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Kedves Olvasó!
Engedje meg, hogy rövid ismertetést nyújtsak Felsőpakony Község történetének megismeréséhez. Budapest közvetlen
közelségében helyezkedik el ez a régi, de szinte újnak mondható település. A község életére visszatekintve, a bronzkortól a honfoglaláson keresztül a török hódoltságon át napjainkig, sok nevezetes napot élt meg. A település teljes elnéptelenedését a török hódoltság vége jelentette számunkra, mivel kivonulásukkor községünket teljes egészében lerombolták. Hosszú ideig csak más települések krónikájában említik Pakony pusztát, amely az 1930-as évektől kezdődően
éledt újjá.
A kiadvány részletesen beszámol a település múltjáról, fejlődéséről és jelen helyzetéről.
Bizonyára azon felsőpakonyi lakók, akik itt születtek, születésük kezdetétől napjainkig ismerik a település fejlődését,
de véleményem szerint a bronzkortól napjainkig már nem igen van rálátásuk lakóhelyünk történetére. Azon lakóknak,
akiknek nincs több évtizedes múltja, bizonyára nem ismerik a település kialakulását, különösen a ’90-es éveket követő
rendkívüli fejlődését.
Minden olvasó figyelmébe ajánlom ezt a külön kiadványunkat, amelynek áttanulmányozása után most már teljes egészében megismerve a település történetét, még igazibb felsőpakonyinak érezheti magát.
Az Önkormányzat nevében szeretettel üdvözlöm a Kedves Olvasót, különösen nagy megbecsüléssel Felsőpakony
Nagyközség lakosságát. A lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk, hogy az itt élő emberek komfortérzete minél
magasabb színvonalú legyen.
Köszönjük mindazoknak, akik elbeszéléseikkel ráhatást gyakoroltak azokra, akik ezt a települést választották lakóhelyükként, és akik Felsőpakony nevének megismerését, fejlődését, történetét, hírnevét áldozatkész munkájukkal elősegítették.
A történelmi összefoglaló olvasásához kellemes időtöltést kívánok!
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata nevében:
Sztancs János
polgármester

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának történelmi tájékoztatója
A kiadványunk összeállításánál felhasználásra került:
• Kocsis Gabriella: „Felsőpakony vázlatos története a kezdetektől a török hódításig” című szakdolgozata.
• Kovács Ferenc grafikus: Felsőpakony jelképe.
• Sztancs János polgármester: A település kialakulásától napjainkig.
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ELÖLJÁRÓBAN
Felsőpakony Község Pest megyében, közelebbről Budapest külső
aglomerációs gyűrűjében, a fővárostól
délkeletre található. Egyike a fővárost
körülvevő, néhány ezres lélekszámú
kis „alvó-falvaknak”, amelyek sok szállal kötődnek Budapesthez. A lakosság
többsége ingázó. Engedve a város szívó hatásának, „bejár”: dolgozni vagy
tanulni. (Igaz, egyéb választási lehetősége nem is igen van.) Közlekedési
szempontból a Budapest-LajosmizseKecskemét vasútvonal és a község
mellett elhaladó Kőrösi út jelenti az
összeköttetést a fővárossal.
Ha a község történetét akarjuk vizsgálni, elkerülhetetlen, hogy a környezetéről ne essen szó. Felsőpakony
földrajzilag, közigazgatásilag stb. egy
nagyobb egység része, azzal együtt

érdemes tanulmányozni, hiszen a
községre ható tényezők, melyek akár
természeti viszonyait, akár történetét
alakították, ugyanúgy hatottak a (szűkebb) környékre is.
Felsőpakony határait ma a következő
települések alkotják: északról Gyál,
északkeletről Vecsés, keletről Üllő,
délről Ócsa, nyugat-délnyugati irányból Alsónémedi.
 ár a középkor óta jó néhány telepüB
lés eltűnt Pakony határaiból (némelyiküknek puszta-, vagy dűlő név őrzi a
nyomát: pl.: Lőb, Halom), a föntebb
fölsorolt községek mind középkori
vagy még régebbi eredetre tekintenek
vissza, éppen úgy, mint az általuk körülvett Pakony.

I. FELSŐPAKONY ÉS KÖRNYÉKE TERMÉSZETI VISZONYAI
I.1. Ha földrajzi értelemben akarjuk Felsőpakony helyét meghatározni: a Duna-Tisza közén, a Budai-hegység és a Gödöllőidombság közé ékelődött Pesti-síkság déli szélén helyezkedik el. A
Pesti-síkság – vagy ahogyan Major Ernő nevezi: a „Duna pesti teraszos völgymedencéje” – kialakulásában (főként a jégkorszakban
és a geológiai jelenkorban) a Duna mederváltozásai és az Alföld
süllyedése voltak a fő tényezők. Településünk létrejöttének szempontjából a Duna mozgása a lényeges ebből a folyamatból.
I.2. A Duna – vagy legalábbis egyik mellékága – mai medréhez
képest majdnem 90 százalékkal keletebbre folyt. Bár a Duna-Tisza közének ez a kérdéses része ma szinte teljesen csatornázott
(felszíni vizeit a Gyáli-víz nevű vízgyűjtő rendszer vezeti le), s
a vidék arculata is sokat változott, a régi Duna-medernek ma is
megvannak a nyomai. Régi térképek, tőzegtelepek, ma tájvédelmi körzetként nyilvántartott mocsaras részek nyomán haladva,
nagyjából kikövetkeztethető ez a régi Duna-vonal. A korábbi,
vízjárta állapotot őrzik pl.: a Pakony közelében fekvő ócsai ősturjános, a távolabbi Merzse-mocsár (Rákoskeresztúr és Vecsés
között), a Soroksár és Pestimre közötti Várhegy környéke (az ún.
Nagymocsár és Farkasmocsár). De Balla Antal XVIII. századi állapotokat ábrázoló térképén is láthatók még a régi Duna-meder
nyomai: a Szegedre vezető úttól délre, délkeletre (Ócsa, Alsónémedi stb. vonalától a Dunához közeledve) majdnem összefüggő,
mocsaras árterületet jelez nádasokkal, mely déli irányban egészen
a kunszállásokig húzódik. Ez a vizenyős terület az Árpád-korban
pl. minden irányban jóval kiterjedtebb volt, különösen kelet felé.
(Időben minél messzebbre haladunk visszafelé, a víz jelenlétével
annál jobban kell számolnunk.) Makkai László feltételezése szerint még a XIII. században is, szakaszonként folyóvíz jellege volt
ennek a régi folyómedernek. A XVIII. században is megvannak
azok a kisebb-nagyobb „tómaradványok”, melyeknek egész láncolata húzódik a Rákos-pataktól délre, kb. Ócsa vonaláig, a régi
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meder nyomait követve. De a régi természeti viszonyokra lehet
utalást találni a középkori oklevelek határjárást közlő részeiben is.
Pl. a csúti monostor birtokainak 1264-es határjárásakor többször
esik szó egy „SAAR” illetve „SAARWEZY” (=Sárvíz) nevű „nagy
folyó”-ról, a falvak határaiban elterülő „nagy rétek”-ről. 1272-ben
V. István ugyanezen monostort erősíti meg birtokaiban. Az újabb
határjárás „Hynarch” (=Inárcs) falutól nyugatra elterülő mocsárról ír. Úgyszintén szerepelnek a (fönti) oklevelekben a falvak határaiban húzott árkok is, melyek a réteket, kaszálókat szelik át. Ez
arra utal, hogy már a középkorban megkezdik az erősen vizes,
lápos terület vizeinek levezetését.
I.3. De az oklevelek tudósítanak pl. a korabeli növényzetről is.
A források a szántók, rétek, kaszálók, legelők mellett vadgyümölcsfa ligetekről, éger-, fűz-, fenyő(!)-, tölgy- és nyárfákról írnak. A határjárásokból kivehető: a falvak közé kisebb-nagyobb
erdőfoltok szorultak. Ennek nyomai még Balla térképén is láthatók: pl. a „Pótharasztya” és Kakucs közötti nagyobb erdős terület.
Hogy ezek a foltok valaha összefüggő erdőséget jelentettek itt is,
nemcsak a Cserhát illetve Gödöllő dombvidékén, arról ma jórészt csak az ún. rozsdabarna erdei talaj tájékoztat. (Ez a talajfajta
ugyanis csak erdei vegetációban alakul ki. Vizsgált területünkön
ez a jellemző, csak néhol váltja föl a Dunából kiáradó homokoslöszös, illetve az állandóan vizes részeken a réti talaj. Előbbi inkább a Duna mellékére vagy Üllő környezetére, utóbbi főleg a
Gyáli-víz mentére jellemző.)
A korábbi jellemző víz- és növényviszonyokról a környék bizonyos helynevei is adnak információt. Pl.: a víz jelenlétére utalnak
Sári, Soroksár, Sárvíz, Tőfű (Tófű?) stb. nevek; a vizet kedvelő
növényzetről pedig a Gubacs, Tölgy, Ócsa (=Éger), Nyáregyháza,
Nyárasvölgy, Pótharaszt, Fileharasztja, Csévharaszt stb. típusú nevek.
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II. FELSŐPAKONY ÉS KÖRNYÉKE
RÉGÉSZETI EMLÉKEK
A HONFOGLALÁS ELŐTTI IDŐKBŐL
II.1. A föntebb leírt természeti viszonyok egészen korai időktől
fogva vonzották az embereket a Duna-Tisza közére – s ebben a mi
szűkebb környékünkre is. Vizsgált területünkről a megtelepedés
legkorábbi nyomai az új kőkorból valók.
Az új kőkori földművelő, állattenyésztő ember telepét vagy temetőjét Felsőpakonyhoz legközelebb Alsónémedi határában találták
meg. A Falurét nevű részen végzett ásatás szerint az újkőkor középső szakaszából való település állott ezen a helyen. A leletek az
ún. vonaldíszes kultúrába tartoznak, amely akkoriban fél Európára kiterjedt. Az anyagot kb. ie. 4000-re keltezik.
A kultúra kései szakaszából (ie. 3000-2800 k.) a távolabbi környékről kerültek elő leletek: pl. Gyömrőről, Mendéről.
II.2. A Duna-Tisza köze sűrűbb betelepülése a réz-korra (ie. 2200
k.) tehető.
A késői rézkor Kárpát-medencében élő népei közül Felsőpakonyon és környékén a badeni (péceli) kultúra (ie. 2100-1000 k.)
népei éltek. Nagykiterjedésű, badeni kultúrához tartozó telepet
tártak föl Felsőpakony közelében Vecsés és Üllő között. De hasonló leletek kerültek elő Gyömrő-Lucernás-dűlőn, Mende-Leányváron, Pécelen is. Alsónémediben e kultúrához köthető jelentős
állattemetkezéseket találtak. Korukat ie. 2000-re teszik.
II.3. A bronzkori, idegen hatásokat és helyi vonatkozásokat egyaránt tükröző kultúrák közül vizsgált vidékünkön az ún. vatyai
kultúra a legelterjedtebb. (A század elején feltárt első ilyen típusú
umatemető lelőhelyéről nevezik így. Vatya középkori falu a Kőrösi
út mentén. (Ma Újhartyán határában található.)
A vatyai kultúrát helyi fejlődésnek tartják, két korábbi bronzkori
kultúra (az ún. nagyrévi és kisapostagi) keveredésének nyomait
viseli magán.
A leginkább földműveléssel foglalkozó, tartósan egyhelyben lakó
nép először a Duna-Tisza közét, majd a Duna jobb partját is birtokba veszi. Telepeiket a környéken sokfelé megtalálták: pl. ÜllőLőb-pusztán, (Lőb középkori falu, az akkori Pakony északkeleti
határa, ma Üllő határrésze) Ócsa-Öregszőlőkben, Soroksáron,
Inárcson, Gyónon, Alsódabason stb. Távolabb, Nagykőrösön és
Mendén a kultúra kései szakaszára jellemző „földvárat” tártak föl.
Alsónémedi több határrészéről kerültek elő leletek (umás és
csontvázas temetők, cseréptöredékek, bronzeszközök stb.); ezek
alapján nagyobb vatyai telepet sejtenek itt a kutatók.
II.4. Szintén vatyai típusú telepet sejtenek Felsőpakony területén. 1964-ben a falu határában, kb. 7 km-re a vasútállomástól az
ún. Mag-dűlőben talált leleteket jelentettek be a Nemzeti Múzeumba. Garam Évának, a kiszálló régésznek többek között átadtak egy (már korábban talált) nagyméretű, bronzkori edényt is.
A bronzkori leletek között későbbi korokból (szarmata-római;
kora-árpádkori) származó és sok, jó állapotban talált emberi
csont is volt.
Garam Éva ezen a helyen bronzkori (vatyai) telepet, szarmatakori
telepet és temetőt, valamint kora-árpádkori temetőt feltételezett.
A késő-bronzkori és kora-vaskori kultúrák nyomait vidékünkön
csak nagyon szórványosan találták meg. Bár ez valószínűleg a kutatás hiányának, semmint a lakatlanságnak tulajdonítható.
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II.5. Az ie. VIII. század körül vándorol be keleti irányból, a Fekete-tengertől északra elterülő füves pusztákról a „preszkítáknak”
nevezett nomád nép. A „preszkíta” elnevezés megkülönböztetésül
szolgál a későbbi betelepedő szkíta népességgel szemben. Az új
szkíta népesség (Hérodotosz segítségével név szerint is lehet őket
azonosítani: ők a „syginnák”) főleg az Alföldet szálltja meg. A
vasat már kitűnően ismerik és ötvösművészetük csupa remeket
hagy hátra. Ők hozzák a Kárpát-medencébe a fazekaskorongot.
Valószínűleg élénk kereskedelmet folytattak a környező népekkel.
Legalábbis ezzel magyarázzák a Gyálon (Felsőpakony északi határánál) talált bronz vödör (cista) itáliai eredetét. Hogy a DunaTisza köze is szkíta szállásterület volt, környékünkön még néhány
szkíta emlék bizonyítja: pl. Gyónon, Gyömrőn, Rákoscsabán stb.
(Jelentősebb lelet csak jóval messzebb, a szintén Pest megyei Tápiószentmártonból került elő.)
II.6. A szkíta uralomnak a késői vaskorban egy újabb népesség, az
indoeurópai nyelvet beszélő kelták betelepülése vet véget. A kelta
uralom kb. ie. VI. század elejétől nagyjából időszámításunk kezdetéig tart. Ie. 310-től már a Duna-Tisza köze is az övék; mégis,
jelenlétükre csak szórványos leletek utalnak. Felsőpakonyhoz legközelebb Ócsán, 1934-ben találnak egy ie. II. századi sírt, ahonnan négy kelta edény kerül elő; Babádpusztán (az ócsai határban)
szintén kelta sírt, Üllőn kelta cserépmaradványokat találnak.
II.7. Időszámításunk kezdete körül két irányból is veszély fenyegeti a kelta birodalmat: a Dunántúlon a római légiók, az Alföldön
a szarmaták legnyugatibb törzse, a jazigok jelennek meg. A kettős
nyomással szemben a kelták tehetetlenek, így már ie. 12-re létrejön Pannonia provincia, a Duna-Tisza közét, majd az Alföldet,
isz. II. századra pedig a Tiszántúlt is a szarmata-jazigok veszik
birtokba.
A rómaiak korában tehát Felsőpakony területe is a szarmaták legkorábbi szállásterületének része volt. A környékünkön gyakran
előforduló szarmata leletek igazolják ezt. Vecsésen pl. szarmatakori hulladékgödröt (kerámiatöredékekkel, csontokkal), Üllőn
ruha összekapcsolására használt fibulákat, ékszereket, Alsónémediben, Sáriban, Gyónon különböző sírleleteket, Inárcson, Kakucson, Újhartyánban szarmata telepeket találtak.
Felsőpakonyon már 1932-ben felfedeztek egy női sírt, majd 1956ban a Hollandi-telepen (kb. a mai falu helyén), 1964-ben a Magdűlőben találtak újabb szarmata sírleleteket.
1932-ben a női szarmata sírt Mag Ferenc tanyáján, Felsőpakony
„Kígyóhegy”-nek nevezett határrészén találták. A sír kb. 90 cm
mélységben feküdt, nyugatra néző helyzetben. A sírmellékletek a
Nemzeti Múzeumba kerültek: egy vörös agyagcsésze, mely a jobb
alsólábszár külső oldalánál feküdt; az állkapocs alatt bronz térdfibula (elnevezését alakjáról kapta); a bal kézben vaskés, mellette
bronz karika; a bal láb külső oldalán agyag orsógomb; a nyak és
a lábfej tájékán különböző alakú és nagyságú üveg illetve pasztagyöngyök. (Utóbbiak talán a ruha nyakrészét és alját díszítették
vagy ékszerként szolgáltak, de az sem lehetetlen, hogy a halott lábait kötözték meg a gyöngyfüzérrel.)
1956 júliusában a régészeti jelentés szerint Huszár Károly VBelnök bejelentésére szállt ki Kozák Károly régész a helyszínre:
Felsőpakony-Hollandi-telepre. Ifj. Csányi János telkén, építkezés
közben találtak a ház előtti gödörben egy csontvázat. A sír kb. 3,90
m-re a háztól, 1 m mélységben feküdt, dél-északitájolással. (Hogy
arccal nyugat-felé vagy kelet felé – erre nézve a szemtanúk nem
tudtak megegyezni!) Az azonban bizonyos, hogy a halott egyik
lába felhúzott állapotban volt. A halott mellett találtak egy bronz
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nyakperecet (torgues), egy kétélű, vasból készült kard töredékét,
kerámiamaradványokat. A leletek alapján a sírt III. századinak határozták meg. 1964-ben a vatyai leletekkel kapcsolatban már említett leletmentés során szarmata anyag is előkerült. Az edények,
más kerámiatöredékek és egy római bronz stílus a föld szőlő alá
való forgatásakor kerültek elő. A római lelet valószínűleg kereskedelmi úton, esetleg hadizsákmányként került a szarmatákhoz. (A
szarmata csapatok gyakran betörtek Pannoniába!) Föntebb már
szóba került, hogy a Mag-dűlő környékén szarmata telepet és temetőt is sejtett a feltáró régész.
II.8. A III. század vége felé a szarmata települések áldozatul esnek
a népvándorlás nyomán a Kárpát-medencébe érkező népeknek.
A beáramló vandálok, hunok, különböző germán törzsek nyomai
vizsgált vidékünkön alig találhatók meg. Csak a távolabbi környéken jelzik az V-VI. századi germán jelenlétet szórványleletek: pl.
Bugyi határában, Kunszentmiklóson, Alsóbabádon stb.

Jóval több (és Felsőpakonyhoz sokkal közelebb eső) lelet maradt a
VI. század vége felé betelepülő avarság után.
A régészeti leletek alapján az avarok a Duna-Tisza közét sűrűn
megszállták, sőt a késői avarkorban a kagán szállásterülete, tehát
központi jelentőségű terület volt.
Felsőpakony közvetlen szomszédságából szép számmal kerültek
elő avar emlékek. Pl. Üllő határában 259 avar sírt tártak föl 193132-ben, majd kb. 20 évvel később 2 km-re északnyugatra ettől a
helytől újabb 153 sírt találtak. Az első temetőt VII-VIII., a másodikat VIII-IX. századira keltezik.
De avar leleteket találtak még Vecsésen (vasfegyverek, eszközök),
Gyálon (vas lándzsahegy), Alsónémedi-Rádapusztán, Dabas és
Gyón között stb.
Közvetlenül a magyar honfoglalás előtt a Duna-Tisza köze – Makkai László szavai szerint – „úgyszólván lakatlan volt”. A magyarok
betelepülését jószerivel csak a szórványos avar népesség élhette
meg.

III. A HONFOGLALÁS ÉS A KORAI FEUDALIZMUS IDŐSZAKA
III.1. A régészeti anyag, források, helynevek stb. vizsgálata alapján a kutatók általános véleménye szerint a Duna-Tisza köze (Pest
megyei része minden bizonnyal) a fejedelmi törzs szállásterülete volt. (Arról már megoszlanak a vélemények, hogy az Árpád
Megyer /László Gyula véleménye/ vagy Kurszán Tarján /Györffy
György véleménye/ nevű törzse volt-e?)
A föntiek szerint Felsőpakony és környéke is a fejedelmi törzs
szállásterületébe tartozott. Sőt, ha Makkai László fejtegetését követjük, a falu része annak a legkorábban megszállt területnek, ahová a honfoglalás (legalábbis az itt megtelepedő törzsé) súlypontja
esett. Makkai László Pest megyét tekintve a sík, alföldi részre helyezi ezt a területet, tehát a megyei déli határa és a Cserhát lejtői
közé. Ezen belül a megtelepedés központját a Cegléd-DömsödDunakeszi háromszögre teszi. (Tehát, amelybe Felsőpakony és
környéke is tartozik.)
Makkai László megállapításait a honfoglaláskori pogány sírleletek elhelyezkedésének és a törzsi névből képzett helyneveknek
vizsgálata alapján tette. Véleménye szerint a törzsi névből képzett
helynév már a bomlás jele: ilyen névvel a megszokott közösségből
kibomló szórványtelepülést jeleztek. Ez a folyamat pedig a X. század második felében illetve a XI. század elején zajlik; leginkább a
törzsi szállásterület határán jelentkezik először, a többnyire legkevésbé ellenőrzött területen.
Makkai László végig követi a törzsi eredetű helynevek előfordulását és ez mintegy a szállásterület feltételezett határait is kijelöli.
Megállapítása szerint a Kér, Jenő, Megyer stb. típusú nevek szinte
félkörben határolják a már említett Cegléd-Dömsöd-Dunakeszi
háromszöget. Pogánykori (tehát a X. századnál korábbi!) sírleletek előfordulnak a törzsi névből képzett helységekben illetve környékükön – tehát valószínűleg már a X. század előtt is éltek ott a
törzsből és innen terjeszkedtek egyre távolabb.
A „háromszögön” belül viszont „tisztán” fordulnak elő a pogány
kori sírleletek – tehát a megállapítottak alapján ez a legkorábban
elfoglalt terület. Ehhez adalék még az a tény, hogy ez a dús legelőjű, vízzel ellátott terület kitűnően megfelelt az állattartás igényeinek.
Makkai László elgondolását támasztják alá a Felsőpakony közelebbi és távolabbi környékéről származó honfoglalás kori régészeti
leletek is.
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Alsónémediben két honfoglalás kori szórványlelet, Üllőn 23 síros
nagycsaládi temető, Ócsa alsópakonyi dűlőjében, Pótharaszton (a
középkorban kisebb mezőváros, Pakony délkeleti határa), Budapest pesterzsébeti és pestlőrinci részein magányos sírokat tártak
fel.
III.2. Makkai László Árpád családjának neveiből (Jutas, Fajsz,
Taksony, Üllő stb.) képzett helynevek vizsgálatával megvonja a fejedelmi szállásterület határait. Kutatása szerint ez a terület a Duna
jobb partjára esik legnagyobbrészt, de ide tartozott egy keskeny
bal parti sáv is: a Duna és az Üllő-Taksony-Tas-Ölle-Solt-Fajsz települések vonala közé eső rész. Felsőpakony a fönti Üllő községtől
nyugatra esik, tehát minden valószínűség szerint része a fejedelmi
szállásterületnek. (A föntebb már említett üllői honfoglalás kori
temetőt László Gyula Üllő fejedelemfi családi temetkezőhelyének
véli.)
III.3. Pakony első írásos említése a XIII. századból való, amikor
már faluként szerepel. Hogy a fejedelmi szállásterület e részéből
hogyan és mikor vált középkori falu – arra csak a régészeti adatok
adnak némi utalást. Dr. Magyar Eszter pl. olyan, 1930-ban talált
és a Nemzeti Múzeumba került felsőpakonyi leletekről tud, amelyeket X-XI. századra kelteznek (jellegzetesen erre a korra utaló,
félhold alakú ólomfüggők). 1964-ben, a szarmata sírok feltárásakor Garam Éva is talál kora-árpádkori maradványokat a Mag-dűlőben. A sok, jó állapotú csont mellett X-XI. századra utaló S-végű bronz hajkarikák kerültek elő a földből. A régész véleménye
szerint kora-árpádkori temető állhatott ezen a helyen. 1955-ben a
Nemzeti Múzeum leletmentési ásatása során is kerültek elő koraközépkori leletek a falu területéről. A vasútállomástól kb. 2 km-re,
Ócsától 4 km-re északra, Nagy Miklós szőlőjében tárnak föl 25
sírt. A sírok nyugat-keleti tájolásúak voltak, kis eltéréssel északi
irányban. Melléklet csak három sírból került elő: ezek alapján
határozták meg XII-XIII. századira a kicsiny temetőt. 1956-ban
Kozák Károly ment meg egy III. századi szarmata sírt, amikor a
helybeliek egy templom romjaira és különböző töredékekre hívták föl a figyelmét.
A falutól kissé délkeletre, kb. az Alsómajor vonalától is délkeleti
irányban, az Ócsára vezető dűlőút közelében áll a Paphegy nevű
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domb. 1935 körül itt kezdték építeni a falu általános iskoláját. Az
iskola alapozásakor fedezték föl egy templom alapfalait. Nagyjából az iskola udvarára esik a templom, de egy része valószínűleg
az iskolaépület alatt is húzódik. Az odavalósiak elmondták a régésznek, hogy az építkezés során is, azóta is sok sírt, elszórt csontokat találtak. A szomszédos kukoricásban pedig Kozák Károly
talált árpádkori és későközépkori cseréptöredékeket. Vizsgálatai
alapján a XIII-XVI. századi falu közvetlenül a templom közelében, egy alacsony dombon állhatott, lakosai pedig – a törvény szerint –a templom köré temetkeztek.
Kozák Károly jelentésében megjegyzi, hogy már egy kisebb ásatás
is eredményt hozna: fel lehetne deríteni a templom teljes alaprajzát, méreteit; a település nagyságát stb. – nem is szólva az esetlegesen előkerülő leletekről.
III.4. A régészeti adatok szerint Pakony határában több – egymástól távolabb eső – helyen is előkerültek középkori leletek, temetők
nyomai.
Az a középkori Pakony falu, melyről a már említett XIII. századi forrás is ír, minden valószínűség szerint a Kozák Károly által
felfedezett XIII-XVI. századi templom és település helyével azonosítható. Maguk az – később ismertetendő – oklevelek is a XVI.
század közepén szólnak utoljára Pakonyról, mint lakott faluról.
A Paphegytől távolabb talált leletek talán éppen Pakony „elődjének” a nyomai, de elképzelhető az is, hogy a XIII. században Ócsa
határában található 12 (!) apró település valamelyikének maradványai.
Az ilyen, legfeljebb egy nagycsaládot eltartó kis települések átmenetet képeznek a nomád, vándorló, téli illetve nyári szállások
és az állandó, megtelepedett falu között. A nagy, középkor eleji
gazdasági váltás, a földművelésre való áttérés ugyanis fokozatos,
lassú folyamat eredménye, több „lépcsőfokkal”. Először az ún.
szabálytalan talajváltó rendszer terjed el, amely mellett ugyanúgy
vándorolnak az említett aprócska települések, mint a nomád pásztorkodás idején. Ha a falu körül kimerült a szántóföld, egyszerűen
fölkerekedtek és máshol törtek föl új ugart. Ehhez a gazdálkodáshoz természetesen jókora területre volt szükség. Így, amikor

a magánbirtokok egyre gyarapodnak és szűkül az a szabad törzsi
terület, ahol még a függésbe nem vont paraszti- és pásztor-elemek
élhettek, ez a gazdálkodási forma is enged a kényszernek: kialakul az ún. szabályozott talajváltás. Ez a forma még mindig jóval
területigényesebb, mint a kétnyomásos gazdálkodás, de már nem
engedi meg a falu elvándorlását. Lassan kialakul az a kép, hogy
a falvak állandó, sőt, ellenőrzött határral rendelkeztek és állandó
faluhellyel. Kialakul a belsőtelkek rendszere, amely telekhez a határból is tartozik egy rész, ahogyan azt felosztották egymás között.
Tehát a Pakony határában, a Paphegytől távolabb megtalált kora-középkori maradványok ilyen, föntebb ismertetett apró, vándorló falucska nyomai. (Annál is inkább, mivel az ilyen vándorló,
szabálytalan talajművelésnek itt, a Duna bal partján még a XIII.
században is vannak nyomai).
Talán éppen ezek lakói „telepedtek össze”, az állandó településsé
– az ezen a vidéken lassan változó életmód ellenére is. Már csak
azért is, mert a törvény tiltotta pl. a templom elhagyását!
A templom romjai egyébként még a XIX. század vége felé is a felszínen voltak. Bizonyság erre az az Alsónémediről származó válasz,
ami Pesty Frigyes kérdőívére érkezett. Pesty – többek között – az
akkori Pest-Pilis-Solt vármegye helynévtárát akarta összeállítani,
ezért küldött szét a községekbe egységes kérdőíveket a helyi határokkal, névtörténettel, legendákkal, érdekességekkel kapcsolatban.
Alsónémediről 1864. január 27-én, Kaszap Antal hites jegyző és
Benedik Mátyás bíró tollából érkezett válasz. „Felső-Pakony puszta” ekkor Alsónémedi határához tartozott, (bár éppen a soroksári
gazdák bérelték) így szintén szóba került a levélben. A községi
elöljárók a „puszta templomról elnevezett dűlő”-t találták egyedül
említésre méltónak, ahol a „templomnak csak a helye látható, ott,
ahol most sok kődarab van elszórva.” A föntebb ismertetettekhez
hasonló fejlődés előzhette meg a középkori Pakony kialakulását is.
Az azonban egészen bizonyos, hogy a XIII. századra a megtelepedésre és földművelésre legalkalmasabb helyen megépül az állandó
falu, templommal.
(Még az alsónémedi elöljárók is megjegyzik, hogy a legjobb szántóföld a templom körüli rész, melyet messzebb homokos, turjános
terület vesz körül.)

IV. PAKONY A KÖZÉPKORI OKLEVELEKBEN
A föntebb már említett, első okleveles előfordulása 1264-ben történik. IV. Béla az általa alapított csúti-monostornak birtokot adományoz Pest megyében. A birtok határleírásában sorra veszik a környező falvakat; itt kerül elő először Pakony falu neve is.
IV.1. A Pakony név nem mai alakjában, hanem az akkori nyelvállapotnak megfelelően szerepel: Pukum-megye formában. (A
„megye” szó valószínűleg a mesgye, határ értelemben szerepel a
név mellett.) A későbbi forrásokban is sokféle alakban kerül elő
a falu neve: pl. Packon, Pakany, Pakon, Pakun, Pokan, Pokon,
Pokun, Pukun, Pakum stb. – a magyar nyelv hangtani változásainak megfelelően.
A név eredetével kapcsolatban: a szaktudomány szerint puszta
(vagyis toldalék nélküli) személynévből, magyar névadással keletkezett. (A puszta személynévből képzett helyneveket – általánosan
elfogadott vélemény szerint – XI. századi keltezésűnek tartják!)
A helynév alapjául szolgáló személynév régi magyar nyelvemlékeinkből (1138, 1329), pl. a Váradi Regestrumból (1208-35) is
ismert: PUC (PUK) alakban. Ebből a tőből az –m (máshol –n) ki-
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csinyítő, becéző funkciójú képző kapcsolásával jött létre a Pukum
(Pukun) (legkorábbinak tartható változata ez; mind az okleveles
előfordulás, mind a nyelv hangtani változásai alapján) alak.
Ez a fajta helynévképzés nem „egyedülálló”, több példája is van: pl.
Bolgárom, Somogyom, Detrehem stb. típusú nevek.
A személynévi eredetre talán magyarázat az a kedvelt és általános árpádkori szokás, hogy a település első birtokosáról, valamely
nevezetes személyiségről vagy alapítójáról kapja a nevét. Később
pedig éppen fordítva: a XIII. századi, főleg köznemesi származású
birtokosok, első (sokszor egyetlen is!) falujuk után neveztetik magukat. Így olvashatunk majd Pakonyi, Gyáli, Inárchi, Vecherch-i
(Vecsési) stb. családokról.
A Pakony név jelentésével kapcsolatban többféle magyarázat is
létrejött a személynévi eredet mellett.
Rásonyi Nagy László pl. a Bakony név egyik változatának és (ó-)
török eredetűnek tartja. Szerinte az erdős hegyvidék-et jelentő
közszóból lett a tulajdonnév. (Sem a b – p alakváltozat, sem a
közszóból alakuló helynév nem lenne példa nélkül való a földrajzi
nevek kialakulásában.)
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Rásonyi Nagy László megjegyzi még a témával kapcsolatban Pais
Dezső egy előadására hivatkozva: a Bakony helynév és változatainak elterjedése összekapcsolható az Ősbő nemzetségi koraárpádkori előfordulásával.
Egy harmadik feltételezés szerint a Pakony helynév a pagony
(erdő; erdődűlő) szó megfelelője lenne.
IV.2. Visszakanyarodva a kis kitérő után a fejezet elején említett
1264-es oklevélhez: a határjárás segítségével többé-kevésbé rekonstruálni lehet a középkori Pakony határait is.
IV. Béla oklevele Pakony határai között említi Ócsát és monostorát, Gyapus földjét, Totont stb.: „... Innen egy kis réten át a Gyapus
nevű földig, s ott egy út mellett van két határjel. Innen jut Pukum
mege-hez s ott levő két határjel Toton és Pukun határa.” Az oklevél megemlíti még a nem messze folyó „flumen Saarwezy”-t és a
Szegedre vezető „nagy utat” is.
Ugyanezt a birtokot járatja meg IV. Béla fia, V. István 1272-ben
és megerősíti a monostort addigi helyzetében. Pakony vonatkozásában ugyanazokat az adatokat tartalmazza az újabb határleírás
is. Újabb információt ad Gyál birtok 1332-es határjárása. I. Károly király parancsára a budai káptalan azért veszi elő az ügyet,
mert Tyuk János (aki adományként kapta Gyált) panaszos szerint birtoka egy részét mások elfoglalták. A káptalan megjáratja
a határokat és a felsorolás szerint Gyál és Pakony között szerepel pl. Scenthleurinch (Szentlőrinc), Tornustelep (Tornyostelek),
Holm (Halom), Nymig (Némedi), Kerekhyghaz (Kerekegyház),
Kurmanus (Kormányos) birtok, Toufen (Tófő v. Tófű?) nevű rét,
Icrusholm (Ökröshalom) szántó.
Újabb adalékkal egészíti ki a felsorolást Leeb (Lőb) birtok 1379es határjárása. A nádor felkérése szerint a budai káptalan Leeb-i
János fia Mihály felesége, Annus részére kihasítja a birtokból a
leánynegyedet. A leírásból kiderül: Pakony nyugati határa Leeb
falu (illetve birtok), valamivel keletebbre Halmi (Halom). A két
(illetve három) falu határát úgy írják le, mint dombos, erdős területet; szó esik (valószínűleg vízlevezető) árkokról is.
A határjárásokat, egyéb peres, panaszos ügyek kivizsgálását kijelölt királyi emberek végzik, gyakran a szomszédokat is megidézik
tanúságtételre. Az ilyen esetekben felsorolt birtokosok neveiből
(gondoljuk csak az említett birtok után való elnevezésekre!) is
lehetett a környező településekre, birtokokra nézve némi információt kapni. A vidékünkhöz kapcsolható iratokban a leggyakrabban előforduló család- (vagy elő-) nevek pl.: a Gyál-i Kakas
család (a család többi ága is baromfiról kapta nevét: pl. Tyuk, Lud,
Pyslen,=csirke stb.), Leeb-i, Holm-i, Wecsherch-i, Poltharazthijd-i
(Pótharaszti), Phyleharazthya- (Fileharaszti), Inarch-i, Dobos-i
(Dabasi) családok.
A Pakony körül fekvő községek elhelyezésénél a határleírások
mellett sok segítséget adnak az erre vonatkozó térképek: pl. Lakatos Ernő térkép-rekonstrukciója, Makkai Lászlóé, de akár Balla
XVIII. századi térképe is.
A föntieket összegezve a XIII-XIV. századi Pakony körül (tehát
a tatárjáráskor illetve a korai pusztásodás következtében elnéptelenedett falvak nélkül) a következő települések helyezkedtek el:
északról Tófű, Halom, Gyál; nyugatról Ökröshalom, Alsónémedi;
délnyugatról Ócsa; délről Inárcs, Fileharaszt, Pótharaszt; délkeletről Lőb.
IV. 3. A Pakony határaiban fölsorolt falvak és a távolabbi környék is
a XIII. századra köznemesi birtokként szerepel. Ha Makkai László
birtokszerkezetről készült térképvázlatát nézzük, látható, hogy Pest
megye közepén, egy tömbben találhatók a köznemesi birtokok –
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legtöbbször egy-egy falu nagyságáig terjedően. Erre szinte félkör
alakban helyezkedik rá az egyházi és világi nagybirtok. Nagyobb,
összefüggő birtoktestet itt csak Rozgonyi-aknak, Garaiaknak sikerült a XV. századra szerezni, de ez sem tartós állapot.
A birtokszerkezet magyarázatát Makkai László visszavezeti a
honfoglaláskori törzsi elhelyezkedés, illetve a kialakuló magánbirtokok rendjére. Szerinte magánbirtokok elsősorban a törzsi
szállásterület határain, tehát a legkönnyebben függésbe vonható
részeken alakultak ki. Míg a középső, egyre szűkülő szabad területen összeszorulnak a még önálló, független pásztor, illetve gazdálkodó elemek. A feudális viszonyok kialakulásának előrehaladtával
ezek a közrendű szabadok is függésbe kényszerülnek, de bizonyos
rétegeiknek sikerül kiemelkedni ebből a sorból és hivatalt vagy
katonáskodást vállalva adománybirtokot, sőt nemességet is szerezhettek. Ez természetesen csak egy szerencsés töredék sorsa, de
Makkai László szerint bennük is kereshetők a későbbi köznemesség elődei. (A leszármazás nem ilyen egyértelmű, hiszen a formálódó nemesi rendben lefelé is, fölfelé is nyitott volt egy ideig az út:
felbomló, főúri nemzetségek elszegényedő ágai vagy egy jó házasságot kötő, esetleg birtokadományt szerző várjobbágy éppen úgy
bekerülhetett a „nemesi társadalomba”.)
A köznemesi és a nagybirtokok (akár egyházi, akár világi) elhelyezkedését érdemes kicsit közelebbről is megnézni: egy nagybirtok szomszédsága a falu szempontjából nem jelentéktelen. A középkori mentalitás alapján főleg a gyakori erőszakosságok miatt;
de akár a pozitív hatás miatt is: pl. egy egyházi birtok közelsége
akár termelékenyebb művelési technikát is elterjeszthet.
A világi nagybirtokok elhelyezkedése nagyjából már kiderült és
ettől nem nagyon tér el az egyházi birtokok elhelyezkedése sem.
Pakony és a tágabb környék is egyházmegyei beosztása szerint a
váci püspökséghez tartozik, a tizedjövedelme is ide érkezik.
Az egyházi tizeden kívül „más kapcsolata” a püspökséggel 1398-ig
Pakonynak nincs is. 1398-ban viszont püspöki birtok szomszédságába kerül: ekkor lesz ugyanis Alsónémedi Péter váci püspök birtoka. De a püspöki birtokszerző-kedv inkább a XV. században kezd
élénkülni. (Ekkor is inkább elszigetelt, közepes nagyságú egyházi
birtokok jönnek létre – ami csak növeli az amúgy is jelentős középbirtok súlyát a megyében.) A korábbi időszakban – XIII. század
körül – a szigeti apácák birtokai kerülnek Pakonnyal közelségbe.
Az apácák határvitáiról, panaszairól, birtokperéről sok oklevélben
lehet olvasni, de Pakonnyal kapcsolatban nem került elő hasonló
irat. Az egri káptalan a harmadik, olyan közelségben levő egyházi
intézmény, amely befolyást jelenthet a falura. Ennek esetleges előfordulása a török hódoltság idején lehetséges, amikor kialakul a kettős adóztatás rendszere és Eger még magyar kézen van.
A legközelebbi, ócsai monostorral semmiféle kapcsolatnak nincs
írásos nyoma. (Ócsai gazdák már csak pusztává válása után veszik
ideiglenesen használatba a földjét.)
IV. 4. A fönti ismertetésből kiderül, hogy a „köznemesi tömbben”
elhelyezkedő Pakony birtok viszonylag távol esett mind az egyházi, mind a világi nagybirtokoktól. Hasonló volt a helyzet a királyi
birtokok tekintetében is. Királyi népeket pl. csak Alsónémedi határában találni Pakonyhoz legközelebb: a királyi tárnokok földjén.
Tőlük északabbra, az elpusztult Saag (Ság) falu és Alsónémedi között terül el a királyi hírnökök földje.
De a megyét tekintve királyi népek inkább a jobb parti és északi
részeken éltek – a Pakony környéki falvak leginkább udvari tisztségviselők (pl. a királyi serviensek kisbirtokossá váló tagjai), várjobbágyokból „országos nemessé” lettek irányítása alatt állottak;
gyakran adománybirtokok lettek.
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A falu helyzetét tekintve tehát a nagybirtokok, királyi birtok stb.
hatásai csak közvetett úton érvényesülhettek. Annál közvetlenebb volt viszont a „via magna de Kewres”, a mellette elhaladó,
Nagykőrösre vezető kereskedelmi út hatása. Bármelyik mellékletet is nézzük, a Kőrösi út a falun vezet keresztül, sőt Makkai
László térképén éppen Pakonynál egyesül a Szegedről Pestre vezető úttal. A pesti országos állatvásárra ezeken az utakon hajtották elsősorban a csordákat, gulyákat; szállították a terményeket
a város piacára, a királyi udvar ellátására. Az élénk kereskedelmi
forgalom valószínűleg nem maradt hatástalan az utak mentén
elhelyezkedő falvakra. Akár azért, mert maguk is szállítottak a

jobban fizető városi piacra; akár azért, mert közvetlenül is sikerült hasznot húzni belőle: mint pl. a Pakonnyal szomszédos Pótharasztnak, mely a XIV. század végére faluból mezővárossá lesz,
vagy a határában fekvő Szentlászló (mely korán, az árpádkorban
már elpusztásodik), amely 1417-ben Zsigmond királytól kap
éves vásártartási jogot.
A Pakonyon áthaladó Kőrösi út jelentősége valószínűleg nem
hagyta érintetlenül a falu gazdálkodását sem. Annak írásos nyomai vannak, hogy urai igyekeztek a szomszédos virágzó mezőváros hasznából részesedni – időnként nem is sikertelenül: részbirtokot szereznek Pótharaszton.

V. PAKONY BIRTOKOSAI: A PAKONYI – CSALÁD
V.1. A Pakonyi család – a többi, XIV. században föltűnő köznemesi családdal együtt – Pest megye törzsökös nemességéhez tartozik.
(Makkai László szerint mindazok idetartoznak, akiknek birtokát előzőleg más egyházi vagy világi birtokos nem birtokolta. A
Pakonyiakat ő maga is ide sorolta.
A család eredetéről nincs adatunk, első okleveles említése 1323ban történik. A budai káptalan előtt adásvétel folyik, melynek
tárgya: Gyál birtok. Az eladás jogossága érdekében és a birtoklás
igazolására a szomszédokat is kihallgatják. Többek között Pokan-i
Gyula fiát Salamont és utóbbinak Péter nevű fiát, valamint Pokan-i
Tamás fiait: Domonkost, Márkot és Andrást is megidézik.
V.2. Tehát a családnak mindjárt két ágát ismerjük meg és név szerint három nemzedékét. Valószínű azonban, hogy már ekkor több
ága van kettőnél, hiszen később találkozunk leszármazottaikkal.
(Bár a család itt áttekintett története majdnem kétszáz esztendőt
ölel fel, annyira hézagos, hogy a legtöbb nemzedékből csak egykét tagot ismerünk név szerint, s így leszármazást, a rokoni kapcsolatokat csak ritkán sikerül kideríteni.) Az a feltételezés, hogy
a család már ekkor több ágra szakadt, azt is valószínűsíti, hogy a
családi birtok elaprózódóban van. A család megmaradása érdekében szükség lenne új birtokszerzeményre, jövedelmező állásra stb.
Hiszen a „leszálló ágba” kerülőket ekkor még egy sikeres házasság,
örökség, szolgálat fejében nyert adománybirtok újra felemelhette.
Az elsőként megismertek közül Salamon fiával Péterrel találkozhatunk még, mint kijelölt királyi emberrel (1337, 1352), Tamás fia
domonkos és Márk szintén királyi emberek (1337, 1345 – illetve 1352), Tamás fiával Domonkossal 1341-ben mint Pest megye
egyik szolgabírájával találkozunk. Az ekkor már valószínűleg jelentős politikai szerepet játszó nemesi megyék között is előnyösebb helyzetben lehetett Pest megye: egyrészt a királyi központ
közelsége, másrészt a megyei (köz)nemesség jelentékeny súlya
miatt.
V.3. A Pakonyiak a többi birtokos nemeshez hasonlóan tisztségeket vállaltak a megyénél – nemcsak ez az egy példa bizonyítja. A
Pakonyi család több tagja is lesz szolgabíró a megyénél a későbbiekben.
A Pakonyi család szerencsésebb ágához tartozott Pakoni András
fia Domonkos is, akinek nevével 1404-ben találkoztatunk először.
Ekkor ugyanis Poltharazthy-i (Pótharaszti) Jakab fia János kérésére Zsigmond király elcseréli Zenthlosynth (Szentlőrinc) birtokot,
melyet a budai várhoz csatolt, Poltheresthijaval.
A cserében Pótharaszti Jakab fia János és testvére László, valamint
rokonuk: Pakoni András fia Domonkos is részesedik.
A birtokba két hónappal később szerencsésen be is iktatják őket a
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szomszédság előtt – senki sem tesz ellenvetést. A birtok – ha „rész”
is – nem megvetendő, hiszen a Kőrösi út mellett fekvő, közeli, ekkor már virágzó mezőváros valószínűleg jól jövedelmez. Pakoni
Domonkost, a két Haraszti-fivért két év múlva (1406) megerősítik birtokaikban. Domonkost újabb két év múlva látjuk viszont,
mint Pest megye szolgabíráját. 1411-ben a potenciális örökösök
elkezdenek az öregedő Domonkosért „aggódni”: Először is 1411.
december 21-én Pótharaszti Jakab fia János udvari ifjú (boszniai hadjáratában tett szolgálataira emlékeztetve a királyt) kérésére
fiúsíttatja Zsigmonddal Pakoni Domonkos leányait; Erzsébetet
és Annát. (Az oklevél ugyan András leányaiként említi őket, de
egy másik oklevél tisztázza a rokoni szálakat. Ezek szerint, ha Domonkos fiú utód nélkül hal meg, birtokait lányai teljességükben
öröklik. Pótharaszti „önzetlen” kérésének nyomós okai voltak:
egyrészt ő is, testvére is birtokos Pótharaszton, másrészt Pakoni
Domonkos Erzsébet leányának férje. A fiúsítással pedig felesége
révén megszerezheti Pakoni Domonkos birtokrészét is.
1411. december 29-én (8 nappal a fiúsítás után) a lányok – apjuk fiú utód nélküli halála esetére – adományként megkapják a
Pakony és Fyleharachtha (Fileharaszt) birtokokat. Négy évig nem
történik semmi, de 1415-ben újra felbolydul a „féltő” rokonság:
Pakoni Domonkos el akarja adni (vagy zálogosítani Pakon és
Fileharaszt birtokokat egy másik rokon-ág tagjának: Pakoni Nemes Jánosnak. (Az is kiderül, hogy Pakoni Domonkos maga is
Pakoni-lányt, valószínűleg unokatestvérét vagy más távolabbi rokonát vette el, mert egy későbbi oklevél Packani Jakab fia János
vejeként említi. (Elképzelhető, hogy Pakoni Nemes János éppen e
rokonság címén próbálja megszerezni a családi birtokot.) Azonban Pakoni Domonkos két asszony leánya: Kapij András deák
felesége Anna és Pótharaszti Jánosné Erzsébet nevében Leby-i
(Lőbi) János tiltakozik minden Pakonyra vagy Fileharasztra vonatkozó eladás ellen. A végeredményről sajnos nem találni adatot.
Pakoni Domonkossal 1417-ben találkozhatunk újra: Ő és apósa
Packani Jakab fia János érdemeik jutalmazásaképpen Zsigmond
királytól azt a kegyet kapják, hogy birtokaikon, főleg „Packonon”
erődítést építhetnek. Csánki Dezső erre az évre teszi azt is, hogy
a család pallosjogot szerez. (Az oklevél egyébként Konstanzban
kelt. Úgy látszik, ott is voltak pártfogóik a király mellett – netán
éppen ők tartózkodtak a környezetében.)
Ezután Pakoni Domonkos neve nem merül föl többé. Erzsébet leánya viszont úgy látszik szerencsés házasságot kötött: Pótharaszti
Jánost továbbra sem hagyja el a szerencséje. Pótharaszt határában
újabb birtokokat (Böldre, Szentlászló) szerez, még ugyanabban
az évben Szentlászló éves vásártartási jogot kap. 27 évvel később
azonban gyermekei már kénytelenek Pótharaszt felét elzálogosítani.
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V.4. A XIV. század végére újabb Pakoniak tűnnek föl: Pakoni Antal
fia Kopaz (1371, 1379) mint királyi ember. S talán szintén az ő fia az
az István, aki 1415-ben, 1418-ban szerepel királyi emberként.
A XIV. században a Pakonyi családnév már nem elegendő az egyre gyarapodó „ágak” megkülönböztetésére. Általános szokásként
föltűnnek a melléknevek, amelyek lassan a családnév részéré válnak: a Pakoni Nemesek mellé Pakoni Nagy, Pakoni Bársony családok lépnek.
A Pakoni Nemesek közül többeket is ismerünk név szerint, de a
rokoni szálak elég tisztázatlanok. A föntebb már említett Pakani
Nemes Jakab fia Jánoson kívül 1373-ból, 1376-ból ismerünk egy
Pakoni Nemes Miklós királyi embert. Hármójuk rokonsága teljesen homályos. Egy másik Pakoni-Nemes-ágnál viszont három
nemzedék biztosan „felderíthető”: Nemes Demeter (1379), Nemes Jánost és Benedeket (1441), s János fia Györgyöt, aki (új?)
melléknevet is kap Swrde, Swrge (Surgye?).
1441-ben I. Ulászló Pótharasztja felét el akarja adományozni, de
Pakoni Jakab fia János és utóbbi fia: György ellentmondtak. (Ez
azt bizonyítja, hogy a Pakonyiak még bírnak birtokrészt Pótharaszton a XV. század közepén. Hogy az említett György Nemes
János fia Swrde György-e, vagy Pakani Nemes János azonos-e
Pakoni Domonkos apósával – ez tisztázatlan.) Igaz az is, hogy
még ugyanabban az évben az ellentmondók közösen elzálogosítják Pótharaszt, Szentlászló és Böldre (!) pusztában levő részeiket.
A kölcsönt nyújtó pedig az a Mykebuday Békés Demeterné, aki
majd Pótharaszti László örökrészét is megszerzi a mezővárosból
1444-ben.
Valószínűleg marad még részbirtokuk a Pokoniaknak Pótharaszton, mert újra zálogosítanak – ugyanannak a személynek 1449ben. A Kapiak, akik rokonság címén igényt tartanak a részbirtokra, tiltakoznak is a zálogosítás ellen. De nem sokáig marad Pakoni
Surde György gondja Szentlászló és Böldre birtoka. 1468-ban I.
Mátyás király már Péceli Benedeknek adja. Az is kiderül: előzőleg
elvették Swrde Györgytől, mivel rokonát Hartyáni Zsigmond fia
Pétert megölte.
V.5. Mátyás korában a Pakoni Nemesek mellett föltűnnek a
Pakoni Nagyok is. 1464-ben Pakoni Nagy János és rokonai Nenkei
Nagy (!) Miklós, Farnasi Bálint zálogként kapják a Veresegyháziaktól Szaba és Veresegyháza felét, a Rákos folyón levő malommal
együtt. Nagy János a testvéreivel: Gáspárral, Boldizsárral együtt
1465-ben újabb zálogbirtokot kap: most a Kapiaktól Pakon (!),
Fileharaszt, Kakucs és Szentszalvátor birtokrészeit.
A három testvér meglehetősen erőszakos természetű lehetett.
1470-ben ugyanis vizsgálat indult ellenük. Kenderesi Balázs és

testvérei panaszolják, hogy a három Pakoni-testvér az ő Péter
nevű jobbágyukat Pakonyban megverték, előzőleg más pásztoraikat is bántalmazták. A Kenderesiek ugyanekkor másokat bepanaszolnak verésért, jobbágy elrablásáért, zálogbirtokba való be nem
engedésért.
Kenderesi Balázsnak – ezek szerint – sok kellemetlenséget okoztak szomszédai. Ő nem a megye törzsökös nemességének tagja.
Heves megyei és jobbágyszármazású, aki az árutermelő révén
gazdagodik meg és lesz – birtokait áttéve Pest megyébe – itteni
birtokossá. Első itteni birtokossá. Első itteni birtokait Gyálon,
Pakonyon szerzi, mint a Gyáli és Pakonyi családok rokona. Vérbeli üzletemberként továbbra is igyekszik a Kőrösi út mentén birtokot szerezni. Sikeres munkájával a megye egyik leghatalmasabb
vagyona lesz az övé.
Kenderesi Balázs felesége egyébként Pakonyi-lány, Pakoni János
(?) Zsófia nevű lánya. Hogy a Pakonyiak melyik ágából – egyelőre
ismeretlen. Egyszer fordul elő az oklevelekben: amikor Kenderesi
Balázs testvérei, mint özvegyet még apja örökségéből is igyekeznek kiforgatni.
V.6. A XV. század végén tudunk még egy Pakoni Gergelyről és
Pálról, akik még 1505-ben is föltűnnek, valamint egy Pakoni Miklósról.
Az 1512-es évből ismert a jó hangzású név viselője: nemes Pakoni
Bárson Albert, aki ezt az évet „zálogbirtokok gyűjtésével” tölti.
Háromszor is kötnek le nála birtokot nagyobb összegért: Billén
kétszer és Vecsésen. Utána viszont nyomtalanul eltűnik.
13 évvel később, 1525-ben tanúskodik Szilasi Mátyás és felesége
mellett Pakani Ráday Pál. Ő az utolsó, akit a Pakonyiakkal kapcsolatban említenek az oklevelek.
Az igen hézagosan ismertetett, köznemesi származású Pakonyi
család története valószínűleg semmiben sem különbözött a hasonló helyzetű, környékbeli családok történetétől. A birtokaik
nagysága is hasonló lehetett: néha egy-egy sikeresebb nemzedék
növelte a családi birtokot, máskor elaprózódott, esetleg az utódok
voltak kénytelenek elzálogosítani. Azután jöhetett egy-egy jobb
házasság vagy szolgálat és újabb emelkedés köszöntött be.
A többiekhez hasonlóan ők is beházasodtak a környékbeli családokba – és biztosan a lehető legelőnyösebben.
A Pakonyi család is részt vállalt a nemesi megye feladataiból, tisztségeket viselt, de különösebben magasra egyik tagja sem emelkedett.
A XVI. századra még az addigi szórványos információkhoz képest
is annyira megritkulnak az adatok, hogy elképzelhető a család természetes kihalása; esetleg egyes teljesen elszegényedő ágak teljes
eltűnése még 1525 előtt.

VI. A TÖRÖK HÓDÍTÁS
VI.1. Szulejmán szultán naplója szerint a mohácsi ütközet után a
„932. év zil-kade hó utóján” megindul a török sereg Buda felé – a
Duna jobb partján.
„Zil-hidzse hardnak 3. napján” (szeptember 12.) a szultán bevonul Budára, seregei pedig Győrig pusztítják a Dunántúlt. Miután
a királyi várat kifosztotta, felgyújtotta a várost, az egész had átkelt
a pesti oldalra, majd „zil-hidzse hardnak 17. napján” (szeptember
25.) megindul a Duna bal partján visszafelé, most a Duna-Tisza
közét dúlva végig.
A kivonulásban nagy szerepet kapnak az ezt a vidéket átszelő
utak. A szultáni sereg ugyanis több részre szakadva halad kifelé,
elsősorban a nagyobb felvonulási útvonalakon. Így a legveszélyez-
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tetettebb települések az utak mentén fekvők – bár a többiek biztonságát sem garantálta távolabbi fekvésük. A (majdnem) gyanútlan lakosságot váratlanul éri a támadás, sokan nem tudnak időben
elmenekülni. Ahonnan a lakók elmenekültek, azokat a helyeket
feldúlják, felégetik, az ellenálló településeket megostromolják.
Rengeteg az elpusztult, elhurcolt ember.
Pakony – helyzeténél fogva – szintén „útba esett” a töröknek és
valószínűleg nem kerülte el sorsát. (A régészeti leletek is a XVI.
századig mutatják „élőnek” a falut!)
VI.2. De, hogy pontosan mikor válik teljesen pusztává, az kérdéses. Konkrét adat nincs arról, hogy már az 1526-os hadjáratban
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végleg elpusztulna. A környező mocsaras, nádas vidék az időben
elmenekülőknek esetleg menedéket adhatott, és a veszély elmúltával visszatérhettek a faluba.
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A következő évekből nagyon szűkösek az adatok. A falu neve
1540-ben bukkan föl legközelebb: Budai János váci kanonok ekkor rendeli el, hogy a szentfalvi, pakonyi és biali plébánosok (!)
László Péter és felesége, Inárcsi Zalay András és felesége Katalin,
valamint László Péter anyja közötti viszálykodást vizsgálja ki és az
eredményről írásban tegyenek jelentést.
Hogy Pakony plébánosát említik, az arra vall, hogy 1540-ig (ha
esetleg nem is folyamtatosan) kellett életnek lennie a faluban. Ez
el is képzelhető, hiszen az 1529-es, 1532-es török hadjáratok főleg
a Dunántúlt sújtották.
Nem lehetetlen tehát, hogy a kettős királyválasztás, az ismétlődő
török portyák ellenére az 1541-es hadjáratig – ha megszakításokkal is – de fönnállt a falu. Sőt, plébánost is el tudott tartani. Ezután
már csak a török defterek említik a falut, de már mint „pusztát,
ráják nélkül”, vagyis lakatlan faluhelyként.

Felsôpakony ■ 2013. június

Felsôpakony ■ 2013. június

11

Hogy lakosaiból maradtak-e, vagy bemenekültek biztonságosabb
helyekre (mezővárosokba, városokba) – nem tudni. A környező,
még álló falvak adóösszeírásaiban nem találni olyan névre, amely
Pakonyból való beköltözésre utalna. (Pedig ez igen gyakori akkoriban!) Ez persze nem zárja ki az ellenkezőjét sem.
VI.3. Az első ismert török defter 1546-ból való, de ebben Pakony
nem szerepel. A környékről csak Vecsést, Üllőt, Petrefalvát (Péteri) írják össze lakott faluként, Pakony még pusztaként sem szerepel.
A következő, 1559-es defter veszi számba Pakonyt is (több más
községgel együtt: Halom, Lőb, Gyál stb.), mint üres faluhelyet.
1540 és 1553 között ezek szerint beteljesedett a sorsa; a Budát elfoglaló 1541-es hadjáratnak eshetett áldozatul, bár a következő
évben Ferdinánd seregei is pusztítják ezt a vidéket. Az 1552-es
hadjárat pedig már Eger, Szolnok felé irányul, a Duna-Tisza közének ezt a részét felvonulási terepnek tekintik.
A magyar feudális intézmények – pl. adóbeszedés tekintetében –
elég hamar újjáélednek. A mi vidékünk szempontjából Eger sze-

repe a jelentős – a vár katonái gyakran az adószedők még Pakony
környékén is. A Fülekre menekült „Pest megye” közgyűlése is
éledezik, de a magyar dika-jegyzékekben Pakony pusztaként sem
szerepel sehol.
Az 1559-es török defter szerint a pesti náhijéhez tartozik, 220
akcse a jövedelme, haszonélvezője pedig Dervis, szegedi Szandzsákbég, hászbirtokos.
1562-ben, a következő összeírásban megint nincs benne.
(Bártfai-Szabó adat szerint: 1562-63-ban, mint török kincstári
bérlet összeírásra kerül: Hasszán birtokában van, Hegyes nevű
faluval együtt.)
1580-ban kerül újra elő a tímár defterben (az éves szandzsákös�szeírásban pl. nem szerepel): „Pakan puszta, Ókcsa (repl): „Pakan
puszta, Ókcsa (=Ócsa) falu közelében. A jövedelem 140 akcse.”
Haszonélvezője: Veli-Boszna tímár-birtokos.
1590-ben, az utolsó defterben is szerepel – még mindig pusztaként
– de 1000 akcse jövedelemmel. Haszonélvezője ismeretlen. A falu
(illetve: most már puszta) története a török kiűzés után, az újjátelepülések időszakában – már nem a dolgozat tárgyához tartozik.

Címer-, zászló-, lobogó monográfiai leírása Kovács Ferenc grafikus által
A község címere tulajdonképpen a múltat köti össze a mával,
hiszen a valamikori Felsőpakony és a mai Felsőpakony közös
címere. A korábbi településre, mint a legkorábbi helytörténeti
emlékre utal a nyílvessző: a környék az egyik legkorábbi szállásterület volt a honfoglalás korában. A vörös-ezüst színpár utal az
Árpád-korra, amikor már templomos faluként említik Pakonyt.
A méh, mint címerállat az építést, az otthonteremtést jelképezi, tehát utal arra, hogy az egykori falu helyén új épült, s azzal,
hogy a történelmi hagyományok
továbbörökíthetők legyenek, a település a régvolt falu nevét kapta.
A méh szimbolizmusa elsősorban
fáradhatatlanságán, kitartásán és
társadalmi szervezettségén alapszik, valamint azon, hogy okos állatnak tartották. A szorgalom sokat
idézett jelképe. A történelem előtti
anyajogú társadalmak kialakulásától kezdve az uralkodó és az állam
szimbólumaként ismerték. A történelmi időkben is szerepel királyi
és császári jelképként: megjelenik
Mátyás Corvináiban és palotája
padlócsempe-diszítményeként,
Napóleon és a Barberini pápa,VIII.
Orbán címerében is. Az antikvitásban Pinderosz és Platon ékesszólását a méhnek tulajdonították,
mely a bölcsőben ajkukra szállt. A
kereszténység ezt a legendát vonatkoztatta Aranyszájú Szent Jánosra,
Claiuraux-i Szent Bernátra és Milánói Szent Ambrusra. Ezért lett a
méh Apollón napisten kísérőinek, a
Múzsáknak is szent állata, mint aki
az isteni Intelligencia részecskéjét,
az „Igét” hordozza. Ilyen értelemben beszélt az egyház Krisztusról,
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mint a Mária-méhkas mézéről, - Szent Brigitta látomásai alapján.
A képzelet szerint a méhek a virágok kelyhéből hozzák ivadékaikat, ezért a méh az Istenanya szüzességének is jelképévé vált.
Nyugaton használják a méhekre a „Mária madara” és „Úristen
madara” elnevezéseket is, és lélekszimbólumnak is tekintik. Szent
Ambrus írásaiban a méhkast az egyházhoz, a méheket a keresztény hívekhez hasonlítja, akik minden virágból csak a legjobbat
gyűjtik össze és irtóznak a gőg füstjétől. A méhek fullánkja, az
állatkák harciassága és önfeláldozása – ha fullánkját használja, elpusztul – pozitív töltésű jelentéssel bír:
a haza védelmét jelképezi ősidők
óta. Azon elképzelés, mely szerint
egyedüli táplálékuk a virágok illata,
a tisztaság és mértékletesség szimbólumává tette.
Nemcsak a szorgalom és bátorság,
hanem a szellemi, sőt a politikai
erények képviselője is. A méh, bár
ereje kicsi, mégis erőssé válik a bölcsesség hatalmától és az erény szeretetétől. Szintén ősi és a fentiektől
elválaszthatatlan hiedelem, hely a
télen rejtőzködő és nyáron kirajzó
méhekben a feltámadás jelképét
látja. Így tehát az újjászületés, a felvirágzó, szervezett közösségi élet
megtestesítője, és ebben a minőségben méltó jelképe a mai Felsőpakonynak. Megszemélyesíti a méh
a települését építő, óvó, megbecsülő polgárokat, aki a település közösségének apró részeként, másokkal
összefogva a hagyományokat továbbörökítve biztosítja a késői utódok biztos létét a településen.
Még két jellemző került a címertervekbe. A környék flóráját jelképezi
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a homoki, másképpen őszi kikerics. Ez a virág a heraldika nyelvén
megfogalmazva szerepel: színe, a lila nem alkalmazható, mivel a
címertan csak a vörös, kék, zöld és fekete színeket és az arany és
ezüst fémet ismeri. Ezért a heraldikailag stilizált virág arany színével a homok, illetve az ősz színét idézi. A címer külső díszeként,
pajzstartó szerepben jelennek meg az őzbakok, mint a környék
állatvilágának képviselői.
A heraldikai mázak – színek és fémek – a címertan szabályainak
megfelelően kerültek alkalmazásra. Mint minden kultúra, a heraldika is a kozmikus világhoz kapcsolta a színeket. Ennek megfelelően szimbolikus jelentéstartalmuk a következő:
Fémek:
• arany (Nap):
Nagyközségi zászló!
értelem, ész,
tekintély,
hit, erény,
erkölcsösség,
fenség.
• ezüst (Hold):
bölcsesség,
tisztaság,
ártatlanság,
szemérmesség,
öröm.
Színek:
• vörös (Mars):
hazaszeretet,
önfeláldozás,
tenni akarás,
nagylelkűség.
• kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség,
bizalom, tudás.
A fenti gondolatok jegyében készítettem el a címerterveket, és
ajánlom azokat szeretettel a képviselő-testület figyelmébe. A választásban nem befolyásolhatom Önöket, mégis ezt a címertervet ajánlanám elfogadásra, mivel a pajzson szereplő címerkép a
legegyszerűbb, a külső díszekkel együtt a címer mégis a legtöbb
információt hordozza.

Felsőpakony Község Címere, címerterv
Heraldikai leírás:
Álló, háromszögű pajzs kék mezejében, a pajzsderékban arany csíkkal kontúrozott vízszintes vörös pólya, 1/6-1/6 arany és 4/6 vörös
arányban. A vörös mezőben lebegő helyzetű, jobbra irányuló ezüst
nyílvessző. A felső kék mezőben lebegő helyzetű, kiterjesztett szárnyú
arany méh. Az alsó kék mezőben lebegő helyzetű, stilizált homoki
kikerics arannyal. A címerpajzsot két oldalról egy-egy befelé fordult,
ágaskodó arany őzbak tartja, melyek ezüst arabeszken állnak. Az arabeszkről függő, hármas tagolású, íves arany szalagon feketével nagybetűs FELSŐPAKONY felirat. A településnév előtt és után egy-egy
díszpont.
Felsőpakony Község
címeres lobogója és
zászlaja:
obogó: álló téglalap
L
alakú, 2:1 méretarányú, kék textillap, aljában arany rojtozással.
A rojtozás szélessége a
lobogó hosszának 1/10
része. A színes címer
a feliratos szalaggal a
lobogó hosszanti szimmetriatengelyén, annak
felülről mért 1/3-os osztásvonalán helyezkedik
el. A lobogó kétoldalas.
Zászló: a lobogó 90 °-kal történő elforgatásával jön létre. A feliratos szalag nélküli színes címer szimmetriatengelye a zászló hos�szának rúdtól mért 1/3-os osztásvonalával esik egybe.
Megjegyzés: a zászlón a településnevet viselő szalag nem szokott
megjelenni kivéve azt az esetet, amikor az nem lebegő helyzetű,
hanem szervesen kapcsolódik a címer kompozícióhoz.

Felsőpakony fejlődésének Újkori története
Felsőpakonyon a fejlődés kezdetén csak szórványos, tanyás ingatlanok alakultak ki. A települést Felsőpakony pusztaként emlegették és tartották nyílván. Az 1930-as években a vasúthálózat
kiépítésének hatására gróf Dégenfeld-Schonburg Ferdinánd tulajdonában álló földterületek rendezésével, telekparcellázást hajtott
végre. 1931. 05. 27-én az elkészült rendezési vázrajzok becsatolásra kerültek az ócsai Királyi Járásbírósághoz. 1931. 06. 10-én a
hatóság a becsatolt vázrajz és terület kimutatás alapján helyrajzi
számokkal ellátva bejegyezte (Tulajdoni lap a 14. oldalon.), tehát
ennek megfelelően kialakultak a telekparcellák. A gróf az értékesítéssel egy magyar-holland bankot bízott meg. A 200 négyszögöles
telkek értékesítési ára 1.768 Ft volt 1943-ban. 1959-ben a települést villamos energia hálózattal látták el.
A földterületek államosításával a településen is megalakult a helyi
termelő szövetkezet, melyben felsőpakonyi lakosok dolgoztak. Az
1970-es évekig lassú fejlődés mutatkozott, majd ezt követően a fő-
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város közelsége és a település fekvése nagyszámú lakosság letelepedését eredményezte. A falu több esetben tartozott más település
irányítása alá, ennek köszönhetően 1970. június 30-tól (Határozat
és jegyzőkönyv a 16. oldalon.) 1990. szeptemberéig, mint csatolt
település közigazgatásilag Gyálhoz tartozott. Az itt élő emberek a
településen történő átalakulásról, vagy esetleges változásról „Felsőpakony Község Elöljárósága és a HNF Bizottsága által adott tájékoztató”-kon keresztül értesült. A településen tartott falugyűléssel
egybekötött tanácstagi beszámolók méltatták a lakosság egészét
érintő közérdekű változásokat. Felsőpakony Község Elöljáróságának tagjai 1990-ben Versegi-Molnár Tibor, Gergely Mihály,
Kerepeczki Ferenc, Soós Károly és Turi Magdolna.
Az itt élő emberek mindig az önállóságra törekedtek, csak nehezen vették tudomásul más településhez való tartozásunkat. Úgy
érezték, hogy nagyobb fejlődést a településen csak az önállóság,
Gyáltól való leválás hozhatja meg számukra. A településen az ön-
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állóság kivívására 1989. december 1-jén létrehozták a Felsőpakonyi „Mandátum” Érdekképviseleti Kört 2363 Felsőpakony,
Dobó K. u. 2. szám alatti székhellyel. Az Érdekképviseleti Kör
vezetőjévé dr. Balogh Lászlót választották az alakuló közgyűlésen.
A szervezetnek 104 alapító tagja volt. A közgyűléseken a megválasztott szószólók részt vettek a Gyáli Tanács megtartott ülésein.
Szóban és írásban is kérték a Gyáli Tanácstól, hogy a település önállóságához járuljon hozzá. Sok erőfeszítést követően 1990-ben a
törvény értelmében a településünk alanyi jogon megkaphatta az
önállóságot. A lakosság egyetértésében élt a törvény adta lehetőséggel és az önállóságot választotta.
1990. szeptember 30-án a demokratikus választás során a településünk lakosságának nagy része járult az urnákhoz és megválasztotta az önálló település polgármesterét és képviselő-testületét:
1990-1994-ig:
polgármester: Sztancs János
alpolgármester: Pink György
képviselők: Balassa Jánosné, Bán Albert, Bukodi Boldizsárné, Csányi József, Dobos Sándor, Fejes Lajos, Kun Jánosné,
Törő Béla
jegyző: dr. Kovács Sándor
Az újonnan megalakult Önkormányzat rendkívül nagy bizakodással és önfeláldozással a falu fejlődését, minél jobb ellátottságát
és közmű kiépítettségét célozta meg. A kitűzött célokat, törekvéseket a lakosság szinte teljes egészében támogatta. A Képviselő-testületi döntések értelmében Polgármesteri Hivatal került kialakításra, a lakosság nagy igényét kielégítve létrehoztuk a gyógyszertárat, Csecsemővédelmi Tanácsadót. 1993-ban a településen
bevezették a gázt a lakosság hozzájárulásával (50.000 Ft/családi
ház). 1994-ben a településen minden lakóingatlan a telefon és a
kábeltelevíziós szolgáltatás kiépítésével elérhette a világ bármely
részét, és 24 csatornás televíziós szolgáltatást vehetett igénybe.
1989-től településünkön az Örkényi Takarékszövetkezetnek Kirendeltsége működött Felsőpakony, Rákóczi u. 32. szám alatti
lakóingatlan melléképületében. 1992-ben az Önkormányzat tulajdonában álló használaton kívüli, rendkívül rossz állapotban
levő tűzoltószertár, mely az Eötvös u. 20. szám alatt volt található
elcserélésre került a Takarékszövetkezet tulajdonában lévő építési
telekre. A cserét követően 1993-ban a Takarékszövetkezet meg-

építette az új pénzintézetét. 2010. nyarán a pénzintézet felújításra
került és a mai szép formájában 2010. 12. 13-án sor került a hivatalos átadására. Önkormányzatunk és lakosságunk nevében megköszönjük a Takarékszövetkezet vezetőinek, hogy egy új, korszerű
épületben rendelkezésünkre állnak szolgáltatásaikkal.
1994-ben a választások eredményeképpen
1994-1998-ig:
polgármester: Sztancs János
alpolgármester: Bán Albert
képviselők: Alföldi József, Balassa Jánosné, Bukodi Boldizsárné, Czirják Jánosné, Gavló Jánosné, Kun Jánosné,
Matusekné Dimov Éva, Nagy Sándor
jegyző: Fitosné Mózsik Gyöngyi
A megválasztott Önkormányzat tovább folytatta az előző vezetés
által kitűzött célokat, ennek eredményeképpen 1995-ben vezetékes vízhálózat kiépítésével minden lakóingatlan egészséges ivóvíz
ellátásban részesült (698 Ft/hó/családi ház 10 év). Létrehoztuk a
KÖVÜZ Kft-t, amely a közműveink üzemeltetését, karbantartását látja el. A településünk környezetvédelmének megóvása érdekében 1997-ben csatorna beruházás valósult meg (1.067 Ft/hó/
családi ház 10 év), amely újból a lakosság kényelmét szolgálta.
Mindkét beruházás esetében a lakosság több mint 2/3-a örömmel
üdvözölte a beruházásokat, a vízhálózathoz egyösszegű befizetésnél 50.000 Ft/családi ház, csatorna hálózathoz pedig egyösszegű
befizetésnél 80.000 Ft/családi ház hozzájárulást fizettek be az ingatlan tulajdonosok.
Településünk nem rendelkezett jelképpel (címer, zászló), ezért a
képviselő-testület 1997-ben a 34/1997. (VII.16.) számú képviselőtestületi határozatával elfogadta Kovács Ferenc grafikus által megalkotott címer és zászló, valamint lobogó tervezetét. A Képző- és
Iparművészeti Lektorátus jóváhagyását követően használjuk az
elfogadott jelképet.
1998-as választásokat követően
1998-2002-ig:
polgármester: Sztancs János
alpolgármester: Bán Albert
képviselők: Alföldi József, Balassa Jánosné, Bánki Erzsébet,
Czirják Jánosné, Fazekas Ferenc, Gavló Jánosné, Matusekné
Dimov Éva, Nagy Sándor
jegyző: Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi
Bővítésre került a Herman Ottó Általános Iskola. Kialakításra került a sporttelep mellett lévő 75 db építési telek, amely rendkívül
hamar gazdára talált, és felépültek a családi házak.
1990-2002 közötti időszakban megalakult a Faluvédő Egyesület,
körzeti megbízott teljesített szolgálatot településünkön, mind a
mai napig. Sportpályát több alkalommal füvesítettük, kialakítottuk a locsolórendszert, korszerűsítettük az öltöző és kiszolgáló
létesítményeket. A vasútállomáson több alkalommal javítottuk a
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várótermet, amire nem éppen vagyunk büszkék, de mind a mai
napig nem sikerült a MÁV-val megegyeznünk egy szebb és korszerűbb váróterem és jegykiadó megépítésében. Az általános iskola udvarán megépítésre került az aszfaltos sportpálya. A könyvtárban kialakításra került a jelenleg is működő vizesblokk. Fogászati
rendelőt alakítottunk ki teljes felszereltségével. Ezen időszak alatt
épült meg a településen mindkét felekezet (katolikus, református)
hívek részére a templom. Mindenféle fennakadás nélkül működtettük az iskolát, az óvodát, az egészségügyi intézményeinket, a
könyvtárt, a közműrendszereinket. Testvér települési kapcsolatot
létesítettünk a romániai Bihar megyei Rév községgel.
1990. szeptemberében a településen 2275 fő élt és mintegy 540
családi ház volt található. Az önállóság által adott fejlődés során
2000-re az ingatlanok száma már meghaladta az 1000-et. 2002-re
meghaladta az 1100 ingatlant. 2013-ban az állandó lakosság mintegy 3410 fő és 1200 lakóingatlan.
2002-2006. között önkormányzat összetétele:
2002-2006-ig:
polgármester: Matusekné Dimov Éva
alpolgármester: Konkoly Miklósné
képviselők: Balassa Jánosné, Bánki Erzsébet, Czirják Jánosné, Gavló Jánosné, Kempf Károly, Mag Kálmán, Nagy Sándor, Sztancs János,
Czirják Jánosné lemondását követően Nagy János
jegyző: Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi

Szabó Magda a névadó ünnepségen
Az önkormányzat képviselő-testülete által jóváhagyott és megvalósított beruházások 2002-2010 között:
Hivatal bővítése, óvoda felső szintjének kialakítása (azóta is befejezetlen), ravatalozó megépítése, közvilágítás korszerűsítése, a Könyvtár
felvette Szabó Magda nevét, szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása, közterület fásítása, utcanévtáblák elhelyezése, utcabútorok elhelyezése, aszfaltos úthálózat és csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,
játszótér felújítása, Vasút utcai lakópark részben történő kialakítása.
Törvény erejénél fogva az önkormányzat térítés mentesen tulajdonba
kapta az államtól a volt Honvédségi bázist.

2006-2010. között önkormányzat összetétele:
2006-2010-ig:
polgármester: Matusekné Dimov Éva
alpolgármester: Kempf Károly Ignác
képviselők: Balassa Jánosné, Bánki Erzsébet, Erdei Sándor,
Gavló Jánosné, Gazdag György, Konkoly Miklósné, Nagy János, Nagy Sándor, Révész Gyöngyi, Szlávik István Konkoly
Miklósné lemondását követően Fitos Róbertné
jegyzők: Fitosné dr. Mózsik Gyöngyi, dr. Szilágyi Ákos, dr. Remete Sándor

2006. Alakuló ülés
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Műfüves pálya átadása
Még ezen időszak alatt került kialakításra, felújításra civil támogatással a Mártírok parkja, sportpálya műfű, lelátó, öltöző bővítése.
2002-2010 közötti időszak jellemzése:
Látható, hogy ezen időszak alatt komoly fejlesztésekbe fogott az
Önkormányzat. Ezen fejlesztések nem minden esetben kerültek
teljes kialakításra. A beruházások részben pályázati pénzből és hitel
igénybe vételével kerültek megvalósításra. Egyes esetekben lakosság
hozzájárulásával. Ezen elképzelések megvalósításához hitel biztosította a fedezetet, amelyet az Önkormányzat költségvetése nem tudott
kigazdálkodni. Ezért a fent említett időszak alatt az Önkormányzat
rendkívüli módon eladósodott. Adósság-állománya meghaladta az 1
milliárd Ft-ot. A rendkívül rossz gazdálkodás eredményeként 20062010 közötti fejlesztéseket nem tudtak végrehajtani, csak az Önkormányzat kintlévőségeit és adósság-állományát növelték. A település
teljes egészében ellehetetlenült.
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2010- önkormányzati választások:
2010polgármester: Sztancs János
alpolgármester: Horváth Gergely
képviselők: Balassa Jánosné, Bánki Erzsébet, Czeczidlovszky
Hervatin Gábor, Erdei Sándor, Nagy János
jegyzők: dr. Remete Sándor, dr. Kökény Katalin

2010. Alakuló ülés
Az újonnan megválasztott Önkormányzat a rendkívüli nehéz, eladósodott helyzetre tekintettel csak olyan beruházásokat kívánt megvalósítani, amely pályázati pénzből és az Önkormányzat részéről csekély
mértékű pénzeszköz hozzáadásával tudnak megvalósítani.
Az Önkormányzatnál szinte mindennapi gondot jelent az intézményeink
fenntartása, a beszállítók számláinak kifizetése, adósság-állományunk
törlesztése, közterületeink, közparkjaink fenntartása. Csak a rendkívül
fegyelmezett pénzügyi beosztásnak köszönhető, hogy Önkormányzatunknak ezen időszakig nem kellett a csődeljárással szembenéznie.
Az Önkormányzatok adósság-állományára a Kormány által kidolgozott konszolidáció következtében Felsőpakony Község adósság-állományának mintegy 50 %-át egyenlítette ki. Különböző megoldásokon
törjük a fejünket, hogy a településen megépült úthálózat és a rendkívül
rossz konstrukcióban kialakításra került Vasút utcai lakópark miatt
2017-ben hogyan tudjuk kiegyenlíteni a mintegy 300 millió Ft-os egy
összegben esedékessé váló hitelt. Addig is nagy nehézségeket okoz a
hitel kamatainak és a hátrahagyott szállítói tartozások és a Kistérségi
Társulás által ellátott feladatok felhalmozott tartozásainak törlesztése.
A 2010-ben megválasztott Önkormányzatra hátrahagyott adósság ellenére fenntartjuk intézmény-rendszerünket, közterületeinket és a hitelek törlesztéseinek is eleget teszünk.
Még az előző Önkormányzat által beadott pályázatot, mely a Herman Ottó Általános Iskola fűtés korszerűsítését szolgálta, áttekintettük, a korrigálásra szolgáló fejezetek kijavítását követően aláírtuk a támogatási szerződést, mely biztosította az Állami és Európai
Unios pályázati pénzek lehívását és a beruházást önkormányzati
önrésszel 2012-ben megvalósítottuk.
2013-ban megvalósítandó beruházásaink közé tartozik a FELSŐPAKONYI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI KÖZPONT 2363
Felsőpakony, Zrínyi M. u. 36/a. szám alatt. A fent nevezett intézmény
az Óvodával egybeépített szolgálati lakásból került kialakításra. Működését 2013. 07. 01-vel megkezdi három fővel.
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Feladata: az elesett, idős emberek, vagy betegségüktől fogva magukat
ellátni nem képes lakosok felügyelete, ellátása. A bajba került családok
és veszélyeztetett, vagy különös odafigyelést igénylő gyermekek megsegítése, gondozása, segítség nyújtása, tanács adása.
Még ebben az évben az iskola épületével egybe épített szolgálati lakás
átalakításával egy új, korszerű Uniós elvárásoknak megfelelő CSECSEMŐVÉDELMI TANÁCSADÓT alakítunk ki. Az új, korszerű
egészségügyi intézmény a csecsemők három éves koráig történő figyelemmel kísérését, kötelező oltását és egészségügyi tanácsadását látja el
a helyi védőnő és a gyermekorvos. Három és hat éves kor közötti időszakban szintén e tanácsadó gondoskodását veszik igénybe.
Jelenleg a Mesevár Napköziotthonos Óvoda fűtés korszerűsítésére
nyújtottunk be pályázatot, reméljük, kedvező elbírálásban részesülünk
és ebben az esetben az Óvodánk is Iskolánkhoz hasonlóan megszépül.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete a település ellátottsága (közmű,
oktatási, egészségügyi, intézményei), valamint környezetvédelmi és
esztétikai megjelenésének figyelembe vételével a 31/2013. (III.19.) határozatával úgy döntött, hogy Önkormányzatunk 2013. 06. 10-ét követően felveszi a Nagyközségi címet.
Remélem, hogy Önkormányzatunk a hatékony és gazdaságos pénzügyi ütemterveinek köszönhetően kilábal ebből az adósság csapdából,
és újra gond nélkül fejlődhet Nagyközségünk, remélve és várva Várossá
történő avatásunkat. Ezen gondolatokat és elvárásokat az is alátámasztja, hogy az „alvó falunak” nevezett településünk, véleményünk szerint,
soha sem volt alvó, néhány évtized alatt Pest megye településeinek legdinamikusabban fejlődő és a megye egyik jól ellátott, mutatós községi
gyöngyszeme.
Az Önkormányzatunk nevében megköszönöm a Lakosság döntéseinkhez való türelmét, hozzáállását és támogatását.

Az iskola átadása
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