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ÚJ ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐT KÖSZÖNTHETÜNK
Papp Norbert korábbi önkor-
mányzati képviselő augusztus 
21. napjával munkahelyváltás 
miatt, összeférhetetlenségi 
okokból lemondott képviselői 
tagságáról, helyére Oláh Ist-
vánné lépett, mint a 2019-es 
önkormányzati választáson a 
következő legtöbb szavazatot 
kapott jelölt.

Megbízólevelét Vida Nikolettá-
tól, a helyi választási bizottság 
elnök helyettesétől vette át a 

2022. szeptember 29-én megtartott képvi-
selő-testületi ülésen, ahol az eskütételre is 
sor került.

Papp Norbertnek köszönöm az elmúlt évek 
településért végzett munkáját, sok sikert 
kívánok neki a továbbiakban, egyben sze-
retettel köszöntöm Icát a képviselő-testületi 
tagok között.
Kitartó és eredményes munkát kívánok neki! 

Nagy János
 polgármester

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal ösz-
szejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tiszteletünket, 
megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, 
munkában eltöltött évek után köztünk töltik megérdemelt 
nyugdíjas éveiket. 

Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból 
köszöntjük mindazokat az embereket, akik hosszú élet 
munkáját, tapasztalatait tudják maguk mögött.
Segítségükkel ápoljuk a hagyományainkat, száll generá-
cióról generációra a sok tudás. 

Az Idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletük-
ről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, 
támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy 
társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak 
nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a 
sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel 
csakis ők rendelkeznek és a türelemre, elfogadásra, ahogy 
tanítanak, nevelnek bennünket. 

Nagy János 
polgármester

MEGKEZDŐDÖTT AZ 
EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ CSOMAGOK KIOSZTÁSA

Ahogy az elmúlt években, úgy idén sem maradt 
el a 65 év feletti felsőpakonyi lakosok számára 
készített egészségmegőrző csomagok kiosztása. 
Idén mézzel, teával, vitaminnal és citromlével 
készültünk szépkorú lakosaink számára. Ezúton 
jelezzük, hogy ha valakit nem találnak otthon 

október 31-ig, utólagosan november 2-tól 18-ig 
előre egyeztetett időpontban átvehetik csomag-
jaikat a Polgármesteri Hivatalban. 
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata és 
Képviselő-testülete nevében mindenkinek jó 
egészséget kívánunk!
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REZSIVÉDELMI INTÉZKEDÉSCSOMAG
Tisztelt Lakosság!
Ebben a változó gazdasági helyzetben Felsőpakony 
Nagyközség Önkormányzatának két nagyon fontos fel-
adata van. Meg kell védenie a nehéz helyzetbe került 
felsőpakonyi lakosokat, emellett a településvezetés és a 
fenntartása alá tartozó intézmények fenntartási költségeit 
csökkenteni kell. Mindezek értelmében egy rezsivédelmi 
intézkedéscsomagot készített elő Önkormányzatunk, mely 
kiterjed az Önkormányzatra és annak összes intézményére, 
kezelésében lévő területre.
Jelen intézkedési terv 2022. november 1. napjától hatá-
lyos, és visszavonásig, de legkésőbb 2023. március 31-ig 
alkalmazni szükséges. 

Felsőpakonyi Polgármesteri Hivatal 
A Hivatal nyitva tartása az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: zárva tart,
Kedd: 7:30 - 18:00-ig,
Szerda: 7:30 – 18:00-ig,
Csütörtök: 7:30 – 18:00-ig,
Péntek: zárva tart.

Az ügyfélfogadás ideje is módosul: kedden és szerdán 
egész nap tartunk ügyfélfogadást. Az írásbeli kérel-
meket, beadványokat a Hivatal bejáratánál elhelyezett 
postaládába a fenti időpontokon kívül is, bármikor el 
lehet helyezni. Sürgős anyakönyvi ügyekben (haláleset 

anyakönyvezése) Kronvalter Emília elérhető a 06-20/947-
1509-es telefonszámon. 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 
A Közösségi Ház munkarendje az alábbiak szerint 
módosul:
Hétfő és csütörtök: 10:00 – 18:00-ig,
Kedd és szerda: 08:00 – 16:00-ig,
Péntek: zárva tart.

A Lagúna Rendezvényház bezárásra kerül átmenetileg, 
2022. november 1. és 2023. március 31. között. A már 
lekötött hétvégi rendezvények megtartása engedélyezett 

2022. december 31-ig. Minden tánccsoport órája átszer-
vezésre kerül a Lagúna Rendezvényházból a Könyvtár 
nagytermébe. 
A költségeink további csökkentése érdekében, lekap-

a karácsonyi díszkivilágítás mennyiségét, illetve folya-
matosan egyeztetéseket folytatunk arról, hogyan lehet a 
közvilágítási költségeket csökkenteni (pl. fényerő csök-
kentésével, lámpatestek lekapcsolásával).
Fenntartjuk a jogot arra, hogy az intézkedési tervet mó-
dosítsuk a gyakorlati alkalmazás, tapasztalatok függvé-
nyében. 

Nagy János polgármester

3.

GYÉMÁNT FOKOZATÚ KITÜNTETÉS 
CZÍRJÁK JÓZSEFNÉ RÉSZÉRE 

„A szakmai tevékenységet, életutat be-
mutató részletes indoklás Vöröskeresz-
tes Tevékenységért Kitüntetés Gyémánt 
Fokozat„ 

Immár 44 éve tagja a Magyar Vöröske-
resztnek és 16 éve alapszervezeti titkár, 
illetve területi küldött. Egyéb vöröske-
resztes tevékenységei mellett tagságá-
nak kezdete óta szervezi a településen 
a véradásokat, a szociálisan rászorultak 
adományozását. A település rászorultja-

sorsukat, aktív segítőjük. Az elmúlt, pan-
démiával terhelt két évben, védett kora 
és saját egészségügyi problémái ellenére 
is, folyamatosan tartotta a kapcsolatot a 
település rászorultjai és a vöröskereszt 

területi szervezete között. Segítségé-
vel folyamatosan, esetenként nagy 
mennyiségben tudtunk eljuttatni ado-
mányt a település nehéz helyzetbe ke-
rült, és szociálisan rászoruló lakosai 
számára. A covid okozta, korlátozá-
sokkal terhelt időszakban is együtt 
tudta tartani az alapszervezetet, illetve 
még új tagokkal is tudta bővíteni. 
Dátum: Dabas, 2021.11.30.
A javaslat kezdeményezője: Hidvégi 
Balázs területi vezető” 

Czírják Józsefnén kívül a helyi 
szervezet tagjai közül az eddigi 
munkájukért a Vöröskereszttől ok-
levelet vehettek át: Oláh Istvánné, 
Füzi Annamária, Siska Jánosné és  
Czírják Jánosné.

Megköszönöm a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Háznak, hogy az Idősek Világnapjára a rendezvény 
megszervezését és lebonyolítását elvégezték! Nagyon tökéletesen sikerült. 
Köszönöm a fellépőknek és a közreműködőknek, hogy ilyen színvonalas rendezvényen vehettek részt a tele-
pülés szépkorú lakosai! 

Czírják Józsefné 
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A HÁBORÚ MARGÓJÁRA
Kárpátaljai születésű hívő reformátusként természetes volt, 
hogy az Ukrajnában kitört háború hírére családommal együtt 
kitártuk otthonunkat a menekülők előtt. A fiam feleségével 
este 9 órakor indult a határra barátjáért és annak fiáért. A 
rokonok saját kocsival érkeztek. A háború másnapján 19-en 
ebédeltünk nálam. A félelem, a bizonytalanság, az elke-
seredettség megbénította a józan gondolkodást is. Ahogy 
felocsúdtak, felmérték a helyzetet, a nők és a gyermekek 
hazautaztak, a férfiak munkát vállaltak Budapesten, de volt, 
aki nyugatabbra keresett munkalehetőséget. Ketten tartóz-
kodtak nálam március 8-ig. Számukra ruhát, utazótáskát, 
edényeket– mindent, amire szükség van a létfenntartáshoz-, 
összeszedtünk. Így indítottuk el őket Csehországba, ahol 
sikerült megfelelő munkát találniuk. Három hónap elteltével 
szabadságot kaphattak. Megoldottuk, hogy nálam találkoz-
zon a család. Öt felnőtt, és egy tízéves kislány költözött be 
hozzám. Örültek egymásnak. Én is örültem az ő örömüknek, 
és hálás voltam Istennek, hogy megfelelő körülmények 
között fogadhattam őket. Szolgálatnak tekintettem, hisz 
tudom, a szolgálat ajtaja nyitva áll előttünk, Isten meg akar 
hallgatni és fel kíván használni. Fárasztó volt mind lelkileg, 
mind fizikailag, hiszen két hétig tartott. Be kell vallanom, 
megkönnyebbültem, amikor elmentek, és visszakaptam az 

otthonom. Mégis, mikor újabb találkozásukat ismét hoz-
zám tervezték, nem tudtam nemet mondani. Az eltelt idő 
alatt az egyik fiatalember apuka lett, még nem látta három 
hónapos elsőszülött kislányát. A húszéves nagyfiú hosszú 
listát készített, milyen otthoni ételeket készítsen neki az 
anyukája, a tízéves kislány úgy simult édesapja karjaiba, 
mint egy csecsemő. Felemelő volt látni a találkozás örömét. 
A népes család ismét elfoglalta a házat. Nekem egyre keve-
sebb tér jutott. Már-már úgy éreztem, én vagyok a vendég. 
Beszorultam a kis hálószobámba vagy bevonultam a kis 
befőző konyhámba, hogy ne lássam a rendetlenséget, ne 
halljam a számomra szokatlan hangzavart. A lányom meg 
is jegyezte: „Anyukám mindent befőz, ami nem mozog.” 
Sokszor rajta kaptam magam, hogy nem szívesen látom 
őket, hogy terhemre vannak, hogy legszívesebben máris 
elküldeném őket. Nehéz volt magamba fojtani indulataimat, 
megküzdeni belső konfliktusaimmal. Kételkedni kezdtem 
a saját hitemben. Ilyenkor mindig Istenhez fordultam, Tőle 
kértem türelmet, békességet. Naponta többször elismételtem 
a Filippi 4:13-at: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki 
megerősít engem.” Kemény próbája volt ez a hitemnek, és 
24 napig tartott! Hála Istennek, békében váltunk el. Adja 
Isten, hogy legyen vége ennek a szörnyű háborúnak, és 
legközelebb már saját otthonaikban találkozzanak a szét-
szórt családtagok! 

Kádár Rozália

Idén október 3-tól 9-ig került megrendezésre az országos 
könyvtári napok. Ennek keretén belül 6-án kézműves fog-
lalkozáson vehettek részt az ügyes kezű jelentkezők, ahol 
az olvasáshoz kapcsolódva könyvjelzők és könyvszekrény-
díszek készültek papírból.
9-én, a könyves vasárnapon, a kézműveskedés mellett „Le-
geket” hirdettünk az olvasóink között. Az oklevelet legtöbbet 
olvasónk, legfiatalabb kategóriában Sinka Benjámin, felnőtt 
kategóriában Császár Réka, és senior kategóriában Nagy 
Sándorné érdemelte ki. Gratulálunk! 

Várjuk kedves látogatóinkat! Olvassunk minél többet, mert: 
„Az olvasással kiszakadhatunk a valóságból, pihenhetünk, 
mély érzelmeket élhetünk át, ugyanakkor elmerülhetünk a 
nyelv szépségeiben is.” - Carla Schiappa-Burdet 

VBA

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Könyvtár INFÓ
Várható programok a Szabó Magda Könyvtár

 és Közösségi Házban 

2022. NOVEMBER 
• Rajz- és festőszakkör kezdőknek 

Első alkalom november 3-án, 16.00-18.00 óra között. 
További alkalmak november 17-én, december 1-jén és 
7-én a könyvtárban. 

• Márton-napi kézműves foglalkozás 
November 10-én, mindenféle libával kapcsolatos kézműves 
foglalkozás gyerekeknek. 

2022. DECEMBER 
• Mikulás-útvonal Felsőpakonyban 

December 5-én településünkre látogat a Mikulás, a szokásos 
útvonalon feltűnése várható. 

• Adventi kézműves foglalkozások 
December 8-án és 12-én karácsonyi díszek készítése 
a könyvtárban. 

• Felsőpakonyi ADVENT 
December 11-én vásárral és közös karácsonyfa-díszítéssel. 
Továbbá készülünk az „Élő Adventi Naptár” (ablakdíszí-
tés), és a „Naptárfotó pályázat”-unkra (Beküldési határidő: 
november 18.) is!

Részletekért kérjük, keressék honlapunkon, közösségi 
oldalunkon az információkat a jelentkezések feltételeiről 
és pontos idejéről! 
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SZEPTEMBER... ÚJRAKEZDÉS, 
ÚJ LEHETŐSÉG

Még a termé-
szetnek az ősz 
az elmúlás, ne-
künk, a Mese-
várban mindig, 
minden évben 

az új kezdet, a megújulás. Szeptemberben a me-
leg nyári napok után visszatérnek régi óvodásaink is  
a pihenésből, 1-jén pedig az iskolába menő óvodásainkat kísér-
jük át kézen fogva a Herman Ottó Általános Iskola évnyitójá-
ra. Nagyon kedves, régi hagyománya ez óvodáknak. Így még 
utoljára az óvoda falai között láthatjuk az iskolás gyermeke-
ket. Persze érkeznek is szeptemberben hozzánk az új óvodások.  
A volt Babóca Bölcsődések, ha találkoznak az udvaron, „csipet csapat-
ba verődve” fedezik fel együtt a játékokat, hiszen ők már jól ismerik 
egymást a bölcsiből. Sok új 2-3 éves gyermek érkezett óvodánkba, és 
mi már tudjuk, novemberre igazi nagy Mesevár óvodások lesznek, akik 
ismernek minden idejáró gyermeket, felnőttet, játékokat, szokásokat 
és a reggeli sírás is mosollyá változik.
Az új nevelési év új lehetőségeket is hozott óvodánkba, hiszen majd’ 
minden napra szervezünk délutáni szakkört, programot. A gyermekek 
és szüleik választhatnak a néptánc, a fejlesztő TSMT torna, drámajáték, 
„Iskolára Hangoló” és karate foglalkozások között.
Idén, a nehézségek ellenére, két év kihagyás után újra megrendezték a 
szüreti felvonulással egybekötött Falunapot, melynek főző versenyére 
Horváth Zsuzsi irányítása alatt babos marha gulyást főztünk, amihez 
még számos finom süteményt is lehetett kóstolni a „Mesemorzsák” 
sátorban.
A falunapi műsorra a Hétszínvirág csoport készült népi da-
los gyermekjáték csokorral. A dalos körjátékok közel állnak 
az óvodáskorú gyermek világához, dallama és a mozgás szo-
ros egységben él. A gyermekek fellépő ruháját - a szoknyát és  
a hozzátartozó alsószoknyát - a „Kincses Kultúr óvoda” pályázaton 
nyert pénzből varrattuk meg, melyet remélhetőleg még sok óvodai 
és helyi rendezvényen viselhetnek az óvodás gyermekek. A színpadi 
szereplés nagy élmény és sok izgalom, ezért is vagyunk nagyon 
büszkék a Hétszínvirág csoportosainkra, akik nagyon bátran és ma-
gabiztosan „játszották” végig a műsorukat. Hétfőn a gyerekekkel 
megnéztük szereplésünket, és persze együtt énekelték a dalokat a 
felvett műsorral, majd ezt követően papírra vetették első színpadi 
szereplésüket rajz formájában.
Az ősz még sok programot hoz magával a Mesevárba, várjuk és 
készülünk az Állatok világnapjára meghirdetett rajzpályázatra, szer-
vezzük az ovis szüretet. 
Csodás őszi napokat kíván a Mesevár Óvoda apraja és nagyja! 

Szaicz-Diera Yvette 



Október 4-e az álla-
tok világnapja. Nem-
csak a háziállatoké, 

a kis kedvenc hobby állatoké, hanem a haszonállatoké is. De 
vajon törődünk velük? Megfelelő körülmények közt tartjuk 
őket, gondoskodunk róluk?
Ezekre a kérdésekre felelősen kell megfelelő választ adnunk. 
Kedvenceink sorsával kapcsolatos döntéseink – legyenek akár a 
leghétköznapibb kicsinységek is- messzemenően befolyásolják 
közös sorsunkat. Hiszen együtt élünk, vagyis együtt örülünk 

vagy éppen szenvedünk 
velük. Nem elég tehát bir-
tokolni, szeretgetni, hanem 
gondozni, etetni és tisztán 
tartani is kell őket. 

Ezért is tartja fontosnak is-
kolánk, hogy ehhez a naphoz 

kapcsolódóan tanulóink behozhassák és megmutathassák kis 
kedvenceiket a hagyományosan megrendezett kisállat-szép-
ségversenyünk keretében. Iskolánk udvara megtelt cicákkal, 
hűséges házőrzőkkel, madarakkal, nyuszikkal, hörcsögökkel 
és teknősökkel.
A bemutatott állatkákra szavazni is lehetett. A szavazás ko-
molyságát jelezte az is, hogy külön szavazólappal lehetett ezt 
megtenni, melyet külön bizottság számolt meg és összesített.
A legtöbb szavazatot kapott legszebb „kiskedvenc” és gazdija 
jutalomban részesült.
A gazdiknak a behozott állataikról bemutató portfóliót is kellett 
készíteni, amelyek szintén elismerésben részesültek. A rendez-
vény szervezését és lebonyolítását iskolánk diákönkormányzata 
segítette. Köszönjük munkájukat!
(Képek az iskola honlapján megtekinthetők)

Sebestyénné Fehérvári Márta 
diákönkormányzatot segítő pedagógus
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TARTALMAS ŐSZI NAPOK 
A HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Állatok világnapja

Az iskolai pa-
pírgyűjtési ak-
ció keretében 

október 12-13-án ismét talicskákat tologató, vidám gyerekek-
től voltak hangosak településünk utcái. A ragyogó napsütés 
is támogatta a gyűjtési kedvet és a jó hangulatot. Szorgos 
kezek hozták és pakolták az iskola udvarán álló konténerbe 
az összegyűlt papírt. Idén az előző évekhez képest kissé 
könnyebb fajsúlyú papírokkal telt meg a konténer, de így is 
közel 4 tonna hulladéktól szabadulhattunk meg.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a gyűjtésben, a mér-
legelésben és a pakolásban.

Sebestyénné Fehérvári Márta 
diákönkormányzatot segítő pedagógus 

Megtelt a konténer!
Minden évben 
vannak olyan 
munkanapok, 
amelyeket elő-
re, egy szom-
bati napon le 

kell dolgoznunk. Így adódott, hogy az október 15-i szombati 
napon is iskolába kellett menni. De már a hét 6. napján nem 
igazán tudunk figyelni, leckét írni, felelni, ezért iskolánk tan-
testülete már a tanév elején úgy tervezte, hogy ezen a napon 
ne csak szellemileg táplálkozzunk, hanem gyomrunkat is 
töltsük fel sok-sok vitaminnal, és egy kicsit foglalkozzunk az 
egészségünkkel is. A megtartott tanítási órákon így fő szerepet 
kapott az egészséges életvitel, a mozgás, a helyes táplálkozás 
és étrend összeállítás is.
Köszönjük a finom salátakeverékeket, amiket támogatásként 
kaptunk, hogy tanulóink friss zöldségtállal jóllakhassanak.

Sebestyénné 
Fehérvári Márta 

diákönkormányzatot 
segítő pedagógus

Egészségnap avagy 
az egészség jegyében 
tanultunk



Szeptember 27-
én tartottuk meg 
iskolánk torna-
termében az Ötö-
dikesek napját.  
A programra meg-
hívtuk ötödikes ta-
nulóink szüleit egy 
kis beszélgetésre, 
közös játékra a di-
ákokkal és tanára-
inkkal. Nagyon so-
kan megtisztelték 
rendezvényünket: 
anyukák, apukák, 
testvérek. Remek 

kis csoportok alakultak és versenyeztek egymással: vagány 
sasok, pinkek, fürge szarvasok, színes párducok, sztár 6-osok 

és vadállatok csapatnévvel.
Minden csapatnak el kellett készítenie a saját plakátját és azt 
be kellett mutatnia a többieknek. Ezek után különböző, kissé 
vicces ügyességi versenyek kezdődtek. Jól sikerültek a labdás 
játékok, de a fánkevő verseny is szórakoztató volt. Izgalmas 
feladatnak bizonyult a nevelők gyermekkori fotóinak felisme-
rése, bár nem mindenkinek sikerült ez a kihívás.
A tasakba zárt fűszereket sem sikerült minden csapatnak illat 
alapján eltalálni. Még az anyukákon is kifogott néhány illat, 
de ettől függetlenül jól szórakoztunk.
Mindenkinek más-más feladat tetszett, de összességében remek 
napot tölthettünk így együtt. 

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek, akik 
eljöttek rendezvényünkre és biztosították a büféasztalra a fi-
nomságokat. 

Sárossy Szilvia és Wareczki Sándorné 
ötödikes osztályfőnökök 
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Ötödikesek napja

Őszi futóverseny

Szeptember 28-án a Magyar Diáksport Nap-
hoz kapcsolódóan tartottuk meg hagyomá-
nyos őszi futóversenyünket a felsőpakonyi 
sportpályán. Ragyogó napsütésben, ideális 
körülmények között, fegyelmezetten vonul-
tunk ki a sportpályára, hogy a stadion pazar 
környezetében fussák le a kijelölt (nagykör, 
60 méter, váltófutás) távokat tanulóink.  
A versenyeken a felmentett tanulók kivételé-
vel mindenki részt vett korosztályának megfe-
lelő versenyszámokban, melynek eredményeit 
iskolánk honlapján lehet megtekinteni (iskola.
felsopakony.hu).

Gárdonyi Géza emléknap
Október 14-én tartottuk iskolánkban Gárdonyi Géza emlékére évek óta hagyo-
mányosan megrendezett kiállításunk eredményhirdetését. Az idei tanévben 
összesen 13 tanulónk készített és adott be pályamunkát erre az alkalomra. 
Szeretném külön kiemelni és nagy-nagy dicséretben részesíteni a 7. a osztályt, 
ahonnan 11 diákunk vett részt a rendezvényen.
Az elektronikus úton beadott pályamunkák kategóriában a következő helye-
zések születtek: PowerPoint bemutató:

4. helyezett: Opánszky Dominik Tamás 
3. helyezett: Mókus Zsófia Kitti 
2. helyezett: Győri Péter 
1. helyezett: Böőr Bálint Bence 

A papírra készített pályamunkák közül a 7. évfolyamon a következő 
helyezések születtek:

5. helyezett: Palásti Dzsenifer és Antal Fruzsina közös munkája 
4. helyezett: Szente Laura Pálma 
3. helyezett: Rácsai Csongor 
2. helyezett: Füg Dorina és Nahaj Dóra Anna közös munkája 
1. helyezett: Bodor Vivien projektmunkája

A nyolcadik évfolyamon papírra egyedül 
Erdey Zoé 8. b osztályos tanuló készített 
pályamunkát. Külön díjban részesült Fá-
bián Csenge 8. b osztályos diákunk, aki 
vászonra készített gyönyörű festményt 
Gárdonyi Gézáról.
Hálásan köszönöm valamennyi tanulónk 
befektetett munkáját, szorgalmát, ráfordí-
tott idejét és fáradozását! Bízom benne, 
hogy valamennyien sok új ismerettel, 
tudással és élménnyel gazdagodtatok!

Haramachné Matheisz Tünde 
szervező tanár

ÚJSZÜLÖT TEK

Dávid Gyopár - 09.18.
Tóth Sarolta Odett - 09.26.
Hajba Márk Milán - 09.28.
Gyöngyösi-Bíró Flórián - 09.30.
Nagy Balázs-Zsolt - 10.08. 
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KÉT ÉV UTÁN ÚJRA FALUNAPOT TARTHATTUNK

A rendezvény résztvevőit Nagy János polgármester úr 
köszöntötte. Megnyitó beszédében kiemelte: a falunap 
célja, hogy újra együtt legyenek, kikapcsolódhassanak. 
Nehéz évek állnak a település lakói mögött, a járvány 
sok bajt, kellemetlenséget okozott, és sajnos a jövő sem 
sokkal rózsásabb. Az energiaválság miatt sok családnak 
okozhatnak gondot a téli hónapok. Ezért is fontos, hogy 
a sok gond közepette lehetőség nyíljon arra, hogy a tele-
pülés összefogjon, egy kicsit mindenki kiszakadhasson 
a mindennapokból. 

A megnyitó után a színpadi fellépéseké volt a főszerep, 
többek között a helyi és környékbeli táncegyüttesek, 
nyugdíjas klub énekkara, Kicsi Gesztenye Klub, Dolly, 
Palcsó Tamás, Zoltán Erika szórakoztatták az érdeklő-
dőket.
Felsőpakony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete FELSŐPAKONYÉRT kitüntetést adományozott 
Kardos Lajos és Seres Istvánné részére a településért 
végzett hagyományőrző munkájuk elismeréseként.
Az elismeréssel járó emlékplakettet és díszoklevelet 
Nagy János polgármester adta át a színpadon.
Az érdeklődők, helyszínre kilátogatók számos program-
kínálat közül válogathattak.
A gyermekek számára volt arcfestés, lufihajtogatás, 
állatsimogató, vurstli, kézműves foglalkozások.
A 7 főzőcsapat a reggeli óráktól azon szorgoskodott, 
hogy ételeikből finomabbnál finomabbakat ehessünk, 
a 4 tagú zsűri pedig a főzőverseny végén díjazta a leg-
ügyesebbeket.
Az esti programokat színesítette a közkedvelt tombola 
húzás, melynek csúcspontjaként sor került a felajánlott 
szőlőből Oláh Szilvia által készített szőlőkoszorú ár-
verezésére. A bevételt Palotai Lilinek ajánlotta fel az 
önkormányzat külföldi tanulmányaihoz. A legmagasabb 
árat szoros versenyben Ijjas Viktor kínálta, aki ráadásul 
a megvásárolt koszorút az általános iskola gyermekeinek 
ajándékozta.
Az estét élő zenés mulatsággal zártuk, melyhez a talpa-
lávalót az Ócsai Fiúk fúvószenekar szolgáltatta. 

Köszönjük a kiváló szervezést a Közösségi Ház 
munkatársainak, valamint a kilátogató lakosok-
nak, hogy részvételükkel megtisztelték a ren-
dezvényt, reméljük mindenki jól érezte magát. 

Polgármesteri Hivatal

Két évnyi koronavírus okozta szünet után ismét megtarthattuk Hagyományőrző, 
szüreti felvonulással egybekötött Falunapi rendezvényünket.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Kellemes meglepetés ért bennünket szeptember 24-én, a Falunap 
ünnepén.
A polgármesteri hivatal abban a megtiszteltetésben részesített ben-
nünket, hogy nekünk adományozta a Felsőpakonyért kitüntetés 
címet. Amint a polgármester úr szavaiból kiderült, több ajánlat is 
érkezett nevünkre hagyományőrző tevékenységünk elismerésére.
Ezúton mondunk köszönetet polgármester úrnak, a polgármesteri 
hivatalnak és mindazoknak, akik felfigyeltek és elismerték negy-
venéves gyűjtő munkánkat.
Ám ahhoz, hogy ez a gyűjtemény nyilvánosság elé kerüljön, sok 
segítségre volt szükségünk.
Elsősorban bátorításra, hogy merjük megmutatni, aztán biztatásra, 
helyszínre, a kiállított tárgyak szakszerű elhelyezésére, a bemutató 
ünnepélyessé tételére.
Hála Istennek, volt irányítónk, támaszunk.
Itt, az Agora hasábjain is köszönjük:
- Vida Nikolettának, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 
  vezetőjének, valamint összes dolgozójának és
- Durkó Évának a támogatást, hisz nélkülük még most is itthon 
  őrizgetnénk összegyűjtött kincseinket. 

Kardos Lajos és Irénke 
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FJE SZEPTEMBERBEN FALUNAPPAL, ISKOLAKERTTEL

„Bokraink közt már az ősz barangol
Kóró lett a fényes laboda”. 

Ránk köszöntött ismét szeptember, a betakarítás, a 
tavasz-nyár adta kincsek begyűjtésének hava. Szent 
Mihály hava. Az égetően forró és száraz nyár után, 
bizony, sovány egy esztendőt tudhatunk be idén!  
A nagyvilágban is fekete fellegek gyülekeznek fenye-
getően. Vészterhes idők jöhetnek akár. Tanulhatunk 
újra takarékoskodni! Újra tanuljuk: a jólétet nemhogy 
nem adják ingyen, de nem is olyan magától értetődő-
en természetes, mint ahogy azt mi szeretnénk vagy 
megszoktuk. 
Egyesületünknek dolgos hétköznapokat adott a hónap. 
Nekiestünk az iskolai gyakorlókert talaj-előkészítő 
munkáinak. Termőföldet kaptunk Berencsi Tamástól 
és Tamás Pétertől a feltöltéshez, amit Mag Kálmán 
géppel elegyengetett. Feltárcsázta újra a megszántott 
földet a gyomirtáshoz. Kardos Lajos és Ecsődi János 
felállították a könnyűszerkezetes, 3×2,5 méteres 
szerszámtárolót. Következik a kút, a kerítés és a 
melegház. Beszereztünk egy csomó kéziszerszámot 
is a gyerekek kertészkedéséhez. 

Hagyományőrző Falunapunkra, amely a hajdani, vi-
dékünkre jellemző szüretekre emlékeztet bennünket, 
mi ismét szőlőpréseléssel és a belőle kicsorgó friss, 
édes must kínálásával készültünk. Előtte 2 nappal a 
Mag házaspárral, Horváth Imrével, Kalas Eszterrel 
együtt valóban szüreteltünk az ócsai szőlőskertek 
egyikében, s Bencsné Katikától vásároltunk fekete 
borszőlőt, melyet a hozzá kevert fehér muskotályos 
fajták mézédessé varázsoltak. Így maradtunk hűek 
önmagunkhoz. 

Talán már senki nem emlékszik rá, de jónéhány 
évvel ezelőtt egyesületünk élesztette újjá Felsőpa-
kony régi hagyományát: a szüretet és velejáróit. Az 
őseinket megidéző Emlékparkunk létrehozása érde-
kében szüreti bált rendeztünk, pakonyi termékeket 
és terményeket állítottunk ki a sátorunkban, arra 
hívtuk fel a figyelmet, mennyi értéket kínál a falunk. 
Akkor kezdtünk először szőlőt préselni, hogy friss 
musttal örvendeztessük meg az érdeklődőket, akik 
a szokásos szüreti felvonulással érkeztek az iskola 
kertjébe, hogy részt vegyenek a műsorokon s a sokféle 
versenyen. Azóta is ezt tesszük minden évben, hogy 
a hagyomány lényegét el ne feledjük! 

Csak az újonnan beköltözött lakók tájékoztatására: 
ez a terület, Gyáltól lefelé az alföldi szőlőművelés 
egyik jól ismert helyszíne volt. Nem véletlenül hívták 
a vasútvonalra felfűzött településeket Gyál-Szőlőnek, 
Ócsai-Szőlőnek vagy Inárcsi-Szőlőnek. Némedi-szőlő 

még most is létezik, kicsiben. A hajdani Degenfeld 
birtokon termelt szőlőből készített bor még Párizs-
ban is első díjat nyert a Párizsi Világkiállításon az 
öreg Degenfeld Ferdinánd grófnak. A homokhátakon 
szőlőültetvények, présházak sorjáztak, és szeptember 
végén mindenfelé szüretelőktől volt hangos a határ. 
Sok felsőpakonyi családnak volt földje, kisebb-na-
gyobb szőlő ültetvénye a mai 5-ös műút helyén, így 
édesapámnak, Durkó Gábornak is. Minden szeptem-
ber utolsó vasárnapján Zsitva bácsi lovas kocsiján 
- pesti barátokkal és kollégákkal megrakott - vidám 
társaság vonult ki a 9 sor pompázatos szőlőtőkéihez. 
Jófajta nedűs pálinkásbutykos, nótaszó és kacagás 
mellett szaporán megteltek a puttonyok, hogy délután 
- immár idehaza - beinduljon a darálás, préselés. No, 
meg persze, a lakomázás a pirosló, gőzölgő gulyás-
ból, amit megkoronázott édesanyám ínycsiklandó 
túróslepénye! 

Szeptember 23-án délután vonultunk ki páran a Sport-
pálya ligetébe elfoglalni a kijelölt helyünket. Okozott 
némi meglepetést, hogy valóban „csendesebb” helyre 
kerültünk, mert Egyesületünk zárta a kiállítók sorát. 
Sajnos hátrányára, mert így nem láttunk-hallottunk 
semmit az ünnepségből magából. Nem észleltük a 
felvonulás megérkeztét s a megnyitót sem. Bánatomra 
azt sem, hogy szeretett és tisztelt tagtársainkat, Kardos 
Lajost és nejét, Irénkét, akik csodálatosan gazdag 
gyűjteményükkel egy Falumúzeum létrehozásáért 
küzdenek évek óta, FELSŐPAKONYÉRT! Kitünte-
tésben részesítette az Önkormányzat. Velük örülünk, 
és nagyon büszkék vagyunk Lajosra és Irénkére! 

Szerencsénk, hogy velünk szemben lovacskák kínál-
ták hátukat lovaglásra a gyerkőcöknek, s még lejjebb 
az ugrálóvár is csalogatta a családosokat. Így akadtak 
azért látogatóink, akiket asztalunkhoz csalogattunk 
egy-egy pohár mézédes must kóstolására és a hagyo-
mányunkról szóló beszélgetésre! Mert valóban cso-

Büszkeségeink:
Kardos Lajos és Irénke, Felsőpakony legújabb díszpolgárai!
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ízvilággal, ami páratlan! Többen megdöbbentek, hogy 
ilyen is létezik. Volt, aki életében sose látott mustot, s 
még inkább magára az elkészítésére csodálkozott rá. 
A pici gyerekek többnyire szívesen kóstolgatták, de a 
nagyobbacskák többsége ódzkodott tőle, mert idegen 
volt számukra a természetes körülmény. A palackozott 
Coca-Cola élvezete annál inkább kedvükre való. Saj-
nos. Viszont, akiknek ízlett, többször is visszajártak, 
palackkal is vittek otthonra – örömünkre! 

Megragadtuk az alkalmat, hogy megszólítsuk az érdek-
lődőket: iskolai gyakorlókert megvalósítására gyűjtünk, 
adományokat hálával fogadunk. Isten áldja meg mind-
azokat, akik ezt komolyan vették és megajándékozták 
egyesületünket kisebb, (sőt!) nagyobb összegekkel a 
cél érdekében. Nagyon – nagyon köszönjük a gyerekek 
nevében! 

Durkó Éva FJE 
Darálunk, préselünk, palackozunk

ŐSZI PROGRAMDÚS NYUGDÍJAS NAPOK
Nagy volt a boldogságunk, amikor meghívás érkezett a 
berekfürdői nyugdíjas társainktól a Darumadár Nyugdíjas 
Egyesület énekkara részére, hogy vegyünk részt a Berek-
fürdőn megrendezendő dalversenyen. A rendezvény, amire 
hivatalosak voltunk, egyúttal Országos Nyugdíjas Találkozó 
is volt egyben. Mivel a berekfürdői strandon rendezték ezt a 
hangulatos összejövetelt, összekötöttük a kellemest a hasz-
nossal, az élvezetest a még jobbal, és az ottani gyógyvízben 
is vígan megmártóztunk. Elvégre a berekfürdői gyógyvíz 
nekünk, nyugdíjasoknak zubog fel a mélyből: kifejezetten 
előnyös mozgásszervi panaszok esetén. Mert hiába vagyunk 
lélekben örök ifjak, ha testünk hol itt, hol ott rakoncátlan-
kodik… Ám egy jófajta gyógyvíz sok mindenre gyógyír…
Az idő nem igazán akart kedvezni nekünk, esett az eső 
rendesen, ám aznap nem szeghette kedvünk semmi sem. 
Nagyszerűen éreztük magunkat! 
Ez a nap is hamar eltelt, délután, mire elfáradtunk, már 
robogott vissza velünk Felsőpakonyra a buszunk.

Ám, mint tudjuk, a felsőpakonyi nyugdíjasok soha 
nem unatkoznak: már érkezett is a következő meghívás 
részünkre, mégpedig nem máshová, mint a pakonyi sport-
pályán rendezendő híres neves Felsőpakonyi Falunapra. 
Itt nemcsak a Darumadár Nyugdíjas Egyesületet képvi-
selhettük énekkarunkkal, hanem egy olyan, pályázaton 
nyert fellépőruhánkat is bemutathattuk, amit eddig még 
nem láthatott rajtunk a nagyérdemű közönségünk.
A Darumadár Nyugdíjas Egyesületet ezúttal, nagy szo-
morúságunkra, senki nem tudta képviselni a falunap 
főzőversenyén. Ám kis borúra nagy derű: egy házaspár 
a nyugdíjas csoportunkból, Kardos Lajos és Irénke, akik 
egyénileg szálltak versenybe a főzős megmérettetésben, 
legnagyobb örömünkre és büszkeségünkre, első díjat 
vihették haza. Lajos, Irénke, legközelebb a Konyhafő-
nökben, vagy a Séfek Séfében fogunk majd viszontlátni 

ételek mellett Lajos és Irénke közreműködésével szilva- 
lekvár is rotyogott egy nagy üstben a stand előtt, aminek 
kavarásában nyugdíjas társaink is lelkesen besegítettek, 
hogy oda ne kapjon ám!
Hab a tortán: még egy régiségkiállítást is megtekinthet-
tünk a Kardos házaspár jóvoltából, ami roppant érdekes, 
múltidézően tanulságos volt.
A Felsőpakonyi Falunapot semmi nem ronthatta el: hét- 
ágra sütött a nap, vásárosok, vándor vidámparkosok is 
színesítették a remek programokat.
A színpadon az óvódásoktól a nyugdíjasokig szuper jó 
előadásokkal képviseltette magát mindenki kis közsé-
günkből. Az egész falu jelen volt, és rengeteg meghívot-
tat is köszönthettünk köreinkben: vidámság, jókedv, jó 
program, mi kell több?
Héthatárra szóló falunap volt: büszkék vagyunk a szer-
vezőire! 

Szeptember 30-án megünnepeltük az idősek világnapját. 
A Szabó Magda Könyvtár dolgozói időt és fáradságot nem 
kímélve az iskola tornatermében egy gyönyörű napot szer-
veztek nekünk, felsőpakonyi nyugdíjasoknak.
A fellépőket Farkas Éva színművésznő konferálta fel, őneki 
köszönhettük a műsorok gördülékeny levezénylését is.
Mi is felléptünk a Darumadár Nyugdíjas Egyesület énekka-
rával, gyönyörű, a Magyar falu program pályázatából nyert 
fellépőruháinkban. Egy jót, vidámat énekeltünk.
Ezúton is hálásan, szívből köszönjük mi, felsőpakonyi nyug-
díjasok a Szabó Magda Könyvtár dolgozóinak ezt a csodálatos 
napot. Viszonozni is tudjuk valahogy, remélhetőleg… 
Sűrű volt az ősz, és még nincs vége hála az égnek: sok jó 
program vár még ránk, remek társaságban.
Legközelebb is boldogan jövünk, mesélünk itt, az Agora 
lapjain. 

A Darumadár Nyugdíjas Egyesület nevében: Nagy E. 
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LABDARÚGÁS
UTÁNPÓTLÁS: 

U7: A gyerekek az elmúlt hónapban két Bozsik-fesztiválon 
vettek részt. Sok gól és rengeteg ügyes passz, illetve lövés 
született a fesztiválokon, ami miatt büszkék lehetünk a 
legkisebb korosztályunkra!
U9: Egész nagy létszámmal volt jelent Fenyvesi Krisztián 
csapata a fesztiválokon, sikerült két csapatot is indítani. Volt 
pár újonc is, akik láthatóan nagyon élvezték a fesztivált.
U11: A Soroksáron   megrendezett tornákon rengeteget fejlőd-
nek a gyerekek, nagyon izgalmas mérkőzéseket játszanak, 
és mellé szép gólokat is lőnek. Bánki Zoltán értékelése a 
legutóbbi tornáról: „Az első meccsen a Csepel ellen még az 
öltözőben maradtunk. A második meccsen már magunkra 
találtunk, volt sok passz, ezáltal jó játék is. Sajnos, a kapu 
előtt pontatlanok voltunk, ez megbosszulta magát. A harmadik 
meccsre viszont minden összeállt, a jó játék mellé jöttek a 
gólok is, ezáltal sokat mozogtak a srácok. A negyedik meccsen 

dolgozni az edzéseken. Összességében nagyon tanulságos 

U13: Barta Zoltán csapata 4 mérkőzést játszott az elmúlt 
időben, 2 vereséget 1 döntetlent és egy győzelmet elérve. Zol-
tán értékelése az elmúlt mérkőzésekről: „Ismerős helyszínre 
látogattunk, Kőbánya 2. számú csapata ellen játszottunk.  
A mérkőzést egy igencsak felforgatott felállásban kellett 
játszanunk a sok hiányzónk miatt. Ennek eredménye volt a 
gyorsan bekapott 2 gól, ami után felébredt a csapat, és pró-
báltunk támadásokat építeni. Létszámunk miatt erőnlétben 
egy picit elfogytunk, de annak a 9 gyereknek, aki játszott, 
helyén volt a szíve és az utolsó percig küzdött a gólért.”
„Nehezen indult a mérkőzésre való ráhangolódás, hi-
szen csapatunk nem kapott öltözőt, ezáltal a folyosón 
kellett, hogy átöltözzünk, utána pedig 45 perccel később 
kezdődött a mérkőzés egy banális bírói ténykedés mi-
att. Ez a közjáték az első negyedben meg is látszódott a 
pályán, nehézkes játékkal, helyzet nélkül. Létszámunkból
fakadóan sok játékos tudott szerephez jutni, ezáltal mindig 
tudtunk frissíteni a csapaton. Sok jó egyéni teljesítményt 
láttam a pályán, külön kiemelendő Szabára Zalán kapusunk 

védése, vagy éppen Horváth Dávid-Csipak Zsombor har-
ciassága, de a többi játékosom is bebizonyította, hogy van 
szíve küzdeni a pályán. A küzdeni akarásnak győzelem lett 
a vége, hiszen az utolsó percekben kiharcoltuk a 3 pontot.
Gratulálok a teljes csapatnak!” 
U15: Egyelőre győzelem nélkül áll Baranyai Tamás csapata 
a bajnokságban. Tamás értékelése a mérkőzésekről: „Annak 
tudatában készültünk az Ócsa elleni összecsapásra, hogy 
tudtuk, ellenfelünk 4 meccs alatt 26 gólt lőtt, és abból egy 
játékos egyedül 17 gólt szerzett. A mérkőzés meglepően 
jól kezdődött, jól védekeztünk és a kapujukig is eljutottunk 
többször. Sajnos, utána szögletből 2 gólt is kaptunk, ami, 
sajnos, a játékosok termeti különbségéből adódott. A má-
sodik félidőben, sajnos, ellenfelünk gólkirálya többször is 
betalált, igaz, ez sokszor a mi egyéni hibáinkból következett. 
Összességében egy jó erőkből álló ellenféltől kaptunk ki, 
pozitívum viszont, hogy amit az öltözőben megbeszéltünk, 
azt próbáltuk megvalósítani. Küzdöttünk becsülettel, és a jó 
hangulat megmaradt a meccs végén is eredménytől függet-
lenül, és ami a legfontosabb, hogy sok helyen a fejlődés is 

“Hétvégén Dabas-Gyón csapatához látogattunk. Sajnos ez 
a két momentum volt mérvadó a mérkőzésre: a középkez-
dés és az ácsorgás a pálya minden szegletében. Az eddigi 
eredményeket nézve két önbizalom hiányos csapat lépett 
pályára, de, sajnos, nem a mi felünkre billent a mérleg nyelve. 
A mérkőzés elején nagyon gyorsan kaptunk 3 gólt, amivel 
sikerült az ellenfél önbizalmát feltornáznunk, és onnan nem 
volt megállás egy nagyobb vereség felé. Kisebb gond az 
eredmény, de a küzdeni akarás teljes hiánya már nagyobb 
baj. Sajnos, a sok hiányzó sem könnyíti meg a helyzetet, de 
dolgozunk tovább!” 
U19: Nagy Szabolcs csapata nagyon simán vezeti a tabellát, 
reméljük, a jövőben is megtartják ezt a remek formájukat, 
és a szezon végén ismét bajnoki címet ünnepelhetnek majd. 
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Nagy Szabolcs értékelése az elmúlt meccsekről: „Ismerős 
ellenfél ellen játszottunk, hiszen Alsónémedire látogattunk. 
A mérkőzésen nem tudtunk sok helyzetet kialakítani, viszont 
ami volt, azt sikerült értékesíteni. A létszámunkból fakadóan 
teljes kerettel tudtunk részt venni a hétköznapi meccs ellenére 
is. Gratulálok a srácoknak.”
“A Dömsöd csapata ellen játszottunk. Szép játékkal végre 
kijött, amit az edzésen gyakorlunk, és sikerült értékesíteni  
a helyzeteinket. Sima 7-0 ás győzelem, ezzel tovább tartjuk 
a jó hazai mérleget.” 

TOVÁBBJUTÁS A KUPÁBAN, ÚJABB SÚLYOS 
SÉRÜLÉS, GÓLKIRÁLYOK GÁLÁJA 

Kezdjük is a gálával, U19-es csapatunk egyik legtehetsége-
sebb játékosa, illetve nyártól már a felnőtt csapat keretéhez 
tartozó Aczberger Alexander, meghívást kapott a 10. Pest Me-
gyei (labdarúgó) Gólkirályok Gálájára hiszen a 2021/2022-es 
év U16-os bajnokságban elért gólkirályi címért járó trófeát és 
emléklapot vehette át, melyet Bajzát Péter (kétszeres NB I-es 
gólkirály) és Hahn János (a 2020/2021-es NB1 gólkirálya) 
adtak át Alexnak. Hatalmas gratuláció, és reméljük, minél 
előbb látjuk őt a felnőtt csapatban is! 

Szabó Áchimnak lábujjtöréssel ért végett a győztes Vecsés 
elleni kupamérkőzés. A 63. percben egy nagyon csúnya 
belépő után sérült meg Áchim, ahol páros lábbal csúsztak rá 
a lábára és ennek az eredménye lett a törés és lehet a teljes 
őszi fordulókat kényszerű lesz kihagyni. Mielőbbi gyógyulást 
kívánunk, várunk vissza! 
Nagyszerű csapatmunkával és a szurkolók buzdításával 
sikerült tovább jutni a Pest Megyei Kupában a Vecsés ellen. 
A rendes játékidőben 2-2-es végeredmény született, amit 
egy büntető párbaj követett, ott pedig 3-2-es sikerrel sikerült 
felül múlni a Vecsés legjobbjait. Így a következő fordulóban 
Újhartyánba látogat a csapat majd február 11-én. 
Felnőtt csaptunk egyelőre nem találja a helyes utat, a Vecsési 
elleni győzelem óta 5 vereséget tud felmutatni Megyesi 
László legénysége. Marad a kiesés elleni küzdelem vagy a 
nagy nyomás ellenére rátalálnak a helyes útra? 

Felsőpakony – Vác 0–2 (0–1) 
FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 5 – Nagy II Tamás 5 (Nagy 
I Tamás 5, 50. p.), Hegyes P. 5, Szabó Á. 6, Soóky Zs. 5 – 
Major P. 5, Hajdu B. 4 (Farkas D. 5, a szünetben), Cipf D. 
5 (Fülöp T. 0, 65. p.), Béres K. 7 – Matyi M. 5 (Nagy Sz. 0, 
75. p.), Kordé K. 5 (Oláh Z. 0, 65. p.)
Megyesi László: „A mérkőzés elején három óriási helyzetet 
hagytunk ki, később pedig szinte a semmiből jött a kapott gól. 
A második félidőben nem tudtunk dominálni, a fiatal vendég-
csapat lendületesen és jobban játszott. Gratulálok nekik!” 
Fémalk-Dunavarsány – Felsőpakony 5–1 (2–1) 
FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 4 – Rainer M. 5, Hegyes 
P. 4 (Nagy I Tamás 4, a szünetben), Nagy Sz. 4 (Hajdú P. 4, 
54. p.), Soóky Zs. 4 – Major P. 4 (Farkas D. 0, 77. p.), Hajdu 
B. 4, Cipf D. 4 (Fazekas N. 0, 84. p.), Béres K. 4 – Matyi 
M. 4 (Oláh Z. 4, 54. p.), Kordé K. 4.
Megyesi László: „Jól kezdtünk, de később kiderült, nem bírjuk 
el a hiányzóinkat, s ez a második félidőben hatványozódott a 
csapatkapitányunk, Hegyes Péter kiválásával… Fájó vereség 
lett belőle. Rendeznünk kell sorainkat és dolgozunk tovább. 
Gratulálok ellenfelünknek!” 
Felsőpakony – Nagykáta-Ulviczky Kft. 0-2 (0-0) 
FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 6 – Rainer M. 5, Nagy I 
Tamás 5, Hegyes P. 5, Nagy Sz. 5 – Hajdu B. 5 (Soóky Zs. 
4, 60. p.), Cipf D. 5 (Hajdú P. 0 , 79. p.), Béres K. 5 – Fülöp 
T. 5 (Matyi M. 5, 60. p.), Kordé K. 5, Oláh Z. 5 (Veibl V. 
0, 79. p.)
Megyesi László: „Sokáig egygólos meccsnek tűnt, majd a 
2. félidő közepén nem sikerült rendezni a védekezésünket, 
ellenfelünk pedig eközben fölénk kerekedett. Gratulálok a 
Nagykáta csapatának!” 
Lasselsberger-Pereg – Felsőpakony 2–1 (0–1) 
FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 5 – Rainer M. 5, Nagy I 
Tamás 0 (Hajdú P. 5. 22. p.), Hegyes P. 5, Nagy Sz. 5 – Hajdu 
B. 5 (Fülöp T. 0, 76. p.), Cipf D. 5 (Nagy II Tamás 0, 72. 
p.), Béres K. 5 – Matyi M. 5 (Oláh Z. 0, 65. p.), Kordé K. 
6 (Soóky Zs. 0, 65. p.)
Megyesi László: „Úgy érzem, az első félidőben megleptük 
ellenfelünket, ekkor akár kétgólos előny is benne volt az 
eredményben. A második játékrészben nagyon magunkra 
húztuk a hazai csapatot, ők domináltak és az utolsó percben 
fordítani tudtak. Dolgoznunk kell tovább, hogy rászolgáljunk 
a szerencsére. Gratulálok a Pereg csapatának.” 
Dunaharaszti – Felsőpakony 2–1 (0–1) 
FELSŐPAKONYI KSE: Sásdi D. 8 – Rainer M. 7, Nagy I 
Tamás 7 (Nagy II Tamás 0, 79. p.), Hegyes P. 7, Nagy Sz. 7 
(Hajdú P. 0, 81. p.) – Hajdu B. 8, Major P. 7–2=5, Cipf D. 7 
(Oláh Z. 0, 75. p.), Béres K. 7 – Matyi M. 7 (Veibl V. 0, 75. 
p.), Kordé K. 8 (Soóky Zs. 7, a szünetben).
Megyesi László: „A vereség ellenére büszke vagyok a csa-
patomra, a buta kiállítás kivételével minden úgy alakult a 
végéig, ahogyan elterveztük. A mérkőzés szinte egészében 
sikerült kontrollálni a hazai csapat támadóit, és emellett 
helyzeteink is voltak. Izgalmas összecsapás volt, szerintem 
szorosabb is, mint amire sokan számítottak. A 90. percben 
meccslabdánk volt, majd a 93.-ban beigazolódott, hogy 
a hazai csapatnak milyen gólveszélyes csatárai vannak. 
Gratulálok a Dunaharasztinak!” 

Hajrá, Pakony! 
Hajdu Patrik 



A FÁJDALMAS ANYA TEMPLOMA HÍREI
Gitáros szentmisére hívjuk a kedves híveket 
2022 november 27-én, vasárnap 17-órai 
kezdettel!
Mindenkit szeretettel várunk! Azt is, aki 
esetleg rég volt szentmisén vagy egyáltalán 
nem volt még, és kíváncsi rá, milyen is az, 
aki nem szeret korán kelni, ezért nem jön a 
reggeli misére vagy, aki csak szereti a gitáros 
dalokat. Erre a különleges misére ebben az 
évben csak a mostani alkalommal kerül sor. 
Megfelelő érdeklődés esetén jövőre terve-
zünk folytatást. 
Adventi lelkinapot tartunk 2022.12.10-én 
14:00 órától templomunkban. Ez jó lehe-
tőséget biztosít, hogy lelkileg megfelelően 
tudjunk készülni a közelgő ünnepre.
A program: 
- 14:00-15:30 Arnold Fülöp katekéta előadá-

sa hitünkkel kapcsolatos, hétköznapi éle-
tünk során felmerülő kérdésekről.

- 16: 00- 17:00 Szentségimádás
- közben gyónási lehetőség Káposztássy 

Béla atyánál 

Az év vége közeledtével kérjük a kedves híve-
ket, hogy rendezzék az úgynevezett egyház-

községi hozzájárulásukat, korábbi nevén egy-
házi adót! Az Egyházmegyei Hivatal ajánlása 
szerint az egyházközségi hozzájárulás ösz-
szege személyenként az éves nettó jövedelem 
1%-a. Ettől eltérni természetesen lehetséges, 
mindenkinek az anyagi helyzetéhez képest, 
de az éves összeget minimum 5000.-Ft-ban 
határozta meg a Plébánia.
Ezzel hozzájárulnak plébániai közösségünk 
működtetéséhez: a rezsiköltségekhez, az al-
kalmazottak fizetéséhez és egyéb hétköznapi 
kiadásokhoz. Sajnos, a drasztikusan meg-
növekedett rezsiköltségek miatt erre most 
különösen nagy szükségünk van.
A befizetéseket lehetőségük van készpénzben, 
személyesen a szentmisék után vagy átuta-
lással az alábbi számlaszámon: 

Római Katolikus Egyház
65500116-30032778-5300008, Takarékbank 
Átutalás esetén kérjük feltüntetni a befizető 
nevét, lakcímét és az egyházadó megjegyzést!
Aktualitásokért és további érdekes íráso-
kért kövessék a Fájdalmas Anya Temploma  
Felsőpakony facebook oldalunkat! 
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A gondos szerkesztés ellenére az esetlegesen 
fellépő hibákért nem vállalunk felelősséget. 
Az adatok helyességét nem szavatoljuk.  
A lapzárta után érkező, vagy a más címre 
küldött anyagot nem tudjuk közölni.


