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NAGY JÁNOS POLGÁRMESTER ÚJÉVI KÖSZÖNTŐJE

A mai napon a távozó esz-
tendőt már magunknak 
tudjuk, amit elmulasztot-
tunk belőle, az már pó-
tolhatatlan, az újesztendő 
viszont még érintetlen.
A karácsony, a szilveszter 
a számbavétel, az újév, a 

fogadkozások és a tervezgetések időszaka.
A mögöttünk hagyott év, sőt évek a tervezés, az előké-
szítés és az építkezés jegyében teltek el, összefogásban 
az itt élő emberekkel, családokkal, civil szervezetekkel, 
egyházakkal és vállalkozásokkal.
Az elkövetkező év is arról szól majd, hogy építjük a jövőt 
tovább, közösen, Önökkel együtt.
Minden esélyünk megvan arra, hogy Felsőpakonyon 
mindannyian úgy élhessük meg az előttünk álló évet, hogy 
büszkék lehessünk a munkánkra és az eredményeinkre. 
Mind a közösségi, mind pedig a személyes életünkre 
nézve hiszem, hogy sikereket fogunk elérni, mert jó 

alapokra építkeztünk az elmúlt években, elkötelezett 
tenni akarás és kitartó munka áll mögöttünk.
A Polgármesteri Hivatal és a Képviselő-testület ez év-
ben is mindent megtesz azért, hogy a település tovább 
szépüljön, minden elképzelésünk, tervünk megvalósuljon, 
s egyre élhetőbbé váljon Felsőpakony.
Reményteli szívvel tekinthetünk az előttünk álló új esz-
tendő elé, hiszen a karácsony üzenete, a családi együttlét 
öröme és a szeretet átjárja a lelkünk egészét. Még halljuk a 
karácsonyi csengők dallamát, érezzük a fenyőfa illatát, és 
így abban a nyugalmas szeretettel a szívünkben léphetünk 
át az új évbe, ami körülvett minket az elmúlt napokban.
Engedjék meg, hogy magam, a hivatal dolgozói és a kép-
viselő-testület nevében boldog, sikerekben, szeretetben 
és lehetőségekben gazdag új évet kívánjak Önöknek!
Kívánok sok erőt és egészséget, szeretetet és nyugalmat 
a 2019-es esztendőre, hogy mindannyian találják meg 
azokat a célokat, amelyek elérése örömöt jelent Önmaguk, 
családjuk és környezetük számára.
BOLDOG ÚJ ÉVET, FELSŐPAKONY!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Az óesztendőtől búcsúzó, az újesztendőt köszöntő kedves Felsőpakonyiak!

A KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

Tornaterem felújítástól a bölcsődei álmokig 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete 2018. november 7-én, szerdán, közmeghall-
gatást tartott a Lagúna Rendezvényházban.
Nagy János polgármester a 2017-18-as évről, valamint 
a 2019-es tervekről beszélt. Bemutatta az elmúlt évben 
elért eredményeket, gazdasági, pénzügyi helyzetet, vala-
mint az önkormányzat feladatainak finanszírozhatóságát.

Szociális feladatok, lehetőségek

Az Önkormányzat a jogszabályi feltételeknek eleget 
téve a rászorultak részére nyújt támogatást rendkívüli 
vagy rendszeres formában. Továbbra is kötelező feladat 
a hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes szünidei 
étkeztetése, melyre 5 gyermek volt jogosult. 

A 65. életévét betöltött felsőpakonyi lakosok egész-
ségmegőrzésének támogatása okán az elmúlt évben 
442 időskorú kapott csomagot, idén 490 személyt érint 
a támogatás. 
Gyermek születése kapcsán az elmúlt évben 25, az idén 
a 3. negyedévig 19 család kapott babacsomagot. 
Idén is van lehetőség szociális tűzifa igénylésére, az 
arra jogosultaknak 1.7 millió Ft. értékben 98 erdei m3 fa 
kiosztására kapott a település állami támogatást pályázat 
útján. Az önkormányzat kötelező feladat ellátása mellett 
szó esett a civil szervezetek, alapítványok és egyházak 
támogatásáról is. 
A 2017-es közmeghallgatás óta egy intézménynél történt 
vezetői kinevezés, a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi 
Ház intézményvezetői teendőinek ellátására 2018. január 
1. napjától 2022. december 31-ig Varró-Vida Nikolettát 
bízta meg a Képviselő-testület. Megalakult a Települési 
Értéktár Bizottság, melynek elnöke szintén Varró-Vida 
Nikoletta lett. 

Mindenkit érintő szolgáltatás, hulla-
dékszállítás

Igazodva a törvényben előírtakhoz az önkormányzat a 
hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátására belépett 
a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási társulásba. A 
társulás több mint 100 települést fog össze, és a tervek 
szerint már a jövő év első felében szelektív hulladék-
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gyűjtő konténerekkel látja el a lakosságot. A feltett 
kérdésekre, főképp a zöldhulladék szállítás kapcsán, a 
DTKH képviseletében Szabó Gábor termelési vezető 
válaszolt. 

Saját fejlesztések
 
Első helyre kívánkozik a legnagyobb beruházás, a volt 
Zöld Laguna és a hozzá tartozó 708 m2 nagyságú ingatlan 
megvásárlása, mely a berendezési és felszerelési tárgyak-
kal, és az előtte lévő parkolóval együtt mindösszesen 30 
millió Ft-ba került. Az immár Lagúna Rendezvényházra 
keresztelt épület felújítása megtörtént, már eddig is 
számos eseménynek adott helyszínt, nagy terhet vesz 
le a művelődési ház nagyterméről. 
A MÁV állomáson korábban történt P+R parkolós fej-
lesztés során elhelyezett kamerák után újabb készülékek 
elhelyezése történt meg. Bruttó 3 millió Ft.-ból egy 
32 kamerát befogadó központ került kialakításra, és 

első ütemben 16 
kamera lett tele-
pítve.
A felsőpakonyi 
köz temetőben 
ledes, napelemes 
kegyeleti világító 
testek telepítése 
történt, 1.2 millió 
forint értékben.
A Vasút utcai la-
kóterületen a még 

nem aszfaltozott utak egy részének mart aszfaltos borí-
tása történt meg 2 millió Ft. értékben, és még a tél előtt 
a megrongálódott szakaszok is javításra kerültek. 
Évek óta folyik a településszerkezeti terv és a helyi 
építési szabályzat felülvizsgálata, melynek részeként 
Településképi arculati kézikönyv készült el.
A település teljes közigazgatási területére vonatkozó 
vízkár-elhárítási terv elkészítése törvényi kötelezettség, 
sajnos a terv elkészítése nem kevés, 2.800.000 Ft + áfa 
összegbe kerül.
Elkészült a Szociális Család, és Gyermekjóléti Szolgálat 
udvarán a speciális foglalkoztatásokra létesített, átalakí-
tott épület. Továbbá jelenleg is zajlik a művelődési ház 
vizes blokkjának felújítása kettő-kettő millió + ÁFA Ft 
értékben. 
Egyeztetések folynak a Postával és a MÁV-val is: hogy 
akár közös projekt keretében milyen fejlesztésekre látnak 
lehetőséget: váróterem építése, vagy a posta épületének 
bővítése, parkoló kialakítása.

PÁLYÁZATOK

Tornaterem
2017 őszén folytatódott a Herman Ottó Általános 
Iskola tornatermének felújítása. A nyári belső felújí-
tás után a beázások miatt a tető-felújítására is szükség 
volt. Ezt 6.213.000 Ft + áfa költséggel, a Monori TAN-

Ezt követte a már Uniós pályázati forrásból elvégzett 
energetikai felújítás: nyílászárók cseréje, tető és hom-
lokzati szigetelés, színezés, és napelemek elhelyezése. 
A projekt bruttó 59.152.965 Ft, az önkormányzati önerő 
bruttó 3.295.365 Ft volt.

Óvoda gépészeti felújítás

A Felsőpakonyi Mesevár Napköziotthonos Óvoda ener-
getikai, gépészeti felújítása során két vadonatúj kazán 
felhasználásával a komplett gépház átalakításra került, 
cserélve lett az elavult, több mint harminc éves fűtés-
rendszer, felújításra került a víz és csatornarendszer, 
és a földszinten lévő vizesblokkok is megújultak. Az 
elnyert támogatás összege: 46.564.126 Ft volt, a vállalt 
önrész 8.217.728 Ft. 

Vállalkozói park fejlesztése

A pályázaton a 053. hrsz. szám alatti ingatlan (volt 
Honvédségi Bázis) egy része (10 ha) kerül fejlesztésre. 
A projekt összköltsége 312.475.000.- Ft. A projekt meg-
valósításához szükséges saját erő összege 62.495.000.- 
Ft. Komplett infrastruktúra kerül kialakításra - víz, gáz, 
csatorna, aszfaltút és közvilágítás -, azaz egy minden 
igénynek megfelelő, fejlett iparterületre nyílik lehetőség. 

Új orvosi rendelő 

Az új orvosi rendelőnek a pályázat értelmében 2019 

Újrahasznosítás – de a látvány…

A Közmeghallgatásra az önkormányzat meghívta a 
Zalai Huke Hulladékkezelési Kft. (http://www.huke.
hu) képviselőit a bekötő úttal szembeni telepen fel-

túl impozáns látvány okán. 
Mint megtudtuk, a HUKE Magyarországi székhelyű 
nemzetközi vállalat, 56 országban vannak jelen, az 
egyik legjelentősebb környezetvédelmi cégcsoport. 
Hazánk két pontján korszerű hulladékkezelő üze-
mükben végeznek kereskedelmi és ipari hulladék 
összegyűjtést és újrahasznosítást: öblös üveg, síküveg, 
szélvédő, különféle műanyagok, papír, alumínium, 
vas és fa. 
Lakossági kérdésre a cég képviselője elmondta, 2015 
óta üzemeltetnek Budapest szívében hulladékválogató 
létesítményt, a Felsőpakonyon bérelt területen is csak 
válogatást terveznek, és átmenetileg azért gyűlt össze 
ilyen mennyiségű bálázott szelektív hulladék, mert a 
válogató üzem építése csúszik. A tevékenységük nem 
környezetszennyező, sőt mivel újrahasznosításról van 
szó, a környezetvédelem a cél. 
A cég képviselője ígéretet tett arra, igyekeznek meg-
oldást találni és egy kerítéssel eltakarni a valóban nem 
túl esztétikus látványt.
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október végéig el kell készülnie. Elkészültével nem csak 
a gyermek és felnőtt orvosi szolgálatot tudnák elkülö-
níteni, de a későbbiekben akár két felnőtt háziorvos és 
szakorvosi szolgáltatások, mint labor, nőgyógyászat, 
reumatológia is helyet kaphatna. Az elnyert támogatás 
50.009.425. A kivitelezésre kiírt közbeszerzés első fokon 
nem volt eredményes (az önrész közel húszmillió Ft. lett 
volna). Az új tender a kedvezőbb ár elérése érdekében 
elindult, a szerződést dec. 15-éig kell a nyertes kivite-
lezővel aláírni. 

Beltéri utak aszfaltozása

A pályázat keretén belül az önkormányzat tulajdonában 
lévő Vasút utcai lakóövezet útjai kerülnek fejlesztésre.  
A projekt összköltsége bruttó 152 722 286 Ft., a szüksé-

  nab-8102  tazáyláp A .tF 411 636 7 ótturb őre tájas seg
nem hozott eredményt, de 2019 elején újabb pályázat 
kerül kiírásra, amelyet már kész anyaggal vár az ön-
kormányzat.

Bölcsőde

A pályázati felhívást kihasználva nagy lépés történt egy 
nagy álom felé.  Felsőpakony új bölcsőde építésre nyúj-
tott be pályázatot a Templom tér 4. szám alatti ingatlanon. 
A projekt összköltsége 263.529.410,- Ft. A megvalósí-
tásához szükséges saját erő összege 39.529.411.- Ft. A 
vissza nem térítendő támogatás összege 223.999.999.- 
Ft. Az új bölcsőde a FELSŐPAKONYI BABÓCA 
BÖLCSŐDE nevet kapta.

Kerékpárút

A település és a Kőrösi út között, a bekötő út melletti 
kerékpárút tervezését már tavasszal, jóval a pályázat 
kiírása előtt megrendelte az önkormányzat. Így a pályá-
zati felhívás szeptemberi beadási határidejekor már kész 
tervekkel rendelkezett. A projekt összköltsége bruttó 
198.219.924,- Ft. A vissza nem térítendő támogatás 
összege bruttó 188.308.927.- Ft.
Mielőtt rátérnénk a kisebb pályázatokra, összegzésképp 
megemlítendő, hogy a 2017-18-as esztendőben a már 
megvalósult nagyobb fejlesztések kapcsán (tornaterem 
külső-belső felújítás, óvoda gépészet) 122 millió Ft 

állami támogatás került felhasználásra. 
A már elnyert, de még kivitelezésre váró pályázatok 
tekintetében (orvosi rendelő, Vállakozói Park) to-
vábbi 300 millió forint felhasználására jogosult az 
önkormányzat. A kettő együtt 422 millió Ft pályázati 
támogatást jelent. Ennek a jelentőségét a település 
fejlődése szempontjából nem kell magyarázni.

Kisebb pályázatok

A Nemzeti Sportközpontok kiírása nyomán a játszótéren 
megépülhetett a sza-
badtéri kondi park.
A MLSZ területileg 
illetékes megyei 
igazgatósága pályá-
zatán  
került beszerzésre.
A Bethlen Gábor 
alapítvány testvér 
települési kapcso-
latok támogatására 
kiírt pályázatán 1 
millió forintot, míg 
a hagyományőrző 
falunapra a Műve-
lődési Ház közreműködésével 1.5 millió forintot nyert 
az önkormányzat. Az összegekből jutott az általános 
iskola jubileumi rendezvényeinek segítésére is. 
Az önkormányzat rendelete értelmében 2018-ban dísz- 
polgári cím átadására került sor: melyet a Falunapon 
ünnepélyes keretek között Sztancs János volt polgár-
mester vehetett át. 
Remekül sikerült rendezvényeket tudhat maga mögött 
a település: iskolai hagyományőrző nap, gyermeknap, 
juniális, bajnoki éremátadó a sportpályán, jubileumi is-
kolai évnyitó, szüreti felvonulás, falunap, tökfesztivál…
Reményeink szerint mindenki megtalálta a számára ked-
veset. Hiszek abban, hogy a közelgő ünnepek jegyében a 
település karácsonyfájának közös felállítása, az adventi 
vásár, vagy a közelgő jótékonysági bálok alkalmával 
mind többen találkozunk majd ismét. 
Köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját, melyet 
településünkért, egymásért végeztek. A jövőnk érdeké-
ben remélem, hogy – mint az elmúlt években, a jövőben 
is – FELSŐPAKONY egy NAGY CSALÁD marad!

Nagy János polgármester

4.
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Nagyon vártam, hogy – az 
ünnepélyes megnyitó után 
– a srácok is birtokba vehes-
sék, vegyék a klubot. A hely 
kicsi, hátránya, hogy nagy-

csoportos foglalkozásra nem alkalmas, de ez egyben előnye 
is: személyes, meghitt, bizalmas, néhány fős csoportra szabott 
programok színhelye lehet.
Többségében a kis,- és nagykamaszoknak tervezünk prog-
ramokat.
Célunk, hogy mind a témákban, mind pedig a manuális foglal-
kozásokon megtalálják a koruknak megfelelő elfoglaltságot.
A napot talán nem sikerült szerencsésen megválasztani, 
hiszen a pénteket nem „igazi hétvége”, hanem szombati 
munkanap követte.
A sok visszamondás ellenére is 6 fő gyűlt össze a 12-13 éves 
korosztályból. Meglepően kedvesek, nyíltak és őszinték vol-
tak. Beszélgettünk, ismerkedtünk, nevettünk sokat. Meglepő 
volt, és nagy örömömre szolgált, hogy a kísérőjük távozása 
után is töretlen kedvvel folytatódott a beszélgetés. 

Elképzelésünk szerint a jövőben egy tematikus alkalmat, 
egy manuális, - amint az idő engedi - szabadtéri foglalko-
zás követ majd, célunk, hogy minél többen megtaláljátok a 
kedvetekre valót. 

A most jelen lévőknek, vagy közvetlen ismerősüknek volt 
már kellemetlen élménye internethasználat közben, amely 
ijesztgetéssel kezdődött, de néha zaklatássá fajult. Így gyorsan 
megegyezés született az első témánkról. 

Így az újévi, első találkozón, 2019. január 18-án 15 órakor
„Az internethasználat veszélyei – cyberbullying - bizton-
ságos internet-használat” 
témakörét járjuk körbe. 

A 2018-as évet a nagyobbaknak, 12-16 éveseknek szóló 
kézműves délutánnal zárjuk.
Karácsonyra készülődve saját kézzel készíthetnek aján-
dékot a résztvevők.
Időpont: 2018. december 7. péntek 15 óra 

- üvegpohár gravírozás
- cserepes, mini karácsonyfa díszítés
- üveggömb festés 

-
tosítani az alapanyagot és a szükséges szerszámokat, illetve 
a helyet. (még 8 főt tudunk fogadni) 

Elszaladt az idő, a retro zsíros kenyér hagymával és a tea 
mind elfogyott, csakúgy, mint a sütemény.
Köszönjük mindenkinek, akinek része volt abban, hogy 
minden nehézség ellenére sikeresen beindult a klub! 

- Szalóki Barbara tanárnőnek a kísérést és szervezést
- Billik Edit gondozónőnek az uzsonna szervírozását és   

A következő alkalmakról a Felsőpakonyi AGORA újságban 
is értesítünk Benneteket.

Tamás Katalin

DEJÓ-GYEJÓ
IFJÚSÁGI KLUB - Felsőpakony, Zrínyi u. 36/a. 

POLGÁRŐRSÉGI HÍREK
Az elmúlt hónapok mozgal-
masan zajlottak a polgárőrség 
életében, hiszen részt vettünk 
több rendezvény helyszí-
ni biztosításánál, valamint 
megerősített szolgálattal ké-
szülünk az ünnepi készülődés 

biztonsága érdekében.
Az időjárás eddig kegyes volt hozzánk, de bármikor bekö-
vetkezhet drasztikus változás, aminek következtében bárki 
bajba kerülhet. Ezért kérjük, mentsék el elérhetőségünket 
mobiltelefonjukba, hogy a segítségünk időben érkezhessen. 
Továbbá gondoskodjanak róla, hogy mobiltelefon töltő és 
egy meleg takaró mindig legyen kéznél személyautójukban.
Gépjárművezetők! …LÁTNI! 
Gyalogosok! …LÁTSZANI! 
Kérjük, hogy a megváltozott látási és időjárási körül-

közlekedjünk! A gépjármű sebességének csökkentésével 
és nagyobb követési távolság tartásával megelőzhetők az 
erre az időszakra leginkább jellemző közlekedési balesetek.
A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott terü-

leten kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között 
a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötele-
ző!” A láthatósági – fényvisszaverő eszközök használata 
életmentő lehet lakott területen belül is, sötétben is, és jó 
látási viszonyok között is, így pl. a láthatósági mellény 
viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor az ép-
pen nem kötelező! A láthatósági mellény mellett, vagy a 
helyett a nem sötét színű, jól látható hétköznapi ruházat 
viselése is sokat jelenthet egy baleset bekövetkezésének 
megelőzésében.
Vigyázzunk egymásra, hogy mindenkinek balesetmen-
tesen teljen az ünnepe. 

Továbbra is várjuk azon személyeket tagjaink közé, akik 
szeretnének tenni a közösségünk biztonságáért. 

Elérhetőségünk: polgarorseg@pakony.hu
Telefonszámunk 06 20 382 9011 vagy 06 70 342 7000 

Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyt és 
Boldog Új Évet kívánunk! 

VBA
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BÚCSÚZUNK A SZÉP ŐSZI NAPOKTÓL

November hónap Mindenszentek ünne-
pével kezdődött, majd Halottak napja 
következett.
Azokban a napokban elhunyt szerette-
inkre emlékezve, virággal, mécsessel 
jártuk a temetőt.
Szeretteink sírjánál azért imádkoztunk, 
hogy elnyerjék az örök üdvösség ke-
gyelmét. Szomorúan emlékeztünk szü-
leinkre, házastársunkra, testvérünkre, 
barátunkra, de a legnagyobb fájdalom 

azok szívében volt, akik gyermekük sír-
halmánál álltak. Az életünkben megélt 
szeretet kapcsolatok örökre megmarad-
nak. A hívő ember bízik a találkozás 
kegyelmében és reménnyel imádkozik 
hozzátartozói sírjai felett.

Gondolatainkat Falu Tamás Valaki című 
versében foglalja össze:

Itt valaki vigyáz rám,
Elsimítja a párnám. 
Fölemel, ha elestem,
Megtámasztja a lelkem. 
Világosban, sötétben
Irányítja a léptem. 
Érzem szívem táján át
Daktiloszkópiáját. 
A szélben száll, mint porszem,
Mindenütt van,s sehol sem. 
Ha majd lehull az est rám,
Ő fújja el a gyertyám.

November 5-én Szent Imre hercegre 
emlékeztünk. Bizalommal kértük köz-

merjék követni.
November 19-én Szent Erzsébet ünnepe 
volt. Árpád-házi Szent Erzsébet - II. 
András magyar király lánya – a sze-
gények segítésével tűnt ki. Sem erőt, 
sem időt nem sajnált, hogy segítséget 
nyújtson az arra rászorulóknak.
Krisztus Király vasárnapja – idén no-
vember 25. - az egyházi év utolsó va-
sárnapja.
Ebben az évben december 2-án van ad-
vent első vasárnapja, ekkor kezdődik az 
új egyházi év. Az adventi időszakban 

a lelki felkészülésre, hogy méltón ün-
nepelhessük a Kis Jézus születésnapját.
Közben szeretettel gondolunk Szent 
Miklósra, aki megismertetett bennün-
ket az ajándékozás örömével. Utódja 
a „Mikulás” ellátogat templomunkba. 
Kívánok minden kedves olvasónak szép 
készülődést az ünnepekre!

Berencsi Gézáné
 egyháztanács világi elnök 

KARÁCSONYI, ÚJÉVI MISEREND

December 24.   hétfő SZENTESTE Este 
10-órakor szentmise - előtte fél 10-kor 
iskolások műsora.

December 25.   kedd KARÁCSONY 
Jézus születésének ünnepe. 
DÉLELŐTT fél 12 órakor SZENTMISE.

December 26.   szerda 
SZENT ISTVÁN első vértanú ünnepe. 
DÉLELŐTT fél 12 órakor SZENTMISE. 
Előtte az óvodás gyermekek ünnepi 
műsora.

December 30.   vasárnap SZENT CSALÁD ünnepe 
reggel 8 órakor SZENTMISE.

December 31.   hétfő ÉV VÉGI HÁLAADÁS. 
délután 4 órakor SZENTMISE.

2019. január 1. kedd ÚJÉV SZŰZ
MÁRIA I STEN ANYJA. DÉLELÖTT
FÉL 12 órakor SZENTMISE.

2019. január 6.  vasárnap. URUNK megjelenése 
(VÍZKERESZT) reggel 8 órakor 
SZENTMISE.

KEGYELMEKBEN GAZDAG KARÁCSONYI 
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁN

dr. Káposztássy Béla 
plébániai kormányzó és munkatársai 

December 20. csütörtök 18 óra, Gyülekezeti terem: 
     Úrvacsorai előkészítő istentisztelet.

December 23. vasárnap 10 óra, Templom: 
Műsoros családi karácsonyi istentisztelet.

December 24. hétfő 17 óra, Templom: 
Karácsony Szenteste istentisztelet.

December 25. 10 óra, Templom: 
Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.

December 26. kedd 10 óra, Templom: 
Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással. 

A műsoros családi karácsonyt december 23-án, advent 4. va-
sárnapján 10 órakor a református templomban tartjuk, aho-
va várjuk a hittanos gyermekeket, szüleiket, nagyszüleiket, 
testvéreiket, gyülekezeti tagjainkat és minden kedves érdek-
lődőt! Az általános iskolai hittanos gyermekek műsorral ké-
szülnek erre az alkalomra, és szerepelnek ovis gyermekek is. 
A gyermekek az alkalom végén a gyülekezettől ajándékcso-
magot kapnak! 
Óévi utolsó és újévi első alkalmaink: 
2018. december 31. hétfő 15 óra, Templom: Óévzáró isten-
tisztelet gyülekezeti jelentéssel.
2019. január 1. kedd 15 óra, Templom: Újévi istentisztelet 
úrvacsoraosztással. 

Istentől gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánunk! 

A Presbitérium nevében: Vizi János lelkipásztor

Karácsonyi ünneprend a református 
gyülekezetben:

Szent Erzsébet
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A SZÉPKORÚAKAT MÉLTATTUK
Az idősek Márai Sándor szerint különös egyenruhába bújtak. 
A szeretet egyenruháját ölthetik magukra. Ez az egyenruha 
bizony megfakulhat, de mindez csak a szeretet és az évti-
zedek örömeinek a jele kell, hogy legyen. Isten tervezte ezt 
az egyenruhát. Onnan fentről kapták az őszi napsugárral 
egyetemben. Kaptak időt élni, s a szeretet egyenruhájában 
kell ezt tenniük. Azért kapták ezt a ruhát, hogy észrevegyék 
és megbecsüljék az élet csodáját. 

Öröm, szeretet, békesség - minden idős ember erre vágyik. 
Gyülekezetünkben tisztelet, megbecsülés övezi a szépko-
rúakat. Erről tanúskodik október 21-i rendezvényünk is. 
Ekkor tartottuk az idősek napját. Lelkipásztorunk személyre 
szóló meghívókkal invitált bennünket a vasárnapi ünnepi 
istentiszteletre. Az ige a 132. zsoltár alapján szólt arról, 
hogy milyen fontos az Isten jelenléte, az Isten szava az 
életünkben. „Hol van az Úrnak helye nálad?”- hangzott a 
kérdés. Akkor járunk helyes úton, ha ez a hely a szívünkben 
van. Az ember Isten teremtésének a koronája. Isten előbb 
szeretett minket. Nekünk feladatunk ismerni, tisztelni, 
szeretni, dicsőíteni Teremtőnket, viszonozni az Ő örökké 
tartó szeretetét. „Keressétek az Urat, amíg megtalálható!”- 
hangzott a felszólítás, és mintegy válasz, felcsendült az ének: 
„Itt van Isten köztünk…” A kijáratnál pedig a gyülekezetünk 
lelkipásztora az időseknek e nap emlékére egyik gyülekezeti 

tagunk által készített szép emléklapot nyújtott át, melyen 
egy bibliai Ige és egy versidézet olvasható:
„Érezzétek és lássátok, meg, hogy jó az Úr! Boldog az az 
ember, aki Őbenne bízik.” 
Zsoltárok 34,9. 

Isten kezéből származik
minden, ami érhet.
Mindet Isten küldi, aki
Áld, szeret téged!   (Albert Barth) 

Az istentisztelet záró részében időseknek, idősekről, idő-
seket foglalkoztató kérdésekről hangzottak el versek gyü-
lekezeti tagjaink előadásában. Ezután kötetlen beszélgetés 

sütemények mellett. Durkó Éva, a FJE elnöke kéréssel for-
dult a jelenlévőkhöz. A falutörténetet feldolgozó harmadik 
Tanösvény anyagaihoz kérte a református gyülekezet életére 
vonatkozó adatokkal való hozzájárulásukat. 

Hála és dicsőség Istennek a jól sikerült rendezvényért és 
köszönet a szervezőknek! 

Kádár Rozália 
gyülekezeti tag 

„Az övéi közé jött…”. (János 1:11.)
Az esztendő talán legszebb szakaszába 
léptünk. Az Adventben az Úr Jézusra em-
lékezünk, aki emberként eljött. Ugyanakkor 
a mindenség Urának a visszajövetelére 
is készülünk. Advent és karácsony idején 

  neylim ygoh ,tza bbákni eryge gem küzzeré
Advent és karácsony idején érezzük meg 
egyre inkább azt, hogy milyen magasan 
felettünk van az ÚR és mégis milyen közel 
jött el hozzánk.
„Az övéi közé jött…”, így szól János Jézus-
ról és az Ő e világba történő jöveteléről. 
Az, hogy Ő jött, Istennek egy nagy jele és 
szeretete: Isten nem mondott le a bűnébe ve-
szett emberről, hanem elindult megkeresni 
és megtalálni azt, ami(aki) elveszett. Isten, 
az Ő egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban 

érkezett meg erre a földre, hogy minden 
népet és minden egyes embert személyesen 
elérjen az Ő szeretetével. Isten szeretetébe 
fogadta az embereket, akik egymás életét 
megkeserítik, és e szeretet által képessé 
tudja tenni teremtményeit, hogy egymást 
békességben el tudják fogadni. Mit jelent 
az Isten jelenléte, szeretete életünkben?
Azt, hogy a házastársak elfogadják, szeretik 
egymást, és közösségük van egymással.  
A gyermekek számára a család a szere-
tetet és a védelmet jelenti. A keresztyén 
közösségbe befogadott ember sok segítséget 
kap, és boldogan dolgozik együtt a többi 
hívővel. Minden embernek szüksége van 
arra, hogy a környező világa befogadja, 
mert így jut megelégedett életre. Isten 

személyválogatás nélkül szeret minket, és 
elfogadott, ezért lehetünk az Ő védelme 
alatt. Ő tud minket életképesekké tenni. 
Aki viszont nem fogadta be Krisztust az 
életébe, annak nincs képessége, szeretete a 
másik embert elfogadni, befogadni és vele 
közösséget vállalni. 
Milyen jó lenne, ha karácsonykor, amikor 
megszólalnak és hívogatnak a templom ha-
rangjai, ott lehetnél a templomban az igazi 
karácsonyt ünneplő emberek között meg-
értvén a karácsony lényegét: Jézus Krisztus 
hozzád is jött és érted is jött, hogy Általa 
megajándékozott legyél! Higgy Őbenne, s 
Jézus Krisztus által legyen áldott, boldog 
szeretetteljes karácsonyod! 

Vizi János lelkipásztor

DARUMADÁR NYUGDÍJAS KLUB BESZÁMOLÓJA
Az október 6-án rendezett „SPAR Maraton” futóversenyről 
Krizsánné Ica ismét éremmel tért haza, gratulálunk neki!
Október 11-én énekkari próba, klubnap. Az aktuális prog-
ramok ismertetése után Lőrentei Erzsike körbeadta a Haj-
dúszoboszlóról érkezett képeslapot, amelyet klubtársaink, 
szám szerint hét fő, küldtek, s írták, hogy a pancsikálás 

közben sokat gondolnak ránk. Szép idejük volt nekik is, 
igazán felfrissülve jöttek haza. Telefonon felhívta Erzsike 
a lábadozó betegeinket és mindannyian jobbulást kívántunk 
nekik (Siskáné Katika, Gergelyné Margó és Böőr Marika)! 
Nyári Gábor az Aradi vértanúkról megemlékezésül felol-
vasta megható összeállítását.

Folytatás a következő oldalon...
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Október 14-én, vasárnap, szuper jól sikerült tökfesztivál 
volt, amelyet az óvoda rendezett. Több nyugdíjasunk ké-
szített ajándéktárgyakat (horgolt gyertyás lámpatartót, 
kislányoknak szütyőkét, télapót, hóembert, stb.) amelyek 
eladásából befolyt összeget az óvodásoknak játékvásárlásra 
használják fel. Az idő ragyogó, meleg, simogató volt, jó 
sok rokon, testvér, jóbarát volt kíváncsi az érdekes tökfa-
ragványokra, sütikre, stb.
Október 15-én 07.30-kor Tiszakécskére mentünk fürdeni, 
itt is ragyogó idő, s szuper jóvizű medencék vártak ben-
nünket, mindenki jól érezte magát.
Október 18-án énekkari próba, klubnap. Erzsike értékelte 
az elmúlt hetet, majd Somogyiné Tecát köszöntötte. Füziné 
Eszti néni kedves köszöntőverset mondott az ő és a tagság 
nevében. Teca is jól felkészült, fantasztikus sütikkel (túrós 

üdítőkkel, amelyet a jelenlévők élvezettel fogyasztottak el. 
A klubnap vidám csevegéssel, falatozással gyorsan eltelt.
Október 23-án 17 órakor ünnepség a Lagúna Rendez-
vényházban, majd koszorúzás az emlékműnél. Az ünnep-
ség szürreális műsorát Farkas Évi színművész rendezte, 
amelyben énekkarunk is szépen szerepelt, tagságunk is szép 
számmal volt jelen, s utána az emlékparkban elhelyezték 
a koszorúkat.
Október 25-én délelőtt a bérletesek a Turay Ida színház 
műsorát nézték meg, délután énekkar, klubnap. Lőrentei 
Erzsike a január 24-i választási meghívókat osztotta ki.
Október 29-én a gyáli Őszidő Nyugdíjasklub meghívásá-
nak tettünk eleget 20 fővel. Énekkarunk aranyos névnapi 
köszöntőket válogatott össze és adott elő, az őszidős klub-
tagok is kedves műsort produkáltak. Vezetőjük, Incike ezen 
köszöntötte a 70-80-90 éveseket is. Nagyon jól sikerült ez 

az összevont (név- és születésnapi) buli, a vacsora és a zene 
is kedvünkre való volt, hiszen a husi ropogós is és puha 
is volt. A zenét pedig itt is a „mi Norbikánk” szolgáltatta. 
Nagyon jól éreztük magunkat, köszönjük a meghívást!
November 1-jén a klub elmaradt, mivel Mindenszentek 
miatt mindenki elhunyt szeretteire emlékezve a temetőben 
az emlékezés virágait és mécseseket helyezett el. Aki nem 
tudott mindenhova eljutni, otthon gyújtott gyertyát.
November 8-án vezetőségi ülés 15 órakor. Lőrentei Erzsike 
elmondta a havi programokat, s az Esélyegyenlőségi ülésen 
elhangzottakról is tájékoztatott bennünket. 16 órakor ének-
kari próba, 17 órakor klubnap, ahol a tagság is tájékoztatva 
lett a november 6-án, az Esélyegyenlőségi és 7-én a Lagú-
nában megtartott közmeghallgatásról. Közben Jankó Imre 

kontyalávalókkal és feleségeik által készített almáspitével, 
sajtos pogácsákkal kínálták. Volt még borocska és többféle 
üdítő is. Az ünnepelteknek Füziné Eszti nénink köszöntő-

klubnap is gyorsan elmúlt.
Sajnos már az óraátállítás miatt korán sötétedik, de a napok 
még mindig kedveznek a jó levegőn való tartózkodáshoz, 
még nem sokat kell fűtenünk így november elején.
Azt vesszük észre, hogy nem állt meg az idő, olyan gyorsan 
eltelt ez az év is, itt az év vége, az év végi rendezvényünk. 
Kedves klubtársak, szeretettel várunk titeket a december 
28-án a Herman Ottó Általános Iskola tornatermébe! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet 
kívánunk Minden Kedves Olvasónknak!

Kovácsné Németh Ilona

NAGYCSALÁDBAN ÉLNI JÓ!
Krumplihámozókkal, késekkel, tá-
lakkal felfegyverkezve indultunk 
barátnőmmel, hogy felvegyük a 
harcot a hagymákkal, krumplikkal, 
virslihadsereggel és néhány szál 
kolbásszal. Egy szép szeptemberi 
napon kezdődött a csata.

Lassan érkezett hozzánk az erősítés, 
de a gyerekek, élükön Tamással, át-
vették az irányítást. Már állt az üst, 
hogy csakhamar rotyogjon a papri-
káskrumpli. A főtörzs fűszerezett, 
az immár megfogyatkozott kolbász-
karikák is úsztak a felszínen. Itt-ott 
egy kis kavargatás, fakanálpárbaj, 
és jöhet a tarhonya bele!
Az aprólék ezalatt lombból fészket 
épített, egységben tűzdelték körbe 
a sok-sok papírzászlót, rajta felirat-
tal: Nagycsaládban élni jó! Együtt 
skandálták…belevésődött emlékeze-

tükbe.Mivel tekintélyes mennyiség 
készült, nem tudtunk megbirkózni 
vele! Segítségül hívtuk az éppen 
bajnoki tornát vívó focistákat, de 
nem sok sikerrel.

Dicséret a főszakácsnak, Icának a 
mindenre kiterjedő szervezésért! 
Lehettünk volna többen is!
De sebaj, mert a falunapon újult 
erővel csapott a lecsóba (illetve a 
töltöttkáposztába) a csapat. Ki tudja 
pontosan hány töltelék készült, és 
fogyott el! Na, itt bezzeg már nem 
volt madárlátta! Az éhes szájaknak 
este kilenckor még jutott virsli. Volt, 
aki most tanult meg töltött káposz-
tát tölteni az előkészületek során. 
Ez is egy jó kaland volt, várjuk a 
következőt! 

S. Sz.
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A díj olyan sze-
mélynek adomá-
nyozható, aki vala-
mely kiemelkedően 
jelentős munkájá-
val, vagy egész 
életművével a tele-
pülésen, a megyé-
ben, országosan 
vagy nemzetközi 
viszonylatban ál-
talános elismerést 
szerzett, valamint 
a település javára 
végzett önzetlen 
áldozatvállalása, 
továbbá példamu-
tató emberi maga-
tartása miatt köz-
tiszteletben áll. 

Kedves 
Felsőpakonyiak! 
Gazdagságunk a 
múltunkból ered, 
időről időre fel 
kell elevenítenünk 
emlékeinket. Ha 
múltunkat nem 

feledjük, a jelenünk is gazdagabb. Ezért becsüljük meg 
múltunkat, elődeinket.
Tisztelegjünk múltunk, a múlt nagyjai előtt.
Tisztelegjünk azok előtt, akik 1990-ben kiharcolták azt, 
hogy Felsőpakony önálló, elismert, megbecsült települése 
legyen Magyarországnak, Pest Megyének.
És tisztelegjünk az előtt a személy előtt, aki vezérévé 
vált ennek a folyamatnak, akinek irányításával az önálló 
Felsőpakony megtette az első lépéseket.
1990. szeptember 30-án az immár Gyáltól függetlenné 
váló Felsőpakonyon az első demokratikus választás során 
településünk lakossága megválasztotta az önálló település 
polgármesterét és képviselő-testületét: a polgármester 
Sztancs János lett, aki aztán 1990-től 2002-ig, három cik-
luson át töltötte be ezt a szerepet, majd 2010-2014 között 
újabb négy évig irányította településünket.
Aki az első évek kemény megpróbáltatásai közepette 
is elérte, hogy 
- legyen gyógyszertár,
- legyen Csecsemővédelmi Tanácsadó,
- 1993-ban a lakosság hozzájárulásával ugyan, de beve-

zessék a gázt,
- 1994-től telefon és kábeltelevíziós szolgáltatásra nyíljon
 lehetőség,

- 1995-ben kiépítésre kerüljön a vezetékes vízhálózat,
- 1997-ben a környezetvédelmi szempontokat szem előtt 
  tartva megvalósuljon a szennyvízcsatorna beruházás. 

Még ebben az évben lett címerünk, zászlónk, lobogónk.
Bővítésre került a Herman Ottó Általános Iskola.
Kialakításra került a sporttelep mellett 75 építési telek.
Rövidesen elkészült az általános iskola udvarán az aszfaltos 
sportpálya.
Fogászati rendelő lett kialakítva - teljes felszereltséggel.
Ezen időszak alatt épült meg mind a katolikus, mind  
a református templom.
Mindenféle fennakadás nélkül működött az iskola, az óvoda, 
az egészségügyi intézmények, a könyvtár, a közműrendszer.
S közben testvér települési kapcsolatot létesítettünk  
a romániai Bihar megyei Rév községgel. 
1990. szeptemberében a településen 2275 fő és mintegy 
540 családi ház volt található. Az önállóság által adott 
fejlődés során 2000-re az ingatlanok száma már meg-
haladta az ezret. 
Bár az évek alatt az önkormányzati, kormányzati rendszer 
sokat változott, a 90-es évek jellemezte fejlesztési stratégia 
az évek során a pályázatok felé tolódott el, Sztancs János 
2010-ben tért vissza a polgármesteri hivatal élére, ezen 
időszakban azonban már a fejlesztések helyett a nehéz 
gazdasági helyzetre tekintettel az önkormányzat számá-
ra az intézmények fenntartása, a beszállítók számláinak 
kifizetése, az adósság-állomány csökkentése jelentette a 
legnagyobb kihívást. Feszes költségvetéssel, fegyelmezett 
munkával és az állam által átvállalt adósság-konszolidáci-
óval sikerült ezt a feladatot is teljesíteni.
Sőt, egy korábban megnyert pályázat révén a Herman Ottó 
Általános Iskola fűtés korszerűsítése, energetikai felújítása 
is megtörténhetett.
2013-ban kialakításra került a Felsőpakonyi Szociális és 
Gyermekvédelmi Központ az Óvodánál lévő szolgálati 
lakás helyén.
2013-ban pedig Felsőpakony felvette a Nagyközségi címet.
Azt hiszem, a felsoroltakat jó néhányan tudnák még tovább 
bővíteni. Felesleges. Felsőpakony Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testületének is elég indok volt ez ahhoz, 
hogy az idén esedékes díszpolgári cím adományozásakor 
a jelöltek közül Sztancs Jánost válassza.
Büszkeséggel és egyben kicsit megilletődve készültem 
e pillanatra. Ki gondolta volna idestova harminc évvel 
ezelőtt, az ürbői csatorna partján pecabottal a kezünkben, 
hogy egyszer itt állunk majd egymás mellett. A kezdő pe-
cás, és a nagy pillanatokat megélt példakép. Igyekeztem 
ellesni a horgászat fortélyait, felnéztem a nagy horgászra… 
Aztán évek múltával már az önkormányzat ügyes-bajos 
teendőiről beszélgettünk. Jani bácsinak minden témában 
akadt egy-egy sztorija, tanulságos példája. Igyekeztem 
tanulni mindegyikből, de még akkor sem gondoltam arra, 
hogy egyszer szerepet cserélünk, és nekem adatik meg az 
a tiszteletteljes feladat, hogy átadhassam Sztancs Jánosnak 
a díszpolgári címet.

Felsőpakony nevében köszönöm a településért végzett 
munkáját!

Nagy János polgármester

DÍSZPOLGÁRI CÍM
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A MAGYAR FESTÉSZET NAPJA
Október 19-én a Közösségi Házban 

Festménykiállítással tették emlékezetessé ezt a napot a Közösségi 
Ház munkatársai. Kiderült, hogy él velünk egy amatőr festő, 
Farkas Lénárd. Bevallása szerint soha nem gondolt rá, hogy 
kiállítsa képeit.
Szerényen elmondta, hogy az általános iskolai rajzórákon kívül 
képzőművészettel nem találkozott, szobafestő szakmája sem 
készítette az olajfesték és az akvarell felé.
Filákné Margitka bevezető köszöntőjéből tudtuk meg mindezeket. 
Számomra örömteli meglepetés volt ez a tárlat! Hiszen ismertem 
én Lenit már kisgyermek korától, szemünk előtt cseperedett fel, 
lett belőle megbízható mesterember. Sokoldalú és segítőkész, 
példás családapa, nagypapa… Közben tájképeket festett, az 
emberi környezet és a természet szépségeit.
Tizenkilenc festményt állított ki. Ügyesen összeválogatott idézetek 
(Petőfi, Zelk Zoltán, Babits) kiemelték egy-egy kép hangulatát.
Képei a négy évszak sajátos világát mutatják be nekünk. Gé-
meskút a téli pusztán, a falusi házak télen, tavasszal, hegyvidéki 
sziklák, patakok, az „ösztövér kútágas”… és talán a legszebb: 
Parki padokon ülőkkel, lámpásokkal. Jó volt így együtt látni 
ezeket a képeket!
Polgár Aranka kis tanítványaival - hegedűszólók (Lőrincz Kincső 
és Udvardy Csenge) -, és szavalatok (Barta Ildikó) még ünnepélye-
sebbé tették ezt a találkozást. Köszönjük nekik is a fellépésüket!

A mi hétköznapi szavainkkal nehéz megfogalmazni az élményt, 
amit sajátos színösszeállításaival okozott nekünk Lénárd, kedves 
lakótársunk, gyerekkorától jó ismerősünk.
Fel-felbukkan bennem a gondolat: mi lett volna, ha… valaki 
időben felismeri a tehetségét, ha emberi alakokat, saját élményeit 
festegette volna azokban az évtizedekben, ha tudatosan stílust 
vált? Így viszont megmaradt a mi „amatőr képzőművészünk”-nek, 
büszkék vagyunk rá, bátorítjuk, és kérjük, hogy vegyen részt a 
hagyományos tárlatainkon!
Voltak pillanatok, amikor úgy éreztem, hogy szülei ott ülnek 
közöttünk, örülnek ennek a bemutatkozásnak, életük ajándékát 
látják a képek színeiben.
Mi pedig gazdagabbak lettünk egy élménnyel és azzal a tudattal, 
hogy ilyen tehetségek élnek köztünk.

Cseh Rózsa

ANGYALI LÁBNYOMOK, EMBERI KŐARCOK
Nemeztárgy kiállítás és divatbemutató

Meglepetéssel és örömteli várakozással olvastuk a meghívót. 
November 16. 19 óra… „Beindult a Lagúna!”
Erről beszélgetett az állomáson, vonatra várva egy kis társaság. 
„Elmegyünk, megnézzük, kimozdulunk otthonról” - döntöttek, 
velük együtt én is.
A vonaton végiggondoltam, amit a nemezről, készítéséről eddig 
tudtam. Úgy 50 évvel ezelőtt éltem olyan vidéken, ahol a bir-
kagyapjú létfontosságú anyag volt, felhasználása enyhítette az 
időjárás és az életkörülmények zordságát. Régi, bevált módsze-
rekkel dolgozták fel a gyapjút, minden falusi családban tartottak 
4-5 birkát erre a célra. Itt láttam először a nemezt.
A Lagúna Rendezvényház megtelt az érdeklődőkkel, megkö-
zelítve a megengedett 120 főt. Meglepő volt a kiállítás gazdag-
sága, nemezruhák, játékok, felhasznált kiegészítők tarkasága 
köszöntött minket.
Nagyné Pál Tünde sokoldalú, tehetséggel és kitartással megáldott 
alakja szervesen hozzátartozik településünk életéhez. A szerencsés 
véletlen kapcsolódhatott a tudatos érdeklődéshez és elképesztő 
munkabíráshoz, ami ezt a kiállítást felejthetetlenné tette. Megnyílt 
előttünk egy másfajta világ, színesebb, tartalmasabb életforma, 
ahol értékelik és megbecsülik a résztvevők munkáját.
A divatbemutató nagy meglepetés volt számunkra. Újdonság 
volt ez a kis manöken csoport, a szép, fiatal arcok között egy 
kedves kamaszfiú… Metzker Pál hegedűművész a bemutatott 

ruhák stílusához 
alkalmazkodva 
sajátos hangu-
latot teremtett a 
ruhák és kiegé-
szítők tarkasá-
gához.
A kiállítás prog-
ramjának gördülékenysége, Tünde okosan összeállított ismer-
tetése mögött érezhető volt egy szakszerű irányítás. Hát persze, 
hogy Durkó Éva! Az ő szakmai tudása és Tünde lelkes munkája 
így együtt lett felejthetetlen élmény.
A közösségi ház dolgozói jó házigazdaként is hozzájárultak a 
sikerhez. A vendéglátás (pogácsa, forralt bor) is otthonosabbá 
tette ezt az estét.
A következő hét programjai színesek, sokoldalúak. Kívánjuk, 
hogy praktikus ötleteikkel maradandó élményt adjanak az ér-
deklődőknek!
Ajándék volt ez az este a parányi kőarcokkal (ezekből ajándé-
kokba is kaptunk), a kalotaszegi, rimaszombati farmer és retró 
ruhákkal, az angyali lábnyomok hangulatával – ezek díszítő 
motívumok voltak. Régi barátokkal találkoztunk, új arcokkal 
ismerkedtünk… Köszönjük Tünde!

Cseh Rózsa
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AZ FJE OKTÓBERI BESZÁMOLÓJA
"Hazádnak rendületlenül légy híve, oh, magyar! Ez éltetőd s ha 
elbukál, hantjával ez takar"

Ez volt a mottónk október 6-án 
„szűk családi körben” megtar-
tott megemlékezésünkön. A Wil-
liams TV jóindulatú operatőrének 
felvétele talán elrejti, hogy nemze-
tünk e szívbemarkoló gyásznapja 
mindössze tízünket érintette meg 
községünkben. Igaz, állandó részt-
vevőink egy része erdélyi zarándo-
kút-kirándulás résztvevőjeként, a 
Maros völgyi Máriaradnát láto-

gatták és Aradon, a Vértanúk Emlékművénél helyezték el imádságos 
koszorúikat. Ám, Felsőpakonyt 3600-an lakják. 

OKTÓBER 6. A koszorús ARADI TIZENHÁROM és a többiek, 
hisz volt Ormai Norbert, Kazinczy Lajos, a Petőfi megénekelte 
Lenkey János, (akit csak azért nem végeztek ki, mert börtönében 
megőrült), Hauk Lajos, aki osztrákként áldozta életét értünk és 
így tovább, Batthyány Lajos gróffal az élen. 

2003 óta minden évben megemlékezünk és minden évben kicsit 
másképp. Múlt évben és ez alkalommal is azokra az asszonyokra: 
hitvesekre, jegyesekre emlékeztünk, 
akikről nem szól a történelem, hisz női 
mivoltuk „csak” háttér. Ám, ők voltak 
a biztos támaszok választottjaik életé-
ben. Sorsuk összefonódott párjukkal, 
a végzet őket is sújtotta a szabadság 
elbuktával. Őket megismerni, rájuk 
emlékezni kötelességünk, mert azt 
folytatták tovább, amit a férfiak már 
nem tehettek! 

Damjanics neje Csernovics Emília 
és Batthyányné Zichy Antónia foly-
tatták tovább a nemzeti ügy életben 
tartását! Jótékonyan segítették az elesetteket, figyelve egymásra, sors- 
társaikra, soha nem megalkudva maradtak hűek férjük áldozata, a 
nemzet szabadságharca mellett! S a többiek, akik közt volt, ki nehéz 
körülmények közt tartotta fenn családját; volt, ki belehalt bánatába. 
Volt, aki férjhez ment újra, de mártírját sose felejtette. Volt Lebstück 
Mária, aki a szabadságharc Mária hadnagyaként már csak a börtönben 
szülhette meg fiát. (Férje, Jónák József talpig vasban látogathatta meg 
őket!) Madersprach Károly híres hídépítő mérnök feleségét Buchwald 
Franciska asszonyt, aki Kossuthot, Bemet, Kmettyt látta vendégül aszta-
lánál, s vasgyáruk szállított fegyvert a honvédseregnek, Haynau a falu 
főterén nyilvánosan levetkőztette és megvesszőztette. A szégyent férje 
nem élte túl, öngyilkos lett. A megvesszőzött 45 éves asszony lelkiereje 
nagyobb volt! Öt gyermekét egyedül nevelte tovább, s csak később, 
1880-ban halt meg, gyermekei tiszteletétől övezve. 

Megemlékeztünk a hadiápolást megszervező, 72 tábori kórházat 
felállító Kossuth Zsuzsáról, akit 1851-ben egy szervezkedésben való 
részvétele miatt egy szál ingben hurcoltak el és börtönöztek be, s 
37 évesen, betegségektől gyötörve, szegényen halt meg az Egyesült 
Államokban. Teleki Blanka grófnőről, aki a kufsteini vár börtönében 

Október 6-án „szűk családi körben”

Az Aradi Vértanúk fala mécsesek 
fényében.
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- Lővei Klárával együtt - megalázó körülmények közt rabos-
kodva szerzett életét megrövidítő betegséget, s csak 1857-ben 
szabadult. Magyarországon nem maradhatott a rendőrség 
állandó zaklatásától, így Párizsban érte a halál 1862-ben, 
ajkán az utolsó szó ez volt: „Magyarország”. Szóltunk a sze-
rencsésebbekről, mint Jókainé Laborfalvi Róza, akinek Jókai 
az életét köszönhette s az ország nagy színésznőjeként halt 
meg. Beszéltünk Zichy Karolináról, az ünnepelt, öntörvényű, 
soha nem alkuvó szépségről. A szerencsétlen, özvegyi fátylát 
elhagyó Petőfinéről, Szendrei Júliáról, s a többi - nyomorban 
tengődő - női honvéd harcosokról. 

Ezekről a történetekről csak elvétve hallunk, a történe-
lem számára kevésbé látványos elemek. Szomorú, hogy 
érdektelenek a mai nők szemében is. 

Örültünk viszont a TÖKFESZTIVÁLNAK! Gyönyör-
ködtünk a kert fantáziadús alkotásaiban, a nagyszerű tök-
szobrokban, tökös jelenetekben, a színes programokban. Nem 
vállalhattunk ugyan szőlőhiány miatt „mustgyártást”, de azért 
sütöttünk mi is a többiek mellett, a közös kínálathoz hozzá-
járulva. 

Október a nagy megemlékezések hónapja, így mi is ké-
szültünk nemzeti ünnepünk: 1956. október 23. megünneplé-
sére. Önkormányzatunk rendeztette a Mártírok Parkját, levágták 
a füvet, s nekünk csak díszíteni kellett. Örömteli meglepetés 
volt, hogy 19-én, amikor fellobogóztam a parkot, ott talál-
tam már az általános iskolások koszorúját! Köszönet érte! 
20-án krizantémokkal körítettük az emlékfalat, így tiszteltük 
meg a négy napos ünnepet. 23-án a községi megemlékezés 
átfedésben volt az ország központi ünnepségével, így felosz-
tottuk a szerepeket egyesületünkben. Néhányan a fővárosban 
emlékeztünk, mint 15 év óta mindig. Itthon, társaink nevében 
Kalas Béláné: Eszter és Rusz Attila koszorúzott. Lóhalálában 
vágtatva, a fáklyás felvonulásra mi is hazaértünk, így együtt 
lehettünk a Mártírok Parkjában mindenkivel. 

Halottak Napján és november 4-én az 56-os szabadság-
harc elbukásának Nemzeti Gyásznapján apró mécsese-
ink világították be a park emlékfalát a fájdalmas emlék 
tiszteletére. 

Készülünk Advent idejére. A Betlehem felállítása idén is a 
miénk, de addigra szeretnénk a Petőfi tér sarkába kihelyezni 3. 
Tanösvény elemünket is, ha erőnk és pénzünk engedi. 

Durkó Éva FJE

AKIRE BÜSZKÉK LEHETÜNK
Az idei év októberének ki-
lencedik napján számomra 
kedves kolléganőm, óvónő 
társam minősítésére került sor.
Akik nem szakmabeliek, ők 
is hallhattak már arról, hogy 
a pedagógus pálya bizonyos 
szakaszaiban kötelező beje-

lentkezni a minősítési rendszerbe. A minősítési rendszer 2013-
ban történt indulásakor a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 
egyértelműen előírta ennek menetét. Azóta évről évre minden 
év február utolsó napjáig a miniszter által vezetett minisztérium 
hivatalos lapjában közzéteszi
a. a lebonyolítandó, minősítő vizsgák és minősítési eljárások 
számát (minősítési keretszám),
b. a minősítő vizsgák és eljárások szervezésének központi sza-
bályait, valamint 
c. a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit.
A 2018. évben irányadó minősítési keretszámot tehát 2017. 
február 28-án tette közzé az oktatásért felelős miniszter.
A minősítési keretszám 35 ezer fő volt. A 35 ezres minősítési 
lehetőséggel azonban a pedagógus szakma érintettjeinek több-

ÜZEMLÁTOGATÁS
Nemrég tech-
nikaórán meg-
látogattuk az 
FCC gyáli üze-
mét. Kerékpárral 
mentünk, így a 
testnevelésórát 
is megtartottuk.
Ahogy odaér-
tünk, Kovács 

Péter, az FCC munkatársa körbevezetett minket a telephelyen. 
Többek között azt is megtudtuk, hogy 3 üzemük van. Az egyik 
az RDF üzem, ahol a nem újrahasznosítható papírt és műanya-
got aprítják, majd cementgyáraknak adják el tüzelőanyagnak. 
Második a komposztáló üzem, ahol zöldhulladékból oltóanyag 
és szennyvíziszap segítségével komposztot állítanak elő 4-16 
hét alatt. Harmadiknak ott van még a hulladéklerakó, ismertebb 
nevén a hulladéklerakó domb, amit sok réteggel vettek körbe, 
hogy a csurgalékvíz (amit csöveken keresztül elvezetnek) ne 
folyhasson ki. A domb körülbelül 30 méter magas.
Sok hasznos ismeretet tudtunk meg, és már van közülünk olyan 
tanuló, aki itt szeretne majd dolgozni. 

Pőcze Máté 7. b osztályos tanuló 

ASZTALITENISZ EMLÉKVERSENY
2019. január 12-én 9 órától a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános 
Iskola tornatermében.
Jelentkezés: az általános iskola portáján vagy a 06 (29) 517-080 
telefonszámon hétköznap 8 és 16 óra között.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Szervezők 

Központi ünnepség
a Terror Házánál
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sége – érdekeivel ellentétben – nem élt, hisz a 2018. évi minősítési 
eljárásra alig több mint 12 ezer kolléga jelentkezett (országos adat), 
azaz a maximálisan minősíthető létszám 40%-a, közülük is csupán 
9414 fő került be a minősítési eljárásba.
Egyikőjük kolléganőm, Potyondi Istvánné. Azért is próbáltam a 
fenti sorok leírásával érzékeltetni e folyamat súlyát, mert hosszú ide-
je pályán levő kollégák torpannak meg a megmérettetés küszöbén. 
Ebből is érzékelhető, nem kis feladat a felkészülés. 2017. novembe-
rében kellett feltöltenie az informatikai felületre portfólióját, mely 
egy szakdolgozat megírásával egyenértékű feladat. Amíg elkészült a 
portfólió, közben dolgozott, családanyaként s feleségként is megállta 
helyét. Mindig kiegyensúlyozott, nyugodt volt. Csodálom ezért! 
Egyenletes munkatempóban, pontos időbeosztással készült el. Az 
írott anyagba volt szerencsém betekintést nyerni, s mivel ismerem a 
munkáját és az ő különleges belső értékekkel teli énjét, ezért minden 
mondat után visszaköszönt: ez valóban ő. Sajátos életút, művészi 
vénával megáldva, melynek eredménye, hogy gyönyörű munkáit 
többször megcsodálhattuk kiállítás formájában. Az óvodában 
természetesen a mindennapokban is el tud varázsolni felnőttet, 

és a gyermekekkel. Felkészültsége nap nap után pontos, precíz.  
A csoportba járó gyerekek mindig nagyon várják, szeretik. Meséi 
és a hozzájuk készített eszközök segítik a csodálatos mesevilág 
megismerését az apróságok nagy örömére.

Az idei év októbere már a szakértői látogatást hozta el számára, 
ahol 2 óra látogatására került sor a minősítő bizottság részé-
ről, majd a meglátogatott óra elemzésére, s végül a portfólió 
védésére.
Az értékelés során nagyon sok pozitív visszajelzést kapott, mely 
e hosszú folyamat eredményes lezárása is. Mivel szakemberek 
értékelték, így minden szó beivódott, elraktározódott, hiszen 
34 év munkáját ismerték el hozzáértő személyek.
Számomra nem volt meglepő az eredmény, erre számítottam! 
Mégis katartikus élmény volt, hisz amiket láthattak, azok az 
ő mindennapjai. Amit elmondtak pozitívumként, elmondhat-
nánk mindennap. Mégis kevés alkalom nyílik arra, hogy bárki 
elismerje a pedagógusok munkáját.
Büszke vagyok kolléganőmre, mert volt bátorsága végigvinni 
azt, aminél mások megtorpannak.
Büszke vagyok rá, mert kicsiny óvodapedagógusi közössé-
günkben ő a 6., aki szakmai tudását elismerten 100%-ban 
megfelelően alkalmazza.
Büszke vagyok rá, mert az én munkám is általa eredményesebb.
Kívánom, a továbbiakban is maradj ilyen szerethető, kedves 
óvónéni, aki pozitív hozzáállásával, szemléletével másoknak 
is tud erőt adni, képes a felnövekvő generáció ovis éveit él-
ményekkel színesíteni, ismereteit gazdagítani.

Dobosné Kerepeczki Mária

1. Osztály
Fiúk
1. Blaha Zoltán
2. Konkoly Ákos
3. Bacsó Patrik
Lányok
1. Ijjas Larina Virág

3. Kazinczy Adrienn 
2. Osztály
Fiúk
1. Kis Benett
2. Burján Dávid
3. Nagy Richárd / Balla Krisztián
Lányok
1. Bernát Szonja
2. Hollós Anna
3. Hamar Szamira 
3. Osztály
Fiúk
1. Völgyesi Krisztofer
2. Nagy Dániel
3. Tóth István
Lányok
1. Füg Dorina
2. Vasvári Boglárka
3. Tóth Rege / Galambos Diana 
4. Osztály
Fiúk

1. Tóth Bence
2. Vargyai Gergő
3. Ijjas Milán / Aczél Attila
Lányok
1. Szentgróti Lelle
2. Domonkos Anita
3. Baranyai Vanda 
5. osztály
Lányok
1. Nagy Regina, Cseresznyés Anita
2. Kövesdy-Csillag Mária
3. Szente Hanna
Fiúk
1. Palotai Kristóf
2. Andó Máté
3. Szirbik Márk 
6-7. osztály
Lányok
1. Zay Emese
2. Fábián Boglárka
3. Katarov Csenge
Fiúk
1. Kruppai Adrián
2. Sárosi Zoltán
3. Kruppai Norbert 
8. osztály
Lányok
1. Kerékgyártó Kitti
2. Vaszi Krisztina 

Megnőttem:
Harcsa Norina 07. 27. 

Újszülöttek:
Osváth Barnabás 10. 25.

Bai Viktória 11.13. 

A futóverseny díjazottjai

FUTÓVERSENY EREDMÉNYEK
Az iskolában ebben a félévben is megrendeztük a futóversenyt évfo-
lyamonként. A legjobban teljesítő diákjaink nevét csokorba gyűjtöttük. 
Jól tudjuk, hogy nemcsak ők teljesítettek nagyon szépen, hanem a többi 
résztvevő is, hiszen saját szemünkkel láthattuk, mennyire igyekezetek 
és küzdöttek a gyerekek. Mindenkinek gratulálunk! 

Viziné Surányi Erika
Alsós futóverseny eredmények:
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TISZTELT LAKOSSÁG! 
Tájékoztatom Önöket, hogy a Felsőpakonyi Polgármesteri 
Hivatal ügyfélfogadási ideje az alábbiak szerint alakul:
2018. december 24-től (hétfő) 
2019. január 2-ig (szerda) ZÁRVA TART. 
Sürgős anyakönyvi ügyekben Kronvalter Emília elérhető 
az alábbi telefonszámon: 06-20/947-1509. 
Megértésüket köszönöm: 
dr. Göndör-Kökény Katalin jegyző 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nyitvatartá-
sa karácsony és újév között: 
Dec. 27. csütörtök: 10:00-14.00
Dec. 28. péntek: 10.00-18.00

Felnőtt háziorvos rendelési ideje karácsony és újév 
között: 
Dec. 21. 12.00-14.00
Dec. 27. 09.00-12.00
Dec. 28. 11.00-14.30 

Gyermekorvos rendelési ideje karácsony és újév 
között: 
Dec. 21-ig rendes rendelési idők.
Dec. 22-26.-ig nincs rendelés.
Dec. 27-én 15.00-16.30 Pakony, 17.00-18.30 Gyál.
Dec. 28-án 9.00-10.30 Pakony, 11.00-12.30 Gyál.
Dec. 29-től január 01-ig nincs rendelés.
Jan. 2-től rendes rendelési idők.

Fogászati rendelési idő karácsony és újév között: 
Dec. 21-én, pénteken lesz az utolsó és jan. 02, szerdán az 
első rendelési időpont.
 

Ügyeleti hely: 
Semmelweis Egyetem fogászati- és szájsebészeti oktató 
intézet
Cím: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40.
Tel: (06-1)-317-6600, (06-1)317-0951
E-mail: fszoi@dent.semmelweis-univ.hu
Betegek fogadása: 
Hétköznapokon 8-13 és 14-19 óráig
Fogászati sürgősségi betegellátás (ügyelet): 20-7.00 óráig
Szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon: 
8-13 és 14-19.00 óráig

Őstermelői igazolványok 
December végén lejárnak a 2016-ban kiállított őstermelői 
igazolványok. Kérem, aki érintett ebben a kérdésben, jöj-
jön igazolványt érvényesíteni fogadóidőben! Aki év elején 
még nem szeretne értékesíteni, március 20-ig visszame-
nőleg még érvényesítheti az igazolványt, de amennyiben 
megoldható, ne várjuk meg a végső határidőt. Kérem, 
mindenképp érdeklődjenek telefonon, hogy lesz-e fogadó 
óra, mert helyettesítések miatt elmaradhat.

Boity Orsolya 
falugazdász

INFORMÁCIÓK

Előző havi lapszámunkból kimaradt, hogy a DARUMADÁR NYUGDÍJAS KLUB SZEPTEMBERE cikket Kovácsné 
Németh Ilona írta.
Az IDŐSEK VILÁGNAPJA cikknél névelírás történt. Brúder Istvánnét köszöntötték 88. születésnapja alkalmából. 

A hibákért elnézést kérünk.
VBA

HELYESBÍTÉSEK:
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ÚJRA HAZAI SIKER A CSAPATNÁL!
Múltkori számunkban arról számoltunk be, hogy be-
gyűjtöttük az első pontokat, most már arról is írhatunk, 
hogy összejött hazai pályán az első győzelem is. Na, de 
ne siessünk ennyire előre, hiszen a Tököli döntetlen után 
újabb 3 pontot hoztunk el, méghozzá Százhalombatta 
otthonából. Egy küzdelmes, a végletekig kiélezett meccsen 
2 gólt is lőve sikerült elérni ezt az eredményt. Ezután jött 
egy újabb hazai mérkőzés, melyen szintén egy küzdel-
mes, mondhatni fordulatos mérkőzésen pontosztozkodás 
következett Maglód ellen.
11.11. Aki babonás, annak nem feltétlen egy hízelgő 
dátum, de aki felsőpakonyi sportszerető, annak kedves 
dátum marad. Vecsést láttuk vendégül, szerencsére nem 
éttermi közegben, mert elég rossz szájízzel távoztak, a mi 
nagy örömünkre. A rutinos, évek óta nálunk futballozó 
Csapó András góljával megszereztük a vezetést már a 
meccs hetedik percében. Mint utólag kiderült, győztes 
gólt jelentő találat volt. A megérdemelt sikert a csapat 
egy közös ebéddel ünnepelte. Egy kis érdekesség, hogy 
Csapó volt a 13. játékos, aki gólt szerzett már ebben a 
szezonban, tehát mondhatni posztra lebontva az egész 
csapatban benne van a gólveszély.
Eredményeink:
Százhalombattai LK – Felsőpakony KSE 0:2 
(Tóth R., Sirán G.)
Felsőpakony KSE – Maglódi TC 2:2 (Fülöp T., Kovács S.)
Tápiószecső FC – Felsőpakony KSE 3:0

Felsőpakony KSE – Vecsési FC 1:0 (Csapó A.)
Nagykőrösi Kinizsi SE – Felsőpakony KSE 2:1 
(Kovács S.)
Második számú felnőtt csapatunk eredményei:
Felsőpakony KSE II. – Érdi VSE II. 1:4 (Árti A.)
Dunafüred-Százhalombatta – Felsőpakony KSE II. 1:2 
(Ettenberger T., Farkas L.)
Felsőpakony KSE II. –Szigetbecse SE 5:1 (Farkas L. 2, 
Nagy Sz. 2, Barta Z.)
U19
Ócsa VSE – Felsőpakony KSE 2:1 (Barta F.)
Felsőpakony KSE – Bugyi SE 1:3 (Lőrincz B.)
Felsőpakony KSE – Örkény SE 8:0 (Brecsok B., Rizmajer 
M., Farkas-Holpert P. 2, Barta F., Olajos M., Korcsmáros T.)
Alsónémedi SE – Felsőpakony KSE 4:1 (Lőrincz B.)
Felsőpakony KSE – Tököl VSE 1:2 (Sebők D.) 

Hajrá Pakony! 
Barta Zoltán 

TÖKJÓ FUTÁS

Idén már a 3. Tökjó futás rendezvényünket tartottuk, mely 
rendhagyó módon este kezdődött. 22 fő futott a faluban. 
Voltak jelmezes futóink is. Ezen az estén sok bátorság 
kellett a futóknak, hiszen csak piciny településünk köz-
világítására támaszkodhattak, ami épp aznap estére egy 
pár helyen nem üzemelt.
Díjaztuk a kitartást, a jelmezeseket, a legnagyobb 

 
vokon. Ezt a szokást szeretném továbbra is megtartani!
A rendezvény jótékonysági volt! Tiszta bevételünk 
15.000,- volt. Ebből a Sayuri SE. számára pontkesztyűket 
vásárolunk, melyeket a gyermekek és felnőttek edzésén 
egyaránt jól tudunk használni. Köszönjük a támogatást 
és a részvételt!

Következő ren-
dezvényünk: 
december 8. 
Mikulás futás! 
Meleg teával, 
zsíros kenyérrel 
és éremmel vár-
juk a befutókat!
Részletek: 
06702940862 

Tóth Gabriella 
Sayury SE. 

elnöke

10 Nagykőrösi Kinizsi SE   13    5    2    6    17    23    -6    17    8
11 Tököl VSE  14    4    5    5    25    22     3    17    7.8
12 Felsőpakony KSE   14    3    3    8    17    33  -16    12    8.4
13 Fémalk-Dunavarsány   14    3    3    8    19    36  -17    12    8.5
14 Maglódi TC   13    2    6    5    16    23    -7    12    8.5
15 Százhalombattai LK   14    3    2    9    15    26  -11    11    7.9
16 Tápiószecső FC   14    3    1  10    18    28  -10    10    7.8
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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.

SZERKESZTŐSÉGI KÖSZÖNTŐ
Köszönjük minden kedves olvasónknak az egész éves 
figyelmet, a cikkírók és fénykép beküldők munkáját, to-
vábbá reméljük, hogy a jövőben is hasonlóan élénk ak-
tivitással küldik számunkra a cikkeket, témajavaslatokat 
és ötleteket, ezzel is segítve a szerkesztőség munkáját az 

újabb és újabb lapszámok megjelenésében.

Békés, boldog karácsonyt
 és sikeres új évet kívánunk! 




