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1,6 MILLIÁRDOS KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete a december óta folyó intézményi, pénzügyi 
bizottsági és testületi egyeztetéseket követően a február 9-i 
ülésén elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. 
A költségvetési mérleg szerint a település ez évi kiadása-
inak és bevételeinek főösszege 1 milliárd 623 millió 134 
ezer forint. 

A szám nyolc évvel ezelőtt alig haladta meg az 500 millió 
forintot, és az is csak részben csökkent rajta, hogy tartal-
mazza a tavaly elnyert uniós TOP- pályázatok kivitelezésére 
befolyt 440 millió (Civilek Háza 300, Óvoda felújítás 140) 
forintot is. Sőt, az elnyert, és aláírt támogatói szerződéssel 
bíró Vasút utcai lakópark útépítésére érkező 140 millió forint 
támogatás tovább növeli majd a főösszeget. 

Az önkormányzat megalapozott, stabil és mértéktartó, mégis 
újabb fejlesztéseket tartalmazó költségvetéssel vág neki az 
évnek. A megemelkedett rezsiköltségek jelen állás szerint 
is plusz százmilliós terhet jelentenek (a közvilágítás terén a 
tavalyi 20 millió helyett 77 millió forint a várható költség, 
ezért megkezdődött a közvilágítás LED-es fejlesztése), de 
az önkormányzat és intézményeinek működése biztosított. 
Hitelfelvétellel nem kell tervezni. 

A tavalyi év után pedig csakis jobb esztendő következhet. 

Még akkor is, ha van hova tenni a pénzt. Ezt jelzi a mellékelt 
táblázat is, melyben az önkormányzat nagyobb kiadásait, 
az intézmények éves működési költségeit bontottuk meg 

a célfeladatra kapott állami támogatás és az önkormány-
zat által vállalt finanszírozás tekintetében. Összességében 
választ kaphatunk a sokszor elhangzó kérdésre: Mire költi 
az önkormányzat az iparűzési adó, építmény vagy kom-
munális adó bevételeket. Csak a felsorolt nagyobb tételek 
esetében látható, hogy összesen közel 260 millió forint az 
önkormányzat saját forrásaiból biztosított összeg a zavar-
talan működéshez. 

A minimálbér kormány általi emelésével, az infláció növe-
kedésével az önkormányzat is igyekezett lépést tartani, a 
költségvetés terhére azon szakterületeken is béremeléseket 
hajtott végre, amelyeket a központi bérrendezések nem 
érinttettek. Továbbá a cafeteria bértámogatások lehetősé-
gével is élt az önkormányzat, mint munkáltató. 

Az intézmények az alapvető működési költségekkel és az 
ahhoz szükséges eszköz- és anyagbeszerzéssel terveztek, a 
fejlesztéseket, nagyobb beruházásokat, a korábbi évekhez 
hasonlóan a Magyar Falu Program nyújtotta pályázati for-
rásokból, illetve az Uniós TOP-os fejlesztési lehetőségekből 
kívánja az önkormányzat megvalósítani. 

A költségvetésben mind az intézmények, mind az önkor-
mányzat tervezte valamennyi szokásos rendezvény, így a 
Juniális, a Falunap vagy az Adventi Vásár, valamint aTe-
lepülés Karácsonyfája díszítésének költségét. A Juniális 
keretében egyben Nagyközséggé válásunk tizedik évfordu-
lóját is ünnepeljük, és a jubileumhoz méltó rendezvényen 
szeretnénk együtt ünnepelni a felsőpakonyiakkal.
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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.

Intézmény   Teljes működési költség   Állami támogatás   Önkormányzat saját forrás 
Óvoda   226.673 millió Ft  163.281 millió Ft  63.392 millió Ft
Bölcsőde   87.855 millió Ft  62.851 millió Ft  25.004 millió Ft
Szociális Intézmény   40.545 millió Ft  6.843 millió Ft  33.702 millió Ft
Művelődési ház   43.641 millió Ft  8.699 millió Ft 34.942 millió Ft
Gyermekétkeztetés  101.511 millió Ft  40.276 millió Ft  61.235 millió Ft
Közvilágítás  77.000 millió Ft  36.290 millió Ft  40.710 millió Ft
Összesen  577.225 millió Ft  318.240 millió Ft  258.985 millió Ft

Az elmúlt évek megpróbáltatásai után a 2023-as esztendő 
lehet végre az, amely során nem maradnak el rendezvények, 
nem kell halasztani beruházásokat, és bízom abban, hogy 

erőben, egészségben, a felsőpakonyi közösség erejének 
támogatásával valósíthatjuk meg céljainkat! 

Nagy János polgármester 
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Pakonyi Palánták Közalapítvány 
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám:
65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda)
Egyenlő Esélyt Közalapítvány 
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 
65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)
FELSŐPAKONYI SPORTKÖR 
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: 
Örkényi Takarékszövetkezet 
6550011611003430
Felsőpakonyi Nagycsaládosok 
Egyesülete
Adószám: 18754821-1-13
Számlaszám: 
65500116-31136587-53000004

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület 
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 
65500116-30036955-53000007
Darumadár Nyugdíjas Egyesület 
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 
65500116-30039294-53000015
Örökvidám Tyúkok Egyesülete 
a Felsőpakonyi Gyerekekért
Adószám: 19153278-1-13
Számlaszám: 
50420283-10000647-00000000
POLGÁRŐR EGYESÜLET 
FELSŐPAKONY 
BIZTONSÁGÁÉRT
Adószám: 19108625-1-13
Magyar Katolikus Egyház 
Technikai szám: 0011
Magyarországi 
Református Egyház 
Technikai szám: 0066

ADÓ 1%
Településünkön lévő szervezetek, amelyeknek adója 1%-át juttathatja. 

Köszönjük a segítséget!

A FELSŐPAKONYI SZOCIÁLIS,- CSALÁD 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT HÍREI

A Felsőpakonyi Szociális,- 
Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat 2022. december 
2-től 2023. március 31. nap-
jáig az alábbi nyitvatartással 
fogadja Önöket: 

az iroda nyitva tartása          ügyfélfogadás
hétfő           nincs
kedd        8-17 óráig          12-17 óráig
szerda        8-17 óráig          8-17 óráig
csütörtök    8-17 óráig          nincs
péntek        8-12 óráig          8-12 óráig

Munkatársaink az iroda nyitva tartási idejében - 
ügyfélfogadási időtől függetlenül - telefonon elérhetők!
+36-20-297-1515 (gyermekjóléti ügyek);
+36-20-946-8039 (étkeztetés, gondozás);
+36-20-297-2044 (vezetői ügyek) 

A szociális ellátásokat (étkezés, gondozás, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás), továbbra is folyamatosan biztosítjuk. 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJA 

Az élelmiszer és szol-
gáltatói áremelések, 
sajnos, a szociális ét-
keztetés térítési díját 
sem hagyták érintet-
lenül.

- térítési díj március 1. napjától: 694,- Ft/adag
- házhoz szállítás 130,-/nap 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban 
élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászo-
ruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes 
időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai 
betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett fel-
merülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
(havi díja: maximum a jövedelem 2%-a) 

ÚJSZÜLÖT TEK

Nádasi Ervin - 01.16.

Herceg Dominik - 01.19.

Gyüre Zsombor - 01.22

Lexa Liza - 02.02.

Varga Benett - 02.11.

Szabados Szabolcs - 02.10.

Nagy Levente Tamás - 02.13. 
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A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. által indított, ún „Gondosóra” programról (gondosora.
hu) összehasonlítása a „Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás”-sal. 

Gondosóra szolgáltatás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ki(k)nek szól? 65 év feletti állampolgároknak

A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális 
helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő 
használatára képes időskorú, vagy fogyatékos személyek, illetve 
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett 
felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. a.) 
az egyedül élő 65 év feletti személy, b.) az egyedül élő súlyosan 
fogyatékos, vagy pszichiátriai betegségben szenvedő személy 
c.) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 
fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota 
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

milyen szolgáltatást 
nyújt?

a diszpécserközpont értesíti a megjelölt 
kontaktszemély(eke)t, de nem nyújt ki-
vonuló szolgáltatást

a diszpécserközpont hívását követő 30 percen belül a helyszínre 
érkezik a szakképzett gondozó munkatárs

ki nyújtja 
a szolgáltatást?

Digitális Kormányzati Fejlesztési és Projekt-
menedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság

állami feladat, Felsőpakonyi Szociális,- Család és Gyermek-
jóléti Szolgálat 

finanszírozó a magyar állam Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata

előny
az igénybe vevő számára díjmentes, állami 
finanszírozott

lakáson történő ellátás, a hozzátartozó bevonása nem szükséges

hátrány

nem nyújt a lakásra kivonuló szolgáltatást, 
közelben élő kontaktszemély célszerű és 
szükséges a készülék csak a diszpécser és 
a kliens közötti kapcsolatra alkalmas, hívás
indítás/fogadásra a kontakt személlyel nem

térítési díja: a rendszeres jövedelem maximum 2%-a

igénylés módja az igénybe vevő számára díjmentes, állami 
finanszírozott

személyesen: Felsőpakonyi Szociális Szolgálatnál nyomtatvány 
kitöltésével Telefonos egyeztetés alapján - indokolt esetben - a 
lakásán felkeressük. 
T: 20/946-8039

Tamás Katalin 
intézményvezető 

Felsőpakonyi Szociális- Család 
és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2363 Felsőpakony, Zrínyi Miklós u. 36/a.
Tel.: +36-20-297-1515; +36- 20- 381-5490
E-mail:gyermekvedelem@felsopakony.hu 
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A FELSŐPAKONYI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Egy rövid nagyböjti lelkigyakorlatra hí-
vunk mindenkit 2023.03.31-én 18:00 órai 
kezdettel.
A Lelkigyakorlatok a XVI-XVII. századi 
katolikus megújulás egyik legfontosabb 
motorja volt, és Loyolai Szent Ignác ne-
véhez fűződnek.
Ignác megfogalmazása szerint a gyakorla-
tok célja az, hogy eltávolítsuk magunkból 
a rendezetlenségeket, ezután megtaláljuk 
az isteni akaratot, és életünket e szerint 
rendezzük.
Ezután gitáros zenével kisért szentségimá-
dást tartunk, közben gyónási lehetőséggel. 
Szentségimádás alkalmával a pap, a taber-
nákulumból kiveszi és az oltárra helyezi 
az Oltáriszentséget, a hívek pedig Krisztus 
testét szemlélik, előtte térdelve imádkoz-

nak, elmélkednek, gondolataikat az Úrhoz 
emelik.
A szentségimádás alkalmával a hívő el-
megy Jézushoz, Barátjához, Megváltójához, 
Jegyeséhez, Istenéhez, ki-ki úgy gondol 
rá, ahogy elsősorban ő maga átéli Jézust.  
A szentségimádásnak a lényege a személyes 
találkozás Jézus személyével. Ő mindegyi-
künket kimondhatatlanul nagyra értékel 
személy szerint, és nemcsak munkakapcso-
latban akar lenni velünk, hanem közvetlen, 
személyes viszonyban. Szentségimádás al-
kalmával arra kell törekednünk elsősorban, 
hogy személyes találkozás jöjjön létre közte 
és köztünk. Az ő személye nyitott felénk, 
adni akarja magát nekünk. Fontos, hogy a 
mi személyünk is nyitott legyen befogadni 
az ő személyét, és nekiadni a miénket. 

További márciusi programok: 

Március 5. 08:00 Szentmise
Március 12. 08:00 Szentmise
Március 12. 17:00 Gitáros 
                               szentmise
Március 19. 08:00 Szentmise
Március 26. 08:00 Szentmise
Március 31. 18:00 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
és gitáros szentségimádás 
gyónási lehetőséggel. 

Minden programunkra 
mindenkit szeretettel várunk! 

Janocha Gábor

TÉLVÉGI ÉTELEK, BÖJTI IDŐSZAK

Egy régi ismerősöm, aki táplálkozástudománnyal foglalkozó 
professzor volt, azt mondta: Ha egészégesen akarsz élni, akkor 
tarts be a vallási előírásokat. Ha belegondolunk, teljesen igaza 
van. Ma divatos azt mondani, hogy tisztító kúrát tartunk, ezt 
a vallásban böjtnek nevezik.
A böjt célja, hogy az ünnepi időszak nagy evései után megtisz-
títsa a testet, és a lelket. Felkészülünk a tavaszra, a megújulásra.
Szakácsként nagyon izgalmas időszak ez, mert az étlapokon 
szerepeltetni kell húsmentes, böjti ételeket is, de nem csak 
vallásosoknak. Akik ismernek, tudják rólam, hogy nagyon 
szeretem a magyar konyhát, és a hagyományos (a világon 
egyedülálló) ételeket. Ugyanakkor nagyon szeretem az indiai 

ízvilágot is, különösen a vegetáriánus ételeit, mert hihetetlen 
bátran nyúlnak egy-egy alapanyaghoz. Gyakran ötvözöm is 
a kettőt.
Néhány receptemet szeretném megosztani önökkel, de előtte 
még pár jótanács:

hogy étkezésünk a hús elhagyása után is teljesértékű maradjon.
- Fontos a változatosság. Ne feledjük el, hogy az étkezés nem 
csak táplálék felvétel, hanem élvezeti forrás is.
- Az alapanyagokat minél kevésbé feldolgozott formában 
vásároljuk, ezzel is egészségesebbé téve étrendünket.

NARANCSOS SÜTŐTÖKKRÉMLEVES, GESZTENYÉVEL:
0,60 kg tisztított sütőtök
1 szál póréhagyma
2 db narancs leve
0,1 lit. tejszín.
Só, bors, kevés curry
0,20 kg gesztenye
kevés olaj

A póréhagymát felkarikázzuk, és kevés olajon megdinszteljük. 
Hozzáadjuk a kockára vágott sütőtököt, és addig dinszteljük, 
amíg kicsit összeesik. Fűszerezzük sóval, borssal, curryvel, és 
felengedjük alaplével. Puhára főzzük. Mikor teljesen megpu-
hult, hozzáadjuk a narancslevet, és a tejszínt, majd botmixerrel 
krémesre keverjük.

A tisztított gesztenyét felszeleteljük, és kevés olajon pár perc 
alatt megpirítjuk. A kész leves tetejére szórva tálaljuk. Nagyon 

ZELLERES RAKOTT BURGONYA HALFILÉVEL:
Tisztított burgonya 0,60 kg
Zeller 0,40 kg

Tejszín 0,1 lit.
Tej 0,3 lit.
Tojás 2 db
Mustár, só, bors, szerecsendió
Friss petrezselyemzöld, kevés olaj

A burgonyából 0,20 kg-ot kevés sós vízben puhára főzünk, 
és áttörjük. Még melegen simára keverjük a tejszínnel, tejjel, és a 
tojásokkal. Sózzuk, borsozzuk, kevés mustárt adunk hozzá.
A maradék burgonyát, és zellert vékony szeletekre vágjuk. Kevés 
sóval, borssal, szerecsendióval összekeverjük, és felét a tepsi aljába 

(elősüthetjük kevés zsiradékon, így nem fog annyi levet engedni), 
és gazdagon megszórjuk frissen vágott petrezselyemmel. Befedjük 
a burgonyás keverék másik felével, és ráöntjük a maradék mártást. 
Sütőben 180 fokon kb 30-35 perc alatt készre sütjük. 

Némedi József mesterszakács



Újabb öt évre választották meg a Szabó Magda Könyvtár 
és Közösségi Ház élére Vida Nikolettát, aki az elmúlt pe-
riódusban is vezette az intézményt.
Ez idő alatt hatalmas változáson esett át a könyvtár. Meg-
újult az épület, változott a könyvtári állomány, majd jött a 
koronavírus, ami rányomta bélyegét az intézmény életére. 
Most a szomszéd országban lévő háború hatását érezhetjük. 
Az intézmény látogatóitól érkezett visszajelzések alapján 
viszont a sok kihívás és változás ellenére is minőségi kul-
turális élet van Felsőpakonyban. Erről kérdezem a régi/új 
intézményvezetőt. 

- Milyen érzés, hogy ismét bizalmat szavaztak az intéz-
ményvezetői poszt betöltésére? 

- Az öt év letelte után szerintem nincsen olyan vezető, aki 
ne gondolna arra, hogy mi van, ha mégsem választják újra, 
mégsem elégedettek az elmúlt években végzett munkájával. 
Próbáltam elhessegetni az ehhez hasonló gondolataimat. 
Kollégáim rendszeresen viccelődtek velem, hogy majd az 
új könyvtárvezető…
Újraválasztásom egy visszaigazolás az önkormányzat, a 
képviselő-testület részéről, hogy jó irányba indult el a te-
lepülés kulturális élete 2018-ban.
2017-ben költöztem családommal Felsőpakonyra, mikor 
is az új lakcímkártyánk átvételekor az önkormányzatban 
Kronvalter Emília anyakönyvvezető kérdezett rá, hogy én 
ugye Vecsésen a könyvtárban dolgozom. Mikor mondtam, 
hogy igen, és elvégeztem a könyvtárvezetői továbbképzést 
is, rögtön felhívta a figyelmemet a kiírt helyi könyvtárveze-
tői pályázatra. Nagy kihívásnak tekintettem ezt a feladatot, 
de akik ismernek, tudják, hogy ilyen a beállítottságom: a 
nehézségeket, feladatokat megoldandó kihívásnak tekintem, 
és ezek éltetnek, erősítenek meg a mindennapokban. 

- Milyen a saját értékelése az elmúlt 5 évnek? 
- Összességében elégedett vagyok az elmúlt öt évvel. De nem 
is én lennék, ha nem a maximumra törekednék mindig, és ha 
nem a hibákat keresném, amiből tanulni, fejlődni lehet. Mert 
hát bizony, emberek vagyunk, hibázunk, és biztos vagyok 
benne, hogy az elmúlt években volt, hogy valami nem úgy 
alakult, ahogy terveztem, biztosan hibákat is követtem el, 
de az ember mindig próbálja a munkája során önmagából 
és kollégáiból a legjobbat kihozni. Nagyon sok új program 
hagyományát teremtettük meg Felsőpakonyban. Nem sze-
retném felsorolni az elmúlt évek programjait, hiszen, nagyon 
sokan részesei voltak. Próbálom mindig úgy tervezni a kul-
turális rendezvényeket, hogy minden korosztály megtalálja 
a számára megfelelő kikapcsolódási lehetőséget közöttük. 

- Mi volt nagyobb kihívás? Az átépítések vagy a megvál-
tozott körülményekhez való alkalmazkodás? 

- Az átépítést nem tartom kihívásnak, hiszen ott egy újabb 
fejlődés indult el. Persze az átalakítással mindig felfordu-
lás, fejetlenség jár, de a végső cél elérése élteti az embert. 
Nagyon kellett már a településnek egy modern, családias 

hangulatú könyvtár, új állománnyal, modern bútorokkal.
A covid 19 járvány időszaka viszont valóban kihívás volt. 
Megváltozott körülmények között, alkalmazkodva az ál-
landóan változó egészségügyi szabályokhoz, kellett meg-
találnunk a módját, hogy a könyvek, a programok mégis 
eljussanak az emberekhez valamilyen formában. Azt gon-
dolom, a közösségi háznak is példát kellett mutatnia, de 
lehet nem is példát, inkább támogatást kellett adnunk az 
összefogáshoz, az összetartozáshoz. Kistelepülésen lakók 
a bajban leginkább egymásra számíthatnak, ez beigazoló-
dott. Igazából nem panaszkodom, hiszen magánemberként 
is egy teljesen ismeretlenben kellett helytállnunk a covid 
időszakában, és minden ember életét nagy mértékben be-
folyásolta ez az időszak. Mindenkinek helyt kellett állnia, 
alkalmazkodnia kellett egy olyan helyzethez, ami még nem 
volt, ami ismeretlen. 

- A helyi értékek és hagyományteremtés közben milyen 
kihívásokkal kellett szembenézni? 

- Ahogy fent említettem kihívásokat nem bajnak, gondnak 
élem meg, hanem megoldandó feladatnak, ami pozitív ered-
ményeket hoz magával. Mikor ide kerültem, alapvető célom 
volt a hagyományteremtés, a helyi értékek összegyűjtése. 
Meg is indultak az ez irányú munkálatok, de közbeszólt a 
járvány. Szerettem volna valami újat létrehozni, és ezzel 
biztosan más vezetők is így vannak, akik új helyre kerül-
nek. Kialakítottuk Felsőpakony helytörténeti gyűjteményét, 
közreműködésünkkel létrejött egy néptánccsoport, ami 
azóta már önállóan működik, számos tánccsoport viszi 
Felsőpakony hírét az országban. Több éve készülünk egy 
nagyszabású összművészeti kiállításra, ami, remélem, idén 
már meg tud valósulni.
Viszont így öt év után érzem azt, a sok újítás mellett, hogy 
vissza kell fordulnunk a gyökerekhez, a régi elődeim által 
létrehozott rendezvényeket szeretném feleleveníteni, mint 
pl.: a „Téli tárlatot” vagy a „Szomszédolást”. A régi rajz-
szakkör példájára november óta újra alkothatnak a helyi 
képzőművészek a közösségi ház falai között. 

- Mi adja a motivációt? Milyen tervek és elképzelések 
vannak a szakmai munkában? 

Összefoglalva az elmúlt öt évemet: sok újat létrehoztunk a 
közösségi házban, elégedett vagyok, és az elkövetkezendő 
öt évemben pedig az újak mellett a régi el nem feledett 
rendezvényeket szeretném új köntösben feleleveníteni.
Jövőben több szakmai napon, konferencián szeretnék részt 
venni, mert ezek az alkalmak mind a kapcsolatépítés és az 
új program ötletek lehetőségét rejtik. Szeretném felvenni és 
elmélyíteni a szakmai kapcsolatot a környező települések 
könyvtáraival. Ennek egyik elemeként Alsónémedibe láto-
gattam el, a Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárba. 
Vendégül láttam Gyál város könyvtárának új könyvtárve-
zetőjét, Hüttner Szilviát és az Arany János Közösségi Ház 
és Városi Könyvtár közművelődési igazgatóhelyettesét, 
Velkei Erikát.
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Mi adja a motivációt? Mindenképpen az, amikor a gyerekek, 
felnőttek mosolyogva köszönnek, megismernek és tudják, 
hogy nagyon szívesen segítek, amiben csak tudok. Egy ren-
dezvény utáni pozitív visszajelzések mindenképpen jó érzés, 
vagy, amikor egy könyvtári óra után délután már jönnek 
is beiratkozni, kölcsönözni a könyvtárba a gyerekek. Pest 
vármegye könyvtárai közül szakmai szemmel mi vagyunk 
a példaképe a többi kistelepülési KSZR-es könyvtárnak. 
Szentendrei szakmai felügyeleti szervünk mindig a pakonyi 

könyvtárral példálózik, mint követendő minta.
Mindig a könyvtár volt a szívem csücske, de mára már nem 
merném ezt így kijelenteni. Beletanultam, megszerettem a 
rendezvényszervezést is az elmúlt évek alatt.
Ezen az úton szeretnék haladni tovább, minél több színvona-
las program megvalósítása által. Célom egy olyan intézmény 
vezetése, működtetése, ahová nem csak a pakonyi lakosok 
látogatnak el szívesen, kevés szabadidejükben. 

VBA 

HA FEBRUÁR, AKKOR FARSANG A KÖNYVTÁRBAN

Idén február 21-ig tartott a farsang időszaka. Hagyományos 
könyvtári farsangunkat február 9-én rendeztük meg. Ezen 
a délutánon a családok apraja-nagyja együtt kapcsolód-
hatott ki. A sok szép, ötletes gyermekjelmez mellett, még 
néhány felnőtt is beöltözött. A jelmezes felvonulás után, 
kézműves-foglalkozás alkalmával a farsang elmaradha-
tatlan kellékét készítettük el: az álarcot. 

A jelmezverseny díjazottjai: 
III. helyezett: Kiss Lossó Hanna - Cowgirl
II. helyezett: Nagy Bence - Kalóz
I. helyezett: Kovács Zoé – Harley Quinn
Különdíjasunk: Lukács Lili - Katica bogár 

Farsangi délutánunk legjobban várt pillanata a fánkevő 
verseny. A mindenki által kedvelt megmérettetésen a szü-
lők és a nem nevezett gyerekek szurkolnak a fellógatott 
fánkok kéz nélküli elfogyasztásához. Több éve folyama-
tosan többen segítik e délután létrejöttét, melyet ezúton 
is szeretnék megköszönni nekik. Id. Pálinkás Ferencnek 
a fánkevő verseny technikai megvalósításáért, valamint 
Berkiné Jávorszki Máriának és Kardos Lajosné, Irénkének 
a sok-sok finom fánkért.
Hangulatos, már majdnem igazi karneváli hangulatú far-
sang kerekedett idén is a könyvtár falai között. Már megvan 
a jövő évi ötlet, mely szerint a szülők számára is hirdetünk 
jelmezversenyt. 

Vida Nikoletta 
intézményvezető

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA A KÖNYVTÁRBAN

2023. január 21-én a könyvtár nagytermében Császár Gás-
pár festőművész kiállításának megnyitójával ünnepeltük 
a magyar kultúra napját. A rendezvényt Czecidlovszky 
Gábor alpolgármester nyitotta meg, majd kultúrával kap-
csolatos idézeteket hallhattunk Császár Réka és Egri Bálint 
tolmácsolásában. Ezt követően Egri Bálint beszélgetett 
Császár Gáspárral. Fiatal koráról, életútjáról, alkotásai 

születéséről, a képek készítésének menetéről halhatott az 
érdeklődő közönség. A rendezvény végén a képek között 
alkalom nyílt még beszélgetni a festőművésszel.
A kiállítás, annak, aki látta, maradandó élményt adott. 
Hangulatos, szép és bensőséges ünnepség volt. 

VBA 



XXXIII. évf. 2. számFelsőpakonyi  Agora

8.

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
Két ünnepi műsorral emlékeztünk Petőfi Sándor és nemzeti 
himnuszunk születésének 200. évfordulójára, a magyar 
kultúra napja alkalmából 2023. január 23-án (hétfőn). Az 
ünnepi műsorokat Dr. N. Fodorné Láncz Éva tanárnő taní-
totta be és vezette, ezekkel bepillantást kaphattunk Petőfi 
Sándor életébe, szép zongora- és hegedű előadásokat hall-
hattunk zeneiskolás tanulóinktól, s dalokat énekkarosainktól. 
Meghallgattuk Kölcsey Ferenc Himnusz és Lackfi János A 

széthúzás himnusza című versét pedagógusok előadásában, 
népi játékokat és tradicionális táncot láthattunk néptáncos 
tanulóinktól.
Köszönjük pedagógusaink felkészítő és közreműködő mun-
káját, tanulóink színvonalas előadásait!
A magyar kultúra napjára készített tanulói munkák iskolánk 
honlapján (iskola.felsopakony.hu) tekinthetők meg.

Matisz Zsolt

VALENTIN-NAP
Mézeskalács szívekkel és Kedvellek kártya küldésével 
ismét Valentin-napot tartottunk február 14-én iskolánkban. 
A szivecskés ládika megtelt kézbesítendő rövid kis üzene-
tekkel, szép rajzokkal, amelyek még aznap megérkeztek a 
címzettekhez. Reméljük, hogy sok barátság erősödött meg. 

Nagyon sok üzenetet kaptak tanáraink is, ami azt sejteti, 
hogy kedvelnek minket.

Sebestyénné F. Márta 
DÖK

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
Bár kicsit még óvatosan bánunk a nagy bulikkal, összejö-
vetelekkel, iskolánk mégis úgy döntött, hogy a farsangot 
újra közösen ünnepli meg. A karneváli forgatag meg-
kezdése előtt felső tagozatosaink zajkeltéssel igyekeztek 
elűzni a telet. Kicsik és nagyok a tornateremben össze-
gyűlve nagy izgalommal várták február 17-én délután, 
hogy a magukra öltött jelmezeiket bemutathassák az őket 
figyelő tanulótársaiknak és a zsűrinek. A zsűri tagjai közt 
köszönthettük iskolánk igazgatóját, Zsolt bácsit és régi 
kedves tanító néninket, Mórucz Erika nénit. Mindketten 
örömmel fogadták el a diákönkormányzat meghívását, 
hogy ezt a röpke 3 órát velünk tölthessék. A zsűri felnőtt 
tagjait három, a diákönkormányzat aktív tagja egészítette 
ki. Elmondásuk szerint nem volt könnyű a jelmezek közül 
kiválasztani a legötletesebbet.
Az egyéni beöltözők mellett néhány osztály úgy gondolta, 
hogy csoportosan, egy témához kapcsolódóan lépnek 
elénk. Így jött el közénk néhány percre A mi kis falunk 
néhány lakója, vagy a hatodikos vagány csajok csapata is. 
A napjainkban oly népszerű Reptér dallamára két osztály 
is koreográfiát dolgozott ki. Az 5.a osztályos pilóták és 
stewardessek valójában csak a „járdaszigetek”-ig jutottak 
el, míg az 5.b-s utazóink messzi országból érkeztek vissza 

Pakonyba. Nemcsak megérkeztek, de még a papírrepülők 
dobálásával a jó hangulatot is fokozták. A 4.b osztályo-
sok pedig a napjainkban közkedvelt sorozat, az Addams 
Wednesday szereplőinek megjelenítésével nyitották meg 
a farsangi délutánt.
A zsűri döntéséig tánc, játék és az elmaradhatatlan patto-
gatott kukorica kapott szerepet.
Köszönöm a munkáját minden kollégámnak, akik együtt-
működésükkel segítették iskolánk diákönkormányzatának 
lelkes kis csapatát, és akik nélkül ez a rendezvény aligha 
valósulhatott volna meg.
Még ugyan február közepe van, de a farsangi időszak vége 
felé közeledve mindenképpen szeretnénk ezt a kissé furcsa 
időjárású telet elűzni az osztályok által készített kiszebábok 
elégetésével, ahogyan a karneváli forgatag megkezdése 
előtt tették felső tagozatosaink a zajkeltéssel iskolánkat 
övező utcáinkon. Ezekkel a népszokásokkal bizakodunk 
mindannyian a hamarosan megérkező tavasz eljövetelében.

Sebestyénné Fehérvári Márta 
DÖK vezető tanár
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LEGYEN TÁNC!

„Nem a lábával táncol az ember” – hangzott el a Kincsem 
című filmben.
Én, tény, bár nyugdíjas vagyok, eddigi életemben többször 
nem táncoltam, mint táncoltam.
Nézni eddig is szerettem a táncokat, kedvenceim között van a 
néptánc – bár ahogy én táncolok, olyan nép nincs!
Pontosítok! Táncoltam! Így, múlt időben.
Nemrég ugyanis, tizenvalahány pakonyi nyugdíjas társam-
mal beiratkoztunk Károly Katalin KATArzis senior örömtánc 
kurzusára.
Mi is az az örömtánc?
Kifejezetten az 50 feletti korosztály számára 
kifejlesztett mozgásforma.
Nem versenytánc, így sem előzetes tánctudás, 
sem táncpartner nem kell hozzá.
Könnyed, az egész testet átmozgató tánclépé-
sekből áll.
És ami a hab a tortán: kutatások igazolják, hogy 
ez a mozgásforma hozzájárul az Alzheimer-kór 
késleltetéséhez.
Már két teljes senior táncórán túl vagyunk, és 
lássunk csodát: Katalin megmutatta nekünk, 
hogy mily könnyedén és jól táncolunk!
Előkerülnek a kezek, lábak, minden mozdulat a 
helyére kerül, szól a zene…
Tánc közben minden porcikánkkal azt érezzük, 
hogy élünk!

Tévedni, ritmusból kiesni ér, elvégre mi idősek már elég böl-
csek vagyunk ahhoz, hogy tudjuk, a hibáink is hozzájárulnak 
a fejlődésünkhöz.
Kedd délelőtt tehát 10.00-11.00 között egy újabb ajtó nyílik ki 
a hétköznapjainkból egy kis énidőre a Szabó Magda Könyvár 
és Közösségi Házban.
Ha kedvetek van csatlakozni, nem késő, örömmel várjuk min-
den nyugdíjas társunkat ebben a remek, táncos lábú csapatban.
Elvégre nemcsak a húsz éveseké a világ: a tánc is mindany-
nyiunké! 

N. Erzsébet 
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Minden év kezdetén, januárban visszanézünk az elmúlt eszten-
dő történéseire, s mintegy lezárjuk a múltat. Felmérjük, hogy 
mit sikerült megvalósítani terveinkből, elbíráljuk: hol hibáztunk 
vagy arattunk sikereket. Többnyire havonta beszámoltunk 

az Agora oldalain a fontosabb tennivalóinkról és elvégzett 
munkáinkról. Most inkább csak felidéznénk képekben ked-
venceinket, mielőtt nekifutnánk az új év újabb feladatainak:
RENDEZVÉNYEINKBŐL:

FÉNYKÉPES VISSZATEKINTŐ: AZ FJE 2022-BEN

Mindszenty Józsefre emlékeztünk 
február 25-én, a Kommunizmus 
Áldozatainak Napján.

Június 4-én, a NEMZETI ÖSSZEFOGÁS NAPJÁN emlékeztünk és ünnepeltünk is.

Molnár Rolandnak adtuk át az 
FJE Különdíját a ballagáson.

Szeptemberben Lakitelken jártunk.

Falunapon mustot készítettünk és kínáltunk.

Első díjat nyertünk a VIRÁGOS PEST 
MEGYE pályázaton Durkó Éva virágos 
kertjével.

Advent idején mind a 4 vasárnapot 
együtt ünnepeltük a Betlehemnél.

ISKOLAI GYAKORLÓKERTET ÉPÍTETTÜNK a MAGYAR FALU PROGRAM TÁMOGATÁSÁBÓL 
és közösségi adományokból: 

1. Szerszámos kamrát építettünk, szántottunk, trágyáztunk, planíroztunk.
2. Kutat fúrtunk Papp Zolival.
3. Behelyeztük a vízakna bélelést.
4. Befejeztük a földmunkákat.
5. Gyümölcsfákat ültettünk.
6. Bekerítettük a kertet.

Köszönjük!

Durkó Éva FJE 

A vízaknát is behelyeztük
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Azt hittük, a 20. század véres, embert irtó, kímélet-
len borzalmai elrettentették Európát az egymás elleni 
háborúktól. Hinni akartuk: Európa fiaskója megszűnt  
a megbékélés és szövetségek megkötésével, új, értelmes, 
közös élet kezdődhet a hátra hagyott romokon…
Napjaink cáfolnak rá erre.

Február 25. mostanra már nemcsak a Kommunizmus 
Áldozatainak Emléknapja, hanem az új, rafinált eszkö-
zökkel, manipuláltan kirobbantott orosz-ukrán háború 
kezdete is. Két testvérnép ellentétének felhasználása 
olyan célok érdekében, ami csak azoknak hoz hasznot, 
akik a fegyvergyártás és fegyverkereskedelem üzletág-
ban érdekeltek. Azoknak, akik új világrend erőszakos 
kialakításában akarnak még nagyobb befolyásra szert 
tenni, akik számára semmi véráldozat nem elég, akik 
emberek feje fölött intézik egyre több hasznot hozó, 
lelkiismeretlen üzleteiket szerte a világban, egyetlen 
országot sem kímélve. Most éppen Közép-Európán 
van a sor. 

Emlékezzünk! 1914-ben is így kezdődött. Gyóni Géza 
verse figyelmeztessen bennünket!
Megrázó sorai ma is érvényesek: 

Gyóni Géza: Csak egy éjszakára 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A pártoskodókat, a vitézkedőket.
Csak egy éjszakára:
Akik fent hirdetik, hogy - mi nem felejtünk,
Mikor a halálgép muzsikál felettünk;
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek,
S gyilkos ólom-fecskék szanaszét röpködnek. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Gerendatöréskor szálka-keresőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát,
S úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák,
Robbanó golyónak mikor fénye támad,
S véres vize kicsap a vén Visztulának. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Az uzsoragarast fogukhoz verőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor gránát-vulkán izzó közepén
Úgy forog a férfi, mint a falevél;
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás, -
Szép piros vitézből csak fekete csontváz. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben
S haló honvéd sóhajt: fiam… feleségem… 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
Hosszú csahos nyelvvel hazaszeretőket.
Csak egy éjszakára:
Vakító csillagnak mikor támad fénye,
Lássák meg arcuk a San-folyó tükrébe,
Amikor magyar vért gőzölve hömpölyget,
Hogy sírva sikoltsák: Istenem, ne többet. 

Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még! 

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak
Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak!
Hogy esküdne mind-mind,
S hitetlen gőgjében, akit sosem ismert,
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent:
Magyar vérem ellen soha-soha többet!
… Csak egy éjszakára küldjétek el őket.

(Przemyśl, 1914. november.)

Forrás:
Magyar versek könyve
Szerkesztette: Horváth János
Második, bővített kiadás
Budapest, 1942
678-679. oldal 
A költő adatai ugyanezen kötet 753. oldalán:
Gyóni Géza, 1884-1917. Családi nevén Áchim.
A pestmegyei Gyón szülötte; ott volt gyakornok 
a községházán, azután a közigazgatási tanfolyam 
elvégzésével fogolytáborban halt meg. 

(szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_182.html) 
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U19: Csapatunk a 17. Pest megyei 
Ifjúsági (U20-as) Futsal7vége, fel-
sőházában mérhette össze tudását 
7 csapattal, ahol, sajnos, nem úgy 

sikerültek az eredmények, ahogy előtte az alapszakasz során. 
Szabolcsék a 8. helyen zárták a csoportot. U19-es Bajnokság 
kiírására még várni kell.

LEGJOBB 8 KÖZÖTT VAN CSAPATUNK A KUPÁBAN 
2 MÉRKŐZÉSRE A MAGYAR KUPA FŐTÁBLA! 

A tavaszi felkészülési mérkőzések jól sikerültek, hiszen a 
4 mérkőzésből 3-at sikerült megnyerni a srácoknak. Így jó 
előjelekkel állt ki a csapat az Újhartyán elleni Pest Megyei 
kupa 4. fordulójában. Február 11-én Dabas-Gyón-on került 
megrendezésre a mérkőzés, műfüves pályán. A csapat az egész 
felkészülést műfüvön végezte, így nem lehetett probléma a 
pálya talaja. Ehhez képest nem kezdődött jól a mérkőzés, 
ellenfelünk a 23. percben már 2-0-ra vezetett, de még a félidő 
előtt sikerült az egyenlítés Bálint Botond duplájának köszön-
hetően. A szünetben egy változtatás történt: Nagy II Tamást, 
Rainer Máté váltotta a védelem bal oldalán. A második félidőt 
nagyon jól kezdte a csapat sok helyzetet alakított ki, viszont 
a gól elmaradt, ellenfelünk szinte át se lépte a félpályát. Ők 
már fejben eldöntötték, jó nekik a döntetlen, mert így büntető 
rúgásokkal dőlne el, ki jut tovább. Viszont jött a 85. perc, 

készítette le jobb külsővel a labdát, Matyi Mátyás pedig nem 
hibázta el a ziccert, ezzel a góllal csapatunk 2-3-ra múlta felül 
az Újhartyán csapatát. Így bejutott a csapat a legjobb 8 közé 
a kupában, ahol március 29-én otthon a Dunavarsány lesz az 
ellenfél. Ha Megyesi László csapatának sikerülne megnyernie 
a mérkőzést, akkor bekerülne a 2023/2024-es Magyar Kupa 
Főtáblára. Viszont, ha nem sikerül, akkor még mindig marad 
egy esély, hiszen a 8 csapat közül 6-csapat biztosan felkerül, 
így lesz még 1 mérkőzés, ahol eldől, ki jut tovább a főtáblára. 

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS FELSŐPAKONYON 

Érkezők: Gerhardt Ádám (Budakalászi 
MSE), Oláh Krisztián, Bálint Botond 
(Pilis LK) 
Távozó: Kordé Krisztián (Szederkény), 
Bemutatjuk új igazolásainkat! 

Sziasztok! Gerhardt Ádám vagyok, 
27 éves, és a Budakalász csapatától 

érkezem Felsőpakonyba. Itt megemlíteném Nagy Tamás 
barátomat, akinek főszerepe volt ebben az átigazolásban. 
Csatárként gólokkal és gólpasszokkal szeretném segíteni a 
csapatot, hogy minél hamarabb elkezdjünk felfelé lépegetni 
a tabellán. Hobbimként a kispályás focit mondanám, amikor 
csak lehet részt veszek tornákon, bajnokságokon.”

“6 éves koromban kezdtem a labdarú-
gást Csepelen, majd több csapatban is 
játszottam kisebb időkre. Legtöbbet a 
Vasas Kubala akadémiáján töltöttem, 
ott nevelkedtem 7 éven keresztül. Aka-
démiai éveim után a Pénzügyőr felnőtt 
csapatába igazoltam, ahol sikerült elér-
nünk a célunkat, amely az NB3-ba való 
feljutás volt. Jelenleg egyetemre járok 
és mellette dolgozom, ezért is esett a 

választásom a Pénzügyőr után a Felsőpakony csapatára, így 
a labdarúgás mellett az életben való más fontos dolgokra is 
tudok koncentrálni. Nagyon örülök, hogy egy ilyen jó kö-
zösségbe érkeztem, mindenki befogadó volt, és úgy érzem, 
hogy sikerülni fog elérni az előttünk álló tavaszi szezonra 
kitűzött célunkat.” 

„Fél év kitérő után, a társaságot és 
a körülményeket ismerve, örömmel 
mondtam igent Laci megkeresésére. 
Támadó pozíciókba vagyok bevethető, 
igyekszem minél több gólban közre-
működni. Szerintem fejlődni is tudtam, 
mióta legutóbb Pakonyon játszottam. 
Remélem, hasznára tudok lenni a csa-
patnak, és ki tudjuk harcolni együtt a 

                                   bentmaradást!” 

Hajrá, Pakony! 
Hajdu Patrik 

CÉL A MAGYAR KUPA FŐTÁBLA

Oláh Krisztián

Bálint Botond

Gerhardt Ádám




