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Tisztelt Lakótársaim!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni azt a
nagy figyelmet, emberséget, megér-
tést és együttérzést, melyet szeretett
édesanyánk elvesztése kapcsán tanú-
sítottak felénk. Nagy bánatunkban
sok terhet levettek a vállunkról eme
fájdalmas idôszakban a temetéssel
kapcsolatos teljes körû ügyintézés so-
rán, amiért köszönettel tartozunk az
ELOHIM Kft-nek!
Felsôpakony, 2010. március 03.

Csôszi Zoltán és testvérei

Fontos közérdekû információk

2010 ÁPRILIS 01-TÔL A FELNÔTT ÉS GYERMEK

HÁZIORVOSI RENDELÉS 

A DOBÓ KATICA U. 2. SZÁM ALATT

az alábbiak szerint alakul:

Felnôtt háziorvosi rendelési idô:

Hétfô: 15.00-19.00; Kedd: 08.00-12.00; Szerda: 14.30-18.30;
Csütörtök: 08.00-12.00; Péntek: 11.00-15.00

Gyermekorvosi rendelési idô:
Hétfô: 08.00-10.00; Kedd: 15.00-18.00; Szerda: 11.00-13.00;

Csütörtök: 13.00-16.00; Péntek: 08.00-10.00

Gyógyszertári nyitva tartás VÁLTOZÁSÁNAK TERVEZETE

2010. ÁPRILIS 01-TÔL!Elôzetes megbeszélés alapján 
a patika nyitva tartását a következô módon változtatnák meg,

amennyiben az ÁNTSZ megadja rá az engedélyt:
Hétfô: 15.00-19.00; Kedd: 09.00-13.00; Szerda: 15.00-19.00;

Csütörtök: 09.00-13.00; Péntek: 11.30-15.30

A Kertváros Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati Társu-
lás Társulási Tanácsa a 2010. március 2-án megtartott rendkívüli
ülésén tárgyalta a Dabasi Rendôrkapitányság „Közbiztonsági
Háló” országos programjáról szóló tájékoztatóját, melyet most
Ön is olvashat. Nagy örömünkre szolgál, hogy Felsôpakonyt a
veszélyeztetettnek nem minôsülô települések közé sorolták. E
kedvezô besorolást köszönhetjük részben a körzeti megbízot-
tunknak és a polgárvédelmi egyesületünknek is. Mindazon által
nem lógathatjuk a lábunkat, mi, egyszerû polgárok sem. Tegyünk
meg mindent mi is annak érdekében, hogy a bûnözôknek ne le-
gyen sem oka, sem kedve Felsôpakonyra jönni. Figyeljünk to-
vábbra is egymásra, értékeinkre, és egymás értékeire is.

Matusekné Dimov Éva
polgármester

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a 2009. évben kidolgozott „Közbiztonsági
Háló” program a visszajelzések alapján javította a lakosság biz-
tonságérzetét, melynek természetes oka, hogy a közterületen el-
követett bûncselekmények száma összességében 17%-kal csök-
kent. Társadalmi elvárás, hogy a közterületeken több és látha-
tóbb rendôr teljesítsen szolgálatot, a jogsértôkkel szembeni fellé-
pés legyen határozott és következetes, továbbá biztosított legyen
a bûncselekmények elkövetésének jellemzô idôszakaiban a szük-
séges reagáló erô.

A rendôri szervek az eltelt idôszakban széleskörû elemzéseket
hajtottak végre a közterületi szolgálat hatékony megerôsítése ér-
dekében. Azonban az elért eredmények megóvása érdekében a
továbbiakban is összehangolt rendôri intézkedésekre van szük-
ség.

A fentiekre tekintettel Bencze József r. altábornagy országos
rendôrfôkapitány a „Közbiztonsági Háló” program 2010. márci-
us 01. és május 31. közötti idôben történô továbbfolytatását hatá-
rozta meg. 

A program keretében széleskörû közbiztonsági és bûnügyi fel-
mérést hajtottunk végre. A Dabasi Rendôrkapitányság mûködési
területén található 15 települést a közbiztonsági, bûnügyi adatok-
ra, tendenciákra, a lakosság szubjektív biztonságérzetére, az ott
lakók veszélyeztetettségére, a társadalmi együttélés szabályok
betartására, a szabálysértési vagy büntetôeljárás hatálya alá nem
tartozó egyéb jogsértésekre, az elmúlt idôszakban bekövetkezett

lakossági konfliktushelyzetekre, illetve egyéb
más releváns körülményekre figyelemmel
veszélyeztetett (Dabas, Ócsa, Gyál, Örkény,
Tatárszentgyörgy, Alsónémedi) és veszélyezte-
tettnek nem tekinthetô (Újlengyel, Újhartyán,
Kakucs, Inárcs, Hernád, Pusztavacs, Táborfal-
va, Felsôpakony) kategóriákba soroltuk be.

A lakosság biztonságérzetének javítása ér-
dekében a veszélyeztetett településeken leg-
alább hetente három alkalommal, a veszélyeztetettnek nem
minôsülô településeken hetente legalább egy alkalommal foko-
zott rendôri ellenôrzést tartunk. 

A fokozott rendôri jelenlét során eltérô idôpontokban, legalább
4 fô rendôr, településenként 1-5 óra idôtartamban hajt végre el-
lenôrzéseket. A szolgálat ellátás során kiemelt figyelmet fordí-
tunk a kerékpáros és a gyalogos balesetek megelôzésére, a bal-
eseti gócpontok közlekedésbiztonsági helyzetének javítására,
ezért visszatérô ellenôrzéseket szervezünk a gyalogos átkelôhe-
lyek illetve a veszélyes keresztezôdések közelében is. 

A programban egyenruhás és civilruhás rendôrök is bevonásra
kerülnek.

D a b a s, 2010. március 3.
Tisztelettel:

dr. Farkas László r. alezredes
rendôrségi fôtanácsos, kapitányságvezetô

FelhívásFelhívás
Az ELOHIM KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ KFT, mint a Felsôpakonyi 

Köztemetô üzemeltetôje, felhívja a lakosság figyelmét, hogy a lejárt sírhelyek 
újraváltásával kapcsolatban szíveskedjenek felkeresni helyi irodánkat!

Felsôpakony, Eötvös utca 21. (délelôtti órákban)
Árak:

Urnás temetés esetén: 10 év: 7560 Ft
Koporsós temetés esetén: 25 év I-es sírhely: 10100 Ft; II-es sírhely: 20.200 Ft

az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
Köszönettel:

ELOHIM Kft.
Elérhetôség: 06-30-678-9278

Újszülöttek:
Kovács Mátyás 02.05.

Béki Gábor 02.14.
Frolyó Zsombor 02.21.
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Lovassport és ôsi magyar hagyományôrzés Felsôpakonyon
A lovak már több ezer éve részei az emberi álmoknak, míto-

szoknak és törekvéseknek, végigkísérték az egész emberi tör-
ténelmet, és részesei mai életünknek is. A legtöbb embert, aki
lovassporttal kezd foglalkozni, nem is annyira a versenyzés
iránti vágy motiválja, hanem a lóhoz, mint élôlényhez való ér-
zelmi közeledés, és a lovaglás vagy a fogathajtás semmihez
sem fogható felemelô öröme. Nincs olyan szemlélô, akit a ló
és ember varázslatos, szinte láthatatlan együttmûködése ne
kápráztatna el. A ló és lovas e közös munkája bizonyítéka
mind az emberi találékonyságnak mind pedig a ló rendkívüli
fizikai-szellemi rátermettségének. 

Régi álmunk vette kezdetét, mikor ez év telén megalakí-
tottuk a Felsôpakonyi Lovas és Hagyományôrzô Egyesületet
– mely a különbözô lovassportok oktatásán és lovas rendez-
vények, versenyprogramok
megrendezésén túl – az ôsi
magyar lovaskultúra illetve
hagyományôrzés feleleveníté-
sét és népszerûsítését tûzte ki
célul. Egyesületünk tagjai kü-
lönbözô lovassportoknak hó-
dolnak, mint díjlovaglás, díj-
ugratás, fogathajtás, túra lo-
vaglás, lovas és talpas íjászat,
de van közöttünk hobbi- és
versenysportokat kedvelô lo-
vasember is. 

Közvetlen célunk egy olyan
életforma és értékrend megis-
mertetése, mely a természetkö-
zelségen és természetélményen
keresztül biztosítja a testi-lelki
egészség elérését, megôrzését. Az állatokkal való foglalkozás
rendkívül jótékony hatású a személyiség fejlôdésére, segíti a
megfelelô gondolkodásmód kialakítását, mely különösen je-
lentôs a gyermekek vonatkozásában. E hasznos életforma igé-
nyének kialakításához igyekszünk a jövôben olyan programo-
kat szervezni, melyek igazi közösséggé kovácsolják össze a
lovasélet szerelmeseit. Kisközségünket megragadóan szép ter-
mészeti táj, erdei környezet övezi, mely egyedülálló lehetôsé-
get biztosít a lovassportok helyi gyakorlására.

Programjaink között szerepelnek majd lovasképzés, futó-
száras szakoktatás, díjlovaglás és díjugratás, tereplovagolta-
tás, fogathajtás valamint az ôsi magyar harcmûvészetek elsa-
játítása, lovas- és gyalogos íjászat, táboroztatás, tájékozódási
és lovas ügyességi vetélkedôk. Szeretnénk a jövôben mind
többször helyt adni a Felsôpakony Kupáért elnevezésû lovas
rendezvényeinknek, melynek keretében egyesületi ver-
senyzôink kisközségünk színeit képviselve mérik össze majd
tudásukat a környezô települések fogathajtóival, díjlovasaival,
díjugratóival. 

Számos sikeres versenyt tudhatunk magunk mögött. Tele-
pülésünk képviseletében a tavalyi évben 16 versenyen indul-
tunk kettes fogathajtásban lipicai lovainkkal (az immár 7 éves
Silverrel és Sólyommal), melybôl 8 alkalommal gyôzelmet
arattunk. 

Egyesületünk szervezésében az idei nyári idôszakban
fogathajtó verseny kerül megrendezésre, várhatóan a jú-
nius vagy július hónapban. A kettes- és vadászhajtó ver-
senykupa, valamint a négyes királyi fogatbemutató pon-
tos idejérôl és helyszínérôl késôbb még tájékoztatást
adunk. 

Szervezetünk közvetett célja, a szerves magyar kultúra
megôrzése és ápolása mellett, egy olyan magas szakmai és
infrastrukturális színvonal elérése, mely Felsôpakony ismert-
ségét, turisztikai vonzerejét méltán emelheti. Bár tudjuk, hogy
hosszú út áll még elôttünk, mire az alapok felépítésétôl kezdve
elérjük végsô célkitûzéseink megvalósulását, de hiszünk ab-
ban, hogy közös összefogással a jó dolgok és igazi értékek

mindig utat találnak maguk-
nak. 

Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni az Felsôpakonyi
Önkormányzat eddigi együtt-
mûködését, elvi támogatását,
hogy megjelenést biztosí-
tanak számunkra az Agora
lapjain, valamint a majálison
területet biztosítanak rendez-
vényeinkhez.

Bemutatkozásunk elsô
színfoltjaként tehát a majálisi
mulatságokon találkozhatunk
majd az érdeklôdôkkel, ahol
számos különleges esemény
megjelenését tervezzük. A
gyönyörû erdei környezetben

eredeti minta alapján készített jurtasátor felállításával, autenti-
kus gyermekjátékokkal, finom magyaros ételekkel, szabadtéri
sütéssel, népzenével és jó hangulattal várjuk az ide látogató-
kat. Szervezünk kettes- és négyesfogathajtó bemutatót, nomád
lovasíjász harci bemutatót, de kipróbálhatják a lovaglás és az
íjászat, vagy akár a népi mesterségek iránt érdeklôdôk is tehet-
ségüket. Kedvcsinálóként megjelenik a lószôr-ékszer készítés,
a gyöngyfûzés, a bôrmûves technikák bemutatása, tervezünk
sétalovagoltatást, dárdavetést, karikásostor pattogtatást,
ügyességi vetélkedôket, és sétakocsizást az erdei utakon. 

Örömmel fogadunk bármilyen jellegû, olyan lelkes egyéni
vagy céges, szponzori támogatást, amely e lovas rendezvény
gördülékeny lebonyolítását, megvalósítását biztosíthatja. A se-
gítô felajánlásokkal kapcsolatosan jelentkezni a Felsôpakonyi
Önkormányzat elérhetôségein keresztül van lehetôség.

Szeretettel várjuk a május 1-i rendezvénysorozat része-
ként bemutatkozó alkalmunkra a lovaskultúra és lovas ha-
gyományôrzés iránt érdeklôdôket, vagy pusztán csak a ki-
kapcsolódásra, a kellemes felüdülésre vágyó látogatókat,
családokat. 

Pálfy Krisztina és Simon Tamás
(Felsôpakonyi Lovas és Hagyományôrzô Egyesület)

Fotó: Koós Nóra
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Judo (cselgáncs): Az elsô sikerek
Felsôpakonyon 2008 óta mûködik ju-

do klub. 
A sportot Varga Zsigmond edzô hozta

be kis falunkba. Néhány hónapig tartott
edzéseket Csipak István és Radics Péter
segítségével, de néhány hónap múlva az
edzésekrôl elmaradt. István és Péter to-
vább vitték az akkor már csak 6 fôre re-
dukálódott kis csapatot, de edzôi minôsí-
tésük hiányában klub keresésébe kezd-
tek, hogy hivatalosan is fennmaradhas-
son a szakosztály. 

Rövid keresés után a pestszentlôrinci
Kassa utcai általános iskolában mûködô
Kassa SE boldogan vállalta felkérésüket
és Pomázi Attila személyében edzôt, va-
lamint az edzések megtartásához szüksé-
ges szônyeget (tatamit) biztosítottak szá-
munkra. 

A csapat létszáma rövid idôn belül
megduplázódott és reményeink szerint
tovább nô majd. 

A gyermek szakágba jelenleg 4-10
éves korú gyermekek járnak, de idôsebb
gyermekeket is szívesen fogadunk,
felnôttek részére pedig hétvégenként tar-
tunk edzéseket. 

Az elsô verseny

2009 december közepén izgatottan in-
dultunk a Kassa utcai általános iskolába,
ahol sportolóink elsô megmérettetésükre
készültek. Telve izgalommal és félelem-

mel eresztettük a tatamira apróságainkat.
Ezen a versenyen még nem sokat vártunk
tôlük, hiszen nem tudhattuk biztosan,
hogy az alig egy éves, kissé viszontagsá-
gos fennállásunk alatt, mennyire sikerült
felkészíteni ôket, az országos átlag szint-
jéhez. 

Aggodalmunk azonban feleslegesnek
mutatkozott, mert gyermekeink lelkes
küzdelmeik után érmekkel tértek haza.

Vizi Gréta, Mladoneczki Vivien, Ba-
logh Alex arany-,

Sultisz Péter, Asztalos Bence, Agócs
Zoltán ezüst-,

míg Kodica Tamás bronzérmet szer-
zett.

Felnôtt versenyzôink is sikert könyvel-
hettek el, Csipak István két küzdelemso-
rozat után egy arany és egy ezüstérmet,
míg Radics Péter egy ezüstérmet mond-
hatott magáénak. 

Ezenkívül Asztalos Bence még egy
különdíjjal is gazdagodott. 

Második verseny

2010 februárjában részt vettünk az
anyaegyesületünk kerületi szintû meg-
mérettetésén.

Itt Vizi Gréta, Balogh Alex és Asztalos
Bence aranyérmet szerzett, ezüstérmet
Sultisz Péter hozott, bronzérmet pedig
Kodica Tamás tudhatott magáénak.

Mladoneczki Vivien két súlycsoport-
ban is indult, eredménye egy ezüst- és
egy bronzérem lett. 

Edzéseket szerdán és pénteken 16.30-
tól 18.00-ig tartunk az iskola tornatermé-
ben, hétfônként pedig az anyaegyesület
helyszínén 16.00-tól 18.00-ig, ahová
szülôi összefogással jutnak el a gyere-
kek. 

A felnôttek részére a helyi iskola tor-
natermében szombatonként 10-12 óra
között tart az edzés. 

Aki szeretne csatlakozni lelkes csapa-
tunkhoz, azt sok szeretettel várjuk az
edzéseken! 

Radics Péter
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Településünk tisztasága közös ügyünk!
Önkormányzatunk 2 db „hulladék sziget” 

kialakítását tervezi.
Kérjük Lakótársaink segítségét a hely kiválasztásához!

Ötleteiket várjuk a polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
e-mail címre vagy Önkormányzatunk ügyfélszolgálatára.

Segítô közremûködését elôre is köszönöm!
Matusekné Dimov Éva

polgármester

Kedves Lakótársaink!

Ismét itt a tavasz. Elkezdôdnek a tavaszi ház körüli, kerti
munkák, eltüntetjük a tél pusztító nyomait. Igyekszünk újra
széppé varázsolni környezetünket, fákat, virágokat ültetünk...

Örömmel tekintünk munkánk gyümölcsére, a kertünkben
nyíló virágokra a rügyezô fákra, bokrokra.

De tekintsünk egy kicsit távolabbra. Vessünk egy pillantást
a csapadékvíz elvezetô árokra is. Takarítsuk ki belôle az elszá-
radt növényi részeket, kórókat, szél által odafújt szemetet. A
kedvezô idôjárás beköszöntével olyan növények is életre kel-

nek, amelyekben nem sok örömöt találunk. Ilyen például a
parlagfû. Már most készüljünk fel a sokak számára allergiás
tüneteket okozó növény irtására. Ügyeljünk a kerítésünkön ki-
hajló ágakra. Vágjuk azokat vissza, mert balesetet okozhatnak,
amiért felelôsséget kell vállalnunk, amellett gondozatlan, elha-
nyagolt látványt nyújt. A burjánzó növényzetben könnyen el-
szaporodhatnak a kártevôk, és a különbözô gombás növényi
betegségek is.

A tavaszi munkákhoz mindenkinek jó kedvet és jó idôjárást
kívánunk!

Polgármesteri Hivatal

Körzeti Földhivatal Felhívása
a termôföldek használatának bejelentésére

A termôföld védelmérôl szóló 1994. évi LV.
törvény 25/B. §-a (1) bekezdése kötelezôen
elôírja, hogy az ingatlanügyi hatóság az illeté-
kességi területéhez tartozó külterületi
termôföldekrôl, valamint a mezô- vagy
erdôgazdasági mûvelés alatt álló belterületi föl-
dek használatáról – ide nem értve az erdô mûve-
lési ágban nyilvántartott földeket – önálló nyil-
vántartást vezet, amelynek alapja a közhiteles
ingatlan-nyilvántartás.

(2) Aki termôföldet használ, s annak terüle-
te - a földrészek számától függetlenül - az egy
hektárt meghaladja, köteles a használatot an-
nak megkezdésétôl számított harminc napon
belül az ingatlanügyi hatósághoz nyilvántartás-
ba vétel céljából - a külön jogszabályban meg-
határozott formanyomtatványon (bejelentési
adatlapon) - bejelenteni.

(5) A bejelentést elmulasztó földhasználót
az ingatlanügyi hatóság bírsággal sújtja, ami-
nek mértéke a termôföld ingatlan - nyilvántar-
tás szerinti AK értékének ezerszerese, azzal,
hogy nem lehet kevesebb annál, amelyet külön
jogszabály a behajtható köztartozás minimális
összegeként meghatároz.

(6) A bírság kiszabásával egyidejûleg az in-
gatlanügyi hatóság – határidô megjelölésével - a
bejelentés pótlására szólítja fel a mulasztó
földhasználót. A határozatban elôírt határidô el-
mulasztása esetén – újabb határidô megjelölésé-
vel – a bírságot ismételten ki kell szabni.

(7) Ha a földhasználó személyére vonatko-
zó bejelentés nem érkezett, a termôföld hasz-
nálójának a tulajdonost, illetôleg a haszonél-
vezet fennállása esetén a haszonélvezôt kell te-
kinteni.

A fentiek alapján felhívjuk a termôföld hasz-
nálók figyelmét, hogy a bejelentési kötelezett-
ségüknek tegyenek eleget.

Körzeti Földhivatal Vezetôje

KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY 
A VESZETTSÉG ELLENI OLTÁSRÓL

A Magyar Állatorvosi Kamara határozata alapján 2010. január 1-tôl min-
den állatorvos az eboltások alkalmával beadott oltóanyagra vonatkozó ada-
tokat csak a kamarai sorszámmal ellátott kisállat egészségügyi könyvbe,
vagy az egységes kisállat útlevélbe rögzítheti.

Ennek a határozatnak az értelmében 2010. január 1-tôl minden oltást csak
a kamara által jóváhagyott sorszámozott kisállat egészségügyi könyvbe lehet
bejegyezni. Azoknak a kutyáknak, akik nem rendelkeznek ilyen oltási
könyvvel az állatorvos a legközelebbi oltás alkalmával köteles a régi típusú
oltási könyvet lecserélni.

2010. január 1-tôl a veszettség elleni oltás csak a Magyar Állatorvosi Ka-
mara által kiadott hologrammos matrica oltási könyvbe való beragasztásával
érvényes, amelyet az állatorvos az oltás alkalmával köteles megtenni.

Az évek óta megszokott gázcseretelepi összevezetéses eboltás az új kama-
rai rendelkezések értelmében 2010-tôl megszûnik, ettôl függetlenül az éven-
kénti veszettség oltás és féreghajtás továbbra is kötelezô!

A Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelôben április 10-én és 24-én szom-
baton 10.00 órától 13.00 óráig rendelôi kampányoltást tartunk. Ebben az
idôpontban a rendelôben csak a kötelezô veszettség elleni oltás és a kötelezô
féreghajtás beadását végezzük el.

Ezen idôponton kívül a kötelezô veszettség elleni oltást a rendelôben ren-
delési idôn belül bármikor el tudjuk végezni, illetve telefonon egyeztetett
idôpontban házhoz is ki tudunk szállni.

Május hónapban Felsôpakonyban az Önkormányzat által megbízott sze-
mélyek ebösszeírást fognak végezni és ellenôrzik az oltási könyveket is.
Ezúton kérem a tisztelt állattartókat, hogy együttmûködésükkel segítsék az
ebösszeírást végzôk munkáját.

A Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete által meghatáro-
zott kötelezô veszettség oltás minimum díja 2010-re:

Veszettségoltás: 3500 Ft.
Féreghajtás: 300 Ft/10 testömegkilogramm.
Sorszámozott oltási könyv: 500 Ft – A kampányoltások ideje alatt

(ápr.10 és ápr. 24) az oltási könyvek árát a Felsôpakonyi Állatorvosi
Rendelô átvállalja.

Háznál történô oltásnál a kiszállási díj Felsôpakonyban: 1500 Ft.
Dr. Branyiczki Róbert H-P: 8.30-10.00, 17.00-19.00
Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelô SZ: 8.30-10.00
2363, Felsôpakony Kölcsey u. 8.
Tel.: 00 36 70 365 82 60
www.pakonyvet.hu
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Krízishelyzetbe került személyek támogatásáról…

A segítség mindig jókor jön!

2010. március 29-én (hétfô) 18.00-kor
a Herman Ottó Általános Iskola

aulájában

FFFFAAAALLLLUUUUGGGGYYYYÛÛÛÛLLLLÉÉÉÉSSSS
Napirendi pontok:
- beszámoló a körzeti megbízott 2009. évi munkájáról,
- beszámoló az Önkormányzat 2009. és 2010. évi költségve-
tésérôl,
- a benyújtott pályázatok ismertetése 2009, 2010 évben,
- közérdekû kérdések és panaszok megtárgyalása.

Az Önt foglalkoztató témában kérdéseit elôre is elküldheti a
matusek.eva@felsopakony.hu e-mail címre.

Matusekné Dimov Éva
polgármester

MATUSEKNÉ DIMOV ÉVA
FÜGGETLEN POLGÁRMESTER

Elérhetôség
Felsôpakony Község 
Polgármesteri Hivatal
2363 Felsôpakony, 
Petôfi Sándor utca 9. 
E-Mail: matusek.eva@felsopakony.hu
Tel: 06/29 317-131 
Tel/fax: 06/29 317-285
Mobil: 06/20 929-9707

Fogadó óra:
Minden hónap elsô szerda: 16-20 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal 
(Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.)
Idôpont egyeztetés: 06-29-317-131-es telefonszámon

Ez elmondható volt most is, mikor sikerült tûzifát kiszállíta-
nunk a rászoruló családoknak.

Ezúton szeretném megköszönni a TEKO-RC ügyvezetôinek
Teréki Gábor és Teréki Zoltán Urak-
nak, hogy kérésemre önzetlen segítsé-
get nyújtottak azzal, hogy saját költsé-
gükön több teherautóval kiszállított
bontott faanyagot adtak Önkormányza-
tunknak. 

A faanyagot a KÖVÜZ Kft. dolgozói
a közmunkásokkal közösen vágták
össze és kiszállították a rászorulóknak.
Az ô munkájukat is ezúton köszönöm.

Összefogással fényt, melegséget tu-
dunk árasztani a környezetünkben élôknek.

Köszönet érte mindenkinek!
Matusekné Dimov Éva

polgármester

Szociális rendszer keretében nyújtott szociális segélyként
egyszeri, vissza nem térítendô támogatásban részesülhet a
Magyarország területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási
hellyel rendelkezô, nagykorú személy. A jogosultság fenn-
állását a Jegyzô igazolja abban az esetben, ha…:

■ …a kérelem benyújtását megelôzô hónapban a család
egy fôre jutó jövedelme 2010. február 1-jét megelôzôen be-
nyújtott kérelem esetén az 57.815,- Ft-ot, ezt követô
idôszakban benyújtott kérelem esetén a 60.236,- Ft-ot nem
haladja meg;

■ …a kérelem benyújtója részére nyugellátást nem fo-
lyósítanak;

■ …gazdasági válság következtében elôre nem látható
esemény miatt a kérelmezô családja mindennapi életvitelé-
nek fenntartását súlyosan veszélyeztetô krízishelyzetbe ke-
rült az alábbi okok miatt:

❖ Munkahelyét 2008. szeptember 30-a után elvesztette;
❖ Jövedelme a 2008. szeptember havi jövedelméhez ké-

pest 20 %-ot eltérô mértékben csökkent;
❖ Lakáscélú kölcsönszerzôdésébôl eredô fizetési kötele-

zettsége a törlesztôrészlet 2008. szeptember havi
összegéhez képest 20 %-ot eltérô mértékben emelke-
dett;

❖ Egészségi állapota indokolja;
❖ 2009. november 15-én lakó- v. tartózkodási címén (to-

vábbiakban érintett ingatlan) a villamosenergia-ellá-
tásból lakossági fogyasztóként 2008. szeptember 30-át
követôen ki van kapcsolva, valamint a vezetékes gáz-
szolgáltatás is felfüggesztésre került, vagy 2009. no-
vember 15-én lakossági fogyasztóként szintén ki van
kapcsolva.

A támogatás megállapítása iránti kérelmet a Jegyzônél
2010. április 30-áig nyújtható be:

- A kérelemhez mellékelni kell: a jövedelem összegének
igazolására alkalmas iratot v. annak másolatát, valamint a
lakáscélú kölcsön törlesztô-részlet emelkedését igazoló ira-
tot, a villamosenergia-ellátásból való kikapcsolás tényét és
idôpontját, ill. a vezetékes gázszolgáltatásból való kikap-

csolás tényét igazoló iratot, továbbá az önkormányzatnál
beszerezhetô nyilatkozatot.

- A támogatás egy alkalommal, a család egy tagja számá-
ra állapítható csak meg.

A Jegyzô a kérelmet elutasítja, ha…

■ A támogatásra való jogosultság feltételeinek nem felel
meg;

A Jegyzô igazolja, hogy a kérelmezô…

■ A támogatásra való jogosultság feltételeinek megfelel
■ Átmeneti segély megállapítása iránti kérelmét a támo-

gatási kérelem benyújtását megelôzô 90 napon belül
elutasították, vagy nem utasították el, és 

■ A kérelemben foglaltak szerint különös méltánylást ér-
demlô ok fennáll vagy nem áll fenn. 

A Jegyzô 8 munkanapon belül továbbítja a székhelye
szerint illetékes Igazgatóságnak, aki a kérelem beérkezé-
sétôl számított 10 munkanapon belül dönt a támogatás
összegérôl.

Lukács Márta ig. ea.
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Darumadarak februárja
A Nyugdíjas Klub életébôl

Hírek a Felsôpakonyi
Mozgássérült Szervezet életébôl!

Húsvéti kézmûves foglalkozás - Április 2-án 10
órától családi kézmûves foglalkozást tartunk a Szabó
Magda Könyvtár és Közösségi Házban. A kellékek a hely-
színen önköltségi áron beszerezhetôk, de az otthonról ho-
zott anyag is felhasználható. A foglalkozás keretében hús-
véti dekoráció, asztaldísz készítés és tojásfestés lesz. Vá-

runk minden ügyes és kevésbé ügyes kezû érdeklôdôt!

Febr. 4-én Lôrentei Erzsike és Jankóné Aranka részt vettek az
Idôsek Akadémiáján rendezett elôadássorozat bevezetô elôadá-
sán, tanulságos élményben volt részük, délután klubnap volt.

Febr. 11-én folytatódott az Idôsek Akadémiája elôadássorozat,
délután klubnap volt.

Febr. 13-án a Szülôk Bálján 7 fô nyugdíjasunk bálozott, finom
ételek, italok és a jó zenekar biztosították a jó hangulatot. Egy
nyugdíjas klubtársunk a büfénél is segített. A bál sikeres volt,
mindenki jól érezte magát.

Febr. 18-án vezetôségi ülés volt, ahol elhatároztuk, hogy bene-
vezzünk az Egész Évben Felsôpakony programba. Öt pontot ter-
veztünk – fôleg Lôrentei Erzsike, a jó gondolatok kiötlôje – 1.
„Csak írok és mesélek; 2. Dokumentációk gyûjtését /Böôrné Ma-
rika/; 3. Sátoros beszélgetés /szept. utolsó hetében/; 4. Szükség
esetén az énekkarunk fellép, díjazás nélkül; 5. Egészségesen öre-
gedni Felsôpakonyon! Tornázz velünk! /Férfiak, csak feleségeik-
kel vehetnek részt!/

Klubnapunkon Hamar Jucika és Rozgonyi Julika vendégeltek
meg finom omlós sajtos sütivel és saját házi borocskával, név-
napjuk alkalmából jó erôt, egészséget kívántunk nekik, köszön-
jük a vendéglátást!

Febr. 19-én 2 fô – az iskolai diákbálon – zsûritagként részt vet-
tek a farsangi öltözékek elbírálásában, nehéz dolguk volt /Böôrné
Marika és Siskáné Eszter/.

Febr. 25-én a klub elmaradt, társaink az Operettszínházba
mentek, Mágnás Miska elôadását nézték meg. Volt aki nem
elôször látta, mégis ismét élvezetes elôadás volt.

Febr. 26-án 26 fô nyugdíjas társunk és még 6 fô, Nagyné P.
Tünde szervezésével elment Budapestre a II. kerületben lévô
Szemlôhegyi-barlangba, melyet 1930-ban fedeztek fel. A felsza-
badítás után újabb kutatások, járatok felfedezése eredményeképp
a barlang hossza 2 km. A lenyûgözô cseppkövek, „karfiol”
képzôdmények látványa elvarázsolt, és a tiszta levegô tüdônket-
agyunkat oxigénnel tisztítva, jó érzéssel átjárva néztük, ámulva-
gyönyörködve a barlang szépségét. A barlangtúra a légúti beteg-
ségek gyógyítására is szolgált, mintaképp én 3 hete folyamatosan

köhögtem és krákog-
tam, folyt az orrom.
A barlangban egyet-
len egyszer kellett or-
rot fújnom, a köhö-
gésem egyszer sem
jött elô, nemcsak én,
a társaim is így érez-
ték magukat.

A könnyû, 1 órás
séta után, hogy lefá-
rasszuk magunkat, a
Lehel piacra men-
tünk. Péntek lévén,

hétvégére jól bevásároltunk volna, de sok esetben megállapítot-
tuk, hogy a mi „Piros ABC”-nk olcsóbb, mint a Lehel piac! Kö-
szönhetjük ezt Tamás Tamásnak és feleségének Editnek, akik
ügyes beszerzéseikkel nekünk kedveznek az áraikkal. Az élmé-
nyek az esô ellenére, jó érzéssel töltöttek el bennünket. Ujjné Pi-
roska és Sebôkné Erzsikénk hazajöttek a kórházból. Jobbulást kí-
vánunk nekik és mindenkinek, aki betegségbôl épül és tudunk ró-
la, vagy nem jutott el hozzánk a hír. Készüljünk a jó idôre, majd a
kerti szorgos munkára!

Kovácsné N. Ilona

Megalakulásunk óta, igaz rövid idô telt el, de jóban és rossz-
ban is volt már részünk.

Sajnos egy tagunkat máris elveszítettünk, Drexler Józsi bá-
csit.

Viszont jó hírként számolhatok be arról, hogy ebben a nehéz
világban kisebb-nagyobb támogatásokkal segíthetjük a mozgás-
korlátozottakká vált emberek életét.

Bár a fô szándékunk segíteni, de abban a helyzetben vagyunk
így az elején, hogy mi is segítségre szorulunk, és ezúton kö-
szönjük azokat a felajánlásokat, amelyeket idáig kapott a szer-
vezetünk.

Ezek a felajánlások sokszor olyan emberek helyzetét oldják
meg, akik a saját erejükbôl képtelenek lennének a megoldásra

Elsôsorban említem a lakás átalakítási támogatatást (LÁT).
Ennek a mértéke maximálisan 150.000 Ft lehet, és ezt olyan

átalakításra lehet fordítani, amely a segíti mozgáskorlátozott
emberek mindennapi életét.

Ez a támogatás anyagi ráfordítást igényel, amely a tavaly év
végéig ingyenes tulajdonlap kikérési díja tovább terhel 6250 fo-
rinttal. Továbbá 3000 Ft ügyintézési díj költséget is fizetni kell.
A támogatás további részleteirôl nálam lehet információt kérni.

Megemlítem a gépkocsi szerzési és átalakítási támogatást,
amelynek maximális mértéke 300.000 Ft, és 7 évenként lehet
igénybe venni.

Az ehhez szükséges papírokat az önkormányzatnál lehet be-
szerezni, és benyújtani.

Bár sokan tudnak az üzemanyag támogatásról, de errôl is szó-
lok néhány szót.

Ennek az alapösszege 7000 Ft/év, de ezt az összeget tovább
növelik azok a szorzók, amelyeket a mozgáskorlátozott életvite-
léhez igazították. (iskolarendszerben való tanulás, munkába já-
rás)

Ezekrôl a feltételekrôl és a kedvezmények szorzóinak össze-
gérôl a 64/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet határoz, amirôl bár-
mikor részletes információkkal szolgálok.

Minden tavasz eljöttével ismét itt van az adózási kötelezett-
ség.

A bevallás formanyomtatványa (0953) 84. sora azok számára
nyújt kedvezményt (maximálisan 42.90Ft), akinek adót kell be-
fizetnie.

Ezzel a kedvezménnyel a befizetendô összeget lehet csök-
kenteni.

Aki ezt a korábbi bevallásokban nem tette meg, az önel-
lenôrzés formájában módosíthatja a korábbi bevallásokat.

Várjuk új tagok jelentkezését!
Várjuk olyan mozgáskorlátozott emberek jelentkezését, akik

szeretnének egy vidám és összetartó közösség tagjává válni, en-
nek az éves díja 1500 Ft/év+ egyszeri 150 Ft, amely az igazol-
vány elkészítési díja. Ha esetleg valakit ez az összeg tart vissza
attól, hogy szervezetünk tagjává váljon, annak a szervezet
fôvédnöke Kempf Károly Ignác segítséget nyújt ebben a problé-
mában.

Azok jelentkezését is várom, akik támogatni tudnak minket,
és ezt a támogatást nem anyagilag gondolják. Ezt a szándékot a
támogatói igazolvány megváltásával erôsíthetik meg aminek az
éves díja 1200 Ft+ egyszeri 150 Ft, amely az igazolvány elké-
szítési díja.

Nem utolsó sorban mindennemû támogatást elfogadunk, ami
a szervezetünk motivációját, és szándékát elôre segíti.

Köszönöm, hogy idôt és figyelmet szánt a szervezetünk rövid
tájékoztatójára!

Tisztelettel: Oláh István
Felsôpakonyi Mozgássérültek Szervezetének titkára

+36 20/416-7611
navtsihalo@freemail.hu
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Kópis András, Bodzán Lajos!
Köszönetet mondunk Önöknek!
Nagylelkû támogatónknak, Kópis Andrásnak hála, nagy

értékkel gyarapodott Felsôpakony. A gyáli Police-Kop ne-
vû cég tulajdonosa egy közel másfél millió forint értékû
személyautót, egy Skoda Octaviat vásárolt és ajándékozott
az elmúlt év júliusában alakult Pakonyi Polgárôr Egylet-
nek. 

Kópis András,
aki egyébként a
napokban nyitott
P o l i c e - K o p
Shop néven „mi-
litary és a police
felszereléseket
áruló” üzletet,
további támoga-
tást is ígért az
Egyletnek. Pél-
dául az autót sa-
ját költségén föl-

matricáztatta, majd 10 darab nagy értékû rádió-adóvevôt is ne-
künk ajándékozott. Kópis András elmondása szerint örömmel
támogat olyan szervezetet, amely jól mûködik, amelyen lát-
szik, hogy a közösségért tenni akaró emberek összefogására
épül.

Ezzel, a szinte szalonállapotú autóval, jelentôsen gyarapo-
dott az új polgárôrség, hiszen eddig, lehetôségeink szerint, a
saját autónkkal jártunk járôrözni, így azonban adottak a pro-
fesszionális munka mindennapi feltételei. Annál is inkább,
mert az autóval kapcsolatban további támogatási felajánlások
is érkeztek.

Ezúton is nagy-nagy örömmel és tisztelettel mondok köszö-
netet Kópis Andrásnak a nagylelkû támogatásért. Biztos va-
gyok benne, hogy az új polgárôrség, a Polgárôr Egylet, a mun-
kájával rászolgál erre az ajándékra és Felsôpakony lakóinak
bizalmára, támogatására.

Kópis András mellett örömmel mondok köszönetet falunk
rendôr körzeti megbízottjának, hiszen ô volt az, aki megkeres-
te Kópis Andrást, ô tárgyalta le a támogatást az ajándékozóval,
így elévülhetetlen érdemei vannak neki is abban, hogy ilyen
értékkel gyarapodott Felsôpakony.

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:

április 12-én, hétfôn, 16 és 18 óra között
és május 3-án, hétfôn, 16 és 18 óra között

a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
további infók: www.kempfkaroly.hu 

hírek, közérdekû információk, testületi döntések, 
rendezvényeink,

minden, ami a Felsôpakonyon élôket érinti, érdekli
www.kempfkaroly.hu

HÚSVÉT – a Feltámadás Ünnepe
Felsôpakony minden polgárának ezúton kívánok áldott Húsvétot!

A leányoknak, asszonyoknak sok-sok locsolót, 
a fiúknak, férfiaknak sok-sok piros tojást!



Önkormányzatunk Képviselô-testülete 2010. február 15-én
elfogadta az Önkormányzat 2010. évi költségvetését

570.380.000 Ft bevétellel
570.380.000 Ft kiadással

0 Ft tartalékkal

Ebben az évben az állami támogatás 179.387.000 Ft, mely
13 %-kal kevesebb, mint az elôzô évben volt. Ha a 2009. má-
sodik félévi ÁFA emelést is számítjuk, me-
lyet nem kompenzált az állam az Önkor-
mányzat felé, akkor még nagyobb százalék-
ról beszélünk.

Önkormányzatunk várható összes adóbe-
vétele 80.000.000 Ft, ez közel 20 %-kal ke-
vesebb az elôzô évhez képest, mivel a gazda-
sági válság hatására sok vállalkozó vagy tel-
jesen felszámolta tevékenységét, vagy je-
lentôsen csökkentette azt. A gépjármûadó vo-
natkozásában elmondható, hogy több nagy cég ment tönkre,
vagy vitte el máshová a vállalkozását, mely jelentôs érvágás a
településnek. Sok cég és magánszemély is megkeresi Önkor-
mányzatunkat adómérséklés vagy adóelengedés okán. A tény-
legesen rászorulók esetében részletfizetési vagy halasztott fi-
zetési könnyítést tudunk adni, de pótlék vagy tôketartozást el-
engedni csak kivételesen méltányos esetben áll módunkban
adni.

A következô feladatok ellátásához a következô állami támo-
gatásokat kapjuk.

· Általános Iskola: 2010 évi várható kiadása: 
104.452.000 Ft.

Állami támogatás 47.444.000 Ft, mely a teljes kiadások
45%-át teszi ki. A fennmaradó 55%-ot, azaz 57.008.000 Ft-ot
az Önkormányzatnak kell biztosítania a zavartalan mûködés-
hez.

· Óvoda: teljes kiadása: 73.282.000 Ft.
Állami támogatás 21.933.333 Ft, mely a kiadások 30%-át

fedezi. A fennmaradó 70%-ot, azaz 51.348.667 Ft-ot szintén
az Önkormányzatnak kell fedezni.

· Közmûvelôdés, könyvtár teljes kiadása: 18.086.000 Ft. 
Az állami támogatás 3.502.000 Ft, ami az intézmény teljes

kiadásának 19%-át fedezi. Önkormányzati támogatás 81%,
ami 14.584.000 Ft.

Az Önkormányzat teljes kiadásának 91%-át a mûködési ki-
adások a fennmaradó 9%-át felhalmozási kiadások teszik ki. A
mûködési kiadások magukba foglalják az Önkormányzat és
intézményeink mûködéséhez szükséges költségeket: közüze-
mi szolgáltatások díjait (víz, csatorna, villany, gáz), a kisebb
készletbeszerzéseket (melyek a mûködés zavartalanságát biz-
tosítják) valamint az óvoda, illetve iskola keretében biztosított
gyermek étkeztetés költségeit. Továbbá itt kerül elszámolásra
az intézményeinél foglalkoztatottak bér és járulék költségei.

A felhalmozási kiadásokra /9%/ ebben az évben összesen
33.750.000.-Ft-ot tervezünk. Ebbôl valósítjuk meg a vasút ut-
cai telkek még hiányzó közmûveit valamint a benyújtandó pá-
lyázatok önerejét. Az Önkormányzatunk a fenti okok alapján
saját erôbôl nem tud elkülöníteni költséget az intézmények
fejlesztésére és állagmegóvására. Pályázatok útján próbáljuk a

40-éves intézmény hálózatunkat felújítani, korszerûsíteni. Az
óvoda vonatkozásában ez a pályázat már beadásra került. En-
nek keretében két csoportszobában 2 éves kortól bölcsôdei el-
látást szeretnénk biztosítani, a földszinti rész teljes korszerûsí-
tését, az óvoda teljes akadálymentesítését és az ételszállító lift
beszerelését. Ennek bekerülési összege 110.000.000 Ft,
amelybôl Önkormányzatunknak 10 %-ot kell biztosítani, ha
nyer a pályázaton. Két hónapon belül várható az elbírálás. 

Másik ilyen nagyobb volumenû pályázatunk az energetikai
pályázat, melyet március hónapban szeret-
nénk benyújtani. Ebben az általános iskola
nyílászáróinak teljes cseréje, a világítás kor-
szerûsítése, az épület hôszigetelése, színezése
szerepel, valamint a kazánház teljes felújítá-
sa. Ugyancsak ezen a pályázaton az óvoda
földszinti részének teljes nyílászáró cseréje, a
világítás korszerûsítése az épület külsô hôszi-
getelése és színezése történne meg.

A hiányzó bevételeket a Vasút utcai telkek
értékesítésével kívánjuk pótolni, valamint a volt honvédségi
bázis hasznosításával.

A fentiekbôl látható, mint ahogy saját háztartásunkban is ta-
pasztalhatjuk, hogy igen nehéz év áll elôttünk. Okos és takaré-
kos gazdálkodással tudjuk csak áthidalni a nehézségeket, és a
szükséges feladatokat ellátni.

Mindehhez kérem minden kedves felsôpakonyi lakótársam
megértését, segítségét és türelmét.

Matusekné Dimov Éva
polgármester
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Tájékoztató a 2010. évi költségvetésrôl

Tisztelt Felsôpakonyiak!
Felkérünk minden jóérzésû, környezetét féltô, a falu és
környéke tisztaságáért aggódó pakonyi lakost, hogy a

”Felsôpakonyi Településhigiénia Világnapja”

alkalmából rendezett közös akciónkon
2010. április 24.-én de. 10 órakor a Könyvtár elôtt

tettre készen megjelenni szíveskedjék,
szemétszedés, hulladék zsákokba gyömöszölése,

erdôtakarítás, egyéb munkálatok céljából!
Szerszámokat, védôfelszerelést, zsákot biztosítunk.

Megjelenés alkalomhoz illô ruházatban.
Akciónkkal kapcsolódunk a

KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Világnapja

programhoz, amelynek célja, hogy helyi programokon
keresztül minél több fiatalt motiváljunk közösségi
önkéntes tevékenységekben való részvételre, pl.
játszótér felújítás-építés; faluszépítés; szelektív

hulladékgyûjtés; virágültetés; idôsgondozás; ételosztás,
vagy bármely más, a helyi közösség javát szolgáló, azt

gyarapító tevékenység. Kérjük fiataljainkat, hogy
akciónkban minél nagyobb számban vegyenek részt!

a Global Youth Service Day programról bôvebben
a www.kozod.hu weblapon olvashattok.

Mindenkit szeretettel várunk. Tegyünk valamit tisztább,

élhetôbb környezetünkért!

Matusekné Dimov Éva polgármester
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sorba rendezzük, forgassuk a ter-
mést s várjuk az esôt, ami életadó
volt. Hol voltak akkor még ön-
tözô berendezések? Minden szál
dinnyéért meg kellett küzdeni!
Hát mi megküzdöttünk! 45 éven
keresztül! Csak gondold el,
mennyi munka, mekkora fárad-
ság! És jó volt! Kemény, de tisz-
tességes munka. Nem sajnáltuk a
vele járó fáradságot! A gyereke-
ket becsületben felneveltük és ta-
níttattuk. Elôbb Manci született -
még Ócsán -, Rebeka már a Ba-
logh tanyán, Jankó meg már a
gunyhóban.

-Ó, a „gunyhó”, amit már én
is ismertem és annyira szerettem!
Az erdô mélyén, a köves útra (ma
Petôfi Sándor út!) merôleges ko-
csiút végén! Ahogy haladt az em-

ber gyereke befelé az erdôbe, mintha mesében járt volna! Móra Fe-
renc Mindenki Jánoskájának története elevenedett meg!

-Bizony, ott éltünk egészen 1959-ig. Onnan jártak a gyerekek is-
kolába. Télen Jani bácsi ló húzta tuskóval tört utat nekik az iskoláig.
És mégis megtanultak már az elsô évben írni- olvasni! Manci a leg-
jobb tanulók között volt! Pedig itthon is be voltak fogva! Amit
gyermekre rá lehetett bízni, azt ôk megtették! Dolgoztak a dinnye-
földön, akácmagot, anyarozst gyûjtöttek kilószámra, és adtuk el.
/Gyógyszer alapanyagok voltak!/ 

- Volt, hogy 140 forintot is összegyûjtöttünk egy szezonban! –
szúrja közbe Margó.

- Ez akkor szép pénz volt! Az én édes-
apámnak akkor volt 7-800 forint a havi fi-
zetése.

- Megvolt a cipôre, ruhára való. A ház
mellett megtermett a zöldség, mindig volt
tehén, disznó, tyúkok, libák, ami éppen
kellett az élethez. Igaz, nem ettünk min-
dennap húst, de soha sem volt üres az asz-
tal, kenyér mindig akadt. Jani bácsi, ha
kellett, a dinnyézés mellett bejárt dolgozni
éjjeliôrnek. Még jegyzô is volt itt egy
évig, mikor ide költöztünk, olyan szépen
írt, annyit tudott, hisz ô polgári iskolát is
végzett!

- Hogy bírtak erôvel ennyi kemény
munkát, hisz pihenésre semmi idejük nem
maradt?

- Hozzá voltunk mi ehhez edzôdve
gyermekkorunktól! Én gyereklányként
már átjártam Pakonyra is dolgozni. Nap-
számba, egy héten kétszer is. 80 fillérért!
De volt, hogy egy kötényért dolgoztam!
Vittem aratóknak az ebédet. Kapkodtam a
talpam a forró homokon, úgy égetett! Borsót is szedtünk, meg földi-
mogyorót a kastély mellett. Az állomás melletti szilvafákat még mi
ültettük, és a temetô felé, a „hétsor” gyümölcsfáit! Van-e még
belôlük, vajon?! Akkor még nagy becsülete volt a gyümölcsfáknak!
Minden kertben az szolgált étekül a családoknak. Önellátók voltak
az emberek, mindenki büszke volt a maga termésére! Még boltok
sem voltak, mindenki azt ette, amit megtermelt. De mindig frisset!
Jót! Tudta, mit eszik. Még a rétek is hasznosak voltak. Az állomás
melletti gyep adta a kakukkfüvet, csak úgy illatozott nyáron! Ve-
lünk szemben is rét volt, onnan termett a szegfûgomba s rágtuk a
madársóskát. Valahogy senki sem volt gyomorbajos! Sokat nem et-
tünk, nem is mindig értünk rá. Szikárak voltunk és szívósak.

- Én is nagyon szerettem azt a kis rétet. Igazi játszótér volt! Tele
gyerekkel esténként és kicsik - nagyok vígan megfértek egymással.
Olyan játszótere nem lesz többé gyerekeknek, nem ismerik ôk már,
mi az igazi szabadság! Nem kellettek mászókák, meg csúszdák: ne-
künk ott voltak a fák, a bokrok, a zöld gyep, amit nem kellett vágni
sem, mert lelegelték a tehenek, csipegették a tyúkok, amiket szaba-
don tarthattunk, a kutya sem bántotta ôket, csak este jártak haza
aludni. Olyan ízes, illatos volt a tej is, hogy no! – mondja Margó.

- Hát nem is tudom, miért kellett minden talpalatnyi helyet beépí-
teni! Vidéki embernek vigyázni kellene, mi az, ami körülveszi! Le-
gyen az erdô, mezô vagy rét. Gondolnia kellene rá, ha építkezik!

Van-e tere, van-e levegôje?! Ma már állatot sem akar tartani sen-
ki, mert, hogy azzal gond van. Nem is értenek már hozzá. Nem is
hagynak helyet rá. Nem szeretik már a haszonállatokat, nem értenek
hozzá, hiába lesik a TV-t annyira, nem lesznek okosabbak. Ez a
macska, lám tizenhét éves, ott kint a tornácon az a takarókba bugyo-
lált kis tacskó is legalább annyi. Gond van velük, de hozzám tartoz-
tak jóban – rosszban. Kijár nekik a szeretet, a türelmes gondosko-
dás. Öregek, mint én. Én is megkapom, nekik is jár! Hallom, néme-
lyik városból ideköltözöttet még a kakas kukorékolása is zavarja,
mert hogy ô még aludni akar! Nekem nem kell ébresztôóra: a ka-
kasszóhoz igazítom, mennyi az idô.

- Máté néni, én emlékszem, micsoda rendet tartott mindig a
„gunyhóban”. Hogyan jutott rá ideje, annyi munka mellett?

- Tudod, mi nem számoltuk az idôt. Amit el kellett végezni, azt
elvégeztük. Ha ránk esteledett, lepihentünk, ha pirkadt, fölkeltünk
és ott folytattuk, ahol abbahagytuk. Ha bejöttem a földrôl, vártak az
állatok: etetni, tisztán tartani, kertet rendbe tenni, vacsorát készíteni,
gyerekekre figyelni, ôket rendbe tenni, elszámoltatni iskolával, fel-
adataikkal. Még villany sem volt, a mosás, vasalás nem addig tar-
tott, mint most! Mégis jutott idô mindenre. Beszélgetésre és játékra
– nevetgélésre is. Itt mindig nagy élet volt! Jöttek a rokonok a gye-
rekekkel: sokszor tele volt a szénapadlás is! De ôk sem henyélni jöt-
tek! Ott segítettek, ahol kellett: Jani bácsinak lovat befogni, az álla-
tokat etetni, rendbe tenni, dinnyét ôrizni a földeken! Szerettek itt
lenni a gyerekek. De sok dinnyét megettek a környékbeliek nálunk!
Jók voltak azok az idôk úgy, ahogy voltak!

- Én arra emlékszem, hogy lovagoltatott édesapám a térdén en-
gem is, Jankót is, és énekelt mellé! Hát még a keresztelôn, amikor
ringatta a bölcsôt és énekelte hozzá a saját maga kitalálta szöveget!
– emlékszel Rebeka? Mennyit, de mennyit meséltek történeteket!
Édesanya még mindig elmondja fejbôl a Családi Kör-t! Meg járt ki

hozzánk Gyálról a Rakovszky Lujzika: ô is sokat me-
sélt nekünk. Valami kitelepített lehetett a Rákosi
idôkben: nagyon szerette az állatokat. Okos volt és
mûvelt. Sokat tanultunk tôle. Vidámak voltunk és so-
kat nevettünk! – mereng el Margó.

- Ez bizony így igaz. Nem véletlenül szerettem én
nálatok lenni! Nagyon élveztem azt is, amikor kivitte-
tek dinnyeindát egyenesíteni. Felsorakoztunk a végén,
mindenkinek jutott egy sor, aztán haladva elôre, egy
irányba rendeztük a szétágazó indákat. Hogy a ló el-
férjen közöttük - így magyaráztátok nekem, Margó-
kám.

- Bizony sok gond volt a dinnyével, de szerettük ezt
a munkát. Még a sok görnyedést is. A papa meg vitte
eladni. Nagyon büszke volt a portékájára. Volt is mire!
Az a sok szép méregzöld, gömbölyû gyümölcs, ami-
nek a belseje piros volt és mézédes! Ezek a mostani
cifra csíkosak meg se közelítik ízre! Mit is mondott
egyszer annak az asszonynak? Ja, hogy: kioldja a víz-
kövét, a vesekövét, a fogkövét, meg még a beleirôl a
sarait is! Vajon meg vannak e még a régi magyar faj-
ták?! Már mindent külföldrôl hoznak be, lassan nem
találni magyar gyümölcsöt, zöldséget. Igaza volt an-
nak az embernek, aki a múltkor azt mondta: ami csak

jó van Magyarországon, azt mind kiviszik, ami meg sz.., azt mind
behozzák.

- Ugye, jól hallom az elégedetlenséget a hangjában Máté néni?
- Bizony, hogy jól ! Kifordult egy világ ez, ami most van. Az em-

berek szó nélkül hagyják az országot kirabolni, lepusztítani. Az
egyik ember mindent lenyel, a másik észre se vesz. Dolgozni egyre
kevesebben akarnak. Megélni annál inkább! Valaha kerítés nélkül,
nyitott ajtóknál éltünk: legfeljebb hozott valaki éppen valamit. Most
meg csak az nem rabol, aki nem akar. Én mondom: a Horthy világ a
mostanihoz képest gyémánt volt! Hiába próbálják hazudni az ellen-
kezôjét! Akkor egy háború utáni, kifosztott és megkurtított ország-
ban életet teremtettek, most pedig egy virágzóból csináltak puszta-
ságot, ahol megint a koldusbotra jutnak százak és ezrek. Ezt még
én: öregasszony is látom a 89 évemmel. Hát hol vannak az eszükkel
a nagyokosok?! Hát ezért küszködtünk szegény urammal, isten
nyugtassa! Szégyen.

- Drága Máté néni! El ne keseredjünk már itt a végére!
- Nincs is szándékomban: mi leéltük az életünket becsületben,

tisztességben. Bármilyen nehéz volt, szép volt, másképp nem csi-
nálnám semmi pénzért! Mert a pénz, csak pénz. A mi életünk pedig
ennél több volt. Aki látni akarja: láthatja! Aki érteni akarja: értheti!
És akár tanulhatnak is belôle!

Lejegyezte: Durkó Éva
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nösen a település épülésérôl, fejlôdésérôl – dokumentumokat
kérünk kölcsön, azokat digitalizálás után visszaadjuk.

AZ ÉN FELSÔPAKONYOM címmel rajzpályázatot hirde-
tünk a településen élô, általános iskolás korú gyermekek részé-
re. A technika szabadon választható, A4-es vagy A3-as méret-
ben várunk a településrôl, utcarészletrôl, a település közvetlen
környékérôl, a gyerekek szívéhez közel álló területrôl készült
alkotásokat. Az elkészült képeket a Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Házban kell leadni 2010.április 26-ig, hogy május 1-
jén kiállítást készíthessünk belôle.

„Az én kertem” címmel pályázatot hirdetünk a felnôtt la-
kosság számára. Aki szeretné megmutatni gondozott kertjét, la-
kókörnyezetét, az április 30-ig jelentkezzen a könyvtárban. A
jelentkezôk kertjérôl a nyári hónapokban fotót készítünk, s azo-
kat FELSÔPAKONYI HANGULATOK címmel fotókiállítás
keretében bemutatjuk az érdeklôdôknek.

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK - Szeretnénk bemutatni
azokat a 25 év alatti fiatalokat, akik sportban, mûvészetben, ta-
nulásban kiemelkedô eredményt értek el. Az eredményességet
bizonyító dokumentumot, tárgyat kérjük hozzák magukkal a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házba április 19-ig.

Legközelebbi rendezvény húsvétra hangolódás: Mel Gibson
Passió címû filmjének vetítése március 28-án /Virágvasárnap/
18 órakor a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.

A további programokról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk
az Agora hasábjain, a www.felsopakony.hu-n, http://konyv-
tar.felsopakony.hu-n, www.kempfkaroly.hu-n,valamint pla-
kátokon, szórólapokon.

Durkó Éva, Filák Lászlóné, Kempf Károly Ignác

Felsôpakony kincsei

ÉLÔ TÖRTÉNELMÜNK sorozat

2010-ben a falu nyugdíjasait is ünnepeljük

„Felsôpakony ünnepi évének Önökrôl, a nyugdíjasainkról
is kell szólnia. Felsôpakony idôs embereit kiemelten kell ün-
nepelni, köszönteni, hiszen Önök azok, akik az elmúlt évtize-
dekben kôkemény – sokszor kétkezi – munkával felépítették
ezt a falut. Meg kell köszönjük, fôleg mi „betelepülôk”, hogy
ilyen csodálatos hellyé varázsolták Felsôpakonyt. Egy valósá-
gos oázist teremtettek itt az erdô közepén. Egy olyan helyet,
ahol érdemes megmaradni, ha valaki oly szerencsés, hogy ide
született. Olyan faluvá tették, ahova érdemes beköltöznie minda-
zoknak, akik „menekülnek” a zajos, koszos, bûntôl fertôzött
nagyvárosból. Önöknek köszönhetô elsôsorban, hogy Felsôpa-
kony 20 éve önállóvá válhatott, és elindult itt egy soha nem látott
fejlôdés. A sok társadalmi munkáért, a sok áldozatvállalásért há-
lával és köszönettel tartozunk Önöknek, kedves felsôpakonyi
szépkorúak. Az ünnepi évünkben ezért kiemelt szerepet, figyel-
met szánunk Önöknek! Kérjük, legyenek társaink az ünneplés-
ben, de egyúttal hagyják magukat ünnepelni, köszönteni!” 

Ezekkel a szavakkal kértem föl a Felsôpakonyi Darumadár
Nyugdíjas Klub tagjait az ünnepségsorozatban való aktív részvé-
telre, amikor az Egész Évben Felsôpakony rendezvénysorozat
elôkészítése során ellátogattunk klubnapjukra. A látogatáson tár-
sam volt természetesen Filák Margitka és Durkó Éva is. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a nyugdíjasok örömmel vették a felkérést, s
azonnal ötletbörzét tartottak, számba vették, hogy ki mire emlé-
kezik, kiket érdemes még megkeresni, kiket érdemes megszólal-
tatni. Alig egy héttel késôbb pedig már írásban is választ kaptunk
a felkérésre. Szép és tartalmas programtervekkel emeli a Nyugdí-
jas Klub a falunk ünnepi évének fényét.

Ezúton is kérek minden Felsôpakonyon élô nyugdíjast, aki
nem tagja a nyugdíjas klubnak, hogy jelentkezzen nálunk. „Hoz-
za el és tegye hozzá” a közös ünnepünkhöz a saját személyes em-
lékeit, régi fotóit, helytörténeti értékû tárgyait, terveit, ötleteit, ja-
vaslatait! Szeretettel várjuk!

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere
elérhetôségeim: telefon: 29-317-123, mobil: 06-20-912-3112, 

lakcímem: 2363 Felsôpakony, Deák Ferenc utca 3., 
e-mail: kempf.karoly@felsopakony.hu

Nem csak a drágakô, a pénzben mérhetô érték a kincs. Sôt,
nem elsôsorban az. A most induló sorozatunk elsô beszélgeté-
sébôl is már világosan kitûnik, a tisztességes élet, az embertár-
saink megbecsülése, a munka, a termôföld szeretete sokkal na-
gyobb kincset jelentenek, mint bármi, ami pénzzel mérhetô.
Máté néni szavai, emlékei mással nem pótolható értéket jelen-
tenek minden Felsôpakonyon élô ember számára. Akár volt
olyan szerencsés valaki, hogy ebbe az „oázisba” született, itt
élte gyermekéveit, akár beköltözô, mint például a mi csalá-
dunk, egyaránt örömmel olvashatja ezeket az élettörténeteket.
Pótolhatatlan veszteséget jelentene, ha mindezeket nem ôriz-
nénk meg, ha nem lenne, aki meghallgatja és lejegyzi a falunk
élô történelmének nagy tanúit! ôk azok, akik két kezük dolgos
munkájával nem csak példát teremtettek minden utánuk követ-
kezô nemzedéknek, hanem egyúttal az elmúlt évtizedek alatt
ilyen széppé, élhetôvé varázsolták Felsôpakonyt! 

Köszönet és hála érte! Azért is találtam ki és kezdeményez-
tem ezt az egész éves ünnepségsorozatot, hogy az ilyen értéke-
ket megkeressük, megmentsük, fölmutassuk. Kérem, használ-
ják ki a lehetôséget! Keresse elô a régi fényképeket, a dolgos
élet mindennapi tárgyi emlékeit – szerszámokat, ruhákat, be-
rendezési tárgyakat, minden, ami a régi Felsôpakonyt jelle-
mezte! Írja meg mindenki a családja történetét, vagy jelent-
kezzen nálunk, mi örömmel lejegyzeteljük ezeket a kincset érô
történeteket!

Várjuk jelentkezését: 29-317-123, vagy 06-20-912-3112,
kempf.karoly@felsopakony.hu, Deák Ferenc utca 3.

Kérem, fogadják szeretettel Durkó Éva szerkesztésében a
rendszeresen jelentkezô sorozat elsô gyöngyszemét!

Tisztelettel:
Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

1.rész: MÁTÉ JÁNOSNÉ
ÁRNYAS ERDÔK, 

FORRÓ DINNYEFÖLDEK

Különös világ a gyermekkor világa. A
gyermeki szem befogadja az elé táruló lát-
ványt és olyan képet rögzít a tudat mese-
könyvének lapjain, hogy az egyszerre va-
lóságos és egyszerre varázslatos. A mese-
könyvet felütve, az emlékképek elôször

csak halvány foltokként tünedeznek elô, majd egyre sokasodva éle-
sednek, gyakran egymást átfedve, mint régi festményeken egy meg-
változtatott mozdulat, egymásra festett téma, a pentimento. Egyik
fejezete kisiskolás koromnak a Máté családhoz fûzôdô érzelmi kap-
csolatom. Talán soha semmilyen, késôbb kötött barátság nem mér-
hetô az elsô, gyermeki barátság hôfokához. Ma is bennem él a szo-
ros lelki élmény lenyomata, amely az akkori Mancihoz és családjá-
hoz fûzött. E gondolatok hatása alatt köszöntöttem be Máté nénihez,
hogy ötven valahány év távlatából újra lapozzuk a múltnak könyvét.

Margó kísér végig a hosszú tornácos ház kicsiny konyhájába,
amely ma is kedvenc helye a nagy házban Máté néninek, a barátsá-
gos meleget árasztó, kedves, öreg sparherd mellett. Barátok sokasá-
ga veszi körül, cicák lustának tûnô pillantása követi mozdulatainkat.
Némelyike a tizenhetedik évét is megérte már, s egy fogával küzdi
le Rebeka gondosan adagolt falatkáit. A fotel mélyét is megosztja
szorgoskodva az egyikkel, másik az ölében gömbölyödik. 

- Máté néni kérem, egy emberöltô, amióta ismerem, és annyit sem
tudok, mi a keresztneve, hogyan került Felsôpakonyra, mióta él itt?

- Ó, hát Margit! Vellai Margit, Ócsáról, hisz ott élnek a Vellaiak!
1921 július 5-én születtem Ócsán. Amikor Jani bácsival összeháza-
sodtunk, költöztünk nemsokára a Balogh tanyával szembe, s mûvel-
tük a földet. 45 évig vágta Jani bácsi a gyepkockát. Tudod, milyen
erô kell ahhoz? Csíráztattuk a dinnyemagot, nyomtuk a gyepkocká-
ba – a gyerekek is! -, óvtuk, telepítettük a homokba végtelen sorok-
ba egymás után, hogy a megeredt palántákat kapálhassuk, indáikat
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FEBRUÁR, A BÁLOK HAVA
A Mûvészetek Palotájában jártak tanulóink és pedagógusa-

ink Wareczky Erika néni szervezésében.
Részletes tájékoztatást kaptunk a Palota építésével kapcso-

latban egy igazán szimpatikus idegenvezetô hölgy személyé-
ben. Látogatást tettünk a híres Hangverseny terembe és részt
vettünk egy nagyon színvonalas zenés-táncos elôadáson. A
gyerekek feszült figyelemmel hallgatták mind a mûsort, mind
pedig az érdekességekkel tûzdelt idegenvezetést. 

Február 13-án, szombaton este 7 órakor kezdôdött az iskola
Alapítványi Bálja, melynek elsôdleges célja az volt, hogy az
elmúlt évben iskolánkat az alapítvány révén támogató szpon-
zorainkat, szülôket, segítôket megvendégeljük és ezzel is kö-
szönetünket fejezzük ki.

Több mint 100 vendég érkezett a rendezvényre, melyet az
iskola tornatermében tartottunk. Elsô mûsorszámként tanuló-
ink lepték meg a közönséget egy-egy látványos és már szinte
profi táncbemutatóval, énekkel, hangszeres elôadással, majd
néhány vendégtáncos kápráztatott el bennünket fantasztikus
salsa tudásukkal. 

9 óra tájban szolgálták fel az ízletes vörösboros marhapör-
költet, aztán megkezdôdött a várva várt zene és táncmulatság.
Éjfél után került sor a tombolajegyek kihúzására, ahol renge-
teg értékes tárgyat nyerhettek a szerencsések. A fôdíj egy szép
festmény volt, mely az ócsai templomot ábrázolta. A képet Vi-
rág Miklós ócsai amatôr festô ajánlotta fel. 

Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak, akik tom-
bola ajándék felajánlásaikkal tették gazdagabbá rendezvé-
nyünket:

A Gyálon megrendezésre került Szép Magyar Beszéd Ver-
senyen két tanulónk nagyon szép helyezést ért el. Farkas Re-
náta 7.b osztályos tanuló 6. lett, Láber Attila 6.a osztályos ta-
nulónk pedig, 7. helyezett lett a megyei fordulón. Gratulálunk
nekik! Mindkettôjüket Riegel Ágnes tanárnô készítette fel a
jeles eseményre. Legutóbbi számunkban tévesen jelent meg
Kovács Vajk neve Láber Attila neve helyett. Elnézést kérünk a
hibáért! 

Február 15-én, hétfôn alsós tanulóink részére sportdélutánt
szerveztek a tanító nénik. Picik és nagyobbak egyaránt élvez-

Nyári szünet és beiratkozás
Kedves Szülôk!

Értesítjük Önöket, hogy óvodánk nyári szünete
2010. július 12-tôl 2010. július 30-ig tart.

Kérjük, hogy idôben gondoskodjanak gyermekeik elhelyezé-
sérôl, nyári programjaikról. Köszönjük!

Nyitás: 2010. augusztus 2-án, hétfôn lesz.
Dobosné Kerepeczki Mária óvodavezetô

Óvodai beíratás a 2010/2011. nevelési évre
A felsôpakonyi Mesevár Napközi Otthonos Óvoda szeretettel

várja minden leendô kis óvodását az óvodai beíratásra.
2010. május 3-tól 2010. május 7-ig 

a következô idôpontokban.
Hétfô: 8.00-18.00-ig

Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek: 8.00-16.00-ig
az óvoda emeleti titkárságán.

A beiratkozáshoz szükséges:
- A gyermek születési anyakönyvi

kivonata
- A gyermek lakcímkártyája,
- A gyermek TAJ száma,
- A beírató szülô szem. igazolvá-

nya, lakcímkártyája. 
(- Sajátos nevelésû gyermek ese-

tén szakvélemény.)
Az óvodai beíratáskor hozzák magukkal gyermeküket is, hi-

szen ekkor lehetôség nyílik arra, hogy a gyermek megismer-
kedhessen az óvoda épületével, udvarával, a sok gyermek lát-
ványával és egy új élményben részesülhessen.

A beíratásra azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik
2010. december 31-ig betöltik 3. életévüket.

Minden leendô kis óvodásunkat és szüleiket szeretettel fo-
gadjuk:

Az óvoda dolgozói

Kedves Olvasó!

A 4.a osztályban a gyerekek között vers- és meseíró ver-
senyt hirdettem, és a gyerekeknek tett ígéretemhez híven a
legjobban sikerült mûveket itt közzé is teszem. Az elsô kis
szülemény Sultisz István Milán tollából ered. Olvassák szere-
tettel!

Kriszta néni

Szeretem a focit

Szeretem a focit, mert így születtem, 
ezért apám szeme fénye lettem.
Ronaldo a nyerô, ô a kedvencem,
nagyon jól cselez, ezért szeretem.
A bírót nem mindig kedvelem,
inkább elkerülöm, ha lehet.
Télen is sokat edzek,
hogy tavasszal erôm legyen.
Lôttem pár gólt, ez nem kétséges,
tíz vagyok, és tehetséges.

Sultisz István Milán

FONTOS IDÔPONTOK!

Elsô osztályosok beíratása
A 2010/2011. tanévre történô, elsô osztályosok beíratásá-
nak idôpontja:
❖ 2010. április 12. (hétfô) 8.00 – 18.00
❖ 2010. április 13. (kedd) 8.00 – 16.00

A beíratás helye: az iskola titkársága.
A beíratáshoz a következô dokumentumok szükségesek:
❖ Születési anyakönyvi kivonat
❖ 1 db igazolványkép a diákigazolványhoz
❖ Óvodai vélemény
❖ TAJ- kártya
❖ Lakcímkártya

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet elsô napja: 2010. április 2. (péntek)
A szünet utáni elsô tanítási nap: 2010. április 7. (szerda)
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hették a vidám labdajátékokat és az ügyességet kívánó sorver-
senyeket. Kellemesen elfáradtak a csemeték a változatos fel-
adatok súlya alatt, de azt hiszem, ezt senki nem bánta.

Február 16-án Rozika néni és Aranka néni vezetésével, va-
lamint szülôk segítségével színházi elôadáson vettek részt ta-
nulóink Ócsán. A Pál utcai fiúk címû darabnak lehettek szem-
és fültanúi. Az elôadás végén mindenki érzelmektôl fel-
töltôdve távozott a szabadidô központból, hiszen élvezetes
színészi játéknak lehettek részesei. 

A Diákönkormányzatunk által rendezett iskolai farsangon
több mint 50 jelmezt láthattak az érdeklôdôk. A sok résztvevô
mellett az is örömünkre szolgált, hogy rendezvényünket ismét
szép számmal látogatták meg szülôk, nagyszülôk, testvérek,

rokonok, és elballagott tanulóink is. A helyezések és díjazások
alább olvashatók.

Március 30-án a leendô 1. osztályosainknak és szüleiknek
tartanak nyílt napot tanító nénik, melyre az érintetteket szere-
tettel várjuk!

A február hónap eseménydúsan telt, ahol mindenki megta-
lálhatta a neki megfelelô és tetszô programot. A tavasz köze-
ledtével egyre több szabadidôs tevékenységet kínálnak a peda-
gógusok gyerekeink számára és bízunk benne, hogy vala-
mennyi tanulónak sikerül egy kicsit a kedvében járni.

Iskolánk életérôl, programjainkról, eseményekrôl iskolánk
honlapján a http://iskola.felsopakony.hu oldalon is olvashatnak.

Máténé Virág Rita

Farsangi 
eredmények

Egyéni

2. osztály
I. helyezés: Fészkes fekete fene 

(Seres Rebeka)
II. helyezés:Nagymama lekvárja 

(Nagy Dominika)

Különdíj: Méhecske 
(Mészáros Nikoletta)

Rubik-kocka, Hófehérke, Hangya, 
Pókember, Óra, Piroska, Boszorkány,

Pingvin, Öreganyó, Pompomlány, 
Tündér, Szörnyella, Tavasztündér, 

Autószerelô, Csontváz, Gyufaáruslány,
Hópehely

1.b osztály
Különdíj: Sárkánylovag

1.a osztály
III. helyezés: Boszorkány 

(Komáromi Szabina)

4.a osztály
Különdíj: Julius Cesar (Jakubik Máté)

Tehén (Imre Dániel)

4. b osztály
Különdíj: Kakas (Sági Viktor)

Katona, nyuszika

5. osztály
I. helyezett: Képkeret 

(Janocsek Rebeka)

Csoportos

3. osztály 
II. helyezés: Törpék Aprajafalváról

4.a osztály
I. helyezés: Egy zsák bolha

4.b osztály
Különdíj: Brémai muzsikusok

6. a osztály
Sakk-csoport

6. b osztály
I. helyezés: UNICEF

7. a osztály
II. helyezés: Magyar valóság

8. osztály
Strandoló lányok

Tombola felajánlások
Wareczki Sándorné

Sztancsné Bábel Erzsébet
Nagy József

Kerecsányin Tibor

Matusek Krisztián „Frankó csemege”
Bruder Sándorné

Baranyai József (tanuló)
Kiss Erika (tanuló)

2. osztály osztályközössége és szülôi
munkaközössége
Pôcze Norbertné
Füzi Györgyné

Virág Menyhértné
Béki Tiborné

Révész Gyöngyi
Csire Károly
Koós Nóra

Csete Melinda
Kovácsné Ferencsák Erzsébet

Trapp Ilona
6. b osztály osztályközössége 

és szülôi munkaközössége
Tancsikné Kökény Csilla

Tancsik Dóra
Janocsek Rebeka

Kerekné Kocsis Mária
Kissné Halma Mária

Antalné Marika
Máténé Virág Rita 

Tóthné Bakota Annamária
Czirjákné Ica

Lôrentei Erzsébet
Beláz István

Gavló Jánosné
Dani Erika

Virág Miklós (festmény)
Oláh Ferencné (terítô)

Dani Erika (torta)
Szigeti Márta (festmény)
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Helytörténet

Egész évben Felsôpakony 
– 20 évesen, sikeresen

2010 – EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY

A középkori Pakony a Paphegyen talált nyomokkal azonosít-
ható, a határában szétszórt falucskák maradványai pedig a ván-
dorló, szabálytalan talajmûvelés emlékei – egy korábbbi
fejlôdési fok leletei.

Annyi bizonyos, hogy a XIII. századra legkésôbb állnia kell
egy Pakony nevû falunak ezen a helyen, hiszen 1264-ben IV.
Béla, amikor a csúti monostornak birtokot adományoz és a pon-
tos „feltérképezés” miatt megjáratja a határokat; a határos fal-
vak és földek között már ott szerepel a falu neve is.

Az I. István által 1272-ben kiadott oklevélbôl (mely ugya-
nerrôl a birtokadományról szól) nagyjából rekonstruálhatók a
középkori Pakony határai. További részletekkel szolgál Gyál
birtok 1332-es határjárása. Az errôl szóló oklevél felsorolja a
Gyál és Pakony között fekvô birtokokat. Újabb adalékok tudha-
tók meg több birtok 1379-es határjárásából is. 

A fönti források és régi térképek alapján Pakony körül a
XIII-XIV. sz.-ban a következô települések helyezkedtek el:
É-ról: Tófû, Halom, Gyál, Ny-ról: Ökröshalom, Alsónémedi,
DNy-ról Ócsa, D-rôl Inárcs, Fileharaszt, Pótharaszt, DK-rôl:
Lôb. Az oklevelek megemlítik még a Pakony közelében folyó
„Sárvíz folyót” és a Szegedre, valamint Kôrösre vezetô utakat.

A Pakony határában fölsorolt falvak és a távolabbi környék is
a XIII. századra köznemesi birtokká válik. Makkai László kuta-
tásai szerint a megye törzsökös köznemességéhez tartozott - a
többi, XIV. sz.-ban feltûnô környékbeli köznemesi családokkal
együtt – a Pakonyi család is. Eredetükrôl eddig nincs adatunk,
elsô okleveles említése a családnak 1323-ban történik egy adás-
vételi szerzôdés kapcsán. A Pakonyiak – a többi XIII-XIV. szá-
zadra kialakuló köznemesi családdal együtt Pest megye úgyne-
vezett törzsökös nemességéhez tartoznak. (Mindazokat a neme-
seket így nevezik, akiknek a birtokát elôzôleg más egyházi, il-
letve világi birtokos nem birtokolta.) Nevüket valószínûleg elsô
birtokuk (Pakony) után kapták. A budai káptalan elôtt folyó
1323-as birtokeladásban – melynek tárgya: Gyál birtok – mint

szomszéd birtokost hallgatják meg: „Pokan-i” (Pakonyi) Gyula
fia Salamont és Salamon fia Pétert, valamint Pokan-i Tamás fia-
it: Domonkost, Márkot és Andrást. (Igazolniuk kell, hogy való-
di tulajdonos az, aki eladja a birtokot.)

A Pokan-i (Pakonyi) családnak tehát mindjárt két ágát ismer-
hetjük meg. Valószínûleg azonban már ekkor több ága van
kettônél, hiszen késôbbi oklevelekben szerepelnek a leszárma-
zottaik. (Bár a család fennállása majd kétszáz éves, a története
annyira hézagos, hogy a legtöbb nemzedékbôl csak egy-két ta-
got ismerünk, a rokoni kapcsolatok, a leszármazás szinte felde-
ríthetetlen.)

Hogy rögtön több ágát ismerjük meg a családnak, azt is je-
lenti, hogy a nemesi birtok egyre több darabra esik szét és a
„leszálló ágba” kerülô családnak új birtokszerzemények, jöve-
delmezô állás vagy sikeres házasság után kell néznie, hogy újra
emelkedhessen.

Az elsôként megismertek közül Salamon fiával: Péterrel ta-
lálkozhatunk még mint „kijelölt királyi emberrel” (1337, 1352-
es oklevelekben). Szintén „királyi emberek” lesznek Tamás fi-
ai: Domonkos és Márk (1337, 1345, 1352-es oklevelek). Tamás
fia Domonkossal pedig mint Pest megye szolgabírájával talál-
kozunk.

A XIV. századra már kemény politikai harcokat vív a közne-
mesi megye a fôúri (egyházi és világi ) hatalommal, hogy ne-
mességét velük egyenrangúvá tétesse és hatalmából részesed-
jen. Ebben szövetségesnek ígérkezett a királyi hatalom is a ne-
mesi megye számára. A Pakonyiak a többi birtokos nemeshez
hasonlóan a királyi tisztségek mellett a nemesi megyénél is vál-
laltak hivatalt. A Pakonyi család több tagja is lesz szolgabíró a
megyénél a késôbbiekben. 

A Pakonyi család szerencsésebb ágával a következô részben
fogunk megismerkedni.

Forrás: Kocsis Gabriella 1991-es munkája 
Filák Lászlóné

Durkó Évával és Filák Margitkával közös elôterjeszté-
sünket elfogadva egyhangúlag döntött a Képviselô Testület
arról, hogy az önállóságunk 20. évfordulóját méltó módon
ünnepeljük meg. Az egész éven át tartó rendezvénysorozat
elnevezése: „Egész évben Felsôpakony”. A rendezvényso-
rozat szlogenje: „20 évesen, sikeresen”

A rendezvénysorozat emblémája: 

A programsorozat tervezése során megkerestük a Felsôpa-
konyi civil szervezeteket és az egyházainkat annak érdekében,
hogy ötleteikkel, javaslataikkal, programjaikkal csatlakozza-
nak a tervezett rendezvényeinkhez. Ezúton is köszönöm Filák
Lászlóné Margitkának és Durkó Évának a több hetes megfe-
szített ötletelô, tervezô, elôkészítô munkát.

Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

Ünnepi rendezvénysorozat célja:
1. A 20 éve önálló önkormányzattal rendelkezô Felsôpakony

fejlôdésének és eredményeinek áttekintése, bemutatása, doku-
mentálása. 

2. Egyúttal Felsôpakony történeti múltjának megismertetése
a község régi és újabban betelepült lakóival. 

3. A háború utáni években újjászületett és megváltozott köz-
ség életének bemutatása a még közöttünk élô idôs lakók megke-
resésével és segítségükkel nyert információk begyûjtésével.

4. Megismertetni egymással a község régi és újabb lakóit,
hogy igazi közösség kialakulására teremtsünk esélyt: célirányos
rendezvények, ünnepségek létrehozása.

5. Az ifjúság összehozása az idôsebb generációkkal, hogy is-
mereteik legyenek a múltról, egyúttal az ô céljaikról, eredmé-
nyeikrôl tájékoztatni a lakosság minden részét, hogy érezzék:
bennük látjuk a jövônket!

ÍZELÍTÔ A TERVEZETT PROGRAMOKBÓL:

Riportsorozat az Agorában ÉLÔ TÖRTÉNELMÜNK címmel
FELSÔPAKONY TÖRTÉNETE KÉPEKBEN 

- helytörténeti kiállítás
AZ ÉN FELSÔPAKONYOM - gyermekrajz- kiállítás

FELSÔPAKONYI HANGULATOK - fotókiállítás 
„Az én kertem”pályázat fotóiból

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK - fiatalok eredményei 
tanulásban, sportban, mûvészetben…

A fenti programok megvalósításához az Agora olvasóinak se-
gítségét kérjük. A helytörténeti kiállításhoz régi fotókat - külö-



Ebben az éven már hatodik alkalommal került megrendezésre
a Szomszédolás nevet viselô vándorkiállítás, amely Görög Béla
kezdeményezésére jött létre öt évvel ezelôtt. Nem titkolt szándé-
ka a kiállításnak, hogy az egy kistérségbe tartozó települések, le-
gyenek azok kis, vagy nagy községek, városok, közösen mutas-
sák fel a képzômûvészettel foglalkozó alkotóik legérettebb, leg-
kiválóbb mûveit. A résztvevô települések Felsôpakony, Gyál, Al-
sónémedi, Üllô, Vecsés öt-öt képpel vehetnek részt ezen a kiállí-
táson, ezeket a képeket szakértô szemek választják ki, szigorúan
ügyelve a színvonalra. A kiállítás elsô állomása Felsôpakony
volt. A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében
2010. február 19-én 17 órakor nyitotta meg Hevesi István az in-
tézmény vezetôje a Szomszédolás 2010 elnevezésû tárlatot.

Bevezetô szavai után Matusekné Dimov Éva polgármester-
asszony beszédében kiemelte a hagyománnyá nemesült rendez-
vény kulturális hatását, ízlésformálásban betöltött szerepét. Kö-
szönetet mondott az alkotóknak, a magas esztétikai értéket kép-
viselô és megjelenítô mûvekért, a szervezôknek a kiállított mû-
vekhez méltó igényes bemutató kifogástalan és harmonikus
megrendezéséért. A szám szerint huszonkét alkotás a nagyterem
falai mentén, paravánokon lett elhelyezve, települések szerinti
csoportosításban. A felsôpakonyi tárlaton, mint azt Fegyó Béla
tanár úr, a helyi képzômûvészeti kör vezetôje, a kiállított képek
szakmai értékelôje elemzése elején elmondta, technikai okokból
Alsónémedibôl nem érkezett kép. Helyette megcsodálhattuk Do-
bos Krisztina csodálatos, népi motívumokból építkezô bôrdísz-
mûves kollekcióját, amely magas fokú szakmai hozzáértésrôl,
kifinomult mûvészi érzékrôl tett tanúbizonyságot. Fegyó Béla ta-
nár úr, mint ahogy tôle már az évek során megszoktuk, rendkívü-
li alapossággal elemezte a kiállított képeket. A hallgatóság,
amely megtöltötte a termet nagyon sok információval lett gazda-
gabb, nemcsak mûvészeti, de technikai téren is, hiszen egy-egy
kép kapcsán szó esett a megvalósítás módjáról és eszközeirôl is.
A kiállított képek nagyon alapos mesterségbeli tudásról tettek bi-
zonyságot. Nagy Zsófia Gólya (Üllô) Farkas címû képe a fölé-
nyes rajztudást, a pontos és szuggesztív megjelenítés képességét
sugallja. Hasonló benyomást kelt a szemlélôben ifj. Makai Fe-
renc (Gyál) Világszám címû alkotása. Fekete Szilvia (Vecsés) Nô
sportkocsival címû festménye olyan, mintha egy nagylátószögû
optikával fényképezte volna le a kocsija elôtt magabiztosan fe-
szítô nôt, és ez által kissé groteszké válik, (és talán egy kicsit el-
lenszenvessé is) a perspektivikusan eltorzult arc. Kalas Béláné
Boros Eszter (Felsôpakony) ôszi hangulat címet viselô festmé-
nye, amely egy erdôrészletet ábrázol, annyira életszerû, hogy
szinte érezzük a hervadó levelek illatát. A valóságot meseszerûvé
átlényegítô tájábrázolás jelenik meg Várhalminé Cinke Mária
(Vecsés) Erdôrészlet címû képén és Robitsek Ibolya (Üllô) Afri-
kai naplemente megnevezésû egzotikus témájú alkotásán. Sárán-
di Tibor (Üllô) Pipacsos táj címet viselô festménye hangulatos,
magával ragadó kép, amely különleges technikával készült. Em-
lékezetesek maradnak a látogató számára az úgynevezett kisvilá-
got megörökítô képek, mint Lôrincz Irén (Gyál) Virágzó cseresz-
nyefa, M. Kaiser Ilona (Vecsés) Ablakomban, Pálmai Dorottya
(Vecsés) Csónak a tavon, valamint Pósa Mária (Gyál) Laciék
kertjében címû alkotások. A fekete-fehér szín drámai ellentétét
nagyon hatásosan használja ki Hefler Gábor (Gyál) Miattad cí-
mû, egy magábaroskadt öregasszonyt ábrázoló grafikája. Gáll
Sándor (Gyál) Pincesora hasonlóan fekete-fehérben, látszólag
elnagyolt vonásokkal idézi elénk egy öreg rogyadozó épületsor
fényben és árnyékban gazdag képét. Patkós Tamás (Felsôpa-
kony) Pletyka címû alkotása is redukált színvilágú remekbe sza-
bott pillanatfelvétel. Barkócziné G. Gyöngyi (Felsôpakony) Ta-
nya címû munkája, ragyogó színeivel szinte világít, kisugárzik a
keretbôl. Megkapó Janocsekné Scheidl Ágota (Felsôpakony) Ös-
vény címû már-már szürreális festménye, amelyen a furcsa alakú
fákkal kerített kanyargós ösvény mintha nem is valós térben lé-
tezne, hanem valahová messze ellebegne. Megdöbbentôen sokat-
mondó Durkó Éva (Felsôpakony) A múlt szárnyán lebegve címet
viselô montázsa, amely a mûvész életének fontos szereplôit jele-
níti meg úgy, hogy azok egymáshoz és az alkotóhoz való kapcso-
lata is megjelenik. Az Aranykorom 2 címû képe ennek az életnek,
illetve az azt körülvevô mikrovilágnak idillikus lenyomata. Két

különleges-
ségnek szá-
mító szép
képet is lát-
hattunk a
tárlaton, az
egyik Tan-
csikné Kö-
kény Csilla
( F e l s ô p a -
kony) Pipa-
csok címû
k o l l á z s a ,
ragasztott,
festett technikával készített textilkép, a másik Nagy Kiszti (Üllô)
Vadpipacs címmel kiállított selyemfestménye. Mindkét kép nagy
hozzáértéssel, kifinomult ízléssel készült és rendkívül dekoratív
hatású.

A rendezvényen, mint mindig, most is gyönyörködhettünk
azokban a kis zenei betétekben, amelyek elhangzottak, egy-egy
beszéd vagy elemzés között. Agócsné Polgár Aranka és kis tanít-
ványai mindig is sokat vállalnak magukra, hogy az ilyen alkal-
mak még ünnepélyesebbek legyenek. 

A kiállítás egy hétig tartott nyitva és biztosan mondhatjuk,
hogy maradandó élményt nyújtott mindazoknak, akik megtekin-
tették. Köszönjük mindazoknak, az alkotóknak, a kiállítás szer-
vezôinek és a mûsorban résztvevôknek egyaránt, annak a le-
hetôvé tételét, hogy mindez eljusson hozzánk és örömünkre szol-
gáljon.

Varga Imre
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Évforduló
200 éve - 1810. március 1-jén született Frédéric Francois Cho-

pin (eredetileg Fryderyk Franciszek Chopin) lengyel zeneszerzô és
zongoravirtuóz. Chopin zenei tehetségét nagyon fiatalon felismer-
ték, hét évesen már két polonézt (g-moll és A-dúr) szerzett. Chopin
tehetségét Wilhelm Würfel (Václav Wefel), neves zongorista és a
Varsói Konzervatórium professzora fejlesztette. 1823 és 1826 kö-
zött Chopin a varsói líceumba járt, ahol édesapja is tanított. A nya-
rakat iskolai barátainál töltötte, ez idôben alaposan megismerte és
megszerette a lengyel népzenét, amely egyik alapját képezte
késôbbi mûveinek is. 1826 ôszétôl Chopin zeneelméletet és zene-
szerzést kezdett tanulni a Varsói Konzervatóriumban. 1831-ben
Bécsbe utazott, majd Párizsban telepedett le, ahol élete javarészét
töltötte. 1835-ben a francia állampolgárságot is megkapta. Chopin
zongoramuzsikája egyedülállóan ötvözi különleges ritmusérzé-
két,valamint Johann Sebastian Bach stílusát, továbbá a maga al-
kotta zongora-technikát. Ezen elegy különösen törékeny melódiát
és harmóniát alkot, amelyet masszív és érdekes összhangzat tá-
maszt alá. Chopin szerzett elôször balladákat, és önálló darabként
scherzókat. A Bach-féle prelûdök továbbfejlesztése is Chopinnek
köszönhetô. Több dallama közismertté vált, egyedi és könnyen
megjegyezhetô melódiájának köszönhetôen. Ilyen például a Forra-
dalmi etûd (Op. 10 No. 12) a Perc keringô, és a b-moll szonáta
(benne a híres Gyászindulóval; Op. 35). A zongorájával az emberi
énekhangot kelti életre.

Chopin zeneszerzôi termése fôleg szóló zongorára írt darab.
Nagyobb arányú mûvei, a balladák, scherzók, a barcarolle és a
szonáták szilárd helyet foglalnak el a repertoárban, úgy mint a rövi-
debb mûvek: impromptuk, mazurkák, noktürnök, keringôk és polo-
nézek.

Tuberkulózisban halt meg 1849. október 17-én. Kívánságára
Mozart Requiemje hangzott el a temetésén. A párizsi Père Lachai-
se Temetôben helyezték végsô nyugalomra, szívét és a levelezé-
seit a varsói Szent Kereszt templom egy oszlopában ôrzik.

Filákné

Szomszédolás 2010
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HÚSVÉTI REMÉNY

MEGHÍVÓ

Sok szomorú és reménytelen emberrel találkozom mostaná-
ban. Többször csalódtak, hamis ígéretekkel becsapták ôket, s
minden bizonytalan számukra mind a közeli, mind a távoli
jövôben. Család, házasság, munkahely, testi és lelki nyomorú-
ság, betegség, az élet terhei, országunk helyzete, népünk sor-
sa… Ez sok keserûséget halmoz fel a szívükben, megrontja
örömüket, elveszi életkedvüket. Van-e gyógyszere a reményte-
lenségnek? 

Az elsô húsvét délutánján ilyen reménytelen szívvel indult
haza Jeruzsálembôl Emmausba Jézus Krisztus két tanítványa.
Nem tudták feldolgozni, hogy Jézust ártatlanul kivégezték, s
most már senki sincs, akitôl népük sorsának jobbrafordulását
várhatnák. „Pedig mi azt reméltük, hogy ô fogja megváltani
Izraelt.” – mondják sóhajtva. 

Néhány órával késôbb ugyanez a két ember boldogan fut
vissza ugyanazon az úton, a szívük tele van örömmel, a szájuk
örömhírrel: mégis van értelme az életnek, Jézus feltámadott,
Jézus él! Eltûnt a reménytelenség, boldog bizonyosságot kap-
tak helyette. Hogyan történt ez?

Elôször kiöntötték a szívüket a hozzájuk csatlakozott feltá-
madott Krisztusnak, akit akkor még nem ismertek fel. Utána
hallgatták az Ô igemagyarázatát, s eközben már gyógyulni
kezdett a szívük – ezt utólag ôk maguk állították. Amikor pe-
dig behívták ôt az otthonukba, és tudomásul vették, hogy ott Ô
az Úr (Ô ül az asztalfôn, Ô oszt nekik kenyeret), felismerték
ôt. Egyszerre meglátták, mi a feladatuk, s vitték a jó hírt vissza
Jeruzsálembe reménytelen társaiknak.

Ne törôdjünk bele, ha keserûség, lemondás gyûlik a szí-
vünkben! Lehet, hogy van rá okunk, de próbáljuk végigjárni
ezt a húsvéti utat: elmondani mindent Jézusnak abban a bizo-
nyosságban, hogy Jézus Krisztus feltámadott és él, hallja
imádságunkat. Aztán olvassuk és hallgassuk a Róla szóló bib-
liai híradást, ez erôsíteni fogja hitünket, általa Isten gyógyítja

a lelkünket. És hívjuk be Ôt egyszer imádsággal a szívünkbe,
életünkbe, otthonukba, s adjuk át az uralmat neki egész éle-
tünk felett. Meg fogjuk látni: jövôt készített nekünk, használni
akar minket is, és velünk marad mindörökre!

Ezt az élô Krisztussal való találkozást és boldog együtt já-
rást kívánom minden kedves olvasónknak, nemcsak az ünne-
pek alatt, hanem éltünk minden napján, szeretettel:

Vizi János lelkipásztor

EMMAUSI ÚTON

Ketten megyünk, vagy egyedül megyünk…
Hová? – E földön sok-sok Emmaus van,
JÉZUST idézzük közbe-közbe búsan,
emlékeink is ballagnak velünk…

Így létezünk a múltat emlegetve,
csodákra visszarévedezve járunk,
de csüggedésünk annyiszor elárul:
„Ó mi azt hittük…” /ezt meg azt ha tette/.

Pedig hát EGGYEL többen ballagunk:
hozzánk szegôdik új meg új alakban
VALAKI mindig, hogy fáradhatatlan
mondja az Igét, nem vagyunk magunk.

Lelkünk föleszmél, boldog szót rebeg
kenyérben, borban fölfedezve testét:
„Maradj velünk, hogy be ne esteledjék,
búban, örömben hadd legyünk Veled!”

(Füle Lajos)

Mozi film klub
Minden hónap utolsó szombatján 

film klub.
Szeretettel meghívunk elsô alkalom-

mal tartandó film vetítésünkre!
Az elsô film amit vetítünk: 

„Tûzálló” címû film.
Akinek kedve és ideje engedi, film

után kötetlen beszélgetésre 
nyílik lehetôség.
Belépés díjtalan!

Dátum: 2010. 03. 27.
Idôpont: 18 óra

Helye: Református templomban
Az alkalomra hozhatsz magaddal

üdítôt, rágcsálni valót.

Kapcsolattartó személy: 
Vizi János lelkipásztor

Telefonszám: 06-29-317-968
Mobil: 06-30-373-197

E-mail: felsopakony.ref@gmail.com

Adó 1%: Református Egyház technikai
kódszáma: 0066

További 1%-al támogathatunk 
egyesületeket és alapítványokat. 

Néhány javaslat:
Egyesület neve: / Adószáma:

Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület 
/Biatorbágy/ 

19176767-1-13
Biblia Szövetség Alapítvány 

19171982-1-13
Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány 

18002320-1-42
Vasárnapi Iskolai Szövetség Egyesület 

19173142-2-13
Bethesda Kórház Alapítvány 

18042539-1-42

Jézus mondja: 
„Én vagyok a feltámadás és az élet…”

(János evangéliuma 11, 25)

A Felsôpakonyi Református Missziói

Egyházközség presbitériuma meghívja

Önt és kedves családját gyülekezetünk

nagyheti és húsvéti alkalmaira, ame-

lyek a következôk:

Húsvéti ünneprend:

Március 31-Április 1.: - Nagyheti
úrvacsorai elôkészítô istentiszteletek
(Gyülekezeti terem)

· március 31. (szerda) 17.00 - Bûnbá-
nati istentisztelet 

· április 1. (csütörtök) 17.00 - Nagy-
csütörtöki istentisztelet

Április 2.: (péntek) 17.00 Nagypénte-
ki istentisztelet – úrvacsoraosztással
(templom)

Április 4.: (vasárnap) 10.00 Húsvét
ünnepi istentisztelet, úrvacsoraosztással.
(templom)

Április 5.: (hétfô) 10.00 Ünnepzáró
istentisztelet – keresztelés (templom)

Áldott húsvéti ünnepeket

kívánunk minden 

kedves olvasónak! 

Vizi János 

lelkipásztor
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Új Korszak

Ha itt lettél volna…

„Azelôtt Isten a próféták útján sokféle módon szólt ôseink-
hez. Ebben a végsô korszakban Fia által beszélt hozzánk, akit
a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtet-
te. Mint dicsôségének kisugárzása és lényegének képmása, ô
tartja fenn hathatós szavával a mindenséget.” (Zsid. 1,1-3)

Ma sokféle vallási és emberi közösség van, amely az Istenrôl
beszél. Sokan egy és ugyanazt a Bibliát tartják a kezükben,
mégis másként beszélnek Istenrôl. Jézus Krisztust is szívesen
emlegetik, de amolyan trónfosztottan. Nagyszerû tanítónak,
vagy nagyszerû prófétának tartják, de semmi többnek. Besorol-
ják ôt az emberiség jótevôi közé, vagy a többi vallásalapítók
közé. Ezt a nézetet, bármily jóindulatúnak is látszik, a Krisztust
követôk, vagyis a keresztények nem tudják elfogadni.

Az új korszak hirdetôi nagyon tetszetôs és kívánatos tanítá-
sokat, ígéreteket adnak elô. Azt mondják az új korban világ
béke, világ kormány lesz, és vallásból is csak egy lesz, mert
minden vallásból megtartjuk majd azt, ami jó és mindenki
meg lesz elégedve vele. Nos ezt a magatartást nevezik szink-
retizmusnak. Ez a gondolkodás azt mondja, hogy el kell mosni
a határokat a jó és a rossz között, bûn nincs, csak tudatlanság.
Az ember minél többet tud, annál jobban tudja intézni a dolga-
it. Sokszor beszélnek valami ôsi tudásról, ôsi egységrôl a ter-
mészetben. Azt mondják ezt a tudást szándékkal tagadják el a
mai papok is az emberek elôl, mert csökkenne a szerepük. Így
aztán manapság visszatérnek még a régi magyarok táltos hité-
hez is. Úgy tûnik ma nagyon kelendô minden vallási praktika.
Ezekben megfigyelhetô az ember ügyeskedése, erôfeszítése,
amellyel az isteni dolgok birtokába akar jutni. Csakhogy ez
sosem az ember kezdeményezésébôl valósul meg, hanem az
Isten a kezdeményezô.

Az Isten ihlette vallás nem közömbös az ember földi sorsa
iránt, de lényegében nem a földi boldogulást szolgálja, hanem
az Isten dolgaival foglalkozik. 

Az új korszak, a végsô idô Jézus Krisztussal jött el. Általa
kötötte Isten az új és végsô szövetséget. Jézus Krisztus az Is-
ten Fia volt, ezért nála nagyobb már nem jöhet. Emberi kíván-
csiság és az újdonság keresése mondatja némely emberrel a
fent leírtakat. Mondja is a Biblia, hogy mindig lesznek embe-
rek, akiknek viszket a fülük, és mindig valami újat kívánnak
hallani, és az új már csak azért is jó, mert új. A keresztények-
nek meg kell becsülni az Isten irántunk való szeretetét és teljes
odaadással megvalósítani azt, amit Jézus hozott. A Jézus tör-
vénye amúgy is olyan, hogy a végsô határa a csillagos ég. Vé-
geredményben valóban nincs határa az odaadásnak. Nagyon
méricskélôk, akik azt kérdezik, hogy mennyit kell ahhoz telje-
síteni, hogy az Isten meg legyen elégedve. Maga Jézus a
végsôkig engedelmes volt, és teljesen odaadta az életét. Ezt
követni, az a teljesség.

Húsvétkor ünnepeljük a végsô és örök szövetség megköté-
sét a keresztfán. Jézus a mi örök húsvéti bárányunk. A húsvéti
örömének több sora örök és végsô dolgokról beszél:

„Ô lerótta helyettünk az örök Atyának mindazt, amivel
Ádám tartozott,

s az ôsbûn zálogát kiváltotta szent vérének árán.”
„Ó valóban áldott ez az éjszaka,
mert ekkor lép frigyre isteni és emberi, földi és mennyei.”
„Fénylô lángját találja égve a szép hajnalcsillag; 
az örök hajnalcsillag, ki soha se lát alkonyt:
a te Fiad Jézus Krisztus, ki visszatérve a sírból,
az emberi nemre szelíden árasztja a megváltás fényét,
él és uralkodik mindörökkön örökké.” 
Aki hisz és bízik ebben a Jézus Krisztus által hozott végsô

korszakban, az jöjjön és ünnepeljen velünk húsvétkor. 
2010. húsvétja elôtt

Tisztelettel Hefler Gábor plébános. 

… Kedves Olvasó, februárban többek között részt vehettél
volna újabb gitáros miséken. Hogy mi minden történt még a
katolikus templom háza táján ebben a hónapban, illetve mik a
tervek erre az évre, elárulom az alábbi-
akban:

Február 7-én délután tartották a hit-
tanos gyerekek farsangi buliját a temp-
lom „toronyszobájában”. A családias
hangulatban igazán sokféle figura ele-
venedett meg a jelmezes gyerekek jó-
voltából. Volt közös játék, tánc és köz-
ben sok finom süti. És akiknek a szer-
vezést köszönhetjük: a hitoktatók: Teri
néni és Erzsi óvó néni, továbbá Bene
Gabi óvónô és Agócsné Polgár Aranka.
Természetesen néhány fényképet is se-
gítségül hívtam a hangulatjelentéshez.
És igen, a gyerekek jövôre is szívesen
eljönnek!

A hosszú nyomdai átfutási idô miatt
kissé tudathasadásos állapotban írom a
cikkeket, hiszen sokszor ami a cikk
írásakor még jövô idô, az az újság kéz-
besítésekor már megtörtént tény.

Ennek egyik ékes példájaként
írom most azt, hogy Gábor atya és
férfi munkatársai nevében boldog
nônapot kívánok cikkem minden

hölgy olvasójának, illetve valamennyi olvasóm hölgy csa-
ládtagjának.

Néhány mondatban a tervezett zarándoklatokról. Március
20-ára a környékbeli egyházközségek
(Alsónémedi, Ócsa, Bugyi, Dabas és
Örkény) látogatására hirdettünk zarán-
doklatot. Igazán pompás tavasznyitó
hétvégi kirándulás, lévén mondják,
hogy a felsorolt helyek némelyikén a
templom és a hozzátartozó épület(ek)
szépen fel lett(ek) újítva. 

A másik zarándoklat Medjugorjébe,
egy boszniai településre vezet, egy
nem is oly régi Mária-jelenés színhe-
lyére. A Krizsevác-hegyi keresztút, a
Jelenési-hegy meglátogatása mellett
szentmise látogatás is szerepel a prog-
ramban, sôt az oda úton egy rövid sza-
rajevói városnézés is belefér. A négy
napos zarándokút idôpontja: június
23-26.

Ha már kirándulás: áprilisban a hit-
tanos gyerekek is kirándulnak majd a
Margit-szigetre.

Irány Ócsa! Húsvét és Pünkösd kö-
zött Gábor atya szeretettel látja vendé-
gül a felnôtt testvéreket egy lelkinap
erejéig. A pontos idôpont még nem is-



EGYHÁZI OLDAL 11

Római Katolikus Egyház 
húsvéti ünnepi miserendje:

Március 28. Virágvasárnap:

Délután 5 órakor: Szentmise (Passió elôadása)

Április 1. Nagycsütörtök: Csak GYÁLON lesz szentmise!
Idôpont: Este 6 óra

Április 2. Nagypéntek:

Délután fél 5 órakor: Szentmise („Csonka mise”)
Április 3. Nagyszombat:

Este 6 órakor: „Feltámadás” - ünnepi szentmise
Április 4. Húsvétvasárnap:

Délelôtt fél 12 órakor: Ünnepi szentmise
Április 5. Húsvéthétfô:

Délelôtt fél 12 órakor: Szentmise

Felhívjuk a tisztelt érdeklôdôk figyelmét, hogy az április
11-i vasárnaptól a szentmisék a nyári idôszámítás szerinti

este 6 órakor kezdôdnek!

A miserend az Interneten is megtalálható!
/www.felsopakony.hu egyházak aloldal/

Mindenkit szeretettel várunk és
kegyelmekben gazdag húsvéti ünnepeket kívánunk!

Hefler Gábor plébános atya és Munkatársai

KÖNYVTÁRI OLDAL

mert. Idén a hittan tábor is Ócsán lesz, június 17. és 22. kö-
zött. 

Visszatérve térben és idôben: március 25-én helyben is lesz
lelkinap, mégpedig délelôtt a hittanos gyerekeknek, délután a
felnôtteknek.

Egy nagyon fontos dátum: június 6. délután. Az érintettek
már valószínûleg tudják, de a hozzátartozók, rokonok, barátok
talán még nem: ezen a napon lesz idén az elsôáldozás!

Tavaly szeptemberben a templom jubilált, idén az énekkar.
Bizony már 10 éve teszik színesebbé, ünnepélyesebbé a szent-
miséket és idôrôl-idôre öregbítik településünk jó hírnevét ven-
dégszerepléseikkel.

Végül, de nem utolsósorban az ökomenikus kereszt felállí-
tására, megszentelésére a tervek szerint november 2-án kerül
sor.

Visszatérve a jelenbe: a nagyböjt ideje alatt a szentmisék
elôtt a keresztutat imádkozzuk a húsvéti ünnepre és a feltáma-
dásig vezetô, szenvedésekkel teli útra való lelki ráhangolódás-
képpen.

Internet hozzáféréssel rendelkezô kedves Olvasóinknak
még e hónapban is ajánlom azokat az oldalakat, ahol a temp-
lomról, a templommal, illetve a felsôpakonyi katolikus hitélet-
tel kapcsolatos hasznos információkat találhatnak:

www.felsopakony.hu/egyhazak/katolikus
www.pakony.hu/news/article/a-felsopakonyi-egyhazak/

www.miserend.hu/?templom=439
www.kempfkaroly.hu/kozerdeku_egyhazak/?newsid=150

Pethô Imre

„Sorsunkból fölsajló irodalom... 
– nem fordulhatunk el tôle, amiként – Illyés Gyulával 

szólva – ember nem hagyhatja útszélen veszni az anyját.”
Sütô András: A készülôdés éjszakái

Az új év elsô teadélutánján, január 26-án, Sütô András alak-
ját próbáltuk felidézni gazdag életmûve által. Azonnal belát-
tuk, hogy erre egy alkalom kevés lesz! Hiszen az élete is olyan
tartalmas, már-már legendákba hajló, hogy ezen az estén nem
jut idô regényei, novellái, drámái áttekintésére.

Filákné Margitka ismertette velünk életrajzi adatait születé-
sétôl haláláig. 1927-2006 – Pusztakamarás és Marosvásárhely,
a vártemplom – az erdélyi magyar társadalmat átfogóan ábrá-
zoló emberi élet. Errôl röviden nem is tudok írni, szeretettel
ajánlom mindenkinek az „Anyám könnyû álmot ígér” címû re-
gényét, melynek fogadtatása a ‘70-es évek végén elképesztô
sikert aratott.

Ezen a teadélutánon kellemes meglepetés ért minket. A hír-
re, hogy Sütô András alakja és életmûve lesz a téma, egy ked-
ves irodalombarát vendégünk érkezett, Erdélybôl áttelepült la-
kótársunk: Benedek Elek. Ó, nem Elek Apó tette ezt a csodát!
Véletlen névrokonság... mintha a rég elhunyt, kedves Nagy-
apó (vagy talán Sütô András?) küldte hozzánk Benedek urat,
hogy hitelesen – hiszen szemtanú volt – beszéljen azokról az
évekrôl!

Személyesen ismerte Sütô Andrást, emlékezett Asztalos Ist-
vánra, Szász Jánosra, Balla Károlyra, az UTUNK, IGAZ SZÓ,
ELôRE lapok munkatársaira. Órákig elhallgattuk volna! Be-
nedek úr, ugye eljön máskor is?

Február 9-én Sütô András: Csillag a máglyán címû drámáját
néztük meg, parádés szereposztásban. Nem színházi elôadás
volt, TV-játéknak dolgozták fel a drámát, Sztankay István és
Huszti Péter fôszereplésével. Durkó Éva jó megérzéssel ôrizte

a Duna TV egy régi adását! Nagy örömet okozott nekünk,
hogy megnézhettük a filmet.

Sütô András által jártasabbak lettünk a reformáció történe-
tében, melynek jelentôségét a tavalyi Kálvin emlékév (melyet
meghosszabbítottak 2014-ig) még idôszerûbbé tette. Egy vég-
zetté sûrûsödött történelmi idôszakot választott az író 1534-tôl
1553-ig, Kálvin János és Szervét Mihály párizsi találkozásától
Szervét genfi, Champel mezején megtörtént kivégzéséig.
Részletesen elemezni a drámát nincs módomban, egy mondat-
ban talán: Két történelemformáló egyéniség, egykori jó barát
tragédiába torkolló összecsapása, mert Szervét az eszme le-
hetôségeinek oldaláról bírálja a Kálvini gyakorlatot, míg Kál-
vin a megvalósultat tekinti eszménynek, a kényszerû korláto-
zásban látja a szükségszerûséget.

A drámát én elolvastam, utána láttam a filmet, számomra
így vált maradandó élménnyé. Megható szavakat találtam az
Anyám könnyû álmot ígér címû emlékirat-gyûjteményében,
ahol az író szüleivel beszélgetve (1950-es évek vége!) így ma-
gyarázza a nagy felfedezôk, tudósok történelemformáló sze-
mélyiségek tragédiáját:

„Hát az a portugál, egy Szervét Mihály nevezetû, aki a vér-
keringést felfedezte? Az volt a legkonokabb: lassú tûzön éget-
ték meg.

- Ugyan ki tette? - borzadt el anyám. Be kellett vallanom,
hogy az éppen Kálvin.

- A mi Jánosunk? Na, ha én ezt tudtam volna róla!
Nem tudom, mi lett volna, ha ezt anyám hamarabb megtud-

ja. Apám olyan formán bámult elé, mint aki valamit megsejtett
a gondolat veszedelmeibôl.”

Lehet, hogy Sütô Andrást ez a beszélgetés indította a dráma
megírása felé? 1976-ban mutatta be a Kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház.

Február 23.

Cseh Rózsa


