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Felsőpakonyi ló a Nemzeti vágtán
Idén ősszel, október 18-20. között ismét megrendezésre került 
a Hősök terén az év egyik legrangosabb lovas eseménye, a 
Nemzeti Vágta.
Ezúttal a szokottnál is nagyobb figyelemmel követhettük 
az eseményeket, hiszen a Kishuszár Vágtán, a Ferdinánd 
Lovarda - Baján Team Felsőpakony színeiben induló lovának 
és lovasának szurkolhattunk.
A kishuszárok előfutamában szombaton, a mindössze 12 
éves Látos Lili és Salvatino nevű pónija értek elsőként 
célba, vasárnap a döntőben pedig az ötödik helyet sikerült 
megszerezniük, Felsőpakonynak szerezve ezzel dicsőséget.
Köszönjük szépen mindenkinek, aki szurkolt nekik!
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, csak így tovább! 

Polgármesteri Hivatal 

Beszámoló 
„Az illegális hulladéklerakók 

megszüntetése”
 elnevezésű pályázatról

Június végén került aláírásra az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium által kiállított támogatói okirat, mely értelmében Felsőpakony 
pályázat útján 2.012.950 Ft-ot nyert a közigazgatási területen belül 
található szemét elszállítására. A támogatás célja a közterületen fellel-
hető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (elszál-
lításának és kezelésének) elősegítése volt. A támogatásból „csak” a 
szemét elszállítására volt módunk, összegyűjteni magunknak kellett.
Egy maroknyi lelkes csapat rendszeresen szedte a mások által eldo-
bált szemetet, szabadidejüket, energiájukat nem kímélve hétköznap 
és hétvégén egyaránt.
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a településért végzett önzetlen 
munkájukért!
Továbbá köszönjük minden egyes lakosnak a segítséget, aki akár szer-
vezett formában, akár egyénileg hozzájárult a pályázat sikerességéhez.
A pályázat adta lehetőséggel élve az önkormányzat is csatlakozott a 
munkájukhoz, ahhoz a nemes célhoz, hogy Felsőpakony tisztább és 
élhetőbb település legyen.
Volt, aki a kétkezi munkájával, volt, aki sofőrként, volt, aki az autóját, 
utánfutóját felajánlva segítette a munkát.
Az összegyűjtött szemetet, melyet teherautóval, utánfutóval nem 
tudtunk beszállítani a gyűjtőhelyre, az RBM Úttechnika Kft. mun-
katársai munkagépekkel hordták bele a konténerekbe.
Összesen 340 m3 szemetet gyűjtöttünk össze, és szállíttattunk el  
a rendelkezésünkre álló három hónap alatt!
Ez a szám komoly és valós problémára hívja fel a figyelmet, amely-
lyel foglalkoznunk kell! Mindenképp szükséges folytatni a munkát. 
Keressük a megoldást, hogy a már megtisztított területeket hosszú 
távon is tisztán és rendezetten tudjuk tartani további térfigyelő ka-
merák felszerelésével, sorompókkal, mezőőrség vagy közterület 
felügyelet felállításával.
A Falunap keretein belül az önkéntesek vezetőinek, Bencsics Máriá-
nak, Szabó Brigittának és Szabó Helénnek Nagy János polgármester 
úr köszönetét fejezte ki a településért végzett áldozatos munkájukért.
Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, vala-
mint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos 
az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés 
megszüntetése, illetve tájsebek csökkentése. Ha minden itt élő lakos 
felelősségteljesen állna a környezetvédelemhez, akkor már jelentősen 
lecsökkenne a minket körülvevő szemétkupacok száma. Mutassunk 
példát gyermekeinknek, egymásnak! Felsőpakony egy erdővel kö-
rülvett kis ékszerdoboz, becsüljük meg ezt a természet közeliséget, 
óvjuk környezetünket.

Polgármesteri Hivatal 

Újszülöttek:
Siska Márton - 08.21.
Siska Máté - 08.21.
Blaskó Kornél - 09.09.
Szabó Zoé - 09.13.
Molnár Zétény - 09.12.
Szabára Zétény Márton - 09.17.
Bársony Dominik Attila - 10.01.
Siska Dóra Erzsébet - 10.02.
Finta Fanni - 10.04. 
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Tájékoztató a 2019. október 13-án megtartott 
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választási 

eredményeiről Felsőpakonyban
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 
2 970 fő 
Megjelent 1 338 fő (45,05%) 
Nem szavazott 1 632 fő (54,95%) 
Polgármester választás eredménye: 
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 1 338 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 20 

NÉV   Érvényes szavazat
Nagy János   962
Papp Norbert   356

Képviselő választás eredménye: 
Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma: 1 338 
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 17 
Érvényes szavazólapok száma: 1 321 

NÉV   Érvényes szavazat
Horváth Gergely   743  képviselő
Győriné Vajda Zsuzsa   714  képviselő
Gálné Czető Éva   668  képviselő
Bagoly Richárd   662  képviselő
Czeczidlovszky Hervatin Gábor   634  képviselő
Papp Norbert   544  képviselő
Oláh Istvánné   520
Balassa Éva   422
Tamás Ákos   421
Dr. Somló Pál   365
Ujj Sándor   259
Oláh István   186
Náfrádiné Tóth Anita   182

Felsőpakony, 2019. október 15. Helyi Választási Iroda 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet 
mondjak kollégáimnak, akik a Helyi Választási Iro-
da tagjaként részt vettek az önkormányzati választás 
kitűzésétől kezdve az előkészítésben, lebonyolítás-
ban: általános helyettesemnek, Kronvalter Emíliának, 
pénzügyi helyettesemnek, Némedi Erikának, továbbá 
köszönet a jegyzőkönyvvezetők munkájáért is: Balázs 
Ildikónak, Matusekné Kovács Editnek, Farkas Rená-
tának és Szabóné Szabó Nikolettának. 

Továbbá köszönöm a Helyi Választási Bizottság elnöké-
nek, választott és delegált tagjainak, a Szavazatszámláló 
Bizottság elnökeinek, elnökhelyetteseinek és további 
választott és delegált tagjainak is az egész napos fe-
lelősségteljes munkát, amit végeztek, és ezzel a 2019. 
évi helyi önkormányzati választások Felsőpakonyon 
törvényesen, pontosan és megfelelő időben lezajlottak. 

Köszönöm a választópolgároknak is, akik éltek válasz-
tójogukkal és megjelentek szavazni! 

Gratulálok a megválasztott polgármester úrnak, képvi-
selő hölgyeknek és uraknak! Munkájukhoz sok sikert, 
jó egészséget kívánok! 

dr. Göndör-Kökény Katalin HVI vezető

3.

Elismerés a Megyeházán
A 2012 óta immáron nyolcadik alkalommal megrende-
zett Pest Megyei Gólkirályok Gáláján nemcsak a gólok 
avatott szakértőinek megjutalmazására került sor, hanem 
az MLSZ Pest Megyei Társadalmi Elnöksége által a 
közelmúltban alapított szakmai-erkölcsi megbecsülések 
kifejezésére és az elnöki elismerő, valamint az igazgatói 
dicsérő oklevelek és plakettek átadása is megtörtént.
A díjakat Szabó István (Pest Megye Közgyűlésének el-
nöke), Szlahó Csaba (az MLSZ Pest Megyei Társadalmi 
Elnökségének elnöke), és Benkő Tamás (az MLSZ Pest 
megyei igazgatója) adta át. A Megyeháza dísztermében 
a négy díjazott polgármester között ott volt Nagy János, 
Felsőpakony polgármestere, a Felsőpakonyi KSE elnöke 
is. Gratulálunk!

Polgármesteri Hivatal
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Felsőpakony választott!

4.

A lakosság 
átérezte az 
a l k o t m á -
nyos joggal, 
a szavazás-
sal együtt 
járó döntési 
lehetőséget 
és egyben 
felelősséget.

Sőt, a lakosság jelentős többsége átérezte, felelős Felsőpakony jö-
vőjéért, értékelte az elmúlt öt év eredményeit, és ennek megfelelően 
hozta meg döntését. A legfontosabb kérdés tehát eldőlt: 
FEJLESZTHETJÜK EGYÜTT TOVÁBB  
FELSŐPAKONYT! 
Köszönöm mindenkinek, aki bizalmat szavazott mind nekem, mind 
a mellettem induló képviselőknek. 
Köszönöm mindazoknak a voksát is, akik most másképp vélekedtek, 
ígérem, őket is képviselem.
Munkámmal, eredményeinkkel igyekszünk őket is meggyőzni arról, 
hogy Felsőpakony jó úton jár. 
Köszönöm a Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal munkatársainak, 
a Helyi Választási Iroda és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 
korrekt, gyors munkáját! Köszönet illeti mindazokat, akik a választás 
előkészítésében és lebonyolításában szakszerűen és elhivatottan 
dolgoztak. 
Csapatommal együtt köszönöm országgyűlési képviselőnk, dr. 
Szűcs Lajos támogatását és a továbbiakban is nagyon számítok a 
gyümölcsöző együttműködésre Felsőpakony fejlesztése érdekében. 
S természetesen köszönetet mondok mindazoknak, akik biztattak 
és bíztak bennünk, akik segítettek, támogattak minket. Köszönet a 
családtagoknak, a barátoknak, ismerősöknek és valamennyi felső-
pakonyinak, aki hitt bennünk! 
Mindezzel együtt fontos kijelentenem: a választás eredményét 
nem saját személyes sikeremnek tartom. Sokkal inkább egy fontos 
mérföldkőnek, egy új esélynek arra, hogy további sikeres évek kö-
vetkezzenek Felsőpakony életében. Ehhez azonban jól kell élnünk 
a lehetőséggel, meg kell becsülni az esélyt, és mindent meg kell 
tenni a közösség életének javításáért.
Ehhez az építkezéshez kérek segítséget mindenkitől, aki Felsőpa-
konyért, mindannyiunkért akar és tud tenni. 
A jövő évben be kell fejezni a Vállalkozói Park fejlesztését, mely 
a II. számú Ipari Parkunk életében egy új dimenziót nyit majd 
meg. A víz, csatornavezetékek lefektetése megtörtént, az aszfaltozás 
a terület belső részén megkezdődött. De előttünk még a központi 
kiszolgáló inkubátor épület felújítása, a gáz és elektromos szolgál-
tatóktól megrendelt beruházás.
Folytatni kell a Kerékpárút-pályázat kivitelezésének előkészüle-
teit, az építési engedély szerint a kerékpárút által érintett területek 
önkormányzati tulajdonba kerülését, melyet a közbeszerzés és a 
megvalósítás követ majd. Az érintett tulajdonosok partnerek ebben.
A Babóca Bölcsőde kapcsán az Államkincstárral aláírt támogatói 
szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat. Az építési engedély 
szerint zajlik a kiviteli tervek készítése, melyet, még az idén követhet 
a közbeszerzés, és kezdődhet az építkezés. Jövőre pedig birtokba 
vehetik a szülők és gyermekeik.
Az elmúlt évben be nem teljesült fejlesztések között két nagy 
projektet említhetek: 
az egyik a Vasút utcai lakóterület aszfaltozása, vízelvezető rend-
szerének kiépítése, mely kapcsán az önkormányzat kész tervekkel 
rendelkezik – várjuk a beígért pályázati lehetőséget. Mellesleg 

a UPC tájékoztatása szerint heteken belül megkezdődik a széles 
sávú rendszerének kiépítése, mely végre már ezt a területet is érinti. 
Eddig a földkábeles megoldás miatt sem a Digi, sem a Telekom 
nem vállalta a beruházást.
A másik nagy terv, az új Sportcsarnok megépítése. Mint tudott, a 
Nemzeti Tanuszoda és Tornaterem programban jelenleg a II. ütem 
zajlik. A felsőpakonyi igényt a 2014-es választásokat követően 
jeleztem és nyomatékosítottam az illetékes minisztériumok felé, 
melynek eredményeképp a III. ütemben már a Felsőpakonyi 
tornaterem építését is jegyezte a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
 A nagy projektekkel párhuzamosan a Magyar Falu Program 
keretében hét pályázatunk van folyamatban, melyek közül a mai 
örömhír után immár négy nyertes elbírálásban részesültünk. ( Az 
Orvosi eszközbeszerzés, a Művelődési Ház és Lagúna Rendez-
vényház felújítása és a településközpont járdaépítése után ugyanis a 
mai napon az óvoda hetedik csoportszobájának kialakítása beadott 
pályázat is eredményesnek bizonyult.)
Az eszközbeszerzés közterületek karbantartása kapcsán eredmé-
nyes, de egyelőre tartalék listára került anyaggal rendelkezünk, 
míg a szolgálati lakás építése még döntésre vár. Lesz tehát feladat 
a következő években is.

Tisztelt Képviselő-testület! 
Gratulálok mindenkinek. Ti vagytok azok, akiket Felsőpakony lakói 
a község vezetésére alkalmasnak találtak. 
Biztos vagyok abban, hogy lesznek vitáink. Higgyétek el, ez jó. Jó 
akkor, ha vitáink lesznek, és nem viszályaink.
Értelmes és eredményes vitákat kívánok magunknak, mert ezek a 
viták megegyezéssel zárulnak majd, és ezek a megegyezések viszik 
előbbre Felsőpakonyt. Számítok rátok, az együttműködésetekre an-
nak érdekében, hogy közös munkával, összefogással Felsőpakonyt 
még szebb, még élhetőbb településsé tegyük!
Köszöntöm mindazokat is, akik most nem kerültek be a testü-
letbe, számítok az ő támogatásukra, ötleteikre, véleményükre is! 
A választási kampány, a rivalizálás időszaka lezárult. Fontos értékel-
ni, hogy mi minden történt az elmúlt időszakban, fontos levonni a 
tanulságokat. De nem szabad dédelgetni vélt vagy valós sérelmeket. 
Mert nem lehet a múltban élni, csak a jelenben, és a múltat nem 
lehet építeni, csak a jövőt.
Közös jövőnk építéséhez ajánlok együttműködést mindenkinek. 
Kérem, hogy Felsőpakony érdekében fogjunk össze, és kérem, 
hogy támogassanak engem és a képviselő testületet! Az én ajtóm 
minden felsőpakonyi előtt nyitva áll, számítok önökre, és önök is 
mindenben számíthatnak rám! 

Nagy János polgármester 

A Gyáli Járási Hivatal vezetője nyugdíjba vonult

Babák László Mátyás, a Gyáli Járási 
Hivatal vezetője 2013-ban, a Járási 
Hivatalok megalakulásakor került a 
Gyáli Járási Hivatal élére, és a felső 
korhatár elérésével április 18-i hatállyal 
64 évesen vonult nyugdíjba.
Ezúton szeretném megköszönni az el-
múlt évek együttműködését, áldozatos 
munkáját, és egyúttal jó egészséget, 
aktív nyugdíjas éveket kívánok Fel-
sőpakony nevében.

Nagy János polgármester
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Nagy megtiszteltetés érte ezen 
nevelési év elején a Hétszínvi-
rág csoportot. Mi léphettünk fel 
szeptember 28-án, szombaton a 
Hagyományörző Falunapon. A 
hír hallatán elkezdtük a gyer-
meki lélekhez közel álló műsor 
összeállítását, így esett a válasz-
tásunk Mary Poppins musical 
egyik betétdalára, mely vidám és fülbemászó dallama és szövege 
miatt hamar a gyermekek kedvence lett. A színes esernyőkkel tarkított 
koreográfiát Csete Melindával együtt állítottuk össze és tanítottuk 
meg a gyermekeknek, ami hihetetlen örömteli programja lett a 
mindennapjainknak. Mindennap várták az ovisok, kérdezgették 
– még a kis két-három évesek is – „Mikor megyünk táncolni?” A 
színes esernyők mozgatása, forgatása is könnyűnek bizonyult 5-6 
éveseink körében. A tánc, a ritmusra mozgás ősidők óta ösztönös 

cselekvés az emberi kultúrában, 
mely gyermekeinknek is sokolda-
lúan fejlesztő tevékenység.
Elérkezett a várva várt nap, és kis 
bátor csapatunk boldogan állt a 
színpadra, Boldogan énekelték a 
zene ritmusára „Mosolyogni kell 
…” 

Ivett óvó néni

„Mosolyogni kell ….”

„Állati jó” nap a suliban
Még alig kez-
dődött el a 
tanév, de már-
is mozgalmas 
októberi na-
pokat tudha-
tunk magunk 
mögött.

Mint minden évben, így idén október is az Állatok 
Világnapjának megünneplésével kezdődött. Bősége-
sen akadt program mindkét tagozatnak. Az alsósok 
behozhatták plüssállatkáikat és különböző „állati jó” 
totókat oldottak meg a tanító nénik segítségével. Sőt, 
akik ezen a napon állatmintás pólóban érkeztek az 
iskolába, azok a diákönkormányzat tagjaitól „állati 
jó kekszet” kaphattak.
Az állati portfóliók készítésében most a 4. osztályosok 
jeleskedtek. Színes ceruzakészlet volt a jutalmuk.
Az 5-6. osztályosok Mészáros Ádám doktorandusz 
hallgató bemutató előadásán ismerkedhettek meg 
a vizek gerinctelen élőlényeivel, szitakötőkkel, csí-
borokkal.
A 7.-esek „állati activity” játékkal és kvízfeladatokkal 
töltötték a napot, míg a nyolcadikosok egy igazán szív-
hez szóló történetet láthattak egy medvebocs életéről.
Az udvaron kicsik és nagyok egyaránt megcsodálhat-
ták Magyari Laci bácsi papagájait: Pityut, Charlie-t 
és Arát. A bátrabbak még magot is adhattak nekik. 
Köszönjük Laci bácsinak!
12 órától pedig megkezdődött a szokásos kisállat-szép-
ségverseny, melyre a gyerekek elhozhatták házi ked-
vencüket. A szépségversenyen leadott szavazatokat 
a diákönkormányzat lelkes csapata számolta meg, és 
jutalmazta finom „állatcsemegékkel”.
Remélem nem felejtettétek el! „Te egyszer s minden-
korra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.”
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Sebestyénné Fehérvári Márta
 tanító és a Diákönkormányzat 

Papírhulladék-gyűjtés volt iskolánkban
Ilyenkor, októberben igen népszerű 
szállító eszközzé válik a talicska. 
Tartalma általában valamilyen pa-
pírhulladék, kartonpapír vagy kü-
lönféle reklámújság. Szorgos kezek 
tologatták településünk utcáin, hogy 
a Herman Ottó Általános Iskola ud-

varán elhelyezett konténerbe a diákönkormányzat segítőivel együtt lemérjék és 
belerakják a tartalmát. Természetesen a gyerekek mellett nagyon sok szülő is - 
igaz ők már négykerekű szállítóeszközzel – segítette a papírgyűjtési akciónkat. 
Az idei összegyűjtött mennyiség 7 és fél tonna volt.

Sebestyénné Fehérvári Márta 
diákönkormányzat segítő pedagógus

Kirándultunk
Mi azzal tettük emlékezetessé az 
iskolakezdést és annak az örömét, 
hogy újra együtt lehetünk, hogy 
szeptember 20-án útra keltünk és 
egy szép hosszú délutánt közösen 
töltöttünk el Kecskeméten.
A 7. b (Sárossy Szilvia osztályfő-
nök) és a 6. a osztály tanulóival és 
néhány szülővel bemutató foglal-

kozáson vettünk részt a Zenemúzeumban, ahol többen is egészen különleges 
hangszereket próbálhattak ki. Megtudhattuk, hogy az antilopszőrt is felhasználják 
és dobot készítenek belőle, létezik tatupáncélból készült gitár, és láttunk kígyó-
bőrből készült hangszert, és bármilyen megdöbbentő is a cicarajongók számára, 
de cicabőrből készült hangszer is darabja a gyűjteménynek.
A Cifrapalotában is kaptunk tárlatvezetést, megcsodálhattuk a gyönyörű épületet 
kívül is, belül is. Egy kellemes cukrászdai fagyizásra, sütizésre is jutott idő. A 
gyerekek nagyon élvezték, hogy az elegáns környezetben fogyaszthatták el a 
finomságokat.
A délutánunk fénypontjának az élményfürdőben eltöltött idő bizonyult. A gye-
rekek csúszdázhattak, több medencében is lubickolhattak, hullámfürdőzhettek. 
Nehéz is volt határt szabni ennek a népszerű időtöltésnek!
Reméljük, ilyen jó hangulatú lesz az egész tanévünk, mint amilyen ez a szép 
őszi délután volt! 

Viziné Surányi Erika osztályfőnök (6. a)
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A Darumadár Nyugdíjas 
Egyesület beszámolója

Szeptember 03-án Tiszakécskére utaztunk kedvenc termálfürdőnkbe. 05-én 
klubdélután és énekkari próba volt, majd köszöntöttük a névnaposokat. 
(Róza, Rózsa, Rozália). Vendégeink is voltak, a Polgármester Úr és a Kép-
viselő-testület. Beszámoltak a munkájukról, megvalósított beruházásokról 
és a következő ciklus terveiről.
Szeptember 7-től 14-ig a szokásos gyulai kiránduláson vettünk részt 
néhányan. Nagy élmény volt most is!
Gyula – ha messze is van – nagyon szép város, a strandfürdője is egye-
dülálló!
Szeptember 12-én klub és énekkari próba volt. 19-én a Máriákat ünnepel-
tük, Füzi Esztike és Nyári Gábor verssel is köszöntötte őket. Krizsán Ica 
klubtársunk ismét részt vett a Nemzeti Futóversenyen, 3-as váltó marato-
non és a kerékpárversenyen. Sikereit fényképekkel és egy szép éremmel 
bizonyította! Vállalkozó kedve, ügyessége igazán példamutató számunkra! 
Czirjákné Esztike a Vöröskereszt szervezésében az Idősek Világnapján és 
a Falunapon való részvételünkre hívta fel a figyelmet.
Szeptember 26-án vezetőségi és énekkari próba volt. Az októberi programok 
ismertetése után vendéget köszönthettünk: Ujj Sándor képviselőjelöltet. 
Dolgozói érdekvédelemmel foglalkozik. Megválasztása esetén a még meg-
lévő problémákat szeretné megoldani. (MÁV, szemétlerakó, járdaépítés)
Szeptember 27-én voltunk a Megyei Értéktár Vándorkiállításán, a Közös-
ségi Házban, és az új Orvosi Rendelő átadásán, melyet a Polgármester úr 
adott át. dr. Szűcs Lajos országgyűlési képviselő úr és Szabó István úr, pest 
megye közgyűlésének elnöke jelenlétében. A „Pörög a gyáli szoknya…” 
tánccsoport is megtisztelt minket ezen a rendezvényen.
Szeptember 28-án, a Falunapon énekkarunk is fellépett. A Hagyományőrző 
Falunap gazdag és változatos programja a szüteri felvonulástól a KEROZIN 
műsorzárásáig sokszínű és szórakoztató volt. A főzőversenyen 13 induló 
csapat között kedves klubtársaink, a Kardos házaspár képviselt minket. 
Csülkös-csipetkés bablevesül mindenkinek ízlett, mind el is fogyott. 
Köszönjük a felejthetetlen ízeket! Az önkormányzatnak, a Szabó Magda 
Könyvtár és Közösségi Háznak pedig ezt a színes, vidám, változatos 
programú Falunapot!
Szeptember 29-én, vasárnap a Nosztalgiavonat ismét megállt az állomá-
sunkon, az énekkarunk is köszöntötte őket. 

Cseh Rózsa 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunk-
ban, fájdalmunkban osztoztak, és testben, vagy lé-
lekben részt vettek a gyáli református templomban 
Nagy Dávid gyász-búcsúztatóján.
Hamvait szűk családi keretek között Isztria félszigetén 
örök nyugalomra helyeztük.
A későbbiek folyamán reménység szerint a felsőpa-
konyi temetőben nagymamája sírjánál emléktáblát 
fogunk elhelyezni: a gyászoló család

Milyen megdöbbentő az, amikor viszálykeltők, bom-
lasztó hangadók beférkőznek Isten házába is, ahol 
a keresztényi szeretetnek, megértésnek, megbocsá-
tásnak van a rendelt otthona! Holmi vélt vagy valós 
sértettség melegágyában keltenek indulatokat, és 
a sötét középkor gondolkodását kívánja némelyik 
visszaidézni ott, ahol Krisztus szeretete tarthatná 
harmóniában a hívő közösséget! Gyűlölködést szít 
ott, ahol a részvétnek, a segítségnyújtásnak lenne 
helye! Minden megsérül ott, ahol kéretlenül és 
kíméletlenül beletaposnak mások magánéletébe!  
Ahol gátlástalanul dobálóznak kövekkel Krisztus 
tanítása ellenében! Ítélkeznek ott, ahol egyedül 
Isten lehet a bíró! Egyedül Isten lehet a lelkek gyó-
gyítója vagy ítélője, mint ahogy hozzá fordulhatunk 
segítségért bajunkban, félelmeinkben, keserű per-
ceinkben is! Nekünk, Isten teremtményeinek pedig 
csak egy a dolgunk: betartani az Ő parancsát!  
A békesség és szeretet parancsát!

Nagyon fontos, hogy megértsük: nem szabad be-
letörődni az ilyen hangadók mesterkedéseibe! Pilá-
tusként viselkedni, aki útjára engedte a gonoszságot! 
A gonosz úgy erősödik, ha a békesség kedvéért csak 
tűrünk, ha hagyjuk szabadon garázdálkodni! Ha hagy-
juk, hogy közbeszóljanak a „letye-petye-lefetyék”! 
Azok, akiknek kedvenc elfoglaltságuk a mások magá-
néletébe, titkaiba való beférkőzés, beleszólás. Milyen 
jogon teszik? Nincs, semmi joguk nincs arra, hogy 
embereket, kapcsolatokat, családokat, egész életeket 
tegyenek tönkre bajkeverésükkel!

Babits mindenkit figyelmeztetett már: „Vét-
kesek közt cinkos, aki néma.” Én csak a kérdést 
tenném fel: Kinek az érdeke? Kiknek az érde-
ke? Mert rendszerint ez bújik meg a szándékok 
mögött.

Durkó Éva

PROGRAMAJÁNLÓ-EMLÉKEZTETŐ:
NOVEMBER

09 – ÖTYE bál
16 – Divatbemutató a Kisbanin
30 – Sportbál

DECEMBER
05 – Mikulásváró
07 – Pakonyi Advent
13 – Karácsonyi Koncert

HOGYAN LEGYÜNK PÁPÁBBAK A PÁPÁNÁL?
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Idén is sürgő-forgós volt a szeptemberünk. Igyekeztünk min-
dent belesűríteni, amivel hozzájárulhattunk községünk ünnep-
lős hangulatú hónapjának eseményeihez. Elsőként a Piac tér 
Tanösvényét fejeztük be. A tartószerkezetben immár ott van 
a 25. jubileumát ünneplő katolikus templom története együtt 
a Mesevár óvoda, a postánk és gyógyszertárunk történetével, 
és nem hiányzik róla a takarékszövetkezet számunkra egyre 
kilátástalanabb sorsa sem. Minden alkalommal sajnálkozom, 
mennyi mindennek ki kellett maradnia a történetekből a hely 
szűkös volta miatt! A sok-sok emlék, amely fölmerült a múltbeli 
eseményekből, inkább könyvet kívánna!
A Templom Búcsúra pont készen lettünk. Még szerény kis nö-
vény beültetéssel is keretet adtunk a Tanösvény saroknak, amit 
figyelmesen gondoz a Lórántfi család nagypapástól-unokástól. 
Köszönet és hála illesse őket! Sajnos, a tér talaja amolyan só-
der-kavics lerakat lehetett, mert a rajta lévő 2-3 centis termőföld 
csak a bogáncsnak és királydinnyének kedvez. Komolyabb 
parkosításhoz le kellene cserélni a talajt.
18-án a községi közmeghallgatáson vettünk részt páran. Beszá-
molókat hallhattunk az utóbbi idők fejlesztéseiről. Érezhetően 
fontossá vált a község szemében a környezet tisztasága, legin-
kább ez foglalkoztatta a résztvevőket. Fölvetődött az általunk 
kezdeményezett Falumúzeum létrehozása, amelyért egyesületünk 
már tett lépéseket is.
Alig múlt el a Búcsú ideje, máris a Falunapra készüléssel foglal-
tuk le magunkat. A felsőpakonyi élet hagyományához tartozott 
a szeptember végi szőlőszüret. Ezt idéztük fel néhány évvel 
ezelőtt a szőlőpréseléssel és mustkészítéssel, ami elsősorban 
a gyerekek számára volt mindig nagy élvezet. Sajnos, nálunk 
nincsenek már szőlős kertek, így Ecsődi Jánossal a Zsámbék 
melletti Tökre mentünk el szőlőt szüretelni a Kincses portára 
és hoztunk 2 mázsa szőlőt. Egy napig mostuk, válogattuk Kalas 
Eszterrel, Laky Irénkével és Koós Eszterrel, hogy szombatra 
feldolgozásképes legyen az „alapanyag”. Közben a Kovács 
család a halakat készítette föl a „nagy jelenésükre”, mert 28-
án sátorunkban „nagyüzem”ment mustkínálással és mellette 
hallevest is főztünk, amúgy Rábaközi módra, ahogy Ominger 
nagyanyám készítette a 8 gyerekes családnak. Mellette, a má-
sik sátrunkban állítottuk fel II. Rákóczi Ferenc emlékezetére 
készített tabló sorozatunkat a nagyságos fejedelem életéről, a 
szabadságharcról és a bujdosói évekről. Nem tudom, hányan 
álltak meg előtte (sajnos, a sok teendő közt semmi más esemé-
nyen nem tudtam részt venni, így megfigyelni sem volt módom 
a történteket), csak remélni szeretném, hogy voltak néhányan, 
akiket érdekelhetett ez a Rákóczi Év tiszteletére létrehozott kis 
kiállítás! Állandó helyének talán az iskola áldoz egy sarkot. 
Október 6-án a Mártírok Parkjában emlékeztünk az aradi Tizen-
háromra és vértanú társaikra. Mécseseinket és virágainkat szép 
számban helyeztük el az emlékfalon, s mondtunk imát értük. 
Ugyancsak október 6-án ünnepelte 15. fennállását a református 
templom. Örömmel mentem magam is ünnepelni, barátok közt 
voltam, mert hitem szerint: egy az Isten! Az Ő dicsősége min-
denekfölött való, nem felekezeteken múlik. Ő a kereszténység 
maga, ha keresztyénnek hívják is. Szeretetről, háláról, emberi 
jóságról, békességről szólt a szentbeszéd is, mindarról, amit Isten 
ajándékozott nekünk, és amihez otthont is adott kegyelméből a 
templomában. Vízi János szájába adta az Úr azokat a szavakat, 
amelyek köteleznek bennünket Isten békéjének elfogadására! 
Jó volt hallani. 

Durkó Éva FJE

SZEPTEMBERI FJE

Itt szüreteltük a szőlőt Zsámbékon

Mossuk és válogatjuk a mustnak valót

Érkezik a zsűri

Zsűrire várva 
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Kiállítás megnyitó, szüreti felvonulás, főzőverseny, nosztalgiavonat
Felsőpakony önállóságának 29. évfordu-
lója alkalmából idén is megrendezésre ke-
rült a „Hagyományőrző Falunap”. Mielőtt 
a falunapi beszámolóra rátérnék, meg kell 
említeni, hogy 10 éves kerek testvértele-
pülési évfordulót ünnepeltünk az erdélyi 
Körös-Rév település képviselőivel. Egy 
évtizeddel ezelőtt került aláírásra a két 
település közötti gazdasági, kulturális és 
a sport területén az együttműködési szer-
ződés. A kétnapos falunapi rendezvényün-
kön hagyományainkhoz híven vendégül 
láttuk Rév község polgármesterét Dorel 
Cosmat, Hasas János alpolgármestert és 
kísérőiket.
Az egész hétvégét felölelő programso-
rozatunk első napján, szeptember 27-én 
ünnepélyes keretek között átadásra került 
Felsőpakony új orvosi rendelője, melyen 
jelenlétével megtisztelt minket dr. Szűcs 
Lajos országgyűlési képviselő. Majd a 
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 
Házban Szabó István úr Pest megye köz-
gyűlésének elnöke és Kisfaludy Aranka 
Pest megyei értéktár referens megnyitotta 
a Pest megyei értéktár vándorkiállítást. 
Színes, érdekes fotóanyagot tekinthet-
tünk meg.
Több hónapos szervezés, előkészítés 
előzte meg településünk falunapi ren-
dezvényét. Nagy elszántsággal, számta-
lan önkéntes segítővel, közreműködővel 
bővült az előző évekhez képest a prog-
ramok sora, amit köszönünk szépen. Az 
iskola udvarán szombaton kora reggeltől 
szorgosan tüsténkedtek a főzőcsapatok, 
miközben lassan gyülekeztek a szüreti 

felvonulásra érkező lovasok, fogatok. 
A látványos, egész települést behálózó 
felvonulást követően a főzőverseny csa-
patainak változatos menüjét kóstolhatta 
végig a zsűri, majd a rendezvényre kiláto-
gató vendégek is kedvükre válogathattak 
a sok finomságok között. Nagy János, 
településünk polgármesterének ünnepi 
megnyitója után fellépők sora szóra-
koztatta a színpadon az érdeklődőket, 
a helyi oktatási intézmények műsora, a 
Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekka-
rának előadása, és a helyi tánccsoportok 
bemutatója következett. A délután fo-
lyamán több megható pillanatnak lehet-
tünk részesei. Nagy János, Felsőpakony 
Nagyközség polgármestere köszöntötte 
Balassa Jánosné, Évikét, aki 2017-es 
nyugdíjba vonulása után már az idei őszi 
önkormányzati választáson nem indult, 
visszavonult a képviselői munkától is. 
A színpad előtt, az érdeklődők szűkebb 
körében, a közönséget közelebb hívva 
polgármesterünk búcsúztatta, megkö-
szönte neki több évtizedes Felsőpako-
nyért végzett lelkiismeretes munkáját. 
Köszönetet mondott még polgármester úr 
az önkéntes szemétszedők csapatának is.
Majd folytatódott a színpadon a progra-
mok sora, melyben remélhetőleg minden 
korosztály megtalálta a számára legél-
vezetesebb elfoglaltságot. A gyerekeket 
Peppino bohóc szórakoztatta, egy bo-
hóckoncerttel egybekötve. A II. Rákó-
czi Ferenc emlékév alkalmából Széles 
László és barátai katonadalokat adtak 
elő. A felnőttek retro rock slágereket hall-

gathattak a Jump Rock Band előadásá-
ban, igazi mulatós slágerek következtek 
a Bodri és a Miskakancsótól, Csordás 
Tibor latin ritmusokkal szórakoztatta a 
nézőket, végül a Kerozin együttes más-
fél órás nagykoncertje zárta az estét.  
A koncertek mellett egész délután kéz-
műves foglalkozások keretein belül az 
érdeklődők kipróbálhatták a népi mes-
terségeket: kosárfonást, csuhéfonást, 
korongozást, gyöngy ékszerkészítést, 
kürtöskalács sütést, íjászatot, szőlőprése-
lést, búzaőrlést, stb. A sok kézműves tevé-
kenység mellett ugrálóvár, népi játszótér, 
ügyességi játékok várták a gyerekeket.
Még nem ért véget a hétvégi programok 
sora, hiszen 29-én, vasárnap nosztalgia-
vonat érkezett a felsőpakonyi állomásra, 
a Budapest – Lajosmizse vasútvonal át-
adásának 130. évfordulója alkalmából. 
Dízelmozdony vontatta szerelvény muze-
ális kocsijaiban utazhattak a vendégek. 
Az útvonal mentén a megállókban ünnepi 
műsorral fogadták az utasokat. Felsőpa-
konyban a „Járd ki lábam” néptánccso-
port és a Darumadár Nyugdíjas Egyesület 
énekkara szórakoztatta a vonat utasait.
Tartalmas programokkal telt szeptember 
utolsó hétvégéje. Köszönet mindazok-
nak, akik munkájukkal, felajánlásaikkal 
vagy éppen jelenlétükkel hozzájárultak a 
szüreti felvonulással egybekötött falunap 
megvalósításához.

Varró-Vida Nikoletta 
intézményvezető



 Felsőpakonyi  Agora2019. október

9.



XXIX. évf. 9. számFelsőpakonyi  Agora

10.

Ha itt lettél volna

A felsőpakonyi Római Katolikus Templom szentelésének 25. 
évfordulóját ünnepeltük 2019. szeptember 15-én.
Az ünnepi szentmisét Snell György Esztergom-Budapesti Fő-
egyházmegye segédpüspöke celebrálta, aki beszédében felidézte, 
hogyan ünnepeltük a templomszentelést, és megszívlelendő 
gondolatokat mondott templomunk védőszentjéről, a Fájdalmas 
Szűzanyáról.
Hálát adtunk az elmúlt 25 év sok szép ünnepéért, és azért hogy 
van templomunk. Vendégeink voltak Felsőpakony lakóin kívül a 
nagykátai, az újhartyáni és a gyáli testvér közösségek. Közöttük 
volt Hefler Gábor atya, aki most Újhartyán város plébánosa. Gábor 
atya a templomépítés idején lett a plébánosunk. Fáradhatatlan 
közreműködését, a hívekkel együtt végzett munkáját követően 
25 évvel ezelőtt felszenteltethettük templomunkat. Kitartásának, 
lehetetlent nem ismerő elszántságának köszönhetjük a művészi 
fafaragással készített „oltárképet”, a magyar szenteket ábrázoló 
„domborműveket”, és még számos képzőművészeti alkotást. 
Gábor atya 22 éven át szolgálta a gyáli egyházközség mellett a 
felsőpakonyi híveket.

A szentmise végén hagyományőrző köszöntésünk most Polgár 
Aranka kántorasszonyunknak szólt. Hefler Gábor volt plébános 
urunk méltatta 25 éves kiváló, lelkiismeretes szolgálatát.
Az ünnepi szentmise áldása után a templomkertben megterített 
asztalok várták vendégeinket. Szeretetvendégség keretében gulyás-
leves és finomabbnál finomabb sütemények mellett emlékeztünk, 
beszélgettünk és ünnepeltünk. 
Közösségünk szép ünnepe után október 6-án az Aradi Vértanúk 
kivégzésének 170. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen 
vettünk részt.
Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. év-
fordulóján a tisztelet és megemlékezés koszorúját helyeztük el a 
Mártírok Emlékparkban.
Lassan közeledik november hónap, Mindenszentek és Halottak 
napja. Elcsendesedve emlékezünk elhunyt szeretetteinkre.
Minden kedves olvasónak kívánok sok szép őszi napokat. 

Berencsi Gézáné 
egyháztanács világi elnök. 

Hálaadó istentisztelet a református templomban
Október 6-án temp-
lomunk megnyitásá-
nak 15. évfordulóját 
méltattuk. Az ünnep-
séget megtisztelte 
jelenlétével Nagy 
János polgármester 
úr és Czeczidlovsz-
ky Hervatin Gábor 
alpolgármester, va-

lamint Durkó Éva a FJE képviseletében. Elsőként az énekkar 
csodálatos éneke csendült fel. „Kéz, amely kerestél, Szív, amely 
szerettél, Vér, mely eltörölted bűnömet – Mindörökre áldva 
legyetek”—hangzott a többször ismétlődő refrén a hálaadásra 
összpontosítva figyelmünket.
Vizi János lelkipásztor Pál apostol Filippibeliekhez írott levele 
alapján buzdított bennünket hálaadásra. Visszatekintve az elmúlt 
15 évre, összefoglalta, mennyi mindenért lehetünk hálásak az 
Úrnak. Akkor a püspök úr elmondta, hogy a templom felépült, 
az az időszak következik, hogy épüljön fel a lelki templom. És 
íme, azóta emberek jutottak hitre gyülekezetünkben, megismerve 
Jézus Krisztust. Azóta is hirdettetik az Ige, Isten nyújtja a lelki 
táplálékot, rajtunk múlik, mennyire válik az gyümölcsözővé éle-
tünkben. Azért járunk templomba, hogy megköszönjük Istennek 
mindazt, amit Tőle kaptunk, hogy elé vigyünk mindent, ami a 

szívünkben van, és várjuk az Ő útmutatását. Hálásak lehetünk:
– azokért a családokért, akik ebben a templomban keresztelték 
meg gyermeküket, kérve rá Isten áldását,
– azokért, akik hozzák a gyermeküket vasárnapi iskolába,
– azokért, akik hittanra járnak,
– azokért, akik itt kötöttek házasságot, hármas kötél által meg-
erősítve azt: Isten—férj—feleség,
– azokért, akik biztatást és vigaszt kaptak egy temetés után,
– azért, hogy legalább havonta egyszer megterítjük az Úr asztalát,
– azért, hogy van egy hely, ahova jöhetünk, hogy találkozhassunk 
az Úrral és egymással is. Sorolhatnánk tovább mennyi mindenért 
adhatunk hálát Istennek.
Olyan jó, hogy Isten előtt kitárhatjuk a szívünket. Hozhatjuk és 
lerakhatjuk életünk gondjait, terheit. Nála megtaláljuk a meg-
oldást. Ezért ne aggodalmaskodjunk, hanem imádkozzunk. Az 
aggodalmaskodó ember a látható dolgokra néz, az imádkozó a 
láthatatlanra, hisz tudja: Isten tud és akar segíteni. Ezáltal különös 
békesség, az Isten békessége tölti el szívét.
A hálaadás és az imádság egymástól elválaszthatatlan. Ezt gya-
koroljuk naponta, hogy Isten Igéje megfelelő talajra találjon 
szívünkben.
Hála és áldáskérés volt tiszteletes úrnak záró imádsága is, majd 
az énekkar hálaadó éneke zárta az ünnepi megemlékezést.

Kádár Rozália gyülekezeti tag 
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A gondos szerkesztés ellenére az esetlegesen fellépő hi-
bákért nem vállalunk felelősséget. Az adatok helyességét 

nem szavatoljuk.  
A lapzárta után 
érkező, vagy a 
más címre kül-
dött anyagot 
nem tudjuk kö-
zölni.
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A DEJÓ-GYEJÓ IFJÚSÁGI KLUB 
KIRÁNDULÁSA

(Veszprém-Várpalota)
Nagy szervezkedést követően indultunk útnak október 4-én, pénte-
ken, 13 gyerekkel és két kísérővel, hogy meghódítsuk Veszprémet 
és megismerkedjünk egy kicsit Várpalotával is.
A két bravúros átszállással - mindkét alkalommal 5 percünk volt 
rá – Kőbánya Kispesten, illetve Kelenföldön keresztül érkeztünk 
meg Veszprémbe.
Fogadó iskolánk a Veszprémi Szakképzési Centrum Jendras-
sik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája határtalan 
kedvességgel és két kisbusszal várt minket. Megérkezésünk után 
egy pihentető zeneterápiás órán vettünk részt. Olyan hangszerekkel 
és hanghatásokkal ismerkedtek meg, amelyeket korábban nem lát-
hattak, nem hallhattak. E rögtönzött koncert mindenkinek tetszett. 
A nyelvi laborok és informatikai szaktantermek korszerű felsze-
reléssekkel dolgoznak. Az iskolában jellemzően nem használnak 
tankönyveket, a tananyag digitális formában – okos telefonról is 
– elérhető, letölthető. A cukrászok az előző napi gyakorlaton linzer 
kóstolót késztettek számunkra. A műhelyben láttuk a sütőket, és 
a speciális eszközöket, mindez kézbe vehető, megfogható volt. 
A szakácsoknál nagyüzem volt, kóstolót kaptunk az elkészült 
ízletes ételekből, bejártuk az ipari méretű konyhát és tálalót, végül 
a pincérek oktatótermét is.

-
szett az autószerelő előadó terem, ahol szerkezeti ábrákat, és 
egy félbevágott Zsiguli (!!) motort láthattunk, tapinthattunk. A 
szaktantermek nagy része lépcsőzetes felépítésű, kisebb létszámra 
ugyan, de olyan szerkezettel, mint az egyetemi előadók, hogy ne 
lehessen elbújni sem, de elsődlegesen, hogy mindenki jól láthassa 

-
jainkat, hogy próbálják ki, milyen ott ülni.
A műhelyekben egy null-kilométeres – adomány - Ford Mon-
deo segíti, hogy igazi autón gyakorolhassák a mesterfogásokat. 
Mindenki Béla bácsija – a műhelyfőnök - a saját autójával állt 
fel az emelőre, hogy a lengéscsillapító ellenőrzést élőben is kö-
vetni tudjuk. A szerelők szentélyében az 1940-es évektől voltak 
motorkerékpár modellek, javítás, rekonstruálás, vagy épp ösz-
szeszerelés alatt. 
A különböző szakmacsoportok gyakorlati műhelyeiben – természe-
tesen a balesetvédelmi előírások teljes betartása mellett - minden 
megfogható, kézbe vehető, megszemlélhető. Sikert aratott a „házi 

Sikercsapat alakulóban!
Az előző újságban arról kellett beszámoljunk, hogy 6 for-
duló után veretlen a felnőtt csapatunk, és hogy ez milyen 
bizakodó a jövőre nézve. Eltelt egy hónap, és újból azzal 
kell kezdeni, hogy a csapat tartja veretlenségét, hiszen 10 
meccset követően 28 ponttal vezeti a megyei II. osztály Déli 
csoportját. Ez a veretlen széria ismerős lehet, hiszen 2 évvel 
ezelőtt egy „majdnem-hibátlan” fél szezonnal sikerült zárni 
az őszt (abban az évben bajnoki címet sikerült ünnepelni), 
amit egy kiváló tavasz követett. A csapat 80%-a megegye-
zik azzal a csapattal, így a srácok tudják, mi a recept ehhez. 
Tápiószelén aratott fölényes győzelem után, otthon Örkény 
ellen egy „egyfélidős” meccset láthattunk, mivel a végered-
mény már a 45. percben kialakult 3:1 arányban. Ezt a sikert 
még további 3 követte szép sorban Újhartyánt idegenben 0:3 
arányban, egy héttel később Tápiószecsőt 5:1 arányban, és 
végül Bugyira látogatva egy szoros, de annál magabiztosabb 
0:2-es meccsel folytattuk a veretlen szériát. Ezen eredmények 
mögött sokszor egy igen gólerős csatár vagy egy magabiztos 
védelem, de az sem ritka, amikor egy szervezett középpá-
lya áll. Jelen pillanatban Felsőpakonyon kijelenthető, hogy 
ennek a 3 tényezőnek a kombinációja van jelen, hiszen, ha 
ránézünk a lőtt/kapott gólarányra, akkor azt látjuk, hogy 10 
meccsen 43 gólt lőttünk, emellé pedig 10 gólt kaptunk. Azt 
a 43 találatot pedig igencsak szépen elosztva 13 játékosunk 
szerezte, ezt pedig egyik csapat sem mondhatja el magáról 
ebben az osztályban jelen pillanatban. Ezt a gólérzékenységet 
tartva reméljük, szezon végére a teljes keret neve mellett 
szerepelni fog legalább egy találat.

Eredmények: 
Felsőpakonyi KSE – Örkény SE 3:1 

(Farkas Z., Csapó A., Kmetykó K.)
Újhartyán VSE – Felsőpakonyi KSE 0:3

(Bress B., Nagy T., Nagy P.)
Felsőpakonyi KSE – Tápiószecső FC 5:1 

(Nagy T., Bress B., Kmetykó K., Pintér A. 2)
Bugyi SE – Felsőpakonyi KSE 0:2 (Fülöp T., Kordé K.)

Utánpótlás eredmények:
U19
Felsőpakonyi KSE – Bolha-FTSE Tárnok 1:0 (Kiss R.)
Ráckeve VAFC – Felsőpakonyi KSE 4:0
U17 (BLSZ)
Felsőpakonyi KSE – Csepel UP SE 7:9 

(Kótai J. 3, Lőrincz B. 2, Szalóki D., Mike T.)
Felsőpakonyi KSE – Mogyoród FC 3:4 

(Farkas D., Lőrincz B., Asztalos B.)
U14
Felsőpakonyi KSE – Astra HFC 17:1 

(Aczberger A. 9, Zay B. 4, Petróczi L. 2, Dienes D. 2)
Bugyi SE – Felsőpakonyi KSE 0:7 

(Aczberger A. 4, Kótai G. 2, Tóth B.)
Hajrá Pakony!

Barta Zoltán

SPORTBÁL!
Mint minden évben az évet egy szuper bállal zárja a sportkör, amit 
idén November 30-án az iskola tornatermében 19 órai kezdettel. 
Jegyek a Sportbüfében, a Virágüzletben, illetve Nagyné Rácz 
Mónikánál átvehetők. Ára: 4.500 Ft, ami tartalmazza a belépő árát, 
illetve a vacsorát.



ÉLETET AZ ÉVEKNEK
A Felsőpakonyi Szociális, Család és Gyermekjóléti Szol-
gálat az idén is köszöntötte a gondozásukban álló időseket 
az Idősek Világnapja alkalmából. A csomag szerény volt 
és saját készítésű, de öröm volt látni a meglepett és boldog 
arcokat. Jó egészséget, és hosszú boldog, szeretetteljes 
életet kívánunk!

fűszerkert” is, ahol a konyhán felhasznált fűszernövényeket term-
esztik. Az épület által körbefogott zárt kert, virágokkal, csobogóval, 
halastavacskával remek pihenési lehetőséget nyújt. 
Délután megtekintettük a Veszprémi Arénában megrendezett a 
megyei Pályaválasztási kiállítást és a Várat. Kísérőnk, Vass Zoltán 
felkészülten kalauzolt bennünket a távoli történelmi korszakban. 
A vacsora és a szállás elfoglalása következett. 
17 km gyaloglás után feltételeztük, hogy elfáradtak, bár a magam 
részéről – táboroztatási tapasztalataim alapján - nem nagyon bíz-
tam ebben. A pótvacsorát követően éjfélkor sikerült a takarodó. 
Kicsit engedékenyebbek voltunk, mert az első este mindig ilyen, 
és másnap nem kellett (volna) korán kelniük. 7 órakor megjelen-
tek az első fecskék, fél nyolcra talpon volt a teljes csapat. Ezután 
elkészíttettük a reggelit, friss, szeletelt, fonott kalács és tej, vagy 
kakaó volt a választék. Az úti csomagba ropi, egy tábla csoki, rágó 
és két szendvics került egy fél literes ásványvíz mellé.
A délelőtt hátralévő részében drámapedagógiai játékokat játszot-
tunk a gyerekek kérésére.
Várpalotán a Múzeum-kert étteremben ebédeltünk, majd a Tria-
non Múzeum megtekintése következett.  Fiataljaink tátott szájjal 
hallgatták az idegenvezető szavait, a szabad program alatt pontról 
pontra végignézték a tárlókat, ezernyi kérdést tettek fel. 
Pihenésképp fagyizás, süteményezés következett. Még az égiek 
is segítettek. Indulásra elállt az eső, így száraz ruhában jutottunk 
el a vasútállomásig. A hazaúton több időnk volt az átszállásokra, 
de már hűvös volt és esett is. De kit érdekelt már addigra?
A hátizsákokból minden ehető elfogyott, élményeket pakoltunk 
bele helyette. A szülők a szakadó esőben várták gyermekeiket, akik 
nagy örömmel ugrottak nyakukba, s egy perc alatt szétspricceltek a 
szélrózsa minden irányába. Nem is tudtuk hirtelen követni, ki ment 
egyedül és kiért jöttek, így azoknak szüleit, akiknek engedélye volt 
arra, hogy egyedül hazamenjenek, negyed óra múlva felhívtuk, 
hogy biztosak legyünk abban, hazaért-e? A szülők nagyon hálásan 
fogadták ezt, és mi is nyugodtan indultunk haza.
Terveink szerint lesz folytatás, tavasszal a Tisza menti Tájvédelmi 
körzetbe mennénk, Nagykörűre.

Tamás Katalin intézményvezető



Forradalom és szabadságharc – Megemlékezés
Az ünnepi műsor október 22-én, 17 órakor 
kezdődött az általános iskola tornatermében.  
A megtelt széksorok előtt megilletődött arcú, ünnepi 
ruhába öltözött tanulók vártak minket, a műsor 
közreműködői. A mécsesek és koszorúk szomorú, 
ünnepélyes hangulata, egy félelmetes tank a romos, 
ködös pesti utcán, 63 év távlatából idézte fel azt a 
történelmi napot.
A Himnusz szép szavaival, ünnepélyes dallamával 
kezdődött a megemlékezés. Polgármester úr ünne-
pi beszéde a forradalom előzményeiről, napjairól 
tragikus végéről és történelmi jelentőségéről szólt.
Az ünnepi műsort a Herman Ottó Általános Isko-
la 8. osztályos tanulóinak, az énekkarnak, Dobos 
Lászlónak és a „Járd ki lábam” néptáccsoport tag-
jainak köszönhetjük. Polgár Aranka és Wareczki 
Sándorné vezetésével egy pergő ritnusú, remekül 

összeállított műsort láthattunk. Az akkori napok 
szomorúságot árasztó dallamai, a szemtanú költők 
verssorai, a kedves kis néptánccsoport és a nagyok 
tánca felejthetetlenné tették ezt az estét.
Koszorúinkkal és mécseseinkkel elindultunk a Már-
tírok Emlékparkba. Kívánni sem lehetett volna jobb 
időt. Az őszi alkonyat is ünnepélyes volt a fáklyák 
fényében. Az intézmények és az egyházak vezetői, 
egyesületeink képviselői meghatottan helyezték el 
az emlékezés és a kegyelet virágait. Nekünk, akik 
átélték a 63 évvel ezelőtti eseményeket (vagyunk még 
néhányan), emlékeinkben felhangzanak azok a távoli 
ágyúdörejek és felcsapnak a lángok Budapest felett.
Nemzeti ünnepünk megemlékezése a Szózat ének-
lésével ért véget. Köszönjük a szervezők és a közre-
működők munkáját!

Cseh Rózsa


