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Ha az ünnep elérkezik az életedben, 
akkor ünnepelj egészen.

Tisztálkodjál belülrôl és kívülrôl. 
Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása

és feladata.

Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros
betûkkel.

Nézd a régieket, milyen áhítatosan, 
milyen feltétlenül, 

milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek!

Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. 

Az ünnep legyen ünnepies…

mindenek fölött legyen benne valami a régi
rendtartásból, 

a hetedik napból, 
a megszakításból,

a teljes kikapcsolásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség.

Az ünnep az élet rangja, felsôbb értelme.
Készülj föl rá testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros betûs napja.
Az élet elhoz másféle, 

láthatatlan ünnepeket is.
Ilyenkor felejts el mindent,

figyelj az ünnepre.

(Márai Sándor)

Karácsony közeledtével…
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A Felsôpakonyi Herman Ottó Általános Iskola aulájában
várta a Képviselô-testület a település lakosságát, hogy közér-
dekû kérdésekkel, javaslatokkal közösen értékeljük az elmúlt
évet, és tervekkel álljunk elô az elkövetkezendô idôszakra. A
meghívón napirendi pontként szerepeltek beszámolók, tájé-
koztatók, mellyel kedves lakótársaink jobb tájékoztatását
akartuk elôsegíteni. 

A Közmeghallgatás úgy érzem Felsôpakonyon nem egy el-
fogadott hívó szó, mivel a lakosság körébôl érdeklôdô nem
igazán vett részt. Megszoktuk, hogy megyünk a falugyûlésre,
ahol elmondjunk problémáinkat, és meghallgatjuk a tájékozta-
tókat. A Közmeghallgatás kifejezés viszont idegen a lakosság
körében. A törvény értelmében az önkormányzat Képviselô-
testületének évente legalább egy alkalommal Közmeghallga-
tást kell tartania, melyen az állampolgárok és a településen
mûködô társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szer-
vezôdések kérdéseket intézhetnek, illetôleg közérdekû javas-
latokat tehetnek. 

November 24-e még nem a karácsonyi elôkészületek
idôszaka a családok számára. A hétfôi nap egy megszokott
idôpont, ezért úgy érzem az idôpont kiválasztása jó volt, en-
nek ellenére a lakosság aktív részvétele elmaradt. Akik jelen
voltunk, meghallgattuk a Gyáli Rendôrôrs részérôl Stupek Ist-
ván ôrsparancsnok, rendôr alezredes beszámolóját a rendôrség
2008. évi munkájáról melyet a településünkön végeztek. 

II. napirendi pontként Bodzán Lajos zászlós - aki 2008. júli-
us 01-tôl látja el a körzeti megbízotti feladatokat Felsôpako-
nyon - számolt be eddigi tevékenységérôl. Ezt követte a Her-
man Ottó Általános Iskola Igazgatójának Matisz Zsoltnak a tá-
jékoztatója a 2008/2009. nevelési év kezdésérôl. A jelenlévôk
meghallgathatták a Mesevár Napköziotthonos Óvoda ve-
zetôjének Dobosné Kerepeczki Mária tájékoztatóját a
2008/2009-es nevelési év megkezdésérôl. 

V. napirendi pontként az ELOHIM Kegyeleti Szolgáltató
Kft. ügyvezetôje Ifj. Zoltán Miklós tartotta 2008. évi beszá-
molóját. A cég ajánlatában vállalta, hogy az újonnan megépí-
tésre kerülô ravatalozó berendezési tárgyait megvásárolja, me-
lyet ígéretükhöz híven a megépített ravatalozó átadására telje-
sített is 533.000,-Ft értékben, valamint a kerítés kivitelezésé-
hez szükséges teljes anyagköltséget 1.280.000,-Ft összegben
finanszírozta. 

Képviselô-testületünk 2007-évben adott megbízást a Kft.-
nek a temetô üzemeltetésére. Az akkor vállaltakat a cég folya-
matosan teljesítette. Felsôpakonyon létrehozták irodájukat,
mellyel megkönnyítik az ügyintézés folyamatát, a rászoruló
családoknak. A lakosság megelégedettségét ismerve a Képvi-
selô-testület is pozitívan értékelte a munkájukat. 

VI. Tájékoztató az Önkormányzat által benyújtott pályáza-
tokról és azok eredményeirôl: két nagy pályázat került benyúj-
tásra: az Iskola felújítására és bôvítésére 2007 és 2008. évben,
melyet forráshiányra hivatkozással a pályázatot kiíró szerv
elutasított. Pályázat került benyújtásra településközpont építé-
sére, mely pályázat nem nyert. Kisebb pályázatok melyek az
intézmények eszközfelszereltségének bôvítésére lettek be-
nyújtva, ezek egy része már pozitív elbírálásban részesült, és
vannak pályázatok melyek elbírálása még folyamatban van.
2008. október 01.-én került átadásra az Új ravatalozó, mely-
hez a Közép-magyarországi Regionális Területfejlesztési Ta-
nácstól 11.887.200,-Ft-ot nyertünk. A teljes beruházás
25.080.981,-Ft-ba került. Ebbe benne van a szükséges közbe-
szerzés lebonyolítása, a mûszaki ellenôr díjazása, a temetô
kertjének kialakítása és maga a fôépület kivitelezési munkála-
tai. 

VII. Civilszervezetek és az Önkormányzat által 2008. évben
benyújtott pályázatokról és azok eredményeirôl, Kempf Ká-

roly Ignác Alpolgármester Úr tartott tájékoztatót. Elmondta,
hogy négy pályázat került benyújtásra, ebbôl már kettôt ered-
ményesen bíráltak el. Az egyik pályázat eredményeként
Felsôpakonyon utcabútorok, hulladékgyûjtô edények, padok,
és a régóta hiányolt utca névtáblák és a térképes információs
tábla kerülnek elhelyezésre. A pályázaton 2.998.000,-Ft-ot si-
került nyerni, az Önkormányzatnak, a beruházást még
600.000,-Ft-al kell kiegészítenie. A másik pályázaton „Zöld
Pakony Program” névvel sikerült 2.673.000,-Ft-ot nyerni,
melyhez Önkormányzatunknak 520.000,-Ft-ot kell hozzáten-
nie, ezért a település utcáin fák, bokrok, zöldnövényzet kiülte-
tése lesz tavasszal. Így tudjuk pótolni azokat a növényeket,
melyeket a csapadékvíz elvezetô árok rendszer kiépítésével
sajnos ki kellett vágni. A pályázatok az Önkormányzat és a
Német Baráti Kör összefogásával valósult meg.

VIII. napirendi pont: „2009. a Felsôpakonyi Gyermekek és
Családok éve” kezdeményezésrôl Kempf Károly Ignác Alpol-
gármester adott tájékoztatót. 

IX. napirendi pont lett volna a közérdekû kérdések és javas-
latok a lakosság részérôl mely napirendi pontra egyetlen egy
javaslat sem érkezett.

Tájékoztató a Képviselô-testület 2008. november 26-án
megtartott ülésérôl! 

Az Önkormányzat elfogadott munkatervében minden ren-
des testületi ülésen (a hónap utolsó szerdáján) a Polgármester-
nek beszámolási kötelezettsége van a képviselôk felé az elôzô
ülés óta eltelt idôszak alatt történt eseményekrôl, illetve a le-
járt határidejû határozatok végrehajtásáról. A Képviselô-testü-
leti ülés 1. és 2. napirendi pontja errôl szól. 

Javaslat a „2009. a Felsôpakonyi Gyermekek és Csalá-
dok Éve” kezdeményezés megtárgyalására.

Kempf Károly Ignác Alpolgármester Úr kérte, hogy a Kép-
viselô-testület fogadja el ezt a kezdeményezést, és hogy a kö-
vetkezô ülésre készüljön egy Cselekvési Ütemterv, a kezde-
ményezés eredményes kivitelezéséhez.

Javaslat a KMRFT-hez benyújtott pályázatok megvaló-
sításának megtárgyalására. 

Az eredményesen elbírált „Zöld Pakony Program” és a
„Rendezett településkép kialakítása utcabútorok elhelyezésé-
vel” pályázatok kivitelezéshez a beérkezett ajánlatok közül a
legkedvezôbbet választotta ki a Képviselô-testület.

Javaslat Felsôpakony Község Önkormányzatának 2009.
évi koncepciójának megtárgyalására. 

Elfogadásra került a koncepció, mely a 2009. évi költségve-
tés alapjául szolgál. 

Javaslat a Települési szilárd hulladék kezelésére irányu-
ló közszolgáltatásról szóló 21/2002. (XII.17.) számú KT.
rendelet módosítására.

2009. január 01-tôl a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló hulladékkezelési közszolgáltatás körébe tartozó ház-
tartási hulladék gyûjtésére rendszeresített gyûjtôedények egy-
szeri ürítési díjai

a) 1 db 50 liter ûrtartalmú gyûjtôedény egyszeri ürítése
227,- Ft + ÁFA

b) l db 110 liter ûrtartalmú gyûjtôedény egyszeri ürítése
288,- Ft + ÁFA

c) 1 db 120 liter ûrtartalmú gyûjtôedény egyszeri üríté-
se 288,- Ft + ÁFA

A szabványosított 80 literes mûanyag zsák díja: 
217,- Ft + ÁFA

Közmeghallgatás 2008. november 24-én hétfô 17. óra
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KOSSUTH ZSUZSANNA SZAKKÉPZÔ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A Polgármesteri Hivatal Ünnepi nyilvántartása el-
térôen az egész évben megszokott idôpontoktól a kö-
vetkezôk szerint módosul:
Ügyfélfogadás: December 22. (hétfô) 8-12; 13-16
December 23. (kedd) 8-12
December 29. (hétfô) 8-12
December 30. (kedd) 8-12
A többi munkanapon ügyfélfogadás nincs.

Beszámoló Felsôpakony Község Önkormányzat 2008. év
3/4 éves költségvetésének alakulásáról. 
A Mérlegbeszámolót a Képviselô-testület egyhangú igensza-
vazattal elfogadta.

Javasat Felsôpakony Község Önkormányzat Képviselô-
testület 2009. évi munkatervének megtárgyalására 
Meghatározásra került a Képviselô-testület 2009. évi Munka-
terve, mely tartalmazza a Képviselô-testületi ülések idôpont-
ját, és fôbb napirendi pontjait. 

Javaslat a Herman Ottó Általános Iskola Alapító Okiratá-
nak módosítására
Törvényi elôírásnak eleget téve, módosításra került az intéz-
mény alapító okirata. 

Javaslat a Felsôpakony a XXI. században Alapítvány tevé-
kenységi körének módosítására 
A Képviselô-testület javaslatot tesz az alapítvány kuratóriuma

felé, hogy az alapítvány célja bôvüljön a bûn megelôzéssel és
a közbiztonság javításával. 

Javaslat a Felsôpakony Vasút utcai lakóterületen kialakí-
tott ingatlanok házszámozásának megtárgyalására
A lakók ügyintézésének megkönnyítését szem elôtt tartva a
Vasút utca melletti lakóterületen az egyes helyrajzi számokhoz
tartozó utcanév és házszámok bejegyzését a lakosok helyett a
Polgármesteri Hivatal kezdeményezi a földhivatalnál.

Javaslat a helyi építésügyi hatáskör megtárgyalására
2009. január 01-tôl kötelezô elôírás alapján Önkormányzatunk
vállalja a feltételek biztosítását, ahhoz hogy az építéshatósági
feladatokat továbbra is itt helyben láthassuk el. 

Javaslat érintésvédelmi felülvizsgálat megrendelésére
Az Önkormányzati intézmények érintésvédelmi felülvizsgála-
tát el kell végezni, melyrôl döntés született.

Tisztelt Fogyasztók!!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a vízórákban bekövetkezô fagykárokért a
KÖVÜZ Kht felelôsséget nem vállal. Kérjük Kedves Fogyasztóinkat,
hogy gondoskodjanak a vízórák és a kerticsapok fagytalanításáról, a
fagy elleni védekezésrôl. 
Ezzel is hozzájárulva a zavartalan szolgáltatáshoz. . 
Köszönettel: KÖVÜZ Kht Tel.: 06-29-317-182 
Hibabejelentés éjjel-nappal: 06-20-521-5959

ELMÜ zöld szám

Üzemzavar, áramszünet esetén az
ELMÜ hibabejelentési, zöld száma a következô: 
06-40 -38-38-38. Szükség esetén ez az elérhetôségük a vil-
lanyszámlán is megtalálható.

Újszülöttek:
Farkas Renáta: 10.18.
Rudas Lilien Ildikó: 11.10.
Katona Salamon Márton: 11.13.
Lakatos Lóránt: 11.19.

Szakközépiskolai

01 közlekedés
02 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció /angol

nyelvi elôkészítô

Szakiskolai

03 kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (élel-
miszer- és vegyiáru-eladó)

04 egyéb szolgáltatások (fodrász)
05 építészet (kômûves)
06 elektrotechnika-elektronika (villanyszerelô)
07 könnyûipar (nôi szabó)
08 10 hónapos szakképzést elôkészítô oktatás(nôi szabó,

kômûves)

Iskolánkban a 11. évfolyamtól a tanulmányi területek után zá-
rójelben megadott szakmákban folyik szakképzés.

Érettségi utáni felsôfokú szakképzés
nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintézô
Felnôttoktatás
Az érettségi megszerzésére esti és nappali tagozaton biztosí-
tunk lehetôséget.

Részletes felvételi tájékoztatónk az iskola honlapján
www.kzsdabas.hu érhetô el.

Elérhetôségek: 2370 Dabas, József Attila u. 107.
Tel: 29/560-670, Fax: 29/560-671

e-mail: kzsdabas@kzsdabas.hu
OM azonosító: 032646

Felnôttképzési nyilvántartási szám:13-0114-06

Felvételt hirdet a 2009-2010-es tanévben az alábbi tagozatokra
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Részletek a november 24-i közmeghallgatás tájékoztatójából

Gyere velünk, csináld velünk!

A tanévet, a 7. évfolyamon történt osztályösszevonás és a 2
elballagott osztály helyett 1 feljövô elsô osztály miatt 11 oszt-
állyal, 1 gyógypedagógiai osztállyal és 3 napközis csoporttal
kezdtük. Ez tehát két osztállyal kevesebb, mint az elôzô tan-
évi, holott tanulói létszámunk csak -10 fô volt az elôzô tanév-
hez képest. Szeptember 1-én tanulóink létszáma 278 fô volt,
amely a 25 fôs osztályonkénti átlaglétszámnak felel meg. Ez a
létszám a Közoktatási törvényben megadott átlaglétszám és
maximális létszám között van.

Magasabb létszámú osztályaink a következôk:
1. osztály: 29 tanuló; 2. osztály: 28 tanuló; 4. osztály: 26

tanuló; 7. osztály: 31 tanuló; 8. osztály: 29 tanuló.
A kevesebb osztályból fakadó óraszámok a csoportbontások

megszûnéséhez vezettek. Ez az eredményességet negatívan
befolyásolja. 

A 2. félévtôl újra csoportbontásban tanulhatják tanulóink 7-
8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, valamint a mate-
matika tantárgyat.

A tanévindítás feltételei

Személyi feltételek 
A 2008/2009. tanévet 21 aktív pedagógussal 1 fô iskolatit-

kárral és 1 fô konyhai alkalmazottal kezdtük. A 21 fô pedagó-
gusból 20 fô teljes óraszámban, 1 fô pedig óraadóként kezdte
meg a munkát. A személyi állományhoz tartozó Birinszki Kin-
ga kolleganô továbbra is GYES-en tartózkodik. 

Szeptember hónapban történt változások a személyi állo-
mány összetételében:

Oláh Lajosné angol nyelvtanító kolléganô szeptember 1-tôl,

veszélyeztetett terhessége miatt táppénzen tartózkodik a ta-
névben, s nem vállalta a rá bízott angol órák tanítását. Pótlásá-
ra nem tudtunk idôben felkészülni s, a korábban elfogadott
tantárgyfelosztás helyett újat kellett készítenünk, amelynek
alapjául az szolgált, hogy belsô erôforrásból kellett átmeneti-
leg megoldanunk az angol nyelv tanítását. Ezt az átmeneti
idôszakot Riegel Ágnes és Sárossy Szilvia áldozatkész mun-
kájával, valamint külsôsként, Háry Letícia önzetlen odaadásá-
val sikerült átvészelnünk. Szeptember hónapban új angol ta-
nár, Máténé Virág Rita jelentkezett Oláh Lajosné helyettesíté-
sére, akit októbertôl köszönthettünk munkatársaink között. 

Sárossy Szilvia kolléganô október 1-én munkahelyet vál-
tott, a magyar órák tanítását a továbbiakban Riegel Ágnes és
Pataki Rozália vette át.

A szeptemberben bekövetkezett személyi változások átme-
netileg nehezítették ugyan a munkánkat, de hó végére tudtuk
pótolni a hiányzókat.

Tantestületünkbôl jelenleg 4 fô tovább tanul vagy tovább-
képzésre jár, amely a szakmai elôrelépés feltétele.

Tárgyi feltételek
Az elmúlt tanévben ugyan több olyan oktatási eszközt vásá-

roltunk, amelyeket már régóta nélkülöztünk, s segítik az okta-
tó-nevelô munkát, ám hiányosságok továbbra is vannak.
Elsôsorban iskolapadokban (a régi típusúak elavultsága mi-
att), bútorzatban, szemléltetô eszközökben és sportszerekben
mutatkozik hiány.

Iskolapadok vásárlása az elmúlt tanév elején történt, de 2
tanteremben még cserére szorulnak. (Közben egy tanteremben
bekövetkezett a régi padok cseréje, így már csak egy tanter-
münk van, ahol ezt meg kell oldanunk.)

SSSSuuuullll (((( iiii ))))nnnnffffoooo
(december-január)

· december 19. (péntek): szünet elôtti utolsó tanítási nap
· igény esetén egész napos ügyeletet tartunk: december 20-án
(szombaton) – az igényeket kérjük az osztályfônököknél je-
lezni vagy a titkárságon telefonon

· január 5. (hétfô): elsô tanítási nap
· január 10. (szombat): munkanap
· január 12. (hétfô): a nyolcadik osztályosok helyi írásbeli
vizsgája

· január 16. (péntek): az elsô félév vége
· január 23. (péntek): félévi bizonyítványosztás
· január 31. (szombat): egységes írásbeli felvételi vizsgák

Adventi készülôdés Adventi készülôdés 
egy osztály életébenegy osztály életében

Mézeskalács sütés és adventi koszorú készítés az iskolában,
tanulóink és szülôk részvételével.

Sportverseny az alsós gyerekeknek. A késô ôszi fordulót
szerettük volna az udvarra tervezni, de az idôhiány, és a rossz
idô a tornaterembe parancsolt bennünket.

Az öt osztályból összeállt vegyes csapatok példás rendben,
csalás nélkül küzdötték végig az egy órás versenyt. Vigyáztak
a kicsikre,buzdították egymást, ha kellett, segítettek a játékok
elôpakolásában. Régen volt ilyen csendes, fegyelmezett, de
mégis jókedvû sportdélutánunk.

Jólesô érzés volt látni az egymásra figyelô kis csapatokat. A
kis elsôsök igyekezetét, küzdeni vágysát.

A gyôztesek öröme mellett megtapsolták az utolsó helyen
végzett csapatot is.

Kívánjunk magunknak sok hasonló közös délutánt!
Mórucz Erika
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Téli gondolatok, üzenetek…

Sportszerekben mutatkozó hiányosságokat folyamatosan
pótoljuk.

Tanulói létszámban bekövetkezett változások
Mint minden tanévben, szeptember-október hónapban, idén

is bekövetkeztek változások a tanulói létszámban. E két hó-
napban 9 tanulót (9 tanulót – 4 testvérpárt + 1 tanulót) írattak
át másik iskolába. Az átíratásnak különbözô okait tártuk fel,
amelybôl megállapítható, hogy nincs szó rendkívüli hely-
zetrôl.

1 tanulót elköltözés miatt, 2 testvérpárt iskolán kívüli okok
miatt, 2 testvérpárt pedig a szülôknek az iskolával szemben tá-
masztott magasabb igények (szebb, újabb, modernebb, több
tagozat, stb.) kielégítése végett írattak át másik intézménybe. 

Eközben érkeztek is hozzánk új tanulók, szám szerint 4 fô, s
így tanulóink létszáma jelenleg 274 fô, amely 5 fôvel keve-
sebb a szeptember 1-i létszámtól. Továbbá 2 tanuló visszaíra-
tása várható a szülô szóbeli közlése szerint, mert nincsenek
megelégedve azzal az iskolával, ahová a gyerekek jelenleg
járnak. E szerint újabb 2 fôvel fog növekedni tanulólétszá-
munk.

A szabadidô hasznos eltöltését segítô 
programjaink

Tehetséggondozás céljából a következô szakköröket indítottuk:

· Mûvészeti szakkörök:
o néptánc
o ügyes kezek
o festészet
o gyöngyfûzés
o énekkar
o gitár 

· Tantárgyi szakkörök:
o angol elôkészítô
o történelem
o magyar elôkészítô
o matematika elôkészítô
o matematika

· Sportszakkörök:
o úszás
o sakk
o tömegsport (kosárlabda, pingpong, foci, 

tollaslabda, stb.) – heti 7 óra

Az elmúlt idôszak szabadidôs programjaiból:
A település négy rendezvényén adtak tanulóink színvonalas

mûsorokat, 7 pedagógus felkészítésével és jelenlétében. Falu-
napon, harangszentelési ünnepélyen, október 23-án, kiállítás
megnyitóján szerepeltek tanulóink. Komplex mûsorral 2 alka-
lommal vettünk részt, 2-szer pedig egy-egy mûsorszámmal.

Továbbá: 
· 1 pedagógus vers és prózamondó gálára készített fel és kí-

sért nyolcadikos tanulókat budapesti helyszínre; 
· 3 pedagógus MTV látogatást szervezett tanulóink részére,

amely a diákoknak ingyenes volt; 
· 2-2 pedagógus 3D moziba vitte autóbusszal tanulóinkat;
· 2 pedagógus a Bodies kiállításra vitt csoportot;
· 1 pedagógus körzeti futóversenyre vitt 25 tanulót; 
· az iskolában sportnapot szerveztünk, melyen valamennyi

tanuló részt vett;
· sportdélután alsó tagozaton

SZMK
Oktatási és nevelési feladatainkat csak a szülôi háttér és a

gyermekvédelmi jelzôrendszer megfelelô támogatása mellett
tudjuk elvégezni. Ezért fontosnak tartom, hogy partnereinkkel
nemcsak jobb, hanem konstruktívabb kapcsolatot építsünk ki
és ápoljunk. Ennek érdekében a következô kezdeményezése-
ket tettük: 

❖ a Szülôi Munkaközösségbôl alakult bizottsággal Pedagó-
giai Programunk felülvizsgálatára munkacsoportot hoztunk
létre;

❖ a Szülôi Munkaközösségtôl támogatást kaptunk iskolai
programok lebonyolítására;

❖ szülôi segítséggel pingpong délutánt és éjszakát szervez-
tünk november 29-én.

Iskolaszépítési, zöldítési munkák
E feladatot folyamatosan látjuk el, melynek keretében eddig

a következôket teljesítettük, illetve teljesítése folyamatban
van:

❖ egy alsó tagozatos osztályunk szülôi közössége faültetés-
sel és tanterem felújítással segítette környezetünk szépítését;

❖ zöld sövényt vásároltunk és telepítettünk 25 m hosszan
utcafronti kerítés mellé;

❖ felsô tagozatos tantermünket szülôi felajánlás során egy
szülô kifestette;

❖ az Egyenlô Esélyt Közalapítvány és az A.S.A. jóvoltából
egy tantermünkbe új iskolapadokat és székeket vásárolunk.

Ezúton is köszönöm a kedves szülôk és szponzorok jóindu-
latát és támogatását, amellyel az iskola szépítéséhez és
fejlôdéséhez hozzájárultak!

Felsôpakony, 2008. november 24.
Matisz Zsolt - igazgató

„Ideig-óráig viselhetünk az életben álszakállt és álruhákat, de egy pillanat-
ban lehull rólunk minden jelmez, és megmutatkozik a valóság. Egy moz-
dulat, egy szó, egy cselekedet végül elárulja igazi jellemünket. Az álarcos-
bál csak alkalmi lehet.” /Márai Sándor/

„A remény abból él, amit vár, és attól hal meg, amit kap.” 
/Tömörkény István/

„Amire szükségünk van, az ránk fog találni.” /Tepperwein/

A Karácsony a szeretet ünnepe. A többi nap is legyen olyan, 
mint a Karácsony napja és a Karácsony napja se legyen teljesen 
más, mint a többi szerda, hétfô, csütörtök... 
(Lehetetlen? Azért nem lenne rossz...)

Szeretettel: Edit óvó néni
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AZ ÚJSÁGÍRÁS ÉS ÚJSÁGOLVASÁS ÜNNEPI ÖRÖMEI

Karácsonyi ünnepi téma: Nyitott-e 
az ifjúság a hitre? Segítik-e ôket a szüleik

a hit útjának megtalálásában?

Az ünnepi szó elsôsorban azért került bele a címbe, mert ez
a szám a karácsonyi ünnepi szám lesz. Azért is ünnepi egy új-
ság karácsonyi száma, mert ilyenkor talán mégis többet otthon
vagyunk, több a szabadidônk és talán több idô jut az újságol-
vasásra. Újságot olvasni mindig ünnep. Ünnep, vagyis emel-
kedett érzés, mert megtudunk másokról valamit, valami jó
ügyet, kezdeményezést, stb.

Azt mondják erre néhányan, hogy az újság az ember
pletyka éhségét elégíti ki. Van néhány „becsületes” újság,
amelyik fel is vállalja, hogy pletykaújság. Igen, a pletyka, az

pletyka, a pletykaújság az pletykaújság, de az ôszinte ér-
deklôdés, mások ôszinte elismerése, elért eredményeiknek va-
ló örülés, pl. egy helybeli lakos országos tornasikere, az nem
pletyka. A pletyka fogalmát úgy tudnám meghatározni, hogy
az l’art pour l’art, önmagáért való híresztelés, nem is mindig
jó szándékkal. Nos, ha a szándékainkat meg tudjuk tisztítani,
akkor bátran foghatunk az újságírásba és az érdeklôdô újsá-
golvasásba. Egy közösségnek a nyilvánosság az eszköze, jó
vagy rossz eszköze, bizonyos közösségi kívánalmak, normák
megtartása, vagy megtartatása.

Én mindig nagy örömmel veszek a kezembe egy helyi újsá-
got, érdekel az emberek sorsa, sorsának alakítása, ha történe-
tesen nekem van módom újságot írni.

Most például örülök, hogy van módom akár nyilváno-
san is válaszolni egy felkérésre, melyet a felkérés idôpont-
jában nem tudtam teljesíteni. 

Kempf Károly Ignác kért fel egy személyesen fogalmazott
levelében, hogy egy HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK A
FELSÔPAKONYI GYERMEKEK? c. rendezvényen jelenjek
meg és tartsak elôadást.

Sem megjelenni, sem az elôadást megírni nem tudtam
idôben. A mûhelymegbeszélés nekem juttatott tárgya az lett
volna „Nyitott-e az ifjúság a hitre? Segítik-e ôket a szüleik a
hit útjának megtalálásában?”

Nagyon nekem való téma. Amikor kiderült számomra,
hogy nem tudok részt venni a rendezvényen, mindjárt elhatá-
roztam, hogy azért felelni fogok erre a kérdésre mindenképp. 

Egy karácsonyi ünnepi számnak is lehet a témája a fenti
kérdésekre való válasz. Lesz benne ôszinte beismerés a ma-
gam, magunk tehetetlenségérôl, lesz benne néhány nem vá-
daskodás, inkább kérdés és kérés a szülôk felé, és nem utolsó-
sorban „a mai élet” elemzése, amit, ha személlyé lehetne ten-
ni, leginkább felelôségre vonnék a dolgok mai állása miatt!

Nyitott-e az ifjúság a hitre? Nyilván a vallásos hitre gon-
dol a rendezvény szervezô, hiszen egy lelkésznek tette fel a
kérdést? 

Még tovább is mehetnénk a kérdés pontosításában, mert a
hit belsô tartalmat, gondolkodást is jelent, de egyben jelent
vallásos megnyilvánulást is. A hit, mint belsô tartalom, fel-
vetôdô gondolat az azt hiszem sokaknál megvan. Sokaknál a
keresés, kérdezés, a kívánság szintjén van meg. Temetôben,
temetésen, az élet nagy kríziseiben sokan gondolják legalábbis
azt, hogy de jó a vallásosaknak, ôk hisznek a szeretteik to-
vábbélésében. Erre egy fiatal, éppen csak kamaszodó gyerek
is gondolhat. Ilyenrôl szoktak osztálytársak, egy utcában lakó,
vagy rokon gyerekek, szülôk-gyerekek beszélni. Vannak nagy
költôink, Ady, József Attila, Babits, Pilinszky, akik a világiro-
dalom élvonalába is beletartoznak, és most már nem hagyják
ki vallásos költeményeiket a tankönyvekbôl, az órák anyagá-
ból, itt-ott TV-ben, újságban is lehet olvasni ôket, néha szava-
latok formájában halljuk ôket. A hit mélyen emberi dolog,
sokkal általánosabb dolog, mint gondolnánk. Egyszer tagadva,
vívódva, máskor igenelve van jelen egy-egy ember életében.
Ahogy például az említett költôk verseiben. József Attilának
van szinte káromkodó verse is, de van olyan mély hittel teli,
ôszinte és megindító, hogy alig lehet párját találni. A mai fiata-
lok, a mai ifjúság is így lehet ezzel, mert, mint mondom és hi-
szem, ez örök emberi dolog. És a mindennapi tapasztalataim,
beszélgetéseim is ezt igazolják. Én sokat és ôszinte ér-
deklôdéssel beszélgetek az emberekkel, akár stopposokkal,
akár nálam dolgozó munkásokkal. Pl. egy ilyen munkáltató
kapcsolatban legtöbbször megragadják az emberek az alkal-
mat, hogy mély emberi és hitbeli dolgokról beszélgessenek.
Gyakran és bátran, ôszintén kérdeznek aktuális egyházi botrá-
nyokról stb. Ez nem baj, ez az érdeklôdés jele.

Nyitott-e az ifjúság a vallásos hitre? Ez már más kérdés,
és nem pozitív a válaszom. Ebben a kérdésben nagyon sokat
számít a társadalom, a korszellem. Ma nem divatos vallásos-
nak lenni, vagyis nem divatos a hitünket megvallani, mert

ugyebár mi más a vallás, mint a hitet
megvallani egy emberi közösség elôtt.

Régen az ellenkezôje volt, valaki
akkor is vallásosnak mondta magát, ha
ezt belülrôl nem gondolta, nem érezte.
- Miért van ez így??? Erre már csak
egy lelkipásztor válaszát tudom adni.
Nem sokan beszélgettek még velem
errôl a kérdésrôl. Nekem az az elkép-
zelésem ezzel kapcsolatban, hogy ha

az ember megvallaná a benne motoszkáló, Istent keresô hitet,
akkor az következetesen néhány dolgot magával vonna. 

Errôl egy hasonlatot: Nem hiszem, hogy lehet találni do-
hányzás ártalmait ôszintén propagáló egyént, aki maga is do-
hányzik. Ez skizofrénia, tudathasadás lenne. Vannak olyan do-
hányosok, akik sokat tudnak a dohányzás ártalmáról, pl. orvo-
sok, de azok nem beszélnek róla, talán még akkor sem, amikor
kötelességük lenne. Egyszerûen nevetségessé válnának. 

Nos, sok józanul gondolkodó ember azt mondja, én nem
vallásoskodom, mert még számon kérik az emberek, hogy ha
hiszek Istenben, hiszek vallásban, miért nem élek a vallásban
megadott normák szerint!!!

És itt jön az afféle struccpolitika, a még felvetôdött hitbeli
tapogatózásukat is elhessegetik ilyenkor némelyek. 

Segítik-e ôket a szüleik a hit útjának megtalálásában? 
Ha megint két részre bontjuk a kérdést és elôbb csak általá-

ban a hitrôl beszélünk, azt mondom, hogy valamelyest igen.
Ez a valamelyest már egy kis tagadást is sejtet. Igen ez is a
mai élet témához tartozik. Azt hiszem általában kevés az igazi
mély kommunikáció a mai ifjúság és a szüleik között. Óriási a
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A NAGY ÖRÖM!

A református gyülekezetben a következô alkalmakat tartjuk az elôttünk lévô ünnepekben:

„Hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: – Üdvözítô született ma nektek!” (Lk 2,10–11)

KARÁCSONYI ÜNNEPREND:
December 21. 10 óra, Templom: Istentisztelet 

– Benne: Családok karácsonya – a gyermekek mûsorával.
December 22. 17 óra, Gyülekezeti terem: Úrvacsorai elôkészítô istentisztelet.

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

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

ÓÉVI UTOLSÓ ÉS ÚJÉVI ELSÔ ALKALMAINK:
2008. december 31. 17 óra, Templom: Óévzáró istentisztelet, gyülekezeti jelentéssel. 

2009. január 1. 10 óra, Templom: Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztással.

A Felsôpakonyi Református Missziói Egyházközség lelkipásztora 
és presbitériuma minden kedves olvasónak kíván: 

Istentôl gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendôt!
Vizi János - református lelkipásztor

Közeledik karácsony! Az elkoptathatatlan hír több, mint
2000 éve bejárja a világot: Jézus megszületett! – Miért
olyan mindennél nagyobb hír ez, amikor újságok milliói, te-
levízió-, rádióadások, internet tömegei ontják a híreket nap
mint nap? Azért ez a legnagyobb hír, mert megszületett az
egyedüli, aki a „nagy örömet” képes adni bárkinek, bármi-
lyen körülmények között is. Az embervilág örömre vágyik.
Rakosgatja össze az örömeit, de sohasem áll össze a „nagy
öröm”. Mennyien várják a nagy nyereménytôl, vagy valami
kézzel foghatótól az életük megoldását.

Azért jött Jézus, mert az emberszív úgy teremtetett, hogy
azt Isten elégítheti meg. Ha Ô oda beviheti a menny örömét,
olyan békességet kap egy ember, hogy a leglehetetlenebb kö-
rülmények között is megelégített lesz a szíve. Bármennyire
papos beszédnek tûnik ez, átéljük a gyülekezetben – ha nem
is naponta –, hogy egy-egy emberszív az Úrra talál, bûnbo-
csánatot nyer, ezzel elhárul minden akadály, amely Ôt Is-
tentôl elválasztotta, és beárad a szívébe az Isten minden ér-
telmet felülhaladó, megmagyarázhatatlan, de átélhetô bol-
dog, áldott békessége. Ehhez pedig Jézusra van mindnyá-
junknak szüksége.

Ô jött, hogy a kereszten kifizesse a békességünk és üdvös-
ségünk árát. Ez az esemény nagypénteken végbement.

„Elvégeztetett!” – kiáltotta Jézus, és azóta immár közel

2000 éve mindenki egyedül a kereszt alatt nyerheti meg a
„nagy örömet”. Legyen az király, koldus, sokat tanult, vagy
nagyon egyszerû ember, semmi másban, sehol másutt meg
nem nyeri azt az örömet, csak Jézusnál. Sokszor örülünk
újonnan jött testvérekkel, hogy 2008-ban is igaz ez a régi hír,
valóságos és mûködik.

Ha valaki Jézust befogadja, vele együtt ez a „nagy öröm”
az övé lesz. Hogy van hát, hogy a hívôk mégis olyan sokszor
nem úgy néznek ki, mint akik nagy örömet hordoznak? Elég
szégyen ez ránk nézve!

Pedig nekünk megvan a lehetôségünk rá. De hiába vezetik
be az áramot a házunkba, ha a készüléket nem kapcsoljuk be
a konnektorba, nem mûködik.

Jézus a tanítványait így figyelmezteti: „Én vagyok a
szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad, és én ôben-
ne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tud-
tok cselekedni.” (Ján 15,5)

Azaz, ha Közé és közénk áll az engedetlenségünk, a hitet-
lenségünk, az elszakadásunk, akkor megszakad a kapcsolat,
és oda a hívô ember öröme. Ha újra visszatérünk Hozzá,
megvalljuk, megbánjuk az engedetlenségünket, megbocsátja,
elveszi a szívünkbôl, és felfakad újra a „nagy öröm”. Aki már
Jézussal jár, tudja, hogy az újra teljes engedelmességre kész,
nyílt szívben felfakad az öröm forrása. Mégis megtûrt bûne-
ink, könnyen vett engedetlenségeink, Igeellenes életvitelünk
sokszor éveket elvesz úgy, hogy felemás, lehangolt, névleges
hívôkként járunk.

Legyen 2008 karácsonya mindnyájunk számára a „nagy
öröm” megtalálásának, vagy újra megtalálásának ideje. Meg-
született az Üdvözítô!

Egyedül Ô teheti ezen a világon, de Ô megteheti, hogy
bárki, bárhol, bármilyen körülmények között is hordozhassa
a szívében ezt a nagy örömet.

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ô egyszülött
Fiát adta, hogy valaki hisz ôbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete (és örök öröme) legyen!” (Ján 3,16)

Ilyen „nagy örömes” karácsonyt és új esztendôt kívánok
Felsôpakony minden lakosának, és az AGORA olvasóinak!

Vizi János lelkipásztor
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Karácsony idézô

Évek óta figyelem s nem túl nagy örömmel: hogyan csúszik
át egy bensôséges, meghitt, csöndes ünnep az üzleti élet har-
sány, hivalkodó, cirkuszi csillogó – villogó, pénzhajhász vilá-
gába.

Igen, a Karácsonyról van szó.
A napról, amely a keresztény világ legnagyobb eseménye: a

jövendölések rég várt Megváltójának, Isten fiának eljövetele.
Jézus születése Betlehemben minden keresztény és jóérzésû
lélek számára a csoda s a szeretet megtestesülése. E napra he-
teken át készülünk: „kifényesítjük szívünket”.

Megpróbálunk fölülemelkedni hétköznapjaink hajszás, ro-
hanó világán. Egy kicsit fölnézünk - följebb nézünk -, s többet
gondolunk egymásra is. (Ha minden jól megy: önzetlenebbül.) 

Fölkészülünk az ünnepre: örömet kívánunk szerezni egy-
másnak, a szeretet jegyében. De, mint általában, úgy
ebben is: átesünk a ló túlsó oldalára. Az egymás-
ra figyelés, a szeretô gondoskodás, a halk
bensôségesség (az ima) helyett vad vásár-
lási rohamokba esünk, gyakran erônkön
fölül költekezve (egy jól irányított s
megszervezett üzleti szándékot ki-
szolgálva). A novemberi, csillogó
fényfüzérek díszébe öltözött áruhá-
zak, színes varázsú kirakatok látvá-
nya eltérít bennünket az eredeti
szándéktól, s már minden a
pénzrôl szól. Ajándékokkal akar-
juk megváltani azt, ami hiányzik
napjaink tartalmából. Vásárolunk
pillanatnyi örömet, röpke boldogsá-
got.

Egy régmúlt karácsonyi emléket
idézek: talán óvodáskorú lehettem.
Valóban rég volt, de nem feledhetem.
Akkortájt, az ötvenes évek elején, nem
nézték jó szemmel a „felsôbb” hatalmak a
„klerikális” világnézetet, s a Karácsony is be-
letartozott az elfelejtendô, végképp eltörlendô
múlt sorába. December 24 - a „szenteste” napja - mun-
kanap volt. Szüleim mindketten dolgoztak. Engem édesanyám
reggel átkísért Vajtai Misi bácsiékhoz, hogy „Misi bácsi szerez
fenyôfát, várd meg.” (Akkoriban ez így ment – jobb híján.)
Ültem hát egy kis sámlin, amit Vajtai néni nyomott alám, s
vártam, sötétedésig. A család élete zajlott körülöttem, én fi-
gyeltem, az idô kínosan lassan múlott.

De tele voltam várakozással, ami elnyomta bennem az ide-
gen hely riasztó voltát s az unalmat.

Sötétben érkezett meg Misi bácsi az alig méteres, erdei
fenyôvel. (Ki tudja , meddig járt utána szegény, hisz akkor
még nem volt a környékünkön fenyves.) Édesanyám is hazaért
a gyárból, értem s a becses fenyôért jôve: megkezdôdhetett a
karácsony. Édesapám kapott halat, egyszer egy évben - ilyen-
kor - jutottunk hozzá. A petróleum lámpa fényénél némi csalá-
di munkamegosztással: halpucolás, fenyôtalp készítés, be-
gyújtás a sparherdbe, a halászlé hamarosan rotyoghatott a
platnin, s elkezdôdött ezzel valami varázslat. A kapkodás nyu-
galommá szelídült. A kopott, öreg asztalon helyet kapott a kis
fenyô az ablak elôtt, eltakarva a zúzmara függönyét. Édes-
anyám pedig rám szólt: kuporodjak föl a konyhai vaságyra és
forduljak a fal felé! Csak hegyezett fülem követte az esemé-
nyeket. „Te vágod a selyempapírt, én csomagolok!”; „Vágd
kettôbe a gyertyát, úgy több lesz belôle, fényesebb lesz a fa!”;
„Kaptam néhány díszt, de a tetejére gyártani kell a csillagot
sztaniol papírból!”; „Nézd, a kockacukor így, becsomagolva,
egész jól megjárja szaloncukor helyett!” – s így tovább. A sut-

togva ejtett szavak, halk zajok titokzatossá tették számomra a
készülôdést.

Úgy éreztem: valami különleges, nagy dolog, valami szép
van a konyha melegében és belakja a parányi helyiséget. „Már
égnek. Most oltsd el a lámpát!”- s utána édesanyám felcsen-
dülô éneke: Mennybôl az angyal, lejött hozzátok pásztorok…
megfordulhattam. Apró gyertyácskák lobogó fényében láthat-
tam sugárzó arcukat, a mosolyt, ami csak nekem, csak értem
szólt. Énekelhettem velük a sok szép karácsonyi dalt, amire -
csöndes, téli esték tûzhely fényénél -, tanítottak. Boldogan
szorítottam magamhoz a jézuska-hozta egy szem meseköny-
vet, amibôl apu olvas nekem elbûvölô történeteket majd, s
próbálgattam az új, meleg cipôt, mert a régit már kinôttem.
Ma is úgy érzem: „Jézuska” ott volt közöttünk. A szeretet, az

összetartozás melegében, fahéj és sülô alma illatának
párájában boldogok voltunk. Isten kegyelmébôl.

Karácsony napján templomba mentünk: ki-ki
a maga felekezete szerint, Ócsán. Vendé-

gek jöttek másnap s zajlottak nagy kár-
tyacsaták a terített asztal mellett sok-

sok nevetéssel, dalos vidámsággal,
történetek sokaságával, amelyre egy
kisgyermek füle mindig nyitott. Sok
jó ember kis helyen.

Mai szemmel visszatekintve:
szegények voltunk. De nem volt
fontos, mert fedél volt a fejünk fel-
ett, a tûzhelybe jutott fa vagy szén,
s világított is a sötétben, hogy be-
szélgethessünk duruzsoló hangja
mellett. Az asztalra mindig került

szerény étek a legnehezebb idôkben
is, kettejük szorgalmának és találé-

konyságának köszönhetôen. Nem, nem
voltak igénytelenek. Törekvô, céltudatos,

elszánt emberek voltak, mint azokban az
idôkben oly sokan. Egy világégésbôl teremtet-

tek új életet. Keményen megfizettek érte. Az én fi-
aim már nem ismerik-értik ezeket az idôket. Talán baj

is, hogy ennyire keveset tudnak róla, mert a tudás: vért az
elôttünk álló megpróbáltatásokkal szemben.

Isten ments’ nem sírom vissza azt az idôt, bolond is lennék!
A gyermekkor fátyla, amúgy is sok mindent megszépít.
Felnôtt fejjel tudom, milyen keserveket éltünk meg.

Mindössze arról gondolkodom: kevés is elegendô a boldog-
sághoz, ha jól éli meg az ember.

Amikor összetörjük magunkat, hogy a legszuperebb techni-
kai csodákkal tömjük tele gyermekeink saját, külön kis biro-
dalmát /már akinek jut ilyen!/, jómagunk is elcsábulva a reklá-
mok ránk nehezedô vásárlás-kényszerében, nem kéne-e meg-
állni egy pillanatra s átértékelni: mi fontosabb?!

A vadi-új , márkás , csoda szerelés és felszerelés vagy né-
hány felhôtlenül egymásnak szentelt óra, nap, hét, év, (élet?).
Figyelmesség, megértés, önzetlenség, segítôkészség a bajok-
nehézségek leküzdésében, tolerancia, empátia s a valódi mun-
ka szeretete, amit egymásért végzünk szívbôl, igazán - csupán
idealista vágyálmok lennének?!

Valamit nagyon elrontottunk, ha ezek a fogalmak idegenül
hangzanak. Mulasztásaink visszaütnek, s mi értetlenül kérdez-
zük: mivel érdemeltük ki?

Karácsony jô s talán még nem késô. Kis és talán nagyobb
bûneink is megbocsáttathatnak, ha igazán számot vetünk, és
elkezdjük adventtel szívünk fényesítgetését!

Durkó Éva
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Az elôzô számban a csakrák elhelyezkedésérôl, a hozzá tartozó
szervekrôl, a blokkok okozta betegségekrôl, és azokról az élette-
rületekrôl volt szó, amelyeket befolyásolnak. Biztosan voltak
önök között olyanok, akik azonosítani tudtak egyes tüneteket ön-
magukon.

A gyógyulás elsô fázisa az, ha már felismertük a problémát. A
következô fázis a felismerés után, a hajlandóság a változásra. El
kell engednünk a régi, megszilárdult mintákat, mert ezek negatív
energiát hordoznak, és nem engedik, hogy új, pozitív energiák
áramoljanak az életünkbe. Nem az a fontos, hogy
mi történik velünk, hanem az, hogy milyen ener-
giát csatolunk hozzá. Ezek az energiák leragad-
hatnak a csakráinkban is, így akadályozzák az op-
timális mûködést, és a mi fizikai megnyilvánulá-
sainkat. A gyógyulás, csak akkor következik be,
ha elfogadjuk ezeknek az energiáknak a létezését,
és hajlandók vagyunk vele foglalkozni. Elôször is
figyeljük meg, milyen érzelmekhez, tulajdonsá-
gokhoz, eseményekhez kapcsolódnak. Az elôzô
részben ehhez adtam segítséget, könnyen felis-
merhetôvé válik, ha esetleg ezek a problémák be-
folyásolják az életüket. Most, szeretnék egy kis
segítséget nyújtani azoknak, akik gyógyulásra
vágynak, és hajlandóak a változásra.

Gyökér-csakra: fontos, hogy két lábbal áll-
junk a földön, kihasználjuk az élet adta lehetôsé-
geket, és alkalmazzuk a képességeinket. Ehhez
használhatunk megerôsítéseket. Pl.: Megteszek
minden tôlem telhetôt; Mélyen megbecsülöm, és
tisztelem önmagam; Mindenem megvan ahhoz,
hogy szeretettel adjak, és kapjak. Szükségleteim
kielégítôdnek. Nyitott, és érdemes vagyok az uni-
verzum összes bôséges áldására. 

Ezeket a megerôsítéseket mantraként is hasz-
nálhatjuk, napi rendszerességgel. Jelentôsen
elôsegítik a változást az életünkben. Színekkel is gyógyulhatunk,
a gyökér-csakra színe a vörös, ami felerôsíti a kapcsolatot a föld-
del, és megerôsíti az élni akarást. Hordjunk például piros nadrá-
got, vagy alsónemût. Használjuk ezt akkor, ha talajt vesztettnek
érezzük magunkat, ellenkezô esetben agressziót okozhat. Hasz-
nálhatunk füstölôket, illóolajokat is, pl.: szegfûszeg, mandarin,
rozmaring, pacsuli

Ha alulmûködik a csakránk, együnk több magyaros ételt, és
olyan zöldségeket, amelyeknek a termése a föld alatt van. Ha túl-
mûködik, akkor ennek az ellenkezôjét kell tennünk, lehetôleg ke-
rüljük a nehéz ételeket, lehetôleg a föld fölött lévô termést
együk, és a hús evését is hanyagolnunk kell, legalább egy kis
idôre, vagy nagyobb mértékben csökkentenünk kell. 

Szakrális (szex vagy nemi) csakra: Nyilvánítsuk ki szükség-
leteinket, kezdeményezzünk
új emberi kapcsolatokat, le-
gyünk kreatívak a munkánk-
ban, és a családi életünkben
is. Képesnek kell lennünk
döntéseket hozni, ha választás
elé kerülünk. Megerôsítései:
Felelôsségteljes, és kreatív
vagyok. Közeledem mások-
hoz. Sikeres vagyok. Érdemes
vagyok egy sikeres és boldog
kapcsolatra egy sikeres és
boldog (férfival, nôvel). Tu-
dom, hogy mit akarok, és mit
nem akarok az emberi kap-
csolataimban. Mostantól sze-
retô, egészséges, és boldog
kapcsolatokat vonzok ma-
gamhoz. Az élet élvezet. 

A narancssárga szín serkenti a szexuális energiát, erôsíti az
immunrendszert, fokozza az érvényesülési vágyat, segíti a krea-
tív önkifejezést. Jót tesz minden szervnek, amely a szakrális
csakra területén helyezkedik el. Ha füstölôt, vagy olajat használ-
nánk, akkor a jázmin, rózsa szantálfa, kardamom, és ylang-ylang
illatokat keressük. 

Igyunk sok folyadékot, napi 2-2.5 litert. Lehetôleg vizet, vagy
frissen facsart gyümölcs, és zöldségleveket. 

Napfonat csakra: Uraljuk az akaratunkat, tanuljuk meg ke-
zelni az agressziónkat, legyünk céltudatosak, és kitartóak, vállal-

juk a felelôsséget a tetteinkért. Megerôsítések:
Erôfeszítés nélkül, sikeresen viszem véghez a
feladataimat. Egyensúlyban vagyok, a közép-
pontomban. Értékelem önmagam. Minden hely-
zetben magabiztos vagyok. Célom, és irányom,
a béke. Ura vagyok a saját életemnek. Minden,
amire szükségem van, már megvan bennem.
Korlátlan vagyok. Számomra minden könnyen
jön. Bízom a jövômben.

A sárga szín melegít, és simogat mit a napsu-
gár, és használ minden szervnek a napfonat kör-
nyékén. Füstölôje, illóolaja: rózsa, fahéj, szegfû,
levendula. Ételei: összetett szénhidrátok.

Szív-csakra: Fogadjuk el magunkat, és a töb-
bi embert olyannak, amilyen. Legyünk nyitottak
az élet csodáira, és élvezzük az életet. Fogadjuk
rugalmasan a változásokat, és engedjük el a ha-
ragot, és a csalódottságot. A megbocsátás önma-
gunknak, és másoknak, az elsô lépés a szív-
csakra megnyitása felé. Megerôsítései: Szeretem
magam. Szeretem a többieket. Mindenem meg-
van ahhoz, hogy szeretettel adjak, és kapjak.
Szívembôl szólok másokhoz. A szeretet sugárzó
fénye vagyok. Szabad vagyok. Köszönetet mon-
dok az egészségemért, a jólétemért, a boldogsá-
gomért, és az önkifejezésemért. Szeretem külsô,

és belsô gazdagságomat. Könnyedén elengedem, amire már
nincs szükségem az életemben. Biztonságban vagyok.

A zöld szín a mások iránti erôs és aktív szeretet erôsíti, segíti a
szív és a tüdôproblémák gyógyítását. A rózsaszín szín a mások
iránti lágy, és segítô szeretetet fejezi ki. Ösztönzi az önszeretetet.
Ha képesek vagyunk valóban szeretni magunkat, akkor képesek
leszünk másokat is feltétel nélkül szeretni. 

Viselhetünk például rózsakvarc, vagy smaragd medált a nya-
kunkban, ami leér a szív-csakra magasságáig. Ebben az esetben
ügyeljünk arra, hogy a kristályt ne viseljük éjszaka, és lehetôleg
gyakran tisztítsuk meg hideg, folyó vízben. Füstölôje, illóolaja:
rózsa, bergamott.

Torok-csakra: Tanuljuk meg szeretetteljesen kifejezni önma-
gunkat. A helyes és ôszinte kommunikáció, ajtókat nyithat meg
elôttünk, kivívhatjuk mások elismerését, és ez erôsíti önbizal-
munkat. Sok problémától óvhatjuk meg magunkat, és kapcsola-
tainkat, ha kimondjuk azokat a dolgokat, amik bántanak minket,
ezzel lehetôséget adva egy bennünk kétségeket ébresztô helyzet
megvitatásának. Rengeteg félreértés okoz felesleges sebeket,
csak azért, mert nem merünk rákérdezni. KOMMUNIKÁL-
JUNK!

Megerôsítések: Önkifejezésem lendületes. Nyugodt, és kie-
gyensúlyozott vagyok. Minden szituációban teljes vagyok. Tisz-
telem magam. Tisztelem a többieket. A kreatív energia nyitott
csatornája vagyok. Életem mestere vagyok. Nyíltan, és ôszintén
kommunikálok. A legfontosabb számomra, a fejlôdésem, és hogy
ki vagyok én. 

A kék szín segít kimondani az igazságot, erôsíti a belsô tartá-
sunkat, és a nyugalom érzését kelti bennünk. Hordhatunk kék sá-
lat, vagy viselhetünk türkiz, vagy zafír nyakláncot, lehetôleg úgy,
hogy a medál a torok-csakra közelében legyen. Füstölôje, illóo-
laja: kamilla, mirha fenyô, zsálya, eukaliptusz. 

Folytatás a következô oldalon.

Az energia blokkok oldása

Mantra - A keleti vallások
imái, énekei, gyakori is-
métlésekkel, melyeket reci-
tálásnak hívnak. A szavak
rezgése, dallama különle-
ges tudatállapotot vált ki a
hallgatóban, így nem csak
mantrázni, hanem mantrát
hallgatni is jó. 
Szepes Mária szerinti meg-
határozása szerint a mantra
varázsszó. Hangban rögzí-
tett oldó, vagy kötô varázs-
formula, melynek gyökere
az Igében, a Logoszban rej-
lik.

A test energiaközpontjainak
(csakrák) elhelyezkedése a testen
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Ünnepre készülôdve… szeretetre várva!
Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót! Tudom, most

nem könnyû a figyelmüket néhány pillanatra is „elrabolni”,
mert igazi készülôdés elôtt állunk. Egész évben várjuk a napot,
amikor mindent betöltô szeretet tölti be a szívünket és ottho-
nunkat egyaránt. Leginkább a háziasszonyok (édesanyák, nagy-
mamák) vannak terhelésnek kitéve, bár a többi családtagok ap-
raja-nagyja is lázas feszültséggel teli. Nagytakarítás, bevásárlás
stb. Persze fontos lenne, ha nem csak környezetünket tisztíta-
nánk és szépítenénk. Munkánkban, kapcsolatainkban, és nem
utolsó sorban önmagunkban is rendet kell tennünk. Nem köz-
helynek szánnám, de az ünnep örömét az adja, ha mi is minél
többet tudunk adni. Amit adunk, azt kapunk, így a felelôsségre
vonás rajtunk múlik. A tükörnek lehet reklamálni! 

A hétköznapok felgyorsult világában nehéz az egyensúly
megtartása, de ki dönt, merre menjünk. A számítógép és mobil-
telefon „hódításával” ne hagyjuk életünk elgépiesedni! Minden
tettünk bennünk kell életre. Az év végéhez közeledve ki-ki ha-
bitusához hûen tesz, vagy nem tesz ígéretet a jövôre nézve. Bár-
hogy is legyen, a gondolatainknak teremtô az ereje. 

A múlt havi cikkemben az ekliptikai csillagképeket ismertet-
tem, melyek a szellem üzenetét közvetítik. A földi egyenlítô ég-
re vetítésével egy másik utat, az égi egyenlítôt (equatort) ismer-
jük meg. Ez a rendszer sokak számára teljesen ismeretlen. A tel-
jesség jelképe. E kör mentén található csillagképek a „Felettes
Én” belsô jelenlétét mutatják. A belsô hang, intuíció, a lelkiis-
meret, a teljességre törekvés szimbóluma. Ennek az útnak az
üzenete szavakkal nem definiálható. Az equator választja szét a
Fent és Lent birodalmát. A születési képlet külsô köre. Értel-
mezhetôsége az egyén spirituális és erkölcsi szintjétôl függ. A
„Felettes Én” szavát a hétköznapokban nehéz meghallani. Sok-
szor marad rejtve ennek a körnek az üzenete. Ez az „út” nem
közelíthetô meg racionális megértéssel, itt csak a szívünkkel-
lelkünkkel érzékelhetünk. Nem véletlen a bölcs mondás: „Jól
csak a szívével lát az ember…”. 

Az égi egyenlítô (equatoriális) csillagképei a következôk:
Orion (Nimród) – Eridanus (Eridánusz folyó) – Monoceros
(Egyszarvú) – Hydra (Északi vízikígyó) – Sextans ( Szextáns) –
Crater (Serleg) – Corvus (Holló) – Virgo (Szûz) – Serpens ca-
put (Kígyó feje) – Ophiuchus (Kígyótartó) – Serpens cauda
(Kígyó farka) – Aquila (Sas) – Delphinus (Delfin) – Equuleus
(Csikó) – Aquarius (Vízöntô) – Pisces (Halak) – Cetus (Cet).

A zodiákus 12 jegyérôl rövid általánosságban: a valóságban
nem létezô, ám mégis mûködô út. A Nap látszólagos, Föld kö-
rüli, éves útja, az ekliptika. Ez 12 egyenlô (!) szakaszra lett
osztva, és 12 csillagképrôl lett elnevezve, de azokkal nem azo-

nos. A szellem teljességének köre a 14 ekliptikai csillagkép
(melyekrôl már írtam). Ez az „objektív” valóság. A belsô „ál-
modott” lélek világának a köre a 12 jegy. A zodiákus tizenket-
tese a lélek köre. Sorrendben a következôk: Kos, Bika, Ikrek,
Rák, Oroszlán, Szûz, Mérleg, Skorpió, Nyilas, Bak, Vízöntô,
Halak. A csillagképek szellemisége válik lelki töltéssé a zodiá-
kus jegyszimbólumának megfelelôen. Tévedés azt hinnünk,
ami gyakran elôfordul, hogy azt mondják: „ Bika vagyok, vagy
Halak vagyok” stb. A teremtô energiánk közül a Nap a születé-
sünkkor éppen abban az adott csillagjegyben járt, de ez nem ti-
pizálás. Néhány dolog lehet archetipikus, de minden ember
egyedi és megismételhetetlen. Nincs két egy forma lélek, még
az ikertestvérek esetében sem. 

D e c e m b e r
elsô három heté-
ben a Nap a Nyi-
las jelén halad
át, mely mögött
a Skorpió és Kí-
gyótartó csillag-
képek láthatóak.
Ennek üzenete: a
Tejút szellemi
magasságaihoz
érkezve a „titok-
kutatás” motivá-
ciójával együtt
jelenik meg a
beavatás, vagyis
az erôk teljes
használatának
„megtanítása”. A
hónap utolsó harmadában a Nap a Bak zodiákus jegyébe ér,
mely mögött a Nyilas csillagkép csillagai ragyognak. Üzenete:
a megújulás lelki indíttatását a teremtô és nemzô fénysugallatok
segítik. Némi elmélyülés után a lélek megérti, hogy merre vezet
az útja. Az élet során a más-más formában visszatérô esemé-
nyekben végre felismeri a feladatot. Ez bár látszólag mindenki-
nél változó, de valójában a fény (szeretet) megszületésére kész-
teti az embereket. Akármi legyen is az egyéni sors, a lényegi
feladat közös. 

Köszönöm figyelmüket és érdeklôdésüket. Áldott és Békés
ünnepeket kívánok mindenkinek:

Szeretettel: Ujjné Debreczeni Nicolette

Folytatás az elôzô oldalról.

Homlok-csakra: Legfontosabb feladatunk ezzel a csakrával
kapcsolatban, hogy megismerjük önmagunkat, az érzéseinket,
megtaláljuk a saját személyes utunkat. Az utakat, és tévutakat,
nehéz elválasztani egymástól, mert mindegyiknek megvan a ma-
ga teljesen személyes típusú tanulási feladata, amellyel foglal-
kozni kell. Megerôsítései: Minden, ami az életemben történik, a
javamra válik. Elszántam magam, hogy megismerjem, és megva-
lósítsam önmagam. Kész vagyok más szemmel látni a világot, és
önmagam. Nyitott csatornája vagyok a tiszta, finom energiának.
Választhatok a lehetséges jövôm felôl. Rábízom magam a vezet-
tetésemre. Mostantól ráhangolódom életem Isteni Tervére. 

Használhatunk ametiszt kristályt vagy lapis lazulit, meditáció-
nál helyezzük a homlokunkra (ha fekve végezzük). De hordha-
tunk indigó, vagy bíbor színû fejpántot is. Elmélyíti a spirituali-
tást, segíti az éberség kifejlôdését. Füstölôje, illóolaja: jácint,
ibolya, jázmin, pacsuli

Korona-csakra: Találjuk meg az összhangot a környezetünk-
kel, a természettel, és Istennel. A dolgokat próbáljuk meg maga-
sabb szemszögbôl szemlélni, és megítélni. Ne hagyjuk magunkat
mások által manipulálni, és befolyásolni. A valóságunkat mi vá-

lasztjuk. Mi döntjük el, hogyan élünk, a gondolatainkon, és a
cselekedeteinken keresztül. Megerôsítések: Legyen meg a Te
akaratod. A vágyaim itt és most valóra válnak. Tisztán, és igazsá-
gosan látok helyzeteket, és embereket. Mostantól felismerem, el-
fogadom, és követem életem Isteni Tervét, hiszen az kiderült szá-
momra. Elegendô idôvel, energiával, pénzzel, és bölcsességgel
rendelkezem, hogy teljesítsem az életcélomat az életben. A te-
remtô energia nyitott csatornája vagyok. Minden az Isteni Rend
része, és én elfogadom ezt a rendet. 

Használhatjuk a hét alapszínt (vörös, narancs, sárga, zöld,
kék, bíbor, fehér) az arany, és az ezüstszínt is. A fehér jót tesz az
agynak, az arany erôsíti a magasabb öntudatot, Istennel való kap-
csolatot, és a belsô szellemi erôt. Füstölôje, illóolaja: levendula,
tömjén, rózsafa.

Bízom benne, hogy ezek az információk segítséget nyújtanak
azoknak, akik változtatni szeretnének rossz szokásaikon, javíta-
nának kapcsolataikon, és egészségi állapotukon. Kitartást, erôt,
és sok sikert kívánok mindenkinek. Ha kérdések merülnek fel,
vagy elakadtak a munkában, szívesen válaszolok. 

Tel.: 06303976827
E-mail: noci76@freemeil.hu

Jónás Noémi
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Szolgáltatások:

Fénymásolás és nyomtatás:
A/4-es lap: 20 Ft/ oldal; dupla oldal 30 Ft/lap
A/3-as lap: 30 Ft/ oldal; dupla oldal 45 Ft/lap

E-Magyarország Pont hozzáférés a nyitva tartási idôben. 
Minden megkezdett félóra 50 Ft. Havi bérlet: 

Diákoknak 300 Ft/hó, 16 éves kortól 500 Ft/hó,
nyugdíjasoknak 200 Ft/hó, 70 év felett ingyenes.

Fax: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal. 
Fax fogadás: 60 Ft/oldal (Faxot csak 29-es körzetbe 

és budapesti számra tudunk küldeni.)

Szerkesztés, tördelés, gépelés:
Megkezdett oldalanként: 300 Ft.

Állandó szolgáltatás
Hétfô 09.30 – 10.30 óráig.

Falugazdász fogadóóra (januártól)
Tartja: Nagyszegi Imréné
Mobil: 06 30 461 7863

Hétfô 14.00 – 16.00 óráig.
Ügyvédi fogadóóra

Tartja: Dr. Viola Enikô
Mobil: 06 20 941 68 28

Hétfô 15.00 – 18.00 óráig.
Víz és csatornadíj ügyfélszolgálat

Tartja: Kurucz Edit 

Minden hónap elsô csütörtök 08.00 – 10.00 óráig.
Fogyasztóvédelmi fogadóóra (februártól)

Panaszbejelentés, elérhetôség: 
Mobil: 06 20 527 7701

E-Mail: ofe-gyal@gmx.net 

Minden hónap második csütörtök 09.00 – 11.00 óráig.
A.S.A Magyarország fogadóóra

Minden hónap harmadik hétfô 16.00 – 18.00 óráig.
Körzeti Megbízott fogadóóra

Tartja: Bodzán Lajos r. zls.
Mobil: 06 20 55 00 949

Szakkörök, tanfolyamok

Hétfônként 16.30-17.30-ig 
HAGYOMÁNYÔRZÔ ÍJÁSZAT az iskola tornatermében,

Papp Norbert vezetésével 
Info: 06 70 2890849

Kedd 09.00 – 10.00 óráig.
Horgolás, kötés és hímzés.

Vezeti: Kiss Istvánné
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Részvétel ingyenes!

Kedd 15.00 – 16.00 óráig.
Akrobatikus Rock and Roll

Vezeti: Pál Ágnes
Jelentkezni lehet: 06-30-407-58-42

Szerda 10.00 – 10.30 óráig.
Pöttöm torna

Vezeti: Ecsôdi Beatrix
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

400 Ft/ alkalom!

Szerda 18.00 – 20.00 óráig.
Ezotéria klub

Vezeti: Molnár Ágnes
Részvétel ingyenes!

Péntek 18.00 – 19.00 óráig.
Hastánc

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Hétfô és péntek 17.00 – 18.00 óráig.
Hiphop tánc

Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.

Két hetente keddenként 16.30-17.30 óráig.
Bábszakkör

Vezeti: Janocsekné Scheidl Ágota

Minden hónap harmadik péntekén 16.00 – 18.00 óráig.
Gyöngykuckó – MADE IN HUNGARY KLUB

Elôadás és gyöngyfûzés: Fehér Anna 

A „Dióhéjban a reneszánsz” címû kiállításhoz 
kapcsolódó kvíz legeredményesebb megoldói:

Sas Fanni, Galló Patrícia, Vajvoda Eszter, 
Mészáros Erika, Hamar Dávid, Nagy Richárd, 

Galgóczi Erika, Bárdi Borbála, Kemenczei János 
Gratulálunk! Az oklevelet és a tárgyjutalmat 

a „Téli tárlat” megnyitóján vehetik át a legügyesebb
tanulók. 

2009-ben is lesz irodalmi teadélután

a könyvtárban! 
Január 27-én 17 órakor Kónya Judit:

SZABÓ MAGDA Ez mind én 
voltam… címû mûvén keresztül 
tovább ismerkedünk névadónk 
életmûvével és megbeszéljük 

a 2009-es év tematikáját.

Nyitva tartási idô: Hétfô: 08 – 18; Kedd: 08 – 18; Szerda: 08 – 16; Csütörtök: 08 – 18; Péntek: 08 – 18; Szombat: 08 – 12
Felsôpakony hivatalos honlapja: http://www.felsopakony.hu 

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház honlapja: http://konyvtar.felsopakony.hu
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Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A fennmaradt kézirat szerint 1823. január 22. napján fe-
jezte be a Himnusz megírását Kölcsey Ferenc. Méltóbb na-
pot aligha választhattunk volna a Magyar Kultúra megün-
neplésére, mint nemzeti fohászunk születésnapját. 1989 óta
– 20 éve – ezen a napon, vagy e nap közelében kicsit több
figyelmet fordítunk kultúránk különbözô területeire. Ebbôl
az alkalomból a Magyar Gyöngy Egyesület a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házban megrendezi a „GYÖN-
GYÖK RENESZÁNSZA” vándorkiállítást. A kiállítás nem-
csak feleleveníti a reneszánsz stílusú ékszereket, hanem ér-

zékelteti címével azt a
tényt, hogy a gyöngyfû-
zés valóban a reneszán-
szát éli.

A tömegtermelésben
is szebbnél szebb dara-
bokat találhatunk, de ne-
künk törekednünk kell
arra, hogy egy kicsit
legalább „magyarosít-
suk”, amennyire mai íz-
lésünk és ruházatunk
engedi. Emellett nagy
hangsúlyt kap a hagyo-
mányok megismerése,
akkor is, ha már azokat
csak fesztiválokon,
táncegyüttesekben lát-
juk viszont!

Hosszabb távra tervezünk, és nagyon fontosnak tartjuk a
tizenévesek körét megszólítani, mivel ôk már kinôttek a ját-
szóházas korszakból, és nagyon kevés a lehetôségük a ha-
gyományok megismerésére.

A „GYÖNGYÖK RENESZÁNSZA” címû vándorkiállí-
tás megnyitója 2009. január 16-án (péntek) 17 órakor lesz,
melyre tisztelettel és szeretettel várunk minden érdeklôdôt!

A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház ünnepi nyitva tartása:

december 22 – 23 : 8:00-18-00
december 24 – 28 : ZÁRVA
december 29 – 30 : 08:00-14:00
december 31 és január 01 : ZÁRVA

Hetilapok, folyóiratok kölcsönzése
a könyvtárban

Tudta-e Kedves olvasó, hogy könyvtárunkból nem csak
könyveket lehet kölcsönözni, hanem folyóiratokat, magazino-
kat is. A kölcsönzés feltétele a könyvtári tagság. Nincs beirat-
kozási díj, csak ki kell tölteni a belépési nyilatkozatot, meg
kell ismerni a könyvtár használati szabályzatát, és vállalni kell
annak betartását. 

Könyvet csak 3 hétre, folyóiratot 2 hétre lehet kölcsönözni,
a legfrissebb számkivételével. (Az az olvasóteremben, hely-
ben olvasható.)

Januártól a következô folyóiratok közül válogathatnak az
érdeklôdôk: Nôk Lapja; Kiskegyed; Kismama; Kertbarát; la-
káskultúra; Amelie (Fürge Ujjak); Praktika; Természet-Búvár.
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„Elégtételt éreztem a Mártírok Emlékparkja avatásán”

Nyugdíjas életünk novemberben

Révész Gyöngyi, a Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület elnöke, a park ava-
tóünnepségén szerényen háttérbe húzó-
dott, pedig családjával egyike azoknak,
akik a legtöbbet tettek azért, hogy az
emlékmû elkészülhessen. Vele beszél-
gettünk a küzdelmes évekrôl.

- Édesapád elvesztése és Holényi Lász-
ló elköltözése után Rád maradt az egye-
sület vezetése és az emlékpark befejezése.
Nehéz feladat volt?

- Azonnal cselekednem kellett, hiszen
például a hatméteres szálfák már ta-
valy megérkeztek Erdélybôl és igaz meg-
felelôen tároltuk de tudtam még egy telet
nem szabad így hagyni. Apu elment és
nem volt kifaragva csak a címer. Ötletek
jelentkezôk voltak, de én nem akartam
kóklerekre bízni a munkát. Ekkor a Jó Is-
ten segítségünkre sietett és ráakadtam egy
olyan társaságra, amely szinte kizárólag
templomoknak dolgozott, elsôsorban fafa-
ragásokat készítettek. Megismerték a ter-
veket és még úgy is elvállalták a munkát,
hogy abban sem lehettek biztosak, hogy
egyhamar ki tudjuk fizetni ôket. Még így
is félve vágtam bele, de a félelmem elpá-
rolgott, amikor megláttam az elsô félkész
oszlopot lecsiszolva faragásokkal díszít-
ve. Segítségükre volt, hogy az apu által
tervezett mintákat egy fába faragva meg-
találtuk. Szerencsénk volt, hogy találtunk
egy korrekt vasöntödét, amely elkészítette
a harangláb hüvelyét, ami a stabilitását és
a tartosságát biztosítja. Ezt követôen már
megnyugtatóan haladt a munka és idén
ôsszel el is készült a park annyira, hogy
megszervezhettük az avatóünnepséget.

- Készítettél már számvetést?
- Nem igazán, de ha utánaszámolok,

mintegy 2 millió forint és 1800-2000
munkaóránk benne van a parkban. De aki
látja, mindenki mondja most már, hogy
megérte. 

- Ennyi pénzt könnyû volt összeszed-
ni?

- Valahogy mindig sikerült. Pályáza-
tokból, adományokból összehoztuk.

- Kik voltak az adományozók?
- Nem szeretnék kiemelni senkit, sokan

voltak hála Istennek. Akik a legtöbbet ad-
ták, a maguk örömére és a falu gyarapodá-
sáért tették, s kérték is, hogy ne hozzuk

nyilvánosságra. No nem azért mert szé-
gyenlik, hanem mert örömmel adták, nem
pedig dicsekvésbôl. Ráadásul sokan adtak
lehetôségeik szerint, amennyit tudtak. Az
összeg nem kis része 10-20 ezer forintos
adományokból jött össze, s ez is mutatja,
hogy mennyien mellénk álltak.

- Készen van teljesen a Mártírok Em-
lékparkja?

- Annyira igen, hogy átadhattuk a fa-
lunknak. Természetesen nem akarunk
megállni, tovább építjük-szépítjük. Jövô
tavasszal fugázunk és egy szép idézethez
megvannak a betûk, az is kikerül majd, ha
múlik a fagy. Persze szeretnénk még nagy
virágládákat és szép kandelábereket. Szó-
val terveink még vannak bôséggel...

- Az átadó ünnepség megszervezése
sem lehetett gyerekjáték.

- Valóban nem, hiszen akinek ez a
szakmája, az épp a falunap megszervezé-
sével volt elfoglalva, így az átadóünnep-
ség kitalálása és megszervezésének irá-
nyítása is rám hárult. Tulajdonképpen en-
nek azért örültem is, hiszen régóta ez a
park töltötte ki életem nem kis részét, így
az ünnepségbe is beleadhattam a szíve-
met-lelkemet. Az Egyesületünk tagjaival
együttmûködve, az ismeretségi körünkben
körülnézve állítottuk össze a mûsort.
Igyekeztünk olyan idôpontot találni, hogy
az ünnepségen részt tudjanak venni azok a
közéleti személyiségek is, akik támogat-
tak minket. Örültünk annak, hogy Pánczél
Károly országgyûlési képviselônk itt volt
és szép, történelmi ívû beszédet is mon-
dott. A park értékét jelzi, hogy a média is
fölfigyelt az eseményre, hiszen tudósított
róla többi között az MTI, az MTV, a me-
gyei televízió és a Dabas Rádió is.

- Még arra is gondoltatok, hogy az ün-
nepséget vendégfogadás zárja...

- Szerény fogadást terveztem, saját
zsebbôl, de ismét csak akadt egy támoga-
tó, aki kifejezetten a színvonalas fogadás-
ra adott támogatás. Így nem csak vendé-
gül láthattuk a résztvevôket és támogató-
inkat, hanem még meglepetéscsomagot is
adtunk a gyermekeknek és a föllépôknek.
Ezúttal köszönöm a sok finom sütemé-
nyeket, amit a nôi háttér csapat sütött, és a
finom gulyáslevest, amelyet egy kedves
támogatónk fôzött.

- Mit je-
lent Neked
az Emlék-
park.

- Szép
e m l é k e k
végtelen so-
rát. Amikor a
munka kez-
dete elôtt
elôször vet-
tem alapo-
s a b b a n
s z e m ü g y r e
ezt a dzsum-
bujos területet, alig hittem, hogy ebbôl le-
het valami. És persze sokat bántottak is
minket, de ilyenkor egymásban tartottuk a
lelket, s ahogy láttam, ahogy kezdett épül-
ni, szépülni a park, másoknak is egyre
több örömük van benne. Akkor az már az
elszánt dac, belsô hit, az azért is megmu-
tatjuk érzésével vértezett föl minket. Most
hogy elkészült, elégtételt éreztem a Mártí-
rok Emlékparkja avatásán. Biztos vagyok
benne, hogy Apunak is tetszik és büszke
rá odafent.

- Édesapádat szóba hoztad: Mit éreztél
akkor, amikor az avató ünnepségen
Kempf Károly Ignác alpolgármester be-
jelentette, hogy Révész Ferenc Emlékdí-
jat akar alapítani?

- Elszorult a torkom és megkönnyez-
tem. Neki is egy elégtétel, hisz ôt is sokan
bántották, pedig tiszta, szép akarata volt.
De ezt csak azok érthetik, akik olyanok,
mint ô, olyanok, hogy képes egy tiszta
eszméért lelkesedni, nem pénzért, hanem
a közösségért, a közös boldogulásunkért,
a közös élmények megteremtésért dolgoz-
ni. Ô ilyen volt, s ezért tartom jó ötletnek
az emlékdíj alapítását. Természetesen a
Családunk hozzájárult ehhez, és bízom
benne, hogy évrôl-évre lesznek olyanak,
akik méltóak lesznek a díjra!

Végezetül pedig a legfontosabb: ezúton
is köszönetet mondok a Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület tagjainak, hogy erköl-
csileg, lelkileg, munkájukkal és anyagiak-
kal mindvégig támogatták ezt a munkát.
Ez a siker közös sikerünk. Köszönöm ne-
kik!

(K. v. K.)

A Ravatalozó átadó ün-
nepségen November 1-jén
többen ott voltunk a te-
metôben, ahol a település egy
újabb csodálatos épülettel
gyarapodott.

November elején termékbemutatón
vettünk részt, késôbb köszöntöttük névna-
posainkat, most az Erzsébeteken és a Ka-
talinokon volt a sor.

A kultúráról sem feledkeztünk meg az
eltelt egy hónapban, 20-án az Operett
Színházban a „MOZART!” címû, 21-én,
Ócsán a „DOKTOR ÚR” címû darabot
néztük meg,- Koltai Róbert rendezésében
és fôszereplésével -, míg 23-án a Papp

László Sportarénában a MOJSZEJEV
BALETT elôadását. 

Az elmúlt hónap a választás jegyében
zajlott, elérkezett az idô, mikor mindenki
színt vallott az egyesületben és szavazott
az elnökségre, vezetésre. A neves napra
27-én került sor. A szavazó bizottságot a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
alkalmazottai adták, akik a szavazó lapo-
kat elkészítették, begyûjtötték és össze-
számlálták. A fô támogatónk jóvoltából a
szavazást követôen vendégül láttak min-
ket a „Zöld Lagúna” vendéglôben. A sza-
vazatok a következôképpen alakultak (zá-
rójelben a szavazatszám): Elnök – Lôren-

tei Erzsébet (56); Gazdasági felelôsök –
Tepsis Józsefné (59) és Gergely Mihály
(58); Vezetôségi tagok – Kovácsné Né-
meth Ilona (59), Mózsik Andrásné (54),
Nagy Sándorné (50), Jankó Imre (46), Ujj
Sándorné (46), Böôr Endréné (37). Két
vezetôségi tagunk ugyan nem kapott ele-
gendô szavazatot, de munkájukra tovább-
ra is számítunk: Krizsa Ferencné (35) és
Gôsiné Heim Mária (33). Köszönjük a ta-
gok bizalmát, és folytatjuk a megkezdett
munkát. ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSO-
NYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG ÚJ-
ÉVET KÍVÁNOK MINDENKINEK!  

Lôrentei Erzsébet
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Premier a Nemzeti Kamara
Színházban

Szép Ernô és Molnár Ferenc színmûveinek 
feltámadása november 7-én, Gyálon

Mindenféle ûrbéli csavargások, holdra-szállások, technikai
és technológiai csodák földön-vízen-levegôben, a szilícium
térhódítása az informatikában s ki tudja még hol, a világ pör-
gése, mely alig nyomon követhetô az idôsebb generációk
számára elsimultak, megjuhászodtak s pár órára elfelejtôdtek
a két nagyszerû, múlt századbéli író színmûveinek játékában.

Játékok felnôtteknek: a Május Szép Ernôtôl, s Az ibolya
Molnár Ferenctôl.

Játék szavakkal, érzelmekkel, emberi gyarlóságokkal, élet-
tel-halállal, játék a játékkal – egy-egy felvonásban. Gondûzô
itt, mosolyogtató ott, hol felhôtlen derû, hol meghökkentôen
szomorú.

Miként az élet. Vagy annak karikatúrája.
Szép Ernô darabjában a mindenáron halni kívánó érett fér-

fiú, dacára minden keserves próbálkozásának: az élet hálójá-
ba keveredik bele. Egy lehengerlôen üde, komolytalanul áll-
hatatos szerelem bûvkörébe kerül és nincs számára kiút, csak
az élet! Mert Mettler Emese kicsi, kimenôs cselédlányának
nem lehet ellenállni! Csípôs és nyelves, ostobácska és bölcs,
idegesítô és imádnivaló, és minden ízében nô! Butácska szó-
kincse (az utca nyelve összezagyválva a kispolgári „úrinôi”
fennhéjázó és lekezelô stílusával) meggyôzô és hatásos, mert
ô mondja. Mert szívbôl szól, mert minden rezdülését az élet
szeretete hatja át. Mert tele van emberséggel. Pelsôczy Lász-
ló mit sem tud kezdeni vele szemben „öngyilkossági rohama-
ival” - tehetetlen ezzel az erôvel szemben, annyira ôsi, annyi-
ra évai. (Voltak pillanatok, amikor a tündéri Domján Edit bá-
ját idézte meg – nagyon jó érzés volt!)

A Városligeti dzsungel megjelenítése olyan világot hoz
felszínre, amelyhez kezdünk megint nagyon is közelíteni, ho-
lott hittük: messzire kerültünk tôle!

Molnár Ferenc vígjátéka egyszerûbb színpad: kibôl lesz-
nek elsôk a világot jelentô deszkákon?!

Sörös Sándor, félénk-csömörlött színigazgatója sokat meg-
élt – elege van az egész „elegenvanazegészvircsaftból” figu-
rája homlok egyenest áll a kezdô zeneszerzô (Lôrincz Leven-
te) sokat remélô, de annál gyávább személyétôl. Szerepcseré-
jük egyiküknek sem hoz sok sikert. Eleve vesztesek a szere-
pért küzdô „kisasszonyok” vitalitásával szemben. Seszták
Szidónia attraktív megjelenése lehengerlô, Veres Veronika,
Kecskeméti Zsuzsanna és Herman Gréta „életveszélyes”
támadásai a férfihiúsággal szemben egyenesen tanítandók.
Ti, mai lányok, fogalmatok sincs, hogyan kell a férfit behá-
lózni, tôrbe csalni, csapdába ejteni! De arról se, hogy kell fel-
adni, vesztesként „gyôztesen” elvonulni!

Ilonka csupán azzal nyer velük szemben, hogy annyira
hétköznapi, annyira egyszerû ember, annyira egyszerû vá-
gyakkal és igényekkel, hogy üdítô kivétel. Kiss Renáta Ilon-
kája hitelesen rossz színésznô, de bájos jelenség, s a kérdést
is nyitva hagyja: az, hogy nyert, gyôzelem-e?

Nagyszerû kikapcsolódásban volt részünk, amelyet
szívbôl kívánok mindenkinek, ha „fáradtságot nem ismerve”
ellátogat Gyálra, egy kiváló színházi estére!

Langmár András díszletei, Rományi Nóra jelmezei s Gali
László rendezése nem fognak csalódást okozni a színház sza-
kértôknek.

Durkó Éva

ADADVENT GVENT GYÁLYÁLONON

December 19. péntek 14.00-21.00 óra:

advent a Templom téren
Fellépnek: Tulipán Óvoda, Liliom Óvoda, Gyáli

Mûkedvelôk Színtársulata, Eötvös Iskola, Perdül a gyáli
szoknya néptánccsoport, Nemzeti Kamara Színház.

December 20. szombat 14.00-21.00 óra:

advent a Templom téren
Fellépnek: Tátika Óvoda, Zrínyi Iskola, Miamanó Színház,

Gyöngyharmat Együttes, Betlehemi misztériumjáték a
római katolikus egyházközség szervezésében, Ady iskola.

December 21. vasárnap 14.00-21.00 óra: 

advent a Templom téren
Fellépnek: Kovács István Dalkör, Bartók Iskola, Kodály

Zoltán Zeneiskola, Gyál Városi Népdalkör, Töreky Katalin
operaénekes, Budapesti Utcaszínház.

Gyertyagyújtás: Gyimesi István polgármester, Pánczél
Károly alpolgármester és Pápai Mihály alpolgármester.

December 19-20-21-én 14.00-21.00 óra között igényes 
termékek kirakodóvására, büfé forró teával, forralt borral,

sültgesztenyével, sültkolbásszal, betlehemi élôkép, 
állatsimogatás és más érdekességek.

A NEMZETI KAMARA SZÍNHÁZ ELÔADÁSAI:

(Bérletes elôadás – Bemutató) Gorkij: Kispolgárok
2009.01.16. 19.00 óra 

Gorkij: Kispolgárok 2009.01.17. 19.00 óra

BÉRLET!!! Polgár András: A pesti beteg
- 2009.02.06. 19.00 

BEMUTATÓ, BÉRLET!!! Kocsonya Mihály házassága
(zenés népi komédia) – 2009.02.20. 19.00 

Kocsonya Mihály házassága (zenés népi komédia) –
2009.02.21. 19:00

(Bemutató) - Andersen: A császár új ruhája (zenés me-
sejáték) 2009.03.06. 11:00 óra

Az elôadásokra bérletek és jegyek kaphatók kedvezmé-
nyesen a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. 

A jegyek ára: 1.500 Ft. 
Csoportos jegyvásárlás esetén: 1.200 Ft.

Önt is szeretettel várjuk!
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Elsôdleges az újra használat

Szelektív gyûjtés során mit és hová tegyek?

A hulladékgyûjtés rendje az ünnepek idején
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a karácsonyi és szilveszteri ünnepek a felsôpakonyi hulladékgyûjtés 
rendjét nem érintik, a munkát a hétköznapi munkarend szerint végezzük decemberben is.

Tapasztalatok azt mutatják, hogy so-
kan azért nem vesznek részt a szelektív
hulladékgyûjtésben, mert nem tudják,
hogy mit és hogyan kell és lehet külön
gyûjteni, illetve ennek milyen haszna
van személyes életében.

A szelektív hulladékgyûjtés az újrafel-
dolgozás, a recycling elsô lépése. Ennek
során a lakosság aktív közremûködésével,
anyag szerint szétválogatva gyûjtik a hulla-
dékokat. A hulladéknak, mint másodnyers-
anyagnak a gazdaság vérkeringésébe való
visszajuttatásából komoly környezeti
elônyök származnak: jelentôsen csökken a
gyártás energiaigénye, környezeti terhelé-
se. Mivel hazánkban az elkövetkezô évek-
ben a szelektív hulladékgyûjtést egyre több
helyen vezetik majd be, melynek legelter-
jedtebb formája a gyûjtôsziget. Az alábbi-
akban ismerkedjünk meg a leggyakrabban
gyûjthetô hulladékfajtákkal.

Hulladéknak azokat a dolgokat, tárgya-
kat (anyagegyüttes, termék, maradvány,
tárgy, szennyezôanyag stb.) nevezzük,
amelyek az ember mindennapi élete, mun-
kája és gazdasági tevékenysége során ke-
letkeznek és a keletkezésük helyén (gyá-
rak, üzemek, háztartás stb.) haszontalanná
váltak, tôlük birtokosuk megválik, megvál-
ni szándékozik vagy megválni köteles, és
kezelésükrôl külön kell gondoskodni. Ez a
gondoskodás a hulladékok újrahasználatát,
hasznosítását és ártalmatlanítását jelenti.

Az egyes hulladékösszetevôk külön-kü-
lön, anyagfajták szerinti begyûjtését sze-
lektív hulladékgyûjtésnek nevezzük. Célja
a hasznosítható összetevôk feldolgozóipar-
ba történô visszaforgatása; a veszélyes
összetevôk elkülönített kezelésével a kör-
nyezetterhelés csökkentése; az ártalmatla-
nítási kapacitások megtakarítása.

PAPÍR
Ez a konténer újságok, folyóiratok, fü-

zetek, könyvek, hullámpapír, csomagoló-

papír, kartondoboz gyûjtésére való. Tejes
és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat
minden esetben mossuk ki és tapossuk la-
posra! Majd a papír vagy a mûanyag kon-
ténerbe helyezzük el, attól függôen, hogy
hogyan jelzik.

Kérjük higiéniás okokból ne dobjuk
bele az élelmiszer- maradványokat és
egyéb szennyezôdéseket tartalmazó (pl.
olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt
papír zsebkendôt, szalvétákat stb. A feldol-
gozás legfontosabb feltétele, hogy a papír
ne legyen szennyezett, zsíros! Fordítsunk
figyelmet arra is, hogy nem kerülhet a
papírgyûjtô konténerbe pl. mûanyag,
vagyis: 

· füzetborító, mûanyag mappa, nejlon
fólia (vigyázzunk, a hentesáru csomagolá-
sához sokhelyütt használnak papír-mû-
anyag összetételû fóliát); 

· mûanyag kötözôzsinór; 
· ragasztószalag (pl. dobozok lezárásá-

hoz használt). Éppen ezért az összegyûjtött
újságpapírt ne mûanyagzacskóban tárol-
juk, és ne mûanyagzsineggel kötözzük
össze. A legjobb, ha összekötözés nélkül
egy papírzacskóba rakjuk. 

ÜVEG
Fehér üveg
A tiszta, kiöblített italos és egyéb, a ház-

tartásban már feleslegessé vált színezetlen
üvegeket - konzerves, parfümös stb. - dob-
hatjuk ide

Ne dobjunk bele színes üveget (pl.
zöld, barna üveget), tükröt, ablaküveget,
villanykörtét, szemüveget, nagyítót, drót-
szövetes üveget, kerámiát, porcelánt, neon-
csövet!

Színes üveg
Dobhatunk bele színes (zöld, barna, sár-

ga) italos, parfümös, konzerves üveget.
Ne dobjunk bele színezetlen, azaz fe-

hér üveget, drótszövetes üveget, katedrálü-
veget, kerámiát, porcelánt.

Az üvegekrôl távolítsuk el a fém ku-
pakokat!

MÛANYAG
Üdítôs, ásványvizes PET-palackokat,

kiöblített háztartási flakonokat és azok le-
csavart kupakjait (samponos, habfürdôs
stb.) háztartásban elôforduló tiszta fóliát
(szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.)
dobhatunk bele. Tejes és gyümölcsitalos
(kombinált) dobozokat minden esetben
mossuk ki és tapossuk laposra! Majd a
papír vagy a mûanyag konténerbe helyez-
zük el, attól függôen, hogy hogyan jelzik.

Ne dobjunk bele zsíros, olajos, háztar-
tási vegyi anyaggal szennyezett (nem ki-
mosott) flakont. Tejes, joghurtos poharat,
margarinos dobozt, élelmiszer-maradványt
tartalmazó mûanyagot, hungarocellt, CD-
lemezt, magnó- és videokazettát, egyéb
mûanyagnak ítélt hulladékot (pl. nejlonha-
risnya), mert hasznosításuk jelenleg nem
megoldott

Véletlenül sem kerülhet a mûanyag
közé:

· üvegpalack (sajnos sokan összekeverik
a kétféle palackot); 

· papírcímke; 
· ételmaradék.

FÉMEK
A fémek talán a legkevésbé érzékenyek

a különféle szennyezôdésekre. Nagyon
fontos volna ezek szelektív gyûjtésének el-
terjedése, mert a gazdaságba történô
visszaáramoltatásuk igen jelentôs energia-
megtakarítást eredményez. Ez az edény a
fém csomagolódobozok (üdítôs, sörös,
konzerves stb.) és a háztartási kis fémhul-
ladékok (pl. evôeszközök stb.) gyûjtésére
szolgál. A konzerves, kutya- illetve macs-
ka-eledeles dobozokat csak kimosva sza-
bad beledobni!

Fontos, hogy szelektíven gyûjtsük a hul-
ladékot, de tudni kell, hogy környezettuda-
tos háztartást vezetve még ebbôl az újrafel-
használható másodnyersanyagból is keve-
sebb képzôdik.

Kiss Annamária

A korszerû hulladékgazdálkodás alapelveit egy piramis formá-
jában szokták a szakemberek ábrázolni. A piramis csúcsán van a
legkívánatosabb dolog, amit a hulladékunkkal tehetünk, ami nem
más, mint a hulladékképzôdés megelôzése. A második azonban
az újra használat.

Bár mostanában az újrahasznosítás szót gyakrabban lehet hal-
lani, én is már többször érintettem, mégis az újra használatot kel-
lene elônyben részesítenünk. Mi is a különbség? 

Az újrahasznosítás a hulladékká vált holmik anyagának fel-
használását jelenti, hogy új termékeket gyártsanak belôlük. Ezért
gyûjtjük ezeket a hulladékokat külön, és visszük a szelektív hul-
ladékgyûjtô szigetekre. 

Az újra használat a tárgyaknak újbóli használatát jelenti, akár
eredeti funkciójuktól eltérôen is. Például ilyen az, ha a befôttes
üvegbe újra gyümölcsöt tartósítunk, vagy színes vázát készítünk

belôle a karácsonyi fenyôágnak, vagy
ha a gyerek kinôtt télikabátját odaadjuk
a szomszéd kisfiúnak.

Nem újdonság ez. Kisgyermekes
szülôk nagyon jól tudják, mit jelent ez.
Bizony sokszor a legjobbkor érkeznek
ezek az öröklött holmik. Próbáljuk ki
ugyanezt játékokkal, felnôtt ruhákkal,
más használati tárgyakkal. Higgyék el,
sokan szívesen használnák még meg-
unt társasjátékainkat, hároméves télikabátunkat, a szükségtelen-
né vált autós gyermekülést. Csak meg kell találnunk azokat, akik
ebben partnereink lesznek.

Kellemes ünnepeket és sikeres újesztendôt kívánok Önöknek
az .A.S.A. Magyarország Kft. minden munkatársa nevében!
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„Aki felhagy a reklámozással, 
hogy ezzel pénzt spóroljon meg;

ugyanígy megállíthatja az óráját,
hogy ezzel idôt takarítson meg!”

(Henry Ford) 
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Bravúros ôszi zárás Biatorbágyon

Második helyen telel ifjúsági csapatunk

R-PC PLANET Pest megyei I. osztály

Felsôpakony-Ergofer-Örkény 2-2 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Dina, Egervári, Tóth T., Bár-
dos – Sztancs (Ettenberger), Rajz, Tóth Z., Oláh (Komódi) – Ga-
rics, Tasnádi. Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: Garics, Komódi.
Viadukt-Biatorbágy-Felsôpakony-Ergofer 0-2 (0-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T., Bár-
dos – Sztancs, Dina (Oláh), Rajz, Tóth Z. – Garics (Ettenberger),
Tasnádi. Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: Rajz, Tasnádi.

A bajnokság ôszi végeredménye
1. Tárnok 15 10 5 0 31 - 6 35
2. Üllô 15 10 2 3 26 - 12 32
3. Dunakeszi 15 9 4 2 37 - 11 31
4. Felsôpakony 15 8 6 1 25 - 11 30
5. Erdôkertes 15 8 3 4 23 - 26 27
6. Pilis 15 7 4 4 25 - 15 25
7. Viadukt 15 7 3 5 31 - 29 24
8. Bag 15 5 5 5 24 - 21 20
9. Diósd 15 5 3 7 20 - 26 18
10. Gödöllô 15 5 3 7 15 - 21 18
11. Örkény 15 4 4 7 24 - 26 16
12. Délegyháza 15 4 4 7 16 - 25 16
13. Hévízgyörk 15 4 3 8 16 - 26 15
14. Tápiószecsô 15 2 5 8 21 - 33 11
15. Budakalász 15 1 5 9 10 - 31 8
16. Ôrbottyán 15 1 1 13 14 - 39 4

R-PC PLANET Pest megyei I. osztály, U19
Felsôpakony-Ertgofer-Örkény 4-0 (1-0)

G: Kerekes (2), Gombik, Tóth R.
Viadukt-Biatorbágy-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (0-0)

G: Kerekes

A bajnokság ôszi végeredménye
1. Hévízgyörk 15 12 0 3 53 - 19
2. Felsôpakony 15 11 1 3 48 - 22
3. Gödöllô 15 10 1 4 60 - 44
4. Pilis 14 9 2 3 45 - 17
5. Örkény 15 9 2 4 45 - 26
6. Viadukt 15 7 6 2 38 - 25
7. Délegyháza 14 7 1 6 37 - 37
8. Budakalász 15 6 4 5 37 - 36
9. Tápiószecsô 15 6 2 7 30 - 38
10. Dunakeszi 15 5 3 7 23 - 32
11. Üllô 15 5 1 9 30 - 41
12. Tárnok 15 4 1 10 23 - 28
13. Bag 14 3 3 8 24 - 30
14. Erdôkertes 15 2 5 8 33 - 54
15. Diósd 15 3 1 11 21 - 44
16. Ôrbottyán 14 1 3 10 21 - 51

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Ócsa-Felsôpakony II 4-3 (3-1)

G: Berencsi (2), Török
Felsôpakony II-Tatárszentgyörgy 3-1 (2-1)

G: Tóth R., Wendler, Sipôcz
Dabas II-Felsôpakony II 8-1 (3-1)

G: Sipôcz
A bajnokság ôszi végeredménye

1. Dabas-Gyón 14 13 0 1 61 15 39
2. Táborfalva KSE 14 12 1 1 79 24 37
3. FC Dabas SE II. 14 9 0 5 60 22 27
4. Ócsa VSE 14 8 1 5 34 26 25
5. Felsôpakony KSE II. 14 8 0 6 34 39 24
6. Örkény SE II. 14 3 4 7 26 34 13

7. Hernád II. 14 3 2 9 22 53 11
8. Kunpeszér SE 14 2 3 9 24 63 9
9. Inárcs VSE 14 2 2 10 21 58 8
10. Tatárszentgyörgy SE 14 1 5 8 16 43 8

Pest megyei III. osztály, U16, Monori csoport
Felsôpakony-Gyáli BKSE 1-3

Felsôpakony-Vasad 3-2

A bajnokság ôszi végeredménye
1. Pilisi LK-Legea 10 10 0 0 49 8 30
2. Gyömrô SE 10 9 0 1 88 9 27
3. Gyáli BKSE 10 6 2 2 49 19 20
4. Mende 10 6 1 3 63 24 19
5. Sülysáp KSK 10 5 0 5 37 21 15
6. Üllô SE 10 4 0 6 23 25 12
7. Örkény SE 10 4 0 6 25 38 12
8. Ócsa VSE 10 4 0 6 28 57 12
9. Felsôpakony 10 3 0 7 28 38 9
10. Vasadi RSC 10 2 1 7 27 46 7
11. Péteri KSK 10 0 0 10 6 138 0

Pest megyei III. osztály, U13, Ócsa, Északi csoport
Ócsa-Felsôpakony 4-1

Felsôpakony-Szigetszentmiklós 2-5

A bajnokság ôszi végeredménye
1. Bugyi SE 8 7 1 0 33 6 22
2. Pereg SE 9 5 2 2 16 14 17
3. Gyáli BKSE 8 4 3 1 22 6 15
4. Szigetszentmiklósi TK II. 9 2 5 2 16 16 11
5. Ócsa VSE 8 2 1 5 14 33 7
6. Felsôpakony 9 2 0 7 23 28 6
7. Lurkó FC-Gyál 9 2 0 7 16 37 6
8. Dunavarsányi TE 0 0 0 0 0 0 0

Pest megyei III. osztály, U9, Ócsai csoport
Felsôpakony-Gyáli BKSE 0-0 

A bajnokság ôszi végeredménye
1. GYÁLI BKSE 3 3 0 0 15 1 9
2. ALSÓNÉMEDI SE 3 3 0 0 8 3 9
3. FC DABAS 3 2 1 0 10 1 7
3. FC DABAS 3 2 1 0 10 1 7
4. ÖRKÉNY SE 4 2 0 2 6 8 6
5. VASADI RSC 4 1 1 2 5 11 4
6. BUGYI SE 4 0 2 2 5 8 2
7. FC DABASII 0 0 0 0 0 0 0
8. GYÁLI LURKÓ SE 3 0 0 3 1 9 0
9. FELSÔPAKONY SK 2 0 0 2 0 9 0

Pest megyei III. osztály, U7, Ócsai csoport
Felsôpakony-Dabas 0-7, Bugyi-Felsôpakony 5-0

A bajnokság ôszi végeredménye
1. BUGYI SE 4 4 0 0 20 1 12
2. GYÁLI BKSE 5 3 1 1 9 6 10
3. ÖRKÉNY SE 4 2 1 1 12 9 7
4. FC DABAS 3 2 0 1 28 1 6
5. MONORIERDô SE 3 2 0 1 13 6 6
6. VASADI RSC 5 2 0 3 16 21 6
7. GYÁLI LURKÓ SE 3 1 2 0 10 3 5
8. FELSÔPAKONY SK 3 1 1 1 7 7 4
9. ALSÓNÉMEDI SE 5 0 1 4 5 34 1
10. BÉNYE 5 0 0 5 1 33 0

Nagy János



SZILVESZTERI INYENCSÉGEK

Gyümölcsbólé

6-8 személyre
gyümölcskompót, 1 l vörösbor, cukor, fahéj, szeg-
fûszeg, 1 citrom, narancs, Triple Sec, 1 üveg
pezsgô
A gyümölcskom-
póthoz hozzáönt-
jük a vörösbort. cu-
korral, fahéjjal,
szegfûszeggel, cit-
rommal, na-
ranccsal ízesítjük
(aminek bevagdos-
suk a héját), és fel-
forraljuk. Le-
vesszük a tûzrôl, bólés tálba öntjük, egy kis Triple
Sec-et öntünk hozzá, majd a pezsgôvel felenged-
jük.

Sajtos-szalonnás virsli

4 pár virsli, 4 dkg kemény sajt, 4 vékony szelet ba-
con szalonna, 

A sajtot 8 hosszúkás
csíkra vágjuk. A
virsliket a vastagsá-
guk felénél mélyeb-
ben bevágjuk teljes
hosszban. Mind-
egyik résbe egy sajt-
csíkot teszünk, az
így kapott virsliket
beletekerjük a sza-

lonnacsíkokba, a végüket fogpiszkálóval tûzzük
össze. Sütôrácsra tesszük és forró sütôben pirosra
sütjük.

Sólet tojással

40 dkg tarka szárazbab, 1/2 kg zsíros marhahús, 1
nagy libacomb, 25 dkg füstölt libahús, 3 púpozott
kanál liszt, 20 dkg gersli, 6 tojás, 2 nagy vörös-
hagyma, 1 nagy kanál libazsír
A babot fôzés elôtt 24 órával beáztatjuk. A vörös-
hagymát levelekre bontjuk, és lassú tûzön a zsíron
lábasban üvegesre pároljuk. Ha véletlenül egy-egy
hagymalevél megbarnul, ki kell dobni, mert külön-
ben az egész sólet odaéghet. Meghintjük egy kanál
liszttel, majd belehelyezzük a húst és a füstölt húst,
és ismét egy kanál lisztet szórunk rá. 1-2 percnyi
párolás után a megszûrt babot tesszük a lábasba,
majd meghintjük a harmadik kanál liszttel. Rövid

ideig pároljuk: ke-
verni nem szabad,
csak a lábast rázhat-
juk meg. Ezután be-
lehelyezzük a gers-
lit, majd az egészet
felengedjük vízzel,
míg teljesen ellepi.

Végül héjával együtt beleültetjük a jól megmosott
nyers tojásokat. Vigyázzunk: a tojások héja ne le-
gyen repedt! Kevés sót tehetünk bele, de óvatosan,
mert a füstölt hús is sós.  Fedô alatt 3 órán át, lassú
tûzön fôzzük, majd 5 órán át, sütôben kis lángon
folytatjuk. Ha idônk engedi, elég, ha 12 órán át a
sütôben készítjük, természetesen kis lángon. (Ez a
hagyományosabb változat.) A lábasban tálaljuk, a
fedôt ott emeljük le, a vendégek szeme láttára. 

Székelykáposzta

1 kg kicsontozott csülök, 30 dkg sertés lapocka, 2
kg savanyú káposzta, 1 nagyobb hagyma, 1 zöld-
paprika, 1 paradicsom, 1 doboz pritamin, 2 dl tej-
föl, 10 dkg császárhús, 15 dkg rizs, só, ôrölt piros-
paprika, 3 babérlevél, bors, szurokfû, majoránna,
kömény, 1 marhahúsleves kocka
A csíkokra vágott császárhúst megpirítjuk, a zsírján
megfuttatjuk a felszeletelt hagymát és zöldpapri-
kát. Hozzáadjuk a felkockázott , kicsontozott csül-
köt és a lapockát a
p a r a d i c s o m m a l .
Víz hozzáadásával
25 percig pároljuk
Beletesszük a ká-
posztát a forró víz-
ben megmosott
rizst a pritamint, a
leveskockát. Fûsze-
rezzük 1 kávéska-
nál sóval, 1-1 evôkanál édes és erôs paprikával, 3
babérlevéllel, 1-1 késhegynyivel a többi fûsze-
rekbôl. Felöntjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje
az ételt. Felforraljuk. Letakarva 15 percig takaré-
kon fôzzük. Levesszük a tûzrôl, és 30 percig állni
hagyjuk. Fogyasztás elôtt a sütôben, egy vajjal ki-
kent tûzálló tálban átforrósítjuk. Tálalás: a tûzálló
tálban rakjuk az asztalra. Kis tálkában tejfölt és
friss, fehérkenyeret kínálunk hozzá.

Szilveszteri diótorta

a tésztához: 20 dkg margarin, 20 dkg dió, 20 dkg
porcukor, 
a krémhez: két púpozott evôkanál kakaópor, két
púpozott evôkanál cukor, két evôkanál tej, 10 dkg
vaj, egy evôkanál rum, a tetejére citrommáz
A tésztához valókat összegyúrjuk, és tepsiben meg-
sütjük. Ha kihûlt, óvatosan lecsúsztatjuk róla, és
három lapba vágjuk. A kakaóport a cukorral és a
tejjel jó sûrûre fôzzük, a tûzrôl levéve beletesszük a
vajat, és addig keverjük, amíg ki nem hûl. A két al-

só lapot ezzel a
krémmel megken-
jük. A tetejét cit-
rommázzal vonjuk
be.
Mindig a fogyasztás
elôtt pár nappal ké-
szítsük el.

Néhány szilveszteri recepttel szeretnénk kedveskedni, és a szerkesztôség 
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPET ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN mindenkinek!




