répás
Kiskunlacháza-Felsôpakony KSE 1-5 (1-2)
G: Kovács S. (3), Ignácz T., Nagy G.
Felsôpakony KSE-Taksony SE 5-1 (2-1)
G: Ignácz T. (2), Csipak, Kovács S., Nagy Sz.
A bajnokság állása
Felsôpakony SK
5 5 0 0 25 4 21 15
Taksony SE
5 3 1 1 13 8 5 10
Alsónémedi SE
4 3 0 1 16 8 8 9
Gyömrôi SE
5 2 1 2 15 11 4 7
Fer-Al-Ko Kiskunlacháza 5 2 0 3 20 16 4 6
Halásztelek FC
5 2 0 3 17 20 -3 6
Kakucs KSE
5 1 0 4 17 38 -21 3
Újlengyel DSE
4 0 0 4 5 23 -18 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

U13, Üllôi csoport
Maglód-Felsôpakony KSE 3-0
Felsôpakony KSE-Ócsa 8-0 (2-0)
G: Olajos (3), Benkóczi (2), Hák, Palotai, Paragovics
Felsôpakony KSE-Gyáli BKSE 2-2. G: Kánai, Benkóczi
Gyáli Lurkó-Felsôpakony KSE 0-3 (0-1)
G: Benkóczi (2), Bagosi

Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
4. forduló
Felsôpakony KSE-NK Kinizsi TL FC 2-2 (0-0)
G: Kormos (2)
5. forduló
Bagi TC- Felsôpakony KSE 5-3 (0-1)
G: Kormos, Veibl, Fülöp
6. forduló
Felsôpakony KSE-Alsónémedi 3-2 (1-0)
G: Fülöp, Gombik, Veibl
7. forduló
Pilis LK-Legea- Felsôpakony KSE 6-1 (3-0)
G: Veibl
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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

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

Maglódi TC II.
Örkény SE
FC Dabas
Újlengyel DSE
Felsôpakony SK
Maglódi TC
Gyáli Lurkó SE
UFC Gyömrô
Üllô SE
Hernád SE

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

0
1
2
0
1
1
1
3
2
3

17
9
24
15
13
11
8
13
7
3

8 9 10
3 6 9
9 15 7
6 9 7
5 8 7
10 1 7
7 1 6
16 -3 3
14 -7 3
11 -8 3

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL
December 3-án 19 órai kezdettel a Herman Ottó Általános
Iskola tornatermében tartja szokásos, év végi sportbálját a
Felsôpakonyi Községi Sport Egyesület. Belépôk (mely a
vacsorát is magában foglalja) 3000 Ft-os egységáron kaphatók a
a virágüzletben, Gavló Jánosnénál (Magdi néni),
a Petôfi úti fodrászüzletben, Nagyné Mag Erikánál,
a sportpályánál, a Sportbüfében, Beláz Istvánnál,
és a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Az egyesület szeretettel várja mindazokat, akik a nehéz
napok közepette egy kis szórakozásra vágynak, s nem
mellékesen jelenlétükkel megtisztelik és támogatják az
FKSE vezetôit, sportolóit, szurkolóit, azaz: a felsôpakonyi sportszeretô embereket.

agora-okt

10/17/11 9:33

Page 15

15

Tisztelt Olvasó!
Az Önkormányzat és a Vöröskereszt közös szervezésében szeptember 30-án, nagyon szép napos délután az Idôsek Világnapját ünnepeltük.
Nagyon sokan jöttek az iskola tornatermébe, aminek nagyon örültünk. Majdnem mindenki saját készítésû süteménnyel érkezett, amit el is fogyasztottunk – ezúton is köszönjük!
A meghívott vendégek közül értékes köszöntôt mondott
Sztancs János polgármester úr, egyben csekély ajándékkal
köszöntötte a falu 15 legidôsebb lakosát és a legidôsebb házaspárt. Sajnos betegség miatt nem mindenki tudott eljönni,
nekik az önkéntesek vitték el az ajándékokat.
Ezt követôen Dr. Zelen Béla, a Magyar Vöröskereszt Pest
megyei szervezet elnöke és Dr. Borbély István, háziorvosunk, a Vöröskereszt helyi szervezet elnöke mondott köszöntôt az ünnepelteknek. Bartos Sándorné a Magyar Vöröskereszt Dabas körzet vezetôje köszöntötte a szépkorúakat, ajándékokkal kedveskedett nekik. Megköszönte a Vöröskereszt helyi szervezetének és minden segítônek, az Önkormányzatnak, Iskolának, Közösségi Háznak a segítséget.
Az önkénteseket ajándékkal jutalmazta.
- Ezután nagyon szép mûsort adtak az óvodások, majd az
iskola citerásai és hegedûsei elôadásában gyönyörködhettünk. A gyerekek szép verseket is mondtak.
Köszönetet mondok mindenkinek, akik segítettek a szervezésben, a munkában, az anyagiak biztosításában, a felszolgálásban. Ez utóbbiért külön köszönetet mondok az iskola tanulóinak: Kis Renátának, Bencze Barbarának, Gazdag Boglárkának, Deák Zsuzsának, Illés Orsolyának és
Nagyné Pál Tünde tanárnônek.
Köszönöm társaimnak az önzetlen munkát!
Czirják Józsefné, a vöröskereszt helyi szervezetének titkára

2011. október – Felsôpakony

agora-okt

10/17/11 9:33

Page 16

KATOLIKUS BÚCSÚ 2011.

Ha itt lettél volna…
… Kedves Olvasó, valószínûleg jól érezted volna magad a
vészesen hosszú aszály és hôség közepette megtartott templombúcsúban.
Idén szeptember 18-án ünnepeltük meg templombúcsú keretében templomunk védôszentjét, a Fájdalmas Anyát. Erre
az alkalomra is, mint minden évben különös gonddal, fáradságot nem ismerô munkával tettük széppé kívül-belül a templomot. A készülôdésben, amelyhez a szervezômunka is hozzátartozott, valamint az ünnepség és a szeretet vendéglátás
lebonyolításában sok kedves munkatársunk önzetlen segítsége is benne rejlik. Berencsiné Mária egyháztanács elnök nevében is ezúton szeretnék köszönetet mondani kedves mindnyájuknak! Dr. Csáki Tibor monori plébános celebrálta az
ünnepi szentmisét, melynek keretében megköszöntöttük legidôsebb katolikus testvérünket. Kívánjuk, hogy özv. Máté
Jánosnét, akit családja nagy szeretettel vett körül, a Jóisten
még sokáig ilyen jó egészségben és jókedvben éltesse. Nagy
köszönettel tartozunk Gábor atyának fáradságos munkájáért
a zászlók megtervezéséért, festéséért, elkészítéséért és a fel-

vonulás megszervezéséért, ami különlegessé tette a kedves
meghívott nagykátai Máriás csoporttal történt felvonulást. A
szentmisét követôen szeretettel készített és hozott, finomabbnál finomabb süteményekkel, szendvicsekkel kedveskedtünk
minden jelenlevônek. Köszönjük a búcsú vendéglátást
szponzoráló Kft. igazgatójának a támogatását. Meggyôzôdésem szerint mindenki jól érezte magát. A beszélgetéseket régi
szép emlékek, régi búcsúk felidézése és közös éneklés tette
meghittebbé. Köszönetet mondok minden kedves testvérünknek, akik elfogadták meghívásunkat és szeretettel részt vettek a közös ünneplésben. A megtiszteltetés közös és emlékezetes marad annak is, aki meghív, és annak is, aki elfogadja.
Remélem, jövôre is ilyen szép számú ünneplôvel (mintegy
150 fô) büszkélkedhet majd katolikus közösségünk.
A szeptember 25-ei szentmisén – ekkor volt a venisancte –
a szentlélek segítségét kértük az iskolakezdéshez. A hittanos
tanulók egy rövid verses mûsort mutattak be a szentmise elején. Minden tanulónak ezúton kívánunk jó, és eredményes tanulást!
Október 2-án látogatott el a zarándok csoport Tószegre, az
élménybeszámolót a következô számban tesszük közzé.
Pethô Imre
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