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➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy 2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig a 
Mesevár Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatai-
nak ellátásával Dobosné Kerepeczki Mária, 2363 Felsőpakony, 
Rákóczi utca 61. szám alatti lakost bízza meg. Továbbá felha-
talmazza a polgármestert, hogy a pályázót értesítse a képviselő-
testület döntéséről, illetve intézkedjen a kinevezési okmányok 
elkészítéséről.

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy 2012. augusztus 01-től 2017. július 31-ig 
a Herman Ottó Általános Iskola iskolaigazgatói feladatainak el-
látásával Matisz Zsolt, 2363 Felsőpakony, Géza fejedelem u. 3. 
szám alatti lakost bízza meg. A testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a pályázót értesítse a képviselő-testület döntésé-
ről, valamint intézkedjen a kinevezési okmányok elkészítéséről.

➢   Felsőpakony Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Mesevár Napköziotthonos 
Óvoda 2011/2012. nevelési évéről szó-
ló beszámolóját annak áttanulmányo-
zása és megtárgyalása után elfogadja.

➢   Felsőpakony Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a Herman Ottó Általános Iskola 
2011/2012. nevelési évéről szóló be-
számolóját annak áttanulmányozása 
és megtárgyalása után elfogadja.

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a Mesevár Napköziotthonos Óvoda Alapító 
Okiratát módosítja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a ha-
tározat mellékletét képező módosító okiratot, valamint az egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírásával hitelesítse. A 
testület felkéri a jegyzőt, az egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot a Magyar Államkincstár Pest Megyei Igazgatósága ré-
szére a törzskönyvi módosítás céljából küldje meg.

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te úgy határozott, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. 
évi CLXXIX. törvény 80. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt kö-
telezettségének eleget téve elfogadja a Felsőpakonyi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Felsőpakony Község Önkor-
mányzata közötti együttműködési megállapodást annak meg-
tárgyalását követően. 

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a 2012. évi közmeghallgatás időpontját elő-
reláthatólag 2012. szeptember 14. péntek 17 órában határozza 
meg, melynek helyszíne az általános iskola aulája. A helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. (Ötv.) 13. §-a értelmében 
„A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett 
közmeghallgatást tart...” 

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a képviselő-testület által jóváhagyott 3/2009. 
(III.25.) Ök. számú rendelete 3. § a.) pontja alapján a 013/72 
hrsz-ú kivett művelési ágú ingatlan belterületbe vonásához 
hozzájárul. A belterületbe vonással kapcsolatos költségeket a 
kérelmező tulajdonos viseli, és a belterületbe vonási vázrajzot a 
kérelmező az Önkormányzat rendelkezésére bocsátja.

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását és behajtási en-
gedélyét adja a tulajdonában lévő József Attila utca elnevezésű 
378 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú útról a 345 hrsz-ú ingat-
lanon (2363 Felsőpakony, Radnóti u. 10) belül kialakítandó 
üzlethelyiség telken belüli parkolójának megközelítése céljából. 
A hozzájárulás a meglévő lakóépület engedélyezett átalakítása, 
mint üzlethelyiség együttes engedélyével érvényes.

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
FELSŐPAKONYI RÓMAI KATOLIKUS 
EGYHÁZ részére az alábbi feltételekkel és 
formában engedélyezi a saját domain cím 
használatát: www.katolikus.felsopakony.hu. 
A honlap tartalma kizárólag az egyház tör-
ténetére, fényképes beszámolókra az egyház 
életéről, közérdekű információkra, adatok-
ra, eseményekre az egyház vonatkozásában, 
az aktuális egyházi programokra, informá-
ciókra, aktualitásokra terjedhet ki. 

➢   Felsőpakony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy Danó Zoltán rendőr őrnagy, gyáli őrspa-
rancsnok kérésének helyt ad, ebből következően pedig egy 
egyszeri, 50ezer Ft összegű hozzájárulással támogatja a Gyáli 
Rendőrőrs munkáját. Felsőpakony Község Önkormányzata a 
fenti összeget üzemanyag támogatás jogcímen folyósítja a gyáli 
rendőrőrs részére. 

Tisztelettel: Horváth Gergely alpolgármester

FOGADÓÓrÁK A 
pOLGÁrmeSterI HIVAtALbAN

minden hónap első szerda: 13-17 óráig

Időpont egyeztetés:
a 06 29 317-131-es telefonszámon

SztANCS JÁNOS polgármester
E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu

HOrVÁtH GerGeLY alpolgármester
E-mail: horvath.gergely@felsopakony.hu

dr. KÖKÉNY KAtALIN jegyző
E-mail: jegyzo@felsopakony.hu
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Kivonat a 2012. július 17-én, 17:00 órakor megtartott 
Rendes Képviselő-testületi ülésről:
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FeLHÍVÁS tÜDŐSzŰrÉSre
pest megyében a tüdőszűrést a megyei ANtSz vezetője

minden 30. életévüket betöltöttek részére
kötelezően elrendelte.

Kérjük, hogy a vizsgálaton - saját érdekében - jelenjen meg. A vizs-
gálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére. Panasz nél-
kül is lehet beteg.

A vizsgálat
helye: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

ideje: 2012. augusztus 30., 31., szeptember 03., 04.
délelőtt: 08.00-14.00 óráig (péntek, kedd)

délután: 12.00-18.00 óráig (csütörtök, hétfő)

FONTOS TUDNIVALÓK!
1.   Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen 

meg!
2.   Fekvőbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradá-

sát igazoltassa!
3.   Aki 1 éven belül volt tüdőszűrésen (például más helyen) kérjük, 

hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szí-
veskedjenek bemutatni!

4.   SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT 
AZ ELŐZŐ ÉVBEN KAPOTT TÜDŐSZŰRŐ IGAZOLÁST 
HOZZA MAGÁVAL!

Változások
a Gyáli rendőrőrs életében 

Az elmúlt hónapban 
nagy munkában vol-
tak a rend gyáli őrei, 
és kivételesen nem 
a rosszfiúk miatt. 
A munka apropója 
az volt, hogy a Baj-
csy-Zsilinszky u. 41. 
szám alól átköltöztek 
a Kisfaludy utca 1. 
szám alá. A költözés oka az volt, hogy az eddigi rendőrőrs az évek 
alatt olyan szinten leamortizálódott, hogy felújítása, és átalakítása a 
mai igényeknek megfelelő gazdaságtalan lett volna. Így Gyál veze-
tése helyi vállalkozókkal összefogva megépítette az új rendőr-köz-
pontot. Az átadáson elhangzott, hogy az épület 25 hivatásos rend-
őrnek és 1 közalkalmazottnak ad majd otthont. Reméljük, hogy az 
új központban még hatékonyabban folyhat majd a munka, ehhez 
kívánunk sok sikert és kitartást. 

Szerkesztőség 

Az A.S.A. Magyarország Kft. 2012-ben elnyerte az Energiatu-
datos Vállalat címet, amelyet a Virtuális Erőmű Programmal 
együttműködő, a hazai vállalkozások energiahatékonyságának 
előmozdítását célzó Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat 
Bíráló Bizottsága ítélte oda társaságunknak. A bizottság tagjai 
között megtalálható az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bi-
zottsága, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és több, nagyhírű 
műszaki-gazdaságtudományi egyetem képviselői. 

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy közzétegye a csatlakozó 
vállalkozások energiahatékonyság terén elért eredményeit. A 
környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként 
valósítottuk meg a depóniagáz-hasznosító üzemünket, amely 
az irodaépültetek és szociális helyiségek teljes fűtését és meleg-
víz-ellátását biztosítja, és a programhoz való csatlakozásunkkal 
újabb terveink vannak, és vállalásokat tettünk a témában. 

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalá-
sokat tettük:

Vállalatunk külső energetikai tanácsadó céget bízott meg az 
energia menedzsment feladatok ellátásával, az energia haté-
konyságot növelő intézkedések kidolgozásával. 
Az elmúlt egy évben készült egy egyszerűsített energetikai au-
dit, amely összefoglalja az energiafelhasználásunk fő jellemzőit, 
és összesíti az energiahatékonyságot növelő javaslatokat. 
A javasolt intézkedések megvalósítására cégünk energiagazdál-
kodási szerződést kötött egy energetikai tanácsadóval. 

ehhez pedig a szükséges erőforrásokat is biztosítjuk: anya-
gi forrásokat különítünk el rá, és folyamatosan képezzük, 
motiváljuk munkatársainkat az energiahatékonysági célok 
elérésére. 

forrás: www.pestmegye.hu

energiatudatos Vállalat az .A.S.A.
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Hagyományos, az új esztendőt köszöntő baráti összejövetelünk 
után, amelyet családias légkörben, Durkó Éva otthonában szok-
tunk megtartani 2008. január 24-én, az első, hivatalos köz-
gyűlésünkkel indítottuk az évet. Lezártuk az előző év munkáit, 
elfogadtuk a pénzügyi beszámolót, meghatároztuk az új év leg-
fontosabb célkitűzéseit, a lehetőségeink figyelembe vételével. 
Terveink szerint
1. az EMLÉKPARK kőműves munkáinak befejezése
2. a harangláb kifaragtatása
3. hozzájárulás a falunk közösségi és kulturális életének színe-
sebbé tételéhez volt a legfontosabb teendőnk erre az évre. En-
nek érdekében kellett munkálkodnunk, ez adta a fő irányt. 

Az AGORA januári számában Révész Gyöngyi egyesületi elnök 
mondott köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak támoga-
tásukkal, munkájukkal a Mártírok Emlékparkjának megvaló-
sulásához, részletesen kiemelve minden mozzanat fontosságát, 
ami elősegítette célkitűzésünket. 

Február 25. A Kommunizmus Áldozatainak emléknapja. 
Megemlékeztünk és elhelyeztük koszorúinkat az Emlékpark-
ban. 
Február 28-án Wass Albert költészetének méltatásán vettünk 
részt a Közösségi Házban. 
március 1. bAJOr eSt – vihar után. Bár megküzdöttünk a 
technika ördögével, de csak csatát nyertünk. Elképzelésünk, 
hogy új sorozatot indítunk a faluban a bennünket körülölelő 
világ megismerésére, váratlan akadályokba ütközött. BAJOR-
ESTÜNK, amellyel egy új klub-életet kívántunk megteremteni, 
áramszünet miatt csak hiányosan, csak részleteiben jött ösz-
sze. Előadásunk mellé tervezett filmvetítésünk, bajoros stílu-
sú vacsora meghívásunk, amelynek Sztancs János jóvoltából a 
ZÖLD LAGUNA vendéglő adott otthont, bizony ezen az estén 
nem sikerült. Rengeteg munkánk, sok igyekezet és ráfordított 
pénz veszett kárba. Tanulság is akadt: internet nélkül, anyagiak 
nélkül nagyon kemény a fa, amibe a fejszénket vágtuk. Indo-
néz programunk megvalósításáról, amelybe már belekezdtünk, 
sürgősen lemondtunk. 
március 14-én részt vettünk az iskola tornatermében, Illés 
Panni és Kerek Sári megálmodta, az iskola tanulói által létre-
hozott bensőséges ünnepségen. Tehetségesek a mi fiataljaink! 
Április 5-én vendégségbe mentünk Verseczky Erzsébet meghí-
vására (Isaszegi Polgári Körök!) Isaszegre, csatanézőbe! 
Április 12-én közösen, tavaszi nagytakarítás keretében, rendbe 
tettük az Emlékparkot. 
Április 14-én, a Költészet Napjának ünnepén Varga Imre La-
jos, Felsőpakony költője adott ajándékot nekünk verseinek tol-
mácsolásával a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. 
Ennek a délutánnak ihletésére határozott úgy Egyesületünk társ-
elnöke Durkó Éva, hogy közös összefogással, kiadatjuk önálló kö-
tetben Varga Imre Lajos verseit. Ezt ott, helyben be is jelentette, 
új, megvalósítandó egyesületi felajánlásként. 
Április hava szomorú hónap volt Egyesületünk életében. A 2003-
ban, korán elhunyt Holényi Erzsike után, másodikként, ismét 
elveszítettünk egyet sorainkból. Egyesület alapító társunkat, ba-
rátunkat, a Mártírok Parkjának megálmodóját, tervezőjét, leg-
főbb munkavégzőjét, az apró, szikár, szívósan kitartó, hol vidám, 

hol morcos Felsőpakony imádót: Révész Ferencet. Valahányszor 
a Parkba megyünk, a keze által kimunkált címer, az általa ter-
vezett motívumokkal díszített harangláb őt idézi. A helyére emelt 
harang egy kicsit mindig érte is csendül. 
Április 20-án Szentmisével köszöntünk el tőle a Református 
Templomban. Elbúcsúztunk tőle, de azért örökre köztünk ma-
rad! 
május 2-án a Park rendbetétele. (Egy kicsit mindig az ő szemé-
nek ellenőrzésével, az ő kedvéért!) 
május 17-én közösen ünnepeltünk a Majálison. 
Június 4-én Trianon szégyenletes szerződésére, Magyarország 
kifosztására, megcsonkítására emlékeztünk a Mártírok Emlék-
parkjában. 
Június 6-án az állomás rétjének karbantartásával foglalkoz-
tunk. A sziklakerteket is rendbe hoztuk, gyomláltunk és locsol-
tunk. 
Június 8-i taggyűlésünkön úgy döntöttünk: minden hónap első 
keddje FJE nap, amelyen kiosztjuk egymás között a feladatain-
kat, megbeszéljük közös dolgainkat. Kirándulást is terveztünk: 
Székesfehérvár és Velence megtekintésére. Az Önkormányzat 
felkérésére feladatot vállaltunk. Házról házra jártunk a faluban, 
aláírást gyűjtve: csatlakozzanak a faluban élők a parlagfű irtás-
hoz egy játszótér megnyerésének reményében! A BIBLIA ÉVÉ-
NEK keretében összefogtunk a Felsőpakonyi Missziós Református 
Egyházzal: a Biblia Kiállítás megrendezésére. Végre viszonozni 
tudtuk azt a sok-sok segítséget, amit a Vízi házaspártól kaptunk 
rendezvényeink alkalmával. 
Július 4-én a Biblia Kiállítást ünnepelhettünk felejthetetlenül 
szép megnyitóval az iskola tornacsarnokában, amelyet Burján 
Tamás, a Magyar Biblia Társulat Biblia Éve Programjának fe-
lelőse tisztelt meg. Gyönyörű versek hangzottak el, és Ferencz 
Éva vendég énekművész ezüsthangjához csatlakozott a katoli-
kus kórus, Agócs Aranka és Metzker Pál zenei kettőse. A falu-
ból valamennyien igyekeztünk valamivel hozzájárulni az ün-
nep fényéhez! A Durkó Dekor Stúdió a kiállítás rendezéséért 
volt felelős, de a Vándor Kiállítás anyagához számosan tettük 
hozzá saját „kincseinket”, amelyek a SzM Közösségi Házban 
voltak láthatók július 10-ig. Az AGORÁ-ban erről részletesen 
beszámoltunk. 
Július 8-án, taggyűlésünkön határoztunk falunapi részvételünk 
témáinak kijelöléséről a reneszánsz év jegyében: Mária- kultusz 
Magyarországon - Petrás Mária szobraival, és A legendák 
Mátyás királya címmel színjáték az iskola diákjainak bevoná-
sával. Dekorációs anyagait, díszleteinek, jelmezeinek anyagát, 
színjátékának kerettörténetét Durkó Éva vállalta. Itt határoz-
tunk tragédiát megélt társunk, Révész Rózsa megsegítéséről is. 
Július 14-én együtt örülhettünk a hírnek, amit Kempf Kárly 
Ignác hozott: megnyertük a parlagfűirtás pályázatát. Miénk a 
játszótér, megint gazdagodik a falu! 
Július 31-én közös színházlátogatáson voltunk Gyálon. Mikó 
István SVEJK című előadását néztük meg. 
Augusztus 2-án kirándulás Székesfehérvárra. Megtekintet-
tük a Bory várat, a belvárosi műemlékeket, meghallgattuk az új 
harangjátékot, láttunk egy szép, gazdag Biblia Kiállítást a püs-
pöki palotában, és hazafelé megmártóztunk a Velencei-tóban. 
Fagyiztunk és sült halaztunk közben, és bár kevesen voltunk, 
de kitűnően éreztük magunkat. 

FeLSŐpAKONY JÖVŐJÉÉrt eGYeSÜLet 2008.
(10 éves a Felsőpakony Jövőjéért Egyesület – sorozat) 
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Augusztus 8-án komatálat készítettünk Kempf Szilvinek: 
Blanka érkezését megünneplendő! 
A szeptember tele volt programokkal, amelyekben részt vettünk: 
a felsőpakonyi búcsútól a református templomban megrendezett 
Biblia Kiállításig, amelyen idősb Vízi János lelkész csodás gyűjte-
ményét láthattuk. Segítettünk. 
Október 3-án petrás mária szobrainak kiállítása. Építette a 
Durkó Dekor Stúdió, segítségünkkel. 
Október 4. Falunap. A tornacsarnokban került sor egyesüle-
tünk ajándékára, a reneszánsz játékra, amely közös színielő-
adás volt az iskola diákjaival mátyás király és koráról. Durkó 
Éva kerettörténetében jót játszottunk a korabeli hangulatot idé-
ző ruhák és képek között, s velünk játszottak művészvendége-
ink: Petrás Mária szobrászművész – énekes és Döbrentei Kor-
nél író-költő. Előadás után megtekintettük a gyönyörű kerámia 
szobrokat a Közösségi Házban. Visszatérve az iskolába, Kóka 
Rozália mesemondó-meseíró népművész mesélt nekünk Má-
tyás királyról szóló meséket. Vendégeinket megebédeltettük: 
Drevényi Margitka ünnepi főztjét Durkó Éváéknál fogyaszt-
hatta el a művész házaspár és Rozika. 
A játék dekorációjául szolgáló történelmi képanyagot, a Durkó 
Éva által készített nyomatokat az iskolának ajándékoztuk. 
Október 6-án az Aradi tizenhármakra emlékeztünk. A Már-
tírok Emlékparkjában helyeztük el koszorúnkat és mécsesein-
ket. 
Közben készültünk a Park átadásának ünnepségére, kiosztva 
munkákat, feladatokat Révész Gyöngyi vezetésével és szervezé-
sével. 
Október 17-én közös színházlátogatás Gyálon: a Nemzeti Ka-
mara Színház előadását néztük meg. 
Október 18. A mÁrtÍrOK emLÉKpArKJÁNAK ÁtADÁ-
SA a falu részére, 1956. október 23. tiszteletére. A Pest Me-
gyei Önkormányzat végső segítségével végre megtörténhetett, 
amire évek óta, kemény és kitartó munka után vártunk! 

16 órakor - a Himnusz elhangzásával, az óvoda, az iskola, a 
gyáli rézfúvósok, egyházi kórusok, hagyományőrzők és a Nem-
zetőrség részvételével - felejthetetlen ünnepség részesei lehet-
tünk Révész Gyöngyi szervezésében. A rövid, polgármesteri 
megnyitó után zenével és versekkel megszakított történelmi 
beszédek hangzottak el a Hadtörténeti Múzeum képviselőjétől, 
és Pánczél Károly országgyűlési képviselőtől. Holényi László 
– korábbi egyesületi vezetőnk - Révész Ferencre emlékezett, s 
megkoronázta a beszédek sorát Kempf Károly Ignác bejelen-
tése: Révész Ferenc Díjat alapít az emlékmű alkotójának és 
megálmodójának tiszteletére: azzal a céllal, hogy minden civil 
kezdeményező, alkotó és önfeláldozó munka, amelyet közössé-
günk érdekében végez a falu bármelyik tagja, elnyerhesse méltó 
tiszteletünket és megbecsülésünket. Hefler Gábor atya megál-
dotta a harangot, amely végre a szél szárnyára bocsátotta saját, 
szépen zengő hangzatát, és Vízi János tiszteletes áldása után Vö-
rösmarty Szózatának hangjai zárták ünnepségünket. 
Fejes Lajos adományának köszönhetően egy kis vendéglátásra 
is jutott, s a melegítő gulyásleves hatására, még sokáig ünnepel-
hetett szépen összejött közösségünk. 
Ünnepségünket viszontláthattuk az MTV és a regionális TV adá-
sában, tudósított az MTI és a Dabas Rádió is. 
Október 31-én az új ravatalozó átadási ünnepségén vettünk 
részt, aminek szívből örülhettünk a falu jelenlévőivel egyetem-
ben. Horváth Zoltán építészmérnök tervezésében épült új lé-
tesítményünk díszére válik a községnek, büszkék lehetünk rá! 
A november és december csöndes örömben telt el, amiről Révész 
Gyöngyi beszélt az Agorában, a jól végzett munka utáni elégedet-
tek és fáradtak hangján. 
Megköszöntük egymásnak, hogy dolgozhattunk és dolgoztunk, 
és rohantunk vissza hétköznapjaink elmaradt teendői mellé. 
Karácsonyi ünnepséget nem rendeztünk, elment közülünk, aki 
halászlét főzött volna nekünk. 

Durkó Éva/FJE 

Az előző havi beszámolómban igaz leírtam, június 21-én Tisza-
kécskén voltunk fürdeni, igen ám, de itt nem csak fürdés volt, 
hanem igazi szuper zenés-táncos mulatság. A strandon délelőtt 
10 órától délután 5-ig folyamatosan a meghívott nyugdíjasklu-
bok léptek fel, énekkel, cigány-tánccal, country-zenére kockás-
inges hölgyek ropták csizmás lábukkal a táncot. Darumadár 
énekkarunk szuper nótacsokorral kedveskedett, s mi akik a 
közönség között voltunk – lelkünket és májunkat hizlaló szava-
kat hallottunk – mindenhonnan csak azt hallottuk: ez igen... ez 
csodás produkció volt! Kellemesen elfáradva, bőrünket kiáztat-
va érkeztünk este 8-ra haza.
Június 28-án énekkar és klubnap volt, ahol a megbeszélni valók 
után Csengeri Lászlónak névnapja alkalmából neje sok finom 
pogit és Rákóczi-túróst sütött, amit gyorsan elpusztítottunk és 
még hideg üdítővel vendégelte meg a nyugdíjasokat. Szép verset 
mondott neki Füziné Esztike.
Július 5-én énekkar, majd klubnap.
Július 12-én énekkart és klubnapot tartottunk, ahol a 

hírdetnivalók után termékbemutató volt. Gyors, rövid és lé-
nyegre törő. Nem volt unalmasan hosszú, s még vidámságra 
és nevetgélésre is volt idő.
Július 19-én ismét énekkarunk és klubnapunk volt, ahol az 
Operettszínház-i és Operettbérletek kiosztása történt meg.
Sajnos rossz hírt is kaptunk, klubtársunkat Virágné Annuskát 
autóbaleset érte, ahol nem Ő volt a gépkocsivezető. Kórházba ke-
rült, súlyos sérülésekkel. JOBBULÁST KÍVÁNUNK!
Július 26-án 15 órától vezetőség értekezlet volt, majd énekkar s 
utána klubnap. 
Augusztus 4-én Tiszaligetre megyünk fürdeni, ahol énekkarunk 
szintén fellép.
További szép nyarat, élvezzük ha unokázhatunk, közben locso-
lunk, gazolunk, gyaloljuk a töktermést a fagyasztóba. Spajzolunk, 
mivel nap mint nap azt halljuk a médiában, ez is, az is 30-40%-
kal drágább lesz. Még a kukorica is, jó ha lehet majd kapni, hogy 
etessük a tyúkjainkat vagy a malackákat ősszel.

Kovácsné Németh Ilona   

A Darumadár Nyugdíjas Klub júliusa

Köszönetemet fejezem ki minden barátnak,  
ismerősnek, aki férjemet utolsó útjára elkísérték.   

Vida Sándorné

Az újszülöttek: 
Bordás Balázs 06.17   ♦   Vargyai Barna 06.22

Jarábek Róbert Benett 07.04  ♦  Turbucz Albert Csongor 07.06
Bodon Attila Gyula 07.08
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LAbDArÚGÁS
Fiatalok főszerepben

Alig ért véget a 2011/12-es labdarúgó szezon, máris a folytatás-
ra készülnek a Felsőpakony KSE csapatai. A bajnoki nevezések 
hét korosztályban történtek meg: a Pest megyei I. osztályban az 
elért 14. helyezés ellenére az átszervezések és visszalépések okán 
továbbra is a megye legmagasabb osztályú küzdelmeiben szere-
pel csapatunk, akárcsak U19-es ifjúsági együttesünk. A bajnoki 
küzdelmek augusztus 18-án kezdődnek. A további korosztályok 
(U17, U13 és a Bozsik programban részt vevő U11, U9, U7-es 
gyerekek) számára kicsit több pihenőt adott a megyei szövetség, 
a bajnokságok az iskolai szezon kezdetéhez igazodnak.
Az előző szezonban Felsőpakony II néven a megyei III. osztály-
ban szereplő gárda jó néhány futballistája az első csapat keretéhez 
csatlakozott, így idén a harmadosztályban nem indul csapatunk. 
Továbbá örömteli, hogy az eddig az ifjúsági gárdában szerepelt 
labdarúgókból is többen az első kerettel készülnek: lassan beérik 
az utánpótlásba fektetett munka, s mind több felsőpakonyi neve-
lésű labdarúgóért szoríthatunk majd a mérkőzéseken. 
Virág Viktor, Gombik László, Tóth Roland, Olajos Sándor, Ki-
rály Krisztián, Ettenberger Tamás nevével eddig is találkozhat-
tunk az első csapat kapcsán, immár azonban Veibl Viktor, Fülöp 
Tamás, Nagy Szabolcs, Kormos Krisztián is belépett a felnőtt 
csapat öltözőjének ajtaján. Csatlakozott még az együtteshez két 
korábbi játékos is: a kapus Juhász Gergely Csepelről, míg Fehér 
Ádám Kakucsról tért vissza Felsőpakonyra. A távozók listája 
sem rövid. Bors Attila már a tavasz folyamán Németországba 
utazott dolgozni, így német amatőr együttesben folytatja pálya-
futását, míg Krajncz Balázs Angliában kapott munkát. A má-
sik, egy éve Vecsésről érkezett labdarúgó, Villányi Gergely az 
NB III-as Monorban szerepel majd, de sajnos vannak nem várt 
távozók is: Kovács Tamás kapus és Rajz Miklós Halásztelekre 
igazolt. A másik kapus, Sikur Lajos Törökbálintra költözött, 
Mihályi Márk Ráckevén folytatja, Tóth Ádám Pilisre, Horváth 
Gábor Alsónémedire igazolt, míg a csatár, Katona Péter szept-
embertől Dániában folytatja iskolai tanulmányait, így rá sem 
számíthat együttesünk. 

edzőmérkőzések:
Felsőpakony KSE-Ferencváros (U17) 3-1
G: Veibl, Virág V., Király 
Pestszentimre-Felsőpakony KSE 1-4
G: Ettenberger T. (2), Veibl, Virág V.

n.j.

polgárőrség

Köszönjünk Szabó Zoltánnak 
a közelmúltban nyújtott

támogatását.

NYÁrI OLVASmÁNYÉLmÉNYeK 

Sajnos év közben, értve alatta az iskolai év szorgalmas időszakát, nem 
jut annyi idő, hogy komoly olvasmányélményekhez jusson az ember. 
Olvasunk, művelődünk persze év közben is sokat, de az legtöbbször 
amolyan célirányos, egy egy feladathoz konkrétan hozzászabott utá-
nanézés. De nyáron még egy regény olvasásra is van idő! Végül is a 
regényolvasás élményéről szeretnék beszámolni, de a teljesség kedvéért 
megemlítem a szerzőket, akiktől a többit olvastam: Dr. Jospfh Murphy, 
Jose Real Navarró, Anselm Grün, Juan Arias, és a regény szerzője: Rus-
sel Janney: A harangok csodája. 

Mostanában komoly vágyódásom, hogy papokról, az egyházi életről 
szóló műveket olvashassak. Valószínű, hogy nagyképűnek hangzik, de 
a papi élet vége felé egyszer én is megírnám az élményeimet. Sok min-
dent megírtam már, de mindig csak egyes szám első személyben. Egy 
regény vagy novella irodalmi kerete jobban engedne elbújni, és talán 
bátrabban írhatnék arról, ami a szívemet nyomja. 

A harangok csodája c. regény cselekménye a következő slágvortokban, 
anélkül, hogy elrontanám a regény olvasás izgalmát. Tudniillik a főbb 
fordulatok kimenetelét nem árulom el.
A főszereplő egy színházi sajtófőnök. Találkozik egy egészségtelen 
bányavidék nyomorból kikecmergő, nagyon tehetséges lányával, 
a varieték világában. Maradjunk annyiban, hogy jótevője, segítője 
lesz. Hozzájuttatja egy nagy filmszerephez is. Amikor azonban a 
filmszerepet eljátssza a hölgy, a bányában szerzett tüdőbaj hirtelen 
elviszi őt az élők sorából. A cselekmény további része a temetés meg-
szervezésének 4 napjáról szól. Igazából a kezdő színésznő filmje el is 
sikkadhatott volna, de a sajtófőnök olyan temetést szervez a számá-
ra, hogy azután már nem lehet elsinkofálni a filmet. 
A temetés kapcsán aztán találkozik az egyházi személyekkel. Pozitív 
és negatív személyiségekkel egyaránt. Mindkét találkozást felidézni 
hosszú lenne, ezért most a negatív figurát választom, nehogy a másik 
valamiféle öndicséret legyen. 
232. oldal: Bent a főhajóban, közvetlenül a bejárat mellett álló márvány 
szenteltvíztartó mellett, térdet hajtva jött rá a rettenetes dél legrettene-
tesebb felismerésére. Isten nem volt jelen. Legalább is Spinsky atya zak-
latott képzeletében nem érezte Isten jelenlét. Az örökmécses változat-
lanul pislogott vörös fényével a tabernákulum előtt, de Isten talán hátat 
fordított a templomnak és mindennek, amit hozzá tartozott. 
Mennyi prédikációjába került, amelyben Isten haragjával fenyegető-
zött, mire a szükséges pénzt összegyűjtötte. A hatalmas orgona... néma 
csendbe burkolódzott. Harsonás angyalok nem voltak a közelben. He-
lyette a bányatulajdonos anyagias arca jelent meg lelki szeme előtt, akit 
rávett, hogy viselje az orgona költségeit. Még most is hallja a hangját: 
Biztos abban, ha megveszem az orgonát, a sztrájk kísérletek megszűn-
nek, a hálátlan munkások belátják, hogy munkájuk nem ér többet a 
fizetésüknél… A keresztelő medencét kizárólag a fűszeres halálfélel-
mének köszönhette,… Egyiket sem adták a szeretet nevében. 
A Szent Leó templom egyszerre átváltozott drága tárgyak múzeumá-
vá, melyet egy önző, gátlástalan gyűjtő szedett össze, többé nem volt a 
remény, imádság és megkönnyebbülés helye. Mélységes fájdalom kife-
jezése jelent meg Spinsky atya szemében. Igazán nem állt szándékában 
rosszat cselekedni… 
Majd egy másik írás, vagy több prédikáció lesz a pozitív papi alak fel-
emlegetése. Az így is látszik, hogy a fentiekből is lehet tanulságokat 
levonni. 

Tisztelettel: Hefler Gábor plébános 
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Február óta készültünk a július 10-én indult Erdélyi-zarándoklatra. 
Elérkezett a napfényes reggel, amikor útra keltünk. Kolozsváron csat-

lakozott hozzánk egy kedves és 
nagyon felkészült idegenveze-
tő aki szinte a négy nap alatt 
századokat elevenített meg 
előttünk. Első városnézésün-
ket Kolozsváron ejtettük meg, 
ahol megnéztük a református 
és katolikus templomokat, ér-
dekes történeteket hallottunk 
a Mátyás szoborról, amely sze-
rencsére a helyén maradhatott. 
Este a szállás elfoglalása előtt 
Marosvásárhely nevezetessé-
geivel ismerkedtünk. Ez a vá-
ros műemlékeivel és iskoláival 
a mai napig büszkélkedhet. A 
reggeli szentmise után a Kul-
túrpalota megtekintése követ-

kezett, s tovább indultunk. A Medve-tó felüdülést jelentő látvány, a 
parajdi sóbánya emlékezetes sós levegője, a korondi vásár – fazekas 

termékek, szőttesek, áfonyás 
finomságok vásárolhatók. 
Farkaslakán megkoszorúztuk 
Tamási Áron sírját. Székelyud-
varhelyen él a legtöbb magyar, 
a város szépsége, az embe-
rek kedvessége felejthetetlen 
marad. Második szállásunk 
itt volt. Reggeli igyekezetünk 
mellett kedves és felejthetetlen 
meglepetésben volt részünk. 
Mindenki elhelyezkedett a bu-
szon, szólt a székelyudvarhelyi 
magyar rádió, s a műsorközlő 
köszöntötte a felsőpakonyi és 
gyáli zarándokokat, majd to-
vábbi sok látnivalót, kellemes 
időt kívánt. Megdöbbentő 

figyelmesség! Csíksomlyó vonzásáról talán mindenki más tapasz-
talatot tudna mesélni! „Szívedben hangzik talán, hogy Kegyelem, 
Megsegítelek!” Ezt minden keresztény érzi. A Szent Anna-tó, a Bé-
kási-szoros, a Gyilkos-tó és a Tordai-hasadék legendái maradandó 

emlékek. Nagyon szép zarán-
dokúttal gazdagodtunk. 

Repülnek a napok, közeleg a 
nyár vége. Már a szeptemberi 
programok foglalkoztatnak. 
Szeptember 16-án lesz a Felső-
pakonyi Fájdalmas Anya temp-
lom búcsúja.

Szeptember 23-án szeretnénk 
a gyöngyösi Máriás lányok 
találkozóján és felvonulásán 
részt venni. Mindkét program 
időigényes felkészülést jelent.

A sok beszámoló után, azért 
kívánok még a kedves olvasók-
nak nagyon szép nyári napokat. 

Tisztelettel: Berencsi Gézáné, az egyháztanács elnöke 
(fotók: Nagy Sándor)

„Családi kör”-ben 
Csecsemő koromban 
ismertem meg, dajkált 
a kedves Máté néni, 
mikor Ő még egy gyö-
nyörű fiatal  lány volt. 
(Fényképek és jelen 
vonásai alapján!) Ez 
Ócsán történt,  jelenleg 
nagyon régóta Felső-
pakonyon élünk mind 
a ketten. Ennek a régi 
ismertségnek köszön-
hetem, hogy ott lehetek 
születésnapján én is, 
kedves családja köré-
ben. Öröm látni azt a 
szeretetet, kedvességet 
amivel körülveszik. 
(De jó lenne, ha minden idősnek jutna ilyenből.)
Tudom, életkori sajátosság, de ez a mostani 91 éves szülinap 
mégis meglepetés volt, mert a drága ünnepelt mondta a ver-
seket! Régen, az iskolában tanult, hosszú, komoly verseket.
A legmeghatóbb: Arany János – Családi kör c. verse volt. 
(Ugye kedves mostani fiatalok, ez tényleg nagyon hosszú 
vers!) Máté néni, amikor még Vellai Mancika volt, nagyon 
megtanulta!

A jó Isten éltesse, őrizze meg még sokáig, mindnyájunk örömére! 
2012. 07.05. 

Lőrentei Erzsébet

Ha eljöttél volna!

Szt. Mihály templom, Kolozsvár

Kápolna a sóbányában, Parajd

Békási-szoros

Kegyszobor, Csíksomlyó



Élménybeszámoló a révfülöpi táborról
Ebben az évben is nagy izgalommal vártuk a tábort, 
mind a gyerekek, mind pedig mi, pedagógusok. Az 
elmúlt években is remekül éreztük magunkat, és ez 
az idén sem volt másképp. Az érkezéskor kissé borús 
idő délutánra kitisztult, és a tábor elfoglalása után 
máris tudtunk strandolni egy nagyot.
Az ellátásra most sem lehetett panaszunk, az ételek 
finomabbnál finomabbak voltak, így a fürdőzés után 
igazán jólesett az isteni és bőséges vacsora.
A gyerekekre az ezt követő napokban számos iz-
galmas, jól megszokott és új program várt. Idén is 
túlestek első táborozóink a beavató szertartáson, és 
vidáman kántálták Zsuzsa néni után a tábori eskü 
szövegét.
Számos kézműves program, ügyességi- és sorver-
senyek, zászlórablás, számháború és hennafestés, 
strandolás színesítette a gyerekek mindennapjait.
A fiúk rengeteget fociztak, ping-pongoztak, a lányok 
inkább a tollast és röplabdát részesítették előnyben. 
A strandon még egy tanár-diák röplabda mérkőzés-
re is sor került, mely végül, a hősies tanári küzdelem 
ellenére is, a gyerekek győzelmével zárult.
Kislányaink még az MTV Balatoni nyár című regge-
li műsorában is feltűntek, mert a stáb néhány tagja 
éppen 8-12 év közötti gyerekeket keresett egy vízi 
aerobik program népszerűsítéséhez.
A táncolni szerető kicsik és nagyok jót rophattak az 
Attaca-ban és a diszkóhajón, de szintén nagy sláger 
volt a Kiwee-diszkó.
A pakonyi vitorlázó csapathoz idén néhány gyáli 
gyerek és pedagógus is csatlakozott, és az egy órás 
program során a csend és szépség élvezete mellett 
még arra is jutott idő, hogy a kapitánytól sok érde-

kes, új dolgot hallhassanak a Balatonról és a balatoni 
hajózás rejtelmeiről.
Épp lent tartózkodásunk alatt rendezték meg az I. 
Dödölle, Prósza és Palacsinta Fesztivált, ahová mi 
is ellátogattunk. A fesztivált a Barátok közt szereplői 
kordinálták, és az ügyességi versenyekre a gyerekek 
és pedagógusok egyaránt beneveztek. A palacsinta-
evő és szódaivó versenyen keresztül a zsákban futá-
son és élő tornyon át a pohárfújó versenyig mindent 
kipróbáltak, és igazán eredményesen szerepeltek. 
Egyik csapatunk elnyerte a II. helyezést, melynek 
köszönhetően a csapattagok egy révfülöpi hosszú 
hétvége boldog tulajdonosává váltak.
Utólag is még egyszer gratulálunk nekik! Bár a fesz-
tivált szétverte a vihar, a jókedvünk töretlen maradt. 
Az idei kirándulásunk célja Balatonfüred volt. Vo-
natra szálltunk, és érkezésünk után utunk a Tamás-
hegyre vezetett, hogy megnézzük a Lóczy-barlangot, 
mely Lóczy Lajos, neves Balaton-kutatóról kapta a 
nevét. A túravezető sok érdekességet mondott el a 
barlang kialakulásáról, felfedezéséről. Ezután fel-
kapaszkodtunk a Jókai-kilátóhoz, ahonnan mesés 
kilátás nyílt a városra, a Tihanyi-félszigetre és a Bala-
tonra. A Tagore-sétányon és a mólón is tettünk egy 
kellemes sétát, majd indultunk vissza az állomásra, 
hogy elérjük a vonatot. A  nap végére kellőképp el 
is pilledtünk.
Igazán remek nyolc nap volt. A gyerekek még bizto-
san jó pár napig töltekeznek majd az itt szerzett él-
ményekből, ahogyan mi is mosolyogva gondolunk 
vissza a táborban töltött napokra.
További kellemes nyarat és jó pihenést kívánunk! 
Dia néni és Ivett néni 

Az idei első táborozók népes serege.

A kihagyhatatlan  
Fülöp-hegyi kilátó.

Befogtuk a szelet!!!!


