
I. Hagyományôrzô és Kulturális Nap

Beszámoló a polgárôrök életébôl
Elég sûrû volt a június-július hónap a Pakonyi Polgárôr

Egylet és Szomszédok Egymásért Mozgalom életében. 
Június végén kirándulást szerveztünk Agárdra, ahol egy

hosszú hétvégét eltöltve volt idônk regenerálódni. A „ki-
rándulás” alatt lehetôségünk nyílt jobban megismerni egy-

mást, így még hatékonyabb,
összeszokottabb csapatot tu-
dunk majd alkotni a jövôben.

Mint már tudhatják, (elôzô
számokban is közölt informá-
ciók alapján) fô projektünk,
jelen pillanatban az Iskola ut-
cai „bázis” befejezése. Ahogy
láthatják, folyamatosan épül-

szépül a ház, de mint általában az non-profit egyesületek
életében, úgy nálunk is a legnagyobb gondot a tôke elô-,
illetve megteremtése jelenti. Jelen pillanatban befejezett-
nek mondható a tetô, bevezették a vezetékes vizet, illetve
elkészültek a csatornázással. A közeljövôben az áram is
bevezetésre kerül, és ha Isten is úgy akarja, szeptemberre

el is készül-
het a helyi
KMB-s, illet-
ve a pol-
gárôrök iro-
dája. 

Mint fen-
tebb említet-
tem, a tôke megteremtése a legnehezebb feladat. Mivel
egyesületünk bevételi forrással nem rendelkezik, ezért fel-
ajánlásokból, adományokból, társadalmi munkában épül a
ház. Kérünk mindenkit, akinek módjában áll, hogy idejé-
vel, munkájával, esetlegesen még mûködô, jó állapotú
elektronikai berendezések felajánlásával segítse egyesüle-
tünket. Ez ügyben keresse Dobos Sándort, tel.:06-20 / 978-
2429

Az egylet éjjel-nappal hívható telefonszáma: 06-30/
956-37-48

Számlaszámunk: 65500116-31003085-53000004
Rupp Ferenc

2011. július 30-án,
Felsôpakonyon a Pálfi ta-
nyán járunk. Mi is volt itt?
Miért fontos ez a dátum?
Lássuk!

Azért kivételes ez a nap,
mert megrendezésre, illetve
bevezetésre került Felsôpa-
kony életében egy újabb
„ünnep”, egy rendezvény,
ami a magyar identitást, a
kultúrát, a hagyományokat
hivatott ôrizni.

A rendezvénnyel kapcso-
latban, abszolút pozitív élményekrôl
kell beszámolnom, bár sajnos csak ko-
ra délután tudtam kilátogatni a ren-
dezvényre. Az idô kegyes volt a szer-
vezôkhöz és a látogatókhoz egyaránt,
bár a szél fújt „kissé”.

Ismerôseim elmondásai alapján tu-
dom, hogy délelôtt a rendezvény az is-
kolások, zeneiskolások, és a nyugdíjas
klub színvonalas mûsorával indult.
Majd folytatódott Scheik József fogat-
hajtó, Buck Viktor csikós bemutatójá-
val.

Aki ott volt, részt vehetett, a „Pa-
kony Vitéz” versenyen. A részt-
vevôknek csatacsillag dobásban, íjá-
szatban, rönkhajításban, szalmabála
gurításban és kötélhúzásban kellett
összemérni erejüket, és ügyességüket.
A versenyen bárki indulhatott, legyen
az akár kisgyermek, tinédzser, nô,
vagy férfi. Aki nem akart részt venni a
vetélkedôn, az is találhatott magának
más elfoglaltságot, volt arc-, testfes-
tés, és gyöngyfûzés a kisebbeknek, lo-

vaglás a nagyobbaknak és táncház
mindenkinek. Közben a jurtában tör-
ténelmi, természetgyógyászati, had-
történeti elôadások, a csatatéren, pe-
dig a Kassai Lovasíjász Iskola Brázik
törzs lovasíjászai tartottak bemutatót.

Amit hiányoltam, azok a felsôpako-
nyiak voltak. Szomorú volt látni, hogy
több „idegen” volt a rendezvényen,
mint helybéli. Remélem, ez változik a
jövôben. Másik negatívum, amit ta-
pasztaltam, az a hulladékgyûjtôk „hiá-
nya”. Azért idézôjelben, mert ugyan
voltak szemetesek, de csak egyes
standoknál, ott is kevés.

Összességében, szerintem elsô al-
kalommal megrendezett rendezvény-
hez képest kiválóan sikeredett. Köszö-
net a szervezôknek, Pálfi Krisztinának
és Papp Norbertnek. Remélem, folyta-
tódik ez a „hagyomány”, és jövôre is
lesz Hagyományôrzô és Kulturális
Nap.

Rupp Ferenc
(fotók: Zsankó Eszter)
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Felsôpakony 2011. július-augusztus

Ilonka nénit köszöntöttük

Beszámoló a Református hittantáborról cikk a 8. oldalon

Ha itt lettél volna… cikk a 9. oldalon

2. Tolerancia tábor cikk a 11. oldalon

A padovai Szent Antal  Bazilika Elsôáldozók Úrnapi körmenet
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Újszülöttek:
Orosz Kira Nikolett – 06.09
Gedô Szandra Kitti – 06.11

Szatmári Dorina – 06.16
Máté Mónika – 06.18
Konkoly Lara – 07.12
Nagy Richárd – 07.22

Csipak Zsombor István – 07.25
Marosi Hanna Dóra – 07.26

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

Internet hozzáférés:
e-Magyarország a nyitva tartási idôben.

Minden megkezdett félóra 50 Ft.
Fax:

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

és budapesti számra tudunk küldeni.)
Szerkesztés, tördelés, gépelés:
Megkezdett oldalanként: 300 Ft.
Scannelés: Oldalanként: 120 Ft.

N Y I T V A - T A R T Á S:
hétfô, kedd, csütörtök, péntek: 08.00-18.00

szerda: 08.00-16.00

Szolgáltatások a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház-ban

Tisztelt olvasó!

Allergia

Vöröskeresztes ruhabörze
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi

Ház pincéjében augusztus 22-tôl, 26-ig! 
Hétfô, szerda, péntek: 10.00-13.00ig; 

Kedd, csütörtök: 13.00-16.00-ig!

2011. július-augusztus Felsôpakony

Mi is az allergia? Mitôl van? Melyek a tünetek? Hogyan
védekezhetünk ellene? Talán ezek a legfontosabb kérdések,
ami az allergia kapcsán felmerülhetnek. Ezekre próbálunk
most választ adni.

Mi is az allergia?
Az allergia az immunitás (védekezés) egyik formája,

amely során a szervezet természetes védekezô mechaniz-
musa célt téveszt, és ahelyett, hogy védelmet nyújtana, be-
tegséget okoz. Allergia tehát az immunrendszer helytelen és
káros válaszreakciója olyan anyagokra, melyek általában
ártalmatlanok. Míg az immunrendszer feladata, hogy a szer-
vezetbe került káros anyagokat megsemmisítse, hatástalan-
ná tegye, és ezzel gyógyulást eredményezzen, addig az al-
lergiás egyénben ugyanezek a védekezések különbözô be-
tegségeket indítanak el. Az allergiára való hajlam örökletes
tényezô, bármely életkorban megjelenhetnek az elsô tüne-
tek.

Mitôl van?
Az allergia kialakulásának a kulcsa az immunrendszer-

ben keresendô. Az immunrendszer feladata, hogy a szerve-
zetbe jutó testidegen anyagok ellen védelmet nyújtson. A
védekezô rendszer hibás mûködése kétféle lehet:

1.) Ha alul mûködik, akkor nem képes leküzdeni a szer-
vezetbe kerülô káros anyagokat és így fertôzés jön létre.

2.) Ha túlmûködik, akkor túl sok ellenanyagot (antitestet)
termel és túl sok aktivált védekezô sejt (limfocita) keletke-
zik, akkor allergiás reakció jön létre.

Melyek a tünetek?
A tünetek nagymértékben változnak attól függôen, hogy

milyen szervben történik az allergiás reakció. 
Így azok az allergének, melyek levegô által terjednek

(mint például a pollen vagy az atkák) a légutak és a szem
szaruhártyájának a gyulladását okozzák. Ilyen a szénanátha,
amely az orrnyálkahártya megvastagodását, orrváladéko-
zást, tüsszentést, a szem irritációját, könnyezést okoz.

Ha az allergén bekerül a tüdôbe, asztmás tüneteket is
okozhat: nehézlégzés, köhögés, sípolás. Ha az allergén az
emésztôrendszerbe kerül a következô tünetek jelentkezhet-
nek: hasüregi fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, has-
menés.

A bôrön jelentkezô allergiás reakciók, mint az ekcéma
bôrpírrel, duzzadással járnak.

Hogyan védekezhetünk ellene?
A leggyakoribb allergiás megbetegedések a pollenekkel

kapcsolatban jelentkeznek, így a legkönnyebben a pollene-
ket terjesztô növények, gyomnövények irtásával lehet me-
gelôzni a betegséget. Ha ez nem áll módunkban, vagy még-
is jelentkeznek a tünetek, akkor mindenki keresse fel házi-
orvosát, hiszen napjainkban rengeteg különféle készítmény
szolgál arra, hogy megszüntessék vagy enyhítsék allergiás
tüneteinket.

Rupp Ferenc

Örömömre szolgált, hogy a felsôpakonyi
Vöröskereszt helyi szervezete a dabasi Vö-
röskereszt segítségével hozzájutott nagy
mennyiségû tartós élelmiszerhez, amibôl
több mint 600 fô részesült, 9-10 kg-os
mennyiségben. A csomagok elosztásában

sokan segítettek. A polgármesteri hivatal, nagycsaládosok,
óvoda, szociális gondozó, családsegítôk, nyugdíjas klub
tagjai, és a Vöröskereszt vezetôsége – összeültünk a névsort
elkészíteni, de biztos akadt így is, aki kimaradt a névsorból,
ezért elnézést kérek. Itt kérek segítséget az igazságosabb
elosztás érdekében, hogy jelezzék a helyi szervezetnek, ha
környezetükben van olyan, aki rászorult és hozzánk nem ju-
tott el a neve, címe , hogy a jövôben segíteni tudjunk.

Megköszönjük az önzetlen munkát Kovács Zoltán árufu-
varozónak, aki ingyen elhozta az Élelmezési Banktól a nagy
mennyiségû tartós élelmiszert, amit az utcára leraktak, és
férjem, fiam, unokáim, szomszédjaim, a Nagy család, a La-
katos család, és Kiss Ferenc segítségével ezt a nagy
mennyiséget kézzel hordták be! Köszönet érte!

És köszönet azoknak az önkénteseknek, akik nagy lelke-
sedéssel és szeretettel osztották szét ingyen ezt a nagy
mennyiséget: Kronvalter Emília, Kovács Ilona, Újlaki Ber-
talanné, Balassa Jánosné, Sultiszné Sályi Teréz, Oláh Ist-
ván, Adorján Gyuláné, Füzi Annamária, id. Czirják József,
ifj. Czirják József. Megköszönöm Dani Mercédesznek az
önkéntes munkát, sok adminisztrációs feladattól szabadított
meg.

Örülök, hogy ebben a nemes feladatban ilyen sok segítô
akadt.

Czirják Józsefné – helyi Vöröskereszt titkára
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Pályázat és programajánlat a közösségi házban!

Érdekességek a nagyvilágból – az .A.S.A.-tól:
Nyolc hónap letöltendô börtönbüntetésre 

ítéltek hulladéklerakás miatt egy férfit 

MTI jelenti: Zalaegerszeg, 2011. július 8. , péntek – 
Jogerôsen nyolc hónap letöltendô börtönbüntetésre ítélt

a Zala Megyei Bíróság a hulladékgazdálkodás rendjének
megsértése miatt pénteken egy férfit, aki építési törmelé-
ket és veszélyes hulladékokat helyezett el a város külterü-
letén - közölte Beznicza Árpád sajtószóvivô az MTI-vel. 

A vádirat szerint a büntetett elôéletû férfi a bontási mun-
kák során keletkezett tehergépkocsinyi rakományt - építési
törmeléket, beton- és csempedarabokat, hullámpala-törme-
léket, bontott mûanyag- és színesfém-hulladékot - egy kül-
területi ingatlanon helyezett el. 

A megyei bíróság - helybenhagyva a Zalaegerszegi Vá-
rosi Bíróság 2011 februárjában hozott ítéletét - a hulladék-

gazdálkodás rendjének megsértése miatt nyolc hónap le-
töltendô börtönbüntetésre ítélte a férfit, és két évre eltiltot-
ta a közügyek gyakorlásától. Az ítélet jogerôs. 

24 oklevél megvan

Az Unió és a magyar állam által támo-
gatott képzéseinken rendületlenül tanul-
nak kollégáink a nyári meleg ellenére. En-
nek eredményeképpen mostanra 24 oklevelet szereztek
meg. Az oktatásokon résztvevôk gazdagabbak lettek, így
az .A.S.A. is gazdagabb lett néhány C és E kategóriás jo-
gosítvánnyal, néhány veszélyes hulladékszállítói valamint
kiadványszerkesztôi képzettséggel, vezetôink is fejlesztet-
ték készségeiket és kereskedôink is értékesítési módszerei-
ket.

Születésnapi ajándék

A Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Ház a névadó 94. születésnapja al-
kalmából mese- és novellaíró pályáza-
tot hirdet.

Téma: az emberek közötti kapcsola-
tok és/vagy állatok az emberek kör-
nyezetében 

A pályamûvek terjedelme: 1-3 A4-es
oldal

Értékelés: korosztályonként, ált. is-
kola alsó, felsô tagozat; középiskolá-
sok és felnôttek

Beadási határidô: 2011.okt.3-án 18
óráig

Baba-Mama torna

A tornát szülés után 8-10 héttel lehet
elkezdeni , amely fôleg az anyák fizi-
kai regenerálódását célozza de a ba-
bákkal is aktívan foglalkozik.

A gyakorlatok segítségével vissza-
nyerhetjük optimális súlyunkat, meg-
tanuljuk a helyes testtartást, az ízületek
védelmét, valamint a babák emelése és
cipelése miatt kialakuló hát és gerinc-
bántalmak kiküszöbölését.

A közös tornával nem csak saját tes-
tünkért és hangulatunkért teszünk so-
kat, hanem a baba testi- lelki fejlôdését
is elôsegítjük.

A tornához szükség van tornamat-
racra, vagy vastag plédre, kényelmes
ruhára, és a baba kedvenc csörgôjére,
játékára.

A Pöttöm tornáról

A Pöttöm torna egy 1-3 éves gyer-
mekek számára összeállított mozgása-
nyag, melyet dalokra, mondókákra
végzünk speciális tornaszerek segítsé-

gével. A játék segíti a mozgásfejlôdést,
a gondolkodást, bôvíti a gyerekek is-
meret anyagát. Így tartalmassá tehet-
jük a gyermekünkkel együtt töltött idôt. 

ZUMBA

Kedveled a latin ritmusokat? Szere-
ted a táncokat? Egészségesebb életre
vágysz? Fogyni szeretnél? Mozognál,
de eleged van a monoton edzésekbôl?
Buliznál? Nos, nem kérdés, a Zumbát
Neked találták ki!

A Zumba Dél-Amerikából neveze-
tesen Kolumbiából származik, meg-
alkotója Beto Perez.

Vérpezsdítô, minden testrészt
megmozgató, forró latin ritmusok-
kal, széleskörû világtáncokkal tarkí-
tott fitness program. 

Fô mozgató rugója a Latin-ameri-
kai táncok.

Bulizós hangulatban észre sem le-
het venni, hogy fárasztó a mozgás,
ami a test minden részét edzi, tulaj-
donképpen észrevét-
lenül. 

A koreográfiák
rövidek, a zenék in-
tenzitása változó,
fejleszti a szervezet
fizikai kondícióját, s
minden korosztály
számára teljesíthetô.
Elôzetes tánctudásra nincsen szük-
ség, a lépések könnyen elsajátítha-
tók, hiszen folyamatos az ismétlés.
Így senki nem marad le. 

Egyszerûsíti a helyzetet, hogy
partnerre nincs szükség. Aki kipró-
bálja, biztosan a folytatás mellett
dönt!

ZUMBA 2011. szeptemberétôl min-
den pénteken a Szabó Magda Könyv-
tár és Közösségi Házban!

Lendületben 
az Ifjúság Egyesület

Nyárbúcsúztató 
Családi- és Sportnap 2011

Elôször is engedjék meg, hogy pár
mondatban bemutassam az egyesüle-
tet. Hivatalosan, 2010 januárja óta
mûködik, a dabasi, és a gyáli kistér-
ség területén, székhelye Ócsa. A szer-
vezet tevékenysége a helyi kulturális
élet erôsítéséhez, a környezettudatos
életmód népszerûsítéséhez és a kö-
zösségi életélmények megosztásához
köthetô.

Idén második alkalommal rende-
zik meg a Nyárbúcsúztató Családi- és
Sportnapot.

Idôpont: 2011. augusztus 20., dél-
után

Helyszín: Egressy Gábor Mû-
velôdési Ház, Ócsa.

A rendezvényen lesz:
· pingpong verseny,
· röplabda verseny,
· arcfestés, henna,
· kézmûves sátor,
· táncház.

Ideális program lehet kicsiknek,
nagyoknak és családoknak egyaránt.

A délután folyamán, mindenkinek
kedveskedünk egy kis ajándékkal.

Este koncert. Fellép a RockShock
zenekar.

A rendezvényrôl bôvebb informá-
ciót, a kihelyezett falragaszokon és a
lenti e-mail címen kaphatnak.

A rendezvény látogatása díjtalan.
Rupp Ferenc 

- fefe007@freemail.hu 
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Ilonka néni köszöntése Népszámlálás 2011.

Közlemény

Újabb megható eseményrôl számolhatok be, ked-
ves Olvasó!

2011. június 12-én töltötte 90. életévét Metz János-
né, Ilonka néni.

Ebbôl az alkalomból a Kormány nevében Sztancs
János polgármester köszöntötte az idôs asszonyt csa-
ládja körében. Ilonka néni nagy örömmel fogadta a
köszöntést és a gyönyörû emléklapot, amelyet Orbán
Viktor miniszterelnök írt alá. 

Ilonka néni meghatottságában is szívesen mesélt
magáról, életérôl, családjáról.

Elmondta, hogy Gombán született, 1921. június 12-
én. Ócsán és Felsôpakonyon nevelkedett. Férjhez
ment, majd ezt követôen Székesfehérvárra költözött.
Hamarosan három gyermeke, két fia és egy lánya szü-
letett. Férje szántás közben aknára lépett, és a felrob-
banó szilánkok megölték. Így korán egyedül maradt
kicsi gyermekeivel.

Mivel rokonsága, szülei, és mind a hat testvére is itt
laktak, 1945-ben, a háború után gyermekeivel vissza-
költözött szüleihez, Felsôpakonyra.

Nagyon nehéz évek következtek - folytatta elme-
rengve a visszaemlékezést. Nehéz volt egyedül a há-
rom kicsi gyermekkel. Nagyon sokat kellett dolgoznia
a betevô falatért. A háború után a juttatott földön, ke-
mény munkával próbálta megtermelni az élelmiszert,
a télirevalót. A nagy szegénységben senkire nem szá-
míthatott… Mindenkinek megvolt a maga baja.

A megpróbáltatások ellenére, a sok munka mellett a
nagy szegénységben tisztességes, dolgos embereket
nevelt gyermekeibôl.

Szomorúan mondja, hogy testvérei közül már senki
nem él. Három gyermekébôl is sajnos eltemetett már
egyet.

Örömmel mesélte, hogy öt unokája és 14 déduno-
kája van. Közülük a legtöbben itt élnek. Nem mond-
hatja, hogy magányos, hiszen nincs olyan nap, hogy
valamelyik családtagja, unokája meg ne látogatná ôt.

Kora miatt már egyre több segítségre szorul önma-
ga ellátásában, de lánya, Ilonka nagy szeretettel veszi
körül, gondoskodik róla, ellátja mindennel.

Nagy megtiszteltetésnek érezte személyének szóló
figyelmet, és köszönte a megemlékezést. Elmondta
azt is, hogy soha nem gondolta volna, hogy ilyen
hosszú életû lesz. 

További jó egészséget kívánok Ilonka néninek, ma-
gam és településünk lakói nevében!

Kronvalter Emilia

2012. évre ez év szeptember 30-ig igényelhetô a nagycsaládosok részére gázárkedvezmény

A nagycsaládosok – akik három vagy több gyermek
után részesülnek családi pótlékban– kedvezményes áron
vehetik igénybe a földgázt 2012. évre, amennyiben erre
irányuló kérelmüket 2011. szeptember 30-ig eljuttatják a
bejelentett lakóhely, illetve tartózkodási hely szerint illeté-
kes Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságához. 

A kedvezmény az igénylôlap kitöltésével és a csatolt
utolsó havi gázszámla másolatával igényelhetô. Társasház-
ban élôknek nem kell számlát mellékelni. A hiánypótlás el-
kerülése érdekében a kérelmet a nagycsaládos háztartás-
ban élôk közül annak kell benyújtani, akinek a nevére a
számla szól.

Az igénylôlapot a Kincstár postai úton
megküldte az érintett családoknak, vala-
mint letölthetô a Kincstár honlapjáról
(www.allamkincstar.gov.hu), továbbá
beszerezhetô a megyei igazgatóságoktól
és a gázszolgáltatóktól is.

A kedvezménnyel összefüggô kérdések megválaszolásá-
ra a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatai, illetve a Call
Center (06-1-452-2910, 06-30-344-0045, 06-70-460-9005,
06-20-881-9535) munkatársai rendelkezésére állnak.

Magyar Államkincstár
2011. augusztus 3.

A 2011. évi népszámlálásról a
2009. évi CXXXIX. törvény ren-
delkezik. A törvény értelmében a
Magyar Köztársaság területén
2011. október 1-jén 0 órakor fenn-
álló állapot alapulvételével a ter-
mészetes személyekrôl és a laká-
sokról nép- és lakásszámlálást (a
továbbiakban: népszámlálás) kell tartani. A népszámlálás végre-
hajtásáról a Kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete in-
tézkedik.

A népszámlálási törvény szerint az adatszolgáltatás – a nemzeti-
ségre, az anyanyelvre, a vallásra, a tartós betegségre és a fogyaté-
kosságra vonatkozó kérdések kivételével – kötelezô. Az adatszol-
gáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a való-
ságnak megfelelôen megadni.

A népszámlálás statisztikai célú, egy adott pillanatra, az eszmei
idôpontra vonatkozó személy- és lakásösszeírás, amely alapvetô je-
lentôségû adatokat biztosít az ország lakosságáról, a népesség fonto-
sabb demográfiai, iskolázottsági, foglalkozási jellemzôirôl, a háztar-
tások és a családok összetételérôl, valamint a lakások fôbb jel-
lemzôirôl. A teljes körû, minden személyre és lakásra kiterjedô in-
formációk országos, regionális, megyei, kistérségi, települési, sôt te-
lepülésen belül meghatározott területi egységekre vonatkozóan is
csoportosíthatók, így hosszú idôre elengedhetetlenül fontosak a köz-
ponti és a helyi igazgatás, a gazdasági és a társadalmi élet szereplôi
számára a döntések elôkészítéséhez, a társadalmi folyamatok átte-
kintéséhez és értékeléséhez. A 2011. évi magyarországi népszámlá-
lás módszere és vizsgálati témakörei összhangban vannak a korábbi
népszámlálásainkkal, így megalapozzák a gazdasági és társadalmi
változások vizsgálatát, továbbá az ENSZ és az Európai Unió ezen
idôszakra vonatkozó népszámlálási ajánlásaival, ami lehetôséget
biztosít a más országokkal való összehasonlításra is.

Annak érdekében, hogy a népszámlálás sikeresen, zökkenômen-
tesen lebonyolódhasson Felsôpakonyon is, kérjük a lakosságot,
hogy a népszámlálásban résztvevô kérdezôbiztosok munkájának
megkönnyítése érdekében szíveskedjenek házszámtáblákat kihe-
lyezni és a postaládák elérhetôségét biztosítani.

Felsôpakony területe kilenc számlálókörzetre van felosztva, így
kilenc felkészült és felelôs, igazolvánnyal rendelkezô kérdezôbiztos
fogja járni a települést a kérdôívek kitöltésével kapcsolatban. Kérjük
jogosultságukat ellenôrizzék, és fogadják ôket bizalommal. A kér-
dezôbiztosok munkáját felülvizsgálók segítik és ellenôrzik.

Amennyiben a népszámlálással kapcsolatban kérdésük merülne
fel, szívesen állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatalban.

Kronvalter Emilia – elôadó
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KÉPVISELÔ-TESTÜLETI ÜLÉSEK KIVONATAI
Kivonat a 2011. június 15-én, 8:00 órakor 

megtartott rendkívüli képviselô-testületi ülésrôl:

❖ Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete úgy határozott, hogy a Magyarországi Volksbank
Zrt.-nél vezetett folyószámla és likvid hitelünk meg-
hosszabbításához a korábban is biztosítékul szolgáló 16 da-
rab építési telek vonatkozásában, - a Bank kérésére - továb-
bi 4 telket ad fedezetül. A további ingatlanok bevonását a
kialakult tôke- és ingatlanpiaci helyzet tette szükségessé, il-
letve a Bank a meghosszabbítani kívánt hitelek felülvizsgá-
latakor jelezte önkormányzatunk felé, hogy az eddig fede-
zetül szolgáló ingatlanok nem elégségesek a szóban forgó
hitelek további 1 évvel történô meghosszabbításához. 

❖ Dr. Remete Sándor jegyzô úr 2011. június 14. napján
kérelemmel fordult a képviselô-testülethez, melyben kérte a
köztisztviselôi jogviszonyának közös megegyezéssel tör-
ténô megszüntetését. A Felek a jogviszony megszüntetésé-
nek idôpontját egyeztették, ezek alapján a képviselô-testület
2011. július 6. napján, közös megegyezéssel megszüntette
dr. Remete Sándor köztisztviselôi jogviszonyát. A megüre-
sedett jegyzôi állás mihamarabbi betöltése érdekében a kép-
viselô-testület pályázatot hirdetett.

Kivonat a 2011. június 22-én, 18:00 órakor

megtartott Közmeghallgatásról:

Önkormányzatunk a jogszabályi kötelezettségének eleget
téve folyó év június 22-én megtartotta Közmeghallgatását.
A jelenlévôknek lehetôsége nyílt az esetlegesen felmerült
kérdéseiket feltenni, melyre igyekeztünk érdemleges
választ adni. Polgármester úr a tájékoztatóját
elsôként a költségvetés keretszámainak ismerteté-
sével kezdte: Önkormányzatunk a 2011. évben
566.616 ezer Ft tervezett bevétellel és ugyanennyi
kiadással számol. Ebben az évben is ki kell egészí-
tenünk az államtól származó bevételeinket, hiszen
ezek csak részben fedezik a mûködéshez szükséges forráso-
kat.

A község jelenlegi gazdálkodására teljes mértékben rá-
nyomják bélyegüket az elôzô ciklusokban felvett hitelek és
a kibocsájtott kötvény is. Mint arról már korábban is beszá-
moltunk, az úthálózathoz és a csapadékvíz elvezetô rend-
szerhez kapcsolódó tartozásunk mintegy 413,8 millió Ft, az
ebbôl következô kamatfizetési kötelezettségünk negyed-
évente 3 millió Ft. Az LTP szerzôdések (úthálózat) vonatko-
zásában a polgármester úr elmondta, hogy az Önkormány-
zat nem fizette és most sem tudja fizetni a lakosság arányos
saját hozzájárulását. Az utolsó befizetés 2008-ban történt
meg, ekkor is csupán 15 millió Ft került elutalásra. Az eddi-
gi elmaradás (2011.05.31-ig) 131 millió Ft. A tartozásunk
2013-ig elérheti a 185 millió Ft-ot. A probléma megoldását
jelentôsen megnehezíti az a tény, hogy a lakossági befizeté-
sekre és az önkormányzat saját része után járó állami támo-
gatás a visszamenôlegesen megfizetett részre már NEM fog
járni.

A kétszer 50 millió Ft összegû hiteleink (50 millió Ft lik-
vid hitel és 50 millió Ft folyószámlahitel) meghosszabbítása
eddig minden évben megtörtént, mivel az önkormányzat
nem tudta és most sem tudja visszafizetni a szóban forgó,
egy évre kapott kölcsönöket. Az ebbôl adódó kamatfizetési
kötelezettségünk 1,6 millió Ft negyedévente.

A volt honvédségi bázisra beszállított hulladék miatt ki-
szabott büntetés 2,7 millió Ft. Az önkormányzat részletfize-

tési kérelmének helyt adott az illetékes hatóság, így havonta
113.484 Ft kerül törlesztésre. A szóban forgó hulladékbe-
szállításhoz további járulékos költségek sorolhatók, milliós
nagyságrendben. 

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Többcélú Önkormányzati
Társulás felé fennálló kötelezettségünk az év végén elérheti
a 13 millió Ft-ot.

A beépített telkekkel (Vasút utca) kapcsolatban is sok
probléma és hiányosság mutatkozik. Az ott élô lakótársaink
elégedetlenségüknek adtak hangot egy, a közelmúltban lét-
rejött egyeztetô fórumon, amelyen a polgármester és az al-
polgármester is részt vett. A legfôbb probléma a megfelelô
útburkolat hiánya, és a nem megfelelôen kiépített csatorna-
rendszer. Az elmúlt években történt telekeladásokból be-
folyt összeget az önkormányzat felélte, így nem volt mód a
megfelelô úthálózat és a megfelelô közüzemi szolgáltatások
kiépítésére. Az önkormányzat jelenlegi vezetése törekszik a
problémák enyhítésére, de tényleges megoldásra a megle-
hetôsen szûkös anyagi helyzetünk nem ad lehetôséget. A
vákuumgépház az új területeken lévô háztartások szennyví-
zét már nem képes befogadni, terhelhetôségének maximu-
mán üzemel. A további rácsatlakozások jelentôs beruházást
igényelnének, melyekre jelenleg nem áll rendelkezésünkre
a szükséges forrás. A telekértékesítéshez kapcsolódóan el-
mondható még, hogy a plusz háztartások miatt jelentkezô
megnövekedett igények nem, vagy nem megfelelôen lettek
tervezve (óvoda, iskola, orvosi rendelô). Ezen intézmények
mindegyike bôvítésre, de minimum felújításra szorul. 

A szóban forgó területen végzett telekalakítások bevétele
nagyságrendileg 250 millió Ft volt, míg a kiadások össze-
sen 390 millió Ft-ot tettek ki. Ez az összeg a régészeknek

járó 215 millió Ft-ból, a földszállításért és földmunká-
ért kifizetett 111 millió Ft-ból és az egyéb munkála-

tok elvégzéséért járó 62 millió Ft-ból tevôdik
össze. 

A község intézményrendszere jelentôs felújí-
tást igényelne, különösen igaz ez az óvodára és az

általános iskolára. Sajnos ezek elvégzése is jelentôs
anyagi terhet róna az amúgy is szûkös költségvetésünkre.

Joggal kérdezhetnék, hogy miért nem orvosolja a fent emlí-
tett problémákat az önkormányzat jelenlegi vezetése, azon-
ban ha egy kicsit is megnézzük azokat a terheket, amelyek
nyomják ezt a kis községet, akkor a válasz magától ér-
tetôdô. Az elmúlt két ciklusban hozott döntések alapjában
határozzák meg a jelenünket, a gazdálkodásunkat, a moz-
gásterünket. A hitelezô bankkal többször folytattunk tárgya-
lásokat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne átütemezni
a fennálló hiteleink törlesztését, azonban ezek a tárgyalások
ez idáig nem vezettek eredményre. A jelzáloggal terhelt in-
gatlanok, építési telkek értékesítésekor befolyó összeg sem
önkormányzatunkat illeti meg.

A jegyzô úr gazdálkodáshoz kapcsolódó írásbeli észrevé-
tele a következô volt: 

„Sajnálatos tény, hogy az elôzô években olyan kötelezett-
ségvállalások történtek, amelyek véleményem szerint
messze meghaladják a település teljesítôképességét. (vízi
közmû társulat beruházása, az utak pormentesítése, telkesí-
tés és ezzel együtt a régészeti feltárás)”

A közmeghallgatás végén lehetôség nyílt a felmerült kér-
dések, észrevételek felvetésére. A kérdések között szerepelt
a polgármester és az alpolgármester fizetése is. Ezzel kap-
csolatosan elmondható, hogy a mostani két vezetô fizetése
(összesen a kettô) elmarad az elôzô polgármester fizeté-
sétôl.

Észrevétel érkezett a településünk megközelíthetôségét
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Szeptemberi programok 
a Szabó Magda Könyvtár 

és Közösségi Házban
2-án 16-18 óráig hastánc - B.Elli Dance

5-én 16-19 óráig Hip-Hop 
6-án 16-19 óráig Hip-Hop

7-én 9.15-tôl Baba-Mama torna
10 órától Pöttöm torna

9-én 16-18 óráig hastánc - B.Elli Dance
12-én 16-19 óráig Hip-Hop 

13-án 15-tôl gyermek képzômûvész kör
17-tôl felnôtt képzômûvész kör

16-19 óráig Hip-Hop
14-én 9.15-tôl Baba-Mama torna

10 órától Pöttöm torna
16-án 16-18 óráig hastánc – B.Elli Dance

19-én 16-19 óráig Hip-Hop 
20-án 16-19 óráig Hip-Hop

21-én 9.15-tôl Baba-Mama torna
10 órától Pöttöm torna

23-án 9.30-tól Ringató bemutató
16-18 óráig hastánc – B.Elli Dance

26-án 16-19 óráig Hip-Hop 
27-én 15-tôl gyermek képzômûvész kör

17-tôl felnôtt képzômûvész kör
16-19 óráig Hip-Hop

28-án 9.15-tôl Baba-Mama torna
10 órától Pöttöm torna

29-én 16-18 óráig hastánc – B.Elli Dance
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ÉRTESÍTÔ TÜDÔSZÛRÉSRE
Pest megyében a tüdôszûrést a megyei

ANTSZ vezetôje minden 30. életévüket
betöltöttek részére kötelezôen elrendelte.

Kérjük, hogy a vizsgálaton - saját érde-
kében - jelenjen meg. A vizsgálat alkalmas
a tüdôbetegségek idôbeni felismerésére. Panasz nélkül
is lehet beteg.

A vizsgálat
helye: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

ideje: 2010. augusztus 29., 30., 31.
délelôtt: 08.00-14.00 óráig (kedd)

délután: 12.00-18.00 (hétfô, szerda)

Tisztelt Lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy 2011. augusztus 1-tôl az

építéshatósági ügyintézést
Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal

Építéshatósági Irodáján végzik.
Az ügyintézô Lugosiné Sadowski Christina.

Telefonszám: 29/540-954
Ügyfélfogadás rendje:

Hétfô:12.30-15.30; Szerda:12.30-17.45; 
Péntek: 8.00-12.00 

Felsôpakony Község Önkormányzata

szolgáló M5-s és M0-s autópálya és autóút vonatkozásában
is. Településünk nevét célszerû lenne szerepeltetni a fent
említett utak lehajtóinál, azonban ez a már meglévô
jelzôtáblák és tartószerkezetek cseréjét tenné szükségessé,
melynek költsége teljes egészében önkormányzatunkat ter-
helné. 

Szó esett a községünkben nagy felháborodást keltô pro-
paganda újságról is, amelyek a választások óta már megszo-
kott alaptalan vádaskodásokat és a többnyire névtelen fan-
tazmagóriákat tartalmazta. Szerencsére a felsôpakonyi em-
berek józansága és realitásérzete helyén tudja kezelni az
ilyen és ehhez hasonló szerzeményeket. /Egy felszólaló
pontosan megfogalmazta az ezzel kapcsolatos véleményét:
„Ne várjuk, hogy ilyen internetes cikkek és videók után szí-
vesen jönnek a faluba a nyugodtságra és békére vágyó csa-
ládok. Ha valaki elolvas egy ilyen irományt, ahol az önkor-
mányzatot gyalázzák, akkor egészen biztosan el fog menni a
kedve Felsôpakonytól”/. A felszólaló elmondta, hogy gyak-
ran segédkezik társadalmi munka keretein belül az általános
iskolában, kérte, hogy akinek lehetôsége nyílik rá, segítse a
község intézményeit.

Egy kedves felsôpakonyi lakos észrevétele a nagy prob-
lémát okozó LTP (aszfaltozott utak) szerzôdéshez kapcsoló-
dott, bankszakemberként felajánlotta segítségét a problémát
jelentô hitelszerzôdés átvizsgálására, a probléma megoldá-
sának felderítésére. Önkormányzatunk a felajánlást köszö-
nettel vette, ez ügyben tárgyalásokat fogunk folytatni. 

Kivonat a 2011. július 5-én, 18:00 órakor 

megtartott képviselô-testületi ülésrôl:

❖ Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete úgy döntött, hogy dr. Kökény Katalin pályázót vá-
lasztja Felsôpakony Község jegyzôjének. A meghirdetett
jegyzôi állás betöltésére összesen 7 pályázat érkezett hiva-
talunkhoz. A pályázatok áttanulmányozása és értékelése
megtörtént. A pályázók mindegyike meghívást kapott a
képviselô-testület ülésére, így lehetôség nyílt a személyes
bemutatkozásra is. A 7 pályázóból 5 vett részt a testület ülé-
sén. 

❖ A Dabas és Környéke Üdülôtábor Alapítvány 2010. évi
beszámolóját 2011. június 20-án küldte meg önkormányza-
tunk részére. A beszámoló megtárgyalása, majd elfogadása
megtörtént. 

Kivonat a 2011. július 25-én, 18:00 órakor

megtartott képviselô-testületi ülésrôl:

❖ Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete úgy döntött, hogy 2011. július 31-tôl 2012. július
31-ig meghosszabbítja a Herman Ottó Általános Iskola vo-
natkozásában Matisz Zsolt iskolaigazgatói kinevezését. 

❖ A Képviselô-testület határozatával Dobosné Kerepecz-
ki Mária pályázót választotta a Mesevár Napközi Otthonos
Óvoda intézményvezetôjének. A vezetôi állás betöltésére
két pályázat érkezett. A testület a pályázatok áttanulmányo-
zása után és a közoktatási szakértô állásfoglalása alapján
hozta meg döntését. 

❖ A képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az Ócsa – Inárcs – Felsôpakony települések tulajdoná-
ban lévô szennyvíz-tisztítómû vonatkozásában folytasson
tárgyalásokat az érintett települések vezetôivel a tisztítómû
tényleges mûszaki állapotának felmérésérôl. A három tele-
pülésen keletkezô szennyvizet közös tisztítótelep kezeli, a
megfelelô karbantartási és javítási feladatok elvégzése elen-
gedhetetlen az üzembiztos mûködéshez. 

❖ Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-

testülete úgy határozott, hogy 2011. július 25. napját kö-
vetôen pályázatot ír ki az Önkormányzat tulajdonában lévô
KÖVÜZ Nonprofit Kft. ügyvezetôi állásának betöltésére. 

❖ A képviselô-testület döntésével felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy a Herman Ottó Általános Iskola fûtéskorsze-
rûsítéséhez kapcsolódó építési beruházás vonatkozásában
közbeszerzési eljárást írjon ki. A közbeszerzési eljárás lebo-
nyolítására megbízási szerzôdés kerül megkötésre a pályá-
zatban feltüntetett összeg erejéig. A testület határozott arról
is, hogy a pályázatok elbírálásához bíráló bizottságot alakít
tagjai közül, a bizottságot Czeczidlovszki Hervatin Gábor,
Erdei Sándor és Horváth Gergely képviselôk alkotják. 

Kivonat a 2011. július 28–án megtartott 

rendkívüli képviselô-testületi ülésrôl:

❖ Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-
testülete úgy döntött, hogy önkormányzatunk és a Magyar-
országi Volksbank Zrt. között 2008-ban létrejött kölcsön-
szerzôdésen alapuló ügyletek biztosításának céljából zálog-
szerzôdést (keretbiztosítéki) köt a hitelezô pénzintézettel.
Mivel a bank és az önkormányzat között fennálló „2033
Felsôpakony” elnevezésû, 2008-ban kibocsájtott kötvény-
tartozásból, a likvid és folyószámlahitelbôl, valamint a be-
ruházó vízi közmû társulati hitelbôl (2007, aszfaltos utak,
árokrendszer) adódó kötelezettségeinkre nyújtott fedezetek
nem érik el az elégséges szintet, ezért a hitelezô bank továb-
bi biztosítékok bevonására kötelezte önkormányzatunkat.
Ez további 15 építési telket jelent, melyre jelzálogjog került
bejegyzésre. Ha az önkormányzat nem járult volna hozzá a
további biztosítékok bevonásába, úgy a likvid és folyó-
számlahitelünk meghosszabbítására nem kerülhetett volna
sor, ez teljes fizetésképtelenséget eredményezett volna ön-
kormányzatunk számára. 

Horváth Gergely - Alpolgármester
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– részlet egy fórumozó anyuka 
gondolataiból –

„Sziasztok! Mivel nem tudtam semmit az óvodai beszokta-
tással kapcsolatban, ezért alaposan körbejártam a témát az in-
terneten, szakembereket, szülôket kérdezve. Szóval, amit nem
ismerünk, attól általában félünk, és ha mi félünk, a gyerek is
megérzi ezt. Elôbb-utóbb úgyis kell oviba mennie, ezért jobb
felkészíteni rá a gyereket és magunkat. Az óvoda a gyereknek
és a szülônek is új, más dolog, idegen környezetben ne várjuk,
hogy a gyermekünk örömmel szalad be az elsô nap a csoport-
jába . Részemrôl tudtam, hogy a fiam szeptembertôl oviba fog
járni, mert el kellett mennem dolgozni. De nem bánom, mert az
itthoni céltalan „lógásnak” semmi értelmét nem láttam már. A
kezdés elôtt pár héttel már mondogattuk, hogy mész óvodába,
lesz ott sok gyerek, játszotok, rajzoltok, az óvó néni lesz veled,
stb. Amennyiben lehetôség van, sokszor menjetek el az óvoda
elôtt, menjetek be az udvarra egy kicsit, lássa az óvónôket, ne
egy teljesen idegen környezetbe kelljen neki menni. Az elsô
nap reggel bevittem, és örült az új közegnek. Másnap mond-
tam neki, hogy most elmegyek vásárolni és utána jövök érte, el
is engedett. Ebéd elôtt érte mentem, mondták, hogy volt egy
kis pityergés, de jól elvolt. Talán a kicsik azt hiszik, hogy ennyi
az óvoda, nem értik, hogy mostantól mindig oda kell járniuk.
Harmadnap már otthon kezdte a sírást, hogy nem megy oviba,
végigsírta az utat, úgy kellett kivenni a karjaimból, olyan ordí-
tást rendezett. Persze én is teljesen magam alatt voltam, de
muszáj ezen túlesni, el kell engedni. Délután 4-kor érte men-
tem, örömmel jött, láthatóan nyugodt volt, közlékeny, és azt
mondta, hogy az óvó néni a barátja! Mint megtudtam normális
a reggeli sírás, mert ragaszkodik hozzánk, nem ô a középpont
az oviban, alkalmazkodnia kell, mi sem vagyunk ott vele. De
ha megérti, hogy mindig érte megyünk, nem hagyjuk ott, elfo-
gadja ezt a helyzetet. Persze ehhez olyan óvónôk is kellenek,
akik segítenek ebben, megvigasztalják a kicsit. Mikor reggel
visszük, ne húzzuk a búcsúzkodást, puszi, jövök érted alvás
után, szia. Nem lesz jobb, ha idôzünk. Nem szabad elgyengül-
ni, mert sosem fog beszokni, és ha látja, hogy a hisztivel célt
ér, máskor is bolondot csinál belôlünk. Még van reggeli síróka,
ez pár hétig normális, de elmondhatom, hogy a rossz érzéseim
az óvodával, a leválással kapcsolatban megszûntek, mert ta-
pasztalom, hogy a fiamra jó hatással van…”

Az óvodai beszoktatásról
A szülôtôl, az anyától való elválás miatti szorongás min-

denki életében jelen volt, átéltük valamennyien. Nincs mel-
lettünk az a személy, aki biztonságot ad, kiszakadunk a meg-
szokott, biztos közegbôl, s ettôl félelem lesz úrrá rajtunk. Ez
történik az óvodai beszoktatás, befogadás során is.

A beilleszkedés sikere nagyban függ attól is, hogy milyen
jelzéseket kap a kisgyermek az óvodáról. Ha ezek biztonság-
érzetet sugallnak, önfeledten adja át magát az élménynek.
Persze az édesanya is tart a helyzettôl, de ezt meg kell pró-
bálni palástolni, így a pici nyugtalansága sem erôsödik.

A beszoktatást segítheti, ha a gyermek magával hozhatja
kedvenc játékát, s ez megnyugvást adhat a számára bizonyta-
lan helyzetekben is. Az egészséges védekezô reakciók mel-
lett a sírás, az ellenkezés és bizonytalanság is felbukkanhat-
nak. Elôfordulhat, hogy a már eltûnt szokásai újból megje-
lennek (persze csak egy kis idôre), nyugtalanság, ujjszopás,
alvászavar. A gyerekek különbözôen reagálhatnak azonos ha-
tásokra, hiszen mindenki más és más. Viszont ha a megszo-
kás által kialakul a biztonságérzete, sikerélménye lesz, bará-
tokat szerez, akkor ezek a negatív tünetek elmúlnak. Csak tü-
relmesnek kell lennünk. 

Gyakran elôfordul az is, hogy néhány nap elteltével eltû-
nik az „újdonság varázsa”, hiszen már minden új dologgal ta-
lálkozott, nincs mit felfedezni, s ilyenkor úgy döntenek, hogy
köszönik, nekik ennyi elég is volt az oviból. Erre sincs más
megoldás, csak a kitartás.

Fontos, hogy szülôk bizalommal forduljanak az óvónôhöz,
aki felelôs lesz a gyermekükért, és mindent megtesz annak ér-
dekében, hogy a rá bízott gyermek kellemesen érezze magát
az új környezetben. A problémákról, észrevételekrôl, tapasz-
talatokról bátran beszéljen és kérdezzen az óvó nénitôl, a
szülôi értekezletek, fogadó órák mellett a mindennapokban is.

A legideálisabb, ha a bizalom kölcsönössé válik, hiszen ez
a titka a sikeres közös nevelésnek!

A mese sok helyzeten átsegít. Íme néhány könyv, melyeket
az oviba lépés elôtt érdemes megismerni, elolvasni:

❏ Janikowszky Éva: Már óvodás vagyok
❏ Szepesi Mária: Pöttyös Panni az óvodában
❏ Bodó Béla: Brumi kalandjai
❏ Kormos István: Mesék Vackorról
❏ Bartos Erika: Bogyó és Babóca
Természetesen az internetes fórumokon is kaphatnak taná-

csokat, szerezhetnek új ismereteket e témában, de ne felejt-
sék el, hogy semmi sem pótolja a közvetlen kapcsolatot gyer-
meke óvó nénijével.

Ancsa óvó néni

Én kis kertet kerteltem…
A tavasz folyamán a Napraforgó csoport a szülôk bevoná-

sával egy apró kis konyhakertet készített. A gyerekek nagyon
büszkék voltak rá, hogy saját kerttel rendelkezik a csoport.
Hatalmas lelkesedéssel kezdtek neki a munkának, s alig vár-
ták, hogy a kertünket meglátogassuk, tevékenykedhessünk
benne.

Elsônek elvetettük a borsót, palántáztuk a paprikát, paradi-
csomot, majd elduggattuk a hagymát. A munka lezárásaként
meglocsoltuk a veteményes kertet. Minden nap megöntöztük
a növényeket, megfigyeltük hogyan növekszik, hol lesznek
rajta a termések. Ha szükséges volt, akkor a gyerekek saját
maguk gyomlálták ki, tették tisztává. A fáradtságos, kitartó
munkának meg lett a gyümölcse, hiszen zöldségeink beértek
és csak arra várnak, hogy frissen szedve elfogyasszuk ôket. A
tízóraihoz valamint az uzsonnához már a saját paradicso-
munkat, paprikánkat esszük.

Judit óvó néni

Óvodai hírek
✤ Óvodánk konyhája a nyáron tisztasági meszelésen

esett át, mely világos, szép, tiszta környezetet teremtett az
ott dolgozók számára.

✤ Örömmel jelentjük, hogy a felsôpakonyi Mesevár
Napközi Otthonos Óvoda újból elnyerte a ZÖLD ÓVODA
címet, mely három évig hirdeti minden ide érkezô számá-
ra, hogy itt környezetszeretô és környezetvédô gyermekek
és felnôttek töltik napjaikat.

✤ Kérjük aki teheti segítsen a tök gyûjtésében. Marha-
tök, cukkini, spárgatök, patisszon, sütôtök és egyéb dísztö-
köket szívesen fogadunk az idén is kedves felajánlóinktól.
Ha valaki máshoz érez kedvet, hogy segítsen, vagy vala-
mit felajánl óvodánk számára, megköszönjük. Hiszen ne
felejtsék, a tökfesztivál már nem csak óvodai rendezvény,
hanem a község összes lakójának igazi kikapcsolódást, él-
ményt nyújt.
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A folytatás…
2. Tolerancia Tábor 2011. június 27-július 01.

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális és Családvé-
delmi Központ Gyermekjóléti Szolgálatának felsôpakonyi
kirendeltsége a tavalyihoz hasonlóan a 2011. évben is szer-
vezett Tolerancia Tábort.

A tábor minden szolgáltatását – hagyományosan - térí-
tésmentesen vehette igénybe a húsz gyermek, akiket – csa-
kúgy, mint az elôzô évben is – elsôsorban szociális szem-
pontok alapján hívtunk meg a Felsôpakonyon élô, iskolás-
korú gyermekek közül. Családgondozókként e tevékeny-
séggel azt szerettük volna elérni, hogy a problémásabb
gyermekeket is integrálhassuk életkoruknak megfelelô kö-
zösségbe. A közösség szabályait betartva/betartatva mód-
juk van alkalmazkodni az ôket körülvevô kortársaikhoz,
másfelôl a gyermekközösségnek is lehetôsége nyílik elfo-
gadni az átlagtól eltérô társakat, és megismerni az ebbôl
fakadó konfliktushelyzetek kezelési módjait. 

Az elsô nap sportdélelôtt volt, a gyerekek mellett még a
felnôtt segítôk is elfáradtak, jól megtornáztatta ôket Ger-
gely Mihály nyugdíjas testnevelô tanár. A nap egészség-
délutánnal folytatódott, Lôrentei Erzsébet és Gergely Mi-
hályné nyugdíjas pedagógusok interaktív elôadását áhítat-
tal hallgatták a gyermekek. Volt gyógyteafôzés- és kóstol-
gatás, répatisztítás és répaevô-verseny. A tanulság az volt,
hogy aki gyorsabban megtisztította a répát, azért lett az 1.
helyezett, mert ô szokott segíteni az anyukájának zöldsé-
get pucolni, míg a répaevô verseny gyôztese az lett, aki
lassabban ette meg a répát, ugyanis az evés úgy jó, hogy
ha minden falatot jól megrág az ember.

Kedden délelôtt kirándultunk a Felsôpakonyi Lovas és
Hagyományôrzô Egyesület területére, ahol az egyesület el-
nöke, Pálfi Krisztina minden bátor gyermeket, aki merte
vállalni a lovaglást, nyeregbe ültetett, és egy-két kör erejé-
ig kipróbálhatták a lovaglás élményét. Közben láthattunk
és simogathattunk még több gyönyörû paripát és fekete te-
henet, a borjával együtt. Beszélgettünk Krisztina édesany-
jával, lányával, és szívünkbe zárhattunk egy nagyon ked-
ves, bájos kiskutyát. Ebéd után a fáradt gyermekekkel kéz-
mûves délutánt tartottunk, volt, aki a kortárs-segítônk,
Zsófi vezetésével zajlott gyöngyfûzés mellett voksolt, és
voltak olyanok, akik hûtômágnest készítettek Tündi néni-
vel. Egy-egy asztalt az éppen aktuális tevékenységekre
alakítottunk át az étteremben.

Szerdán ugrálóvár és kézmûves foglalkozás volt, amely-
re a helyi óvodásokat is meghívtuk, valamint a falu összes
gyermekét. Az Agapéval érkezett segítôk mellett intéz-
ményvezetônk, Radványi Judit is vállalt arcfestést. Csoda-
szép arcokat varázsolt.

Csütörtökön – sajnos – elmaradt a rendôrök által szerve-
zett akadályverseny, viszont a tûzoltók kárpótoltak ben-
nünket mindenért: bemutatót tartottak, tüzet gyújtottak, és
a gyermekek közös erôfeszítéssel oltották a tüzet, egy
olyan tömlô segítségével, amelyet elôzôleg gyakoroltak
„kigurítani”. Ezt követôen ebédig a tûzoltó bácsik elbe-
szélgettek gyermekeinkkel. Ebéd után Hefler Gábor plébá-
nos úr szórakoztatta a gyermekeket, kérdezz-felelek játék-
kal, és furulyán dallamokat játszott, amit fel kellett ismer-
niük. Késôbb Anikó nénivel többen kókuszgolyót készítet-
tek, de volt olyan gyermek, aki inkább a sporttevékenysé-

get választotta, Vera néni felügyelete mellett. A napot a he-
lyi fagylaltozóban zártuk, ahol a tulajdonos minden gyer-
meket 2 gombóc fagylalttal ajándékozott meg.

Pénteken a reggeli után Budapestre mentek a gyermeke-
ink, az Ócsai Kis Egyház képviselôivel, Török Ibolyával
és csapatával. Meglátogatták a Csodák Palotáját, és a La-
birintusban is jártak. 16 órára eléjük mentünk az állomás-
ra, több szülôvel együtt vártuk ôket. Mikor megérkeztek,
annyira telve voltak csodásnál csodásabb élményekkel,
hogy egyszerre beszéltek, kiabáltak, alig lehetett kivenni a
hangzavarból egy-egy mondatot. 

A meghirdetett táborban valóban a tolerancia jegyében
sikerült megvalósítani a szabadidô hasznos eltöltését szol-
gáló programokat. Ezúton is szeretnénk megdicsérni a tá-
borozó gyermekeinket, hogy a tábor szellemét betartva, fi-
gyelmesek, tisztelettudóak voltak egymással és a
felnôttekkel szemben is. Kedvesen, nyitottan, érdeklôdôen
és aktívan vettek részt a meghirdetett programokban. Ezt
nem csak mi táborszervezôk gondoljuk így, a programok
lebonyolításban részt vevô személyek is ezt tapasztalták.

Köszönetünket szeretnénk kifejezni
● a Matusek Kft-nek a gyermekeknek egy hétre való

paprika és paradicsom felajánlásáért, 
● Tóth Zoltán szikvízkészítônek az egész heti frissítô biz-

tosításáért, 
● az Agapé Gyülekezetének a pénzbeli támogatásért, 
● Nemes Gyôzônek és a kispesti Panino Pékségnek pék-

áru-felajánlásáért, 
● a Fagyöngy Gyógyszertárnak az egészségügyi ládánk

összeállításáért, 
● a Cuki Fagyizónak a fagylalt biztosításáért, 
● a Herman Ottó Általános Iskola segítségét a tornate-

rem, az ebédlô, a sporteszközök, a karbantartó és a takarí-
tószemélyzet biztosításáért,

● Prekker Juliannának a mindennapi kenyér és zsömle
biztosításáért, valamint 

● Takács László vecsési lakosnak a felajánlásaiért. 

Köszönjük továbbá Török Ibolya közremûködését a bu-
dapesti kirándulás szervezésében és lebonyolításában, a
Felsôpakonyi Lovas és Hagyományôrzô Egyesület, az
Agapé Gyülekezet egész napos programjainak biztosítását,
Gergely Mihály, Lôrentei Erzsébet, Gergely Mihályné,
Hefler Gábor plébános úr, Tamási Péter Tihamér és Ra-
dics Péter együttmûködését a foglalkozások összeállításá-
ban és aktív lebonyolításában, és minden résztvevô tevôle-
ges segítségét a Tolerancia tábor sikeres lebonyolításához.

Lukácsné Katavits Kitti Táborvezetô, Móricz Ferencné,
Ujlaky Bertalanné Családgondozók
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Darumadár Nyugdíjas Klub eseményei 
június hónapban

Vöröskereszt ifjúsági
tagozat

Büszkeségeink

Szülinapon voltunk

Június 2-án énekkart és klubnapot tartottunk.
Június 4-én több klubtagunk ment el a Mikroszkóp színpad Társasjáték c.

elôadására, ahol mindnyájan igen jól érezték magukat, és sokat kacagtak a mû-
soron.

Június 9-én ismét énekkarral egybekötött klubnap volt, ahol Margitkáink
voltak köszöntve.

Június 16-án tagságunk sajnos kis számban vett részt a tiszakécskei strando-
láson, pedig az idô is ragyogó volt. Tiszakécskén az énekkar a ragyogó össz-
hangnak köszönhetôen pompás mûsort adott.

Június 18-án a Darumadár Nyugdíjas Klub énekkara Halásztelken lépett fel,
sajnálatos módon csak 4 fô kísérte el ôket. A rendezvényt kiválóan levezették a
halásztelkiek, az ebédelés helyszínére fennakadás nélkül, busszal vitték a meg-
jelenteket. Szép volt a mûsor, mindenki jól érezte magát. A halásztelki iskola
aulája és színpada óriási teret adott a megjelenteknek a fellépéshez, kényelme-
sen elfért mindenki.

Június 23-án énekkar, majd utána klubnap került megrendezésre. Szép ké-
peslapot küldött a beremendi Takácsné Manyika Harkányból, hiányolta és üd-
vözölte tagágunkat.

Június 26-án, 5 fô ment el a IX. ker. Haller utcában, 15 órától kezdôdô nóta-
estre, ill. délutánra, pedig elôzôleg többen lelkesedtek a mûsorért. 

Június 30-án vezetôségi ülés volt, a júliusi hónapot „csak lazán” kezeljük,
mindenki több idôt tölthet a „szabadságos” unokákkal. A jó melegben, hûvös
helyet keressünk a pihenésre! Továbbra is minden csütörtök délután 16 órától
tartjuk az énekkart, melyet klubnappal fejezünk be.

Elmondanám, hogy július 16-án, Gyálon „Azt a ragyogóját” nótaesten vet-
tünk részt.

Augusztus 4-én pedig vezetôségi értekezlet volt.
Augusztus 6-án, Tiszaligeten Strandparti, ahol énekkarunk is fellép.
Jó nyaralást kívánok mindenkinek! Vigyázzunk magukra, a déli órákban ke-

rüljük a napon való tartózkodást, és fogyasszunk sok-sok folyadékot!
Kovácsné Németh Ilona

Nyugdíjas Egyesületünk nagyon
boldog és büszke Czirják Józsefné
Esztikére és Gergely Mihályné Mar-
góra!

Esztike a Magyar Vöröskereszt Or-
szágos Szövetségétôl kapott komoly
elismerést (Ezüst fokozatot, a bronz
már megvolt.). Valamennyien - sôt
akik nagyon régen ismerik - tudjuk,
hogy mindig becsületes, segítôkész
„Ember” volt és az is maradt. Kö-
szönjük Esztike, és további sikeres
munkát kívánunk Neked és Kedves
Családodnak,valamint segítôidnek:
Balassa Évának és férjének, Füzi Ma-
rikának, Oláhné Icának!

Gergely Mihályné Margó Arany-
diplomát kapott Gyálon a Pedagógus
napi ünnepségen - Gyálon ment
nyugdíjba. Több évig tanítottunk
együtt a felsôpakonyi iskolában. Na-
gyon szerettem Vele (Velük) együtt
dolgozni. Csodálatos, elismerô sza-
vakkal jellemezte Margót a gyáli is-
kola igazgatója. Nem ezeket szeret-
ném ismételni, hanem a saját tapasz-
talataimat. Mint írtam, szerettem ve-
lük dolgozni, tanítani és fôleg tábo-

rozni, kirándulni. Tudom, hogy Nekik
is elsôk a gyermekek, nagyon nyu-
godt voltam, mikor tudtam, hogy a
Gergely Házaspár jön velem Révfü-
löpre. Mindig remek párost alkottak.
Margó a „kicsikkel” bánt remekül,
Mihály pedig a sportprogramok szer-
vezésében.

Külön öröm volt számomra, hogy a
gyáli tanításuk idején is meghívták
osztályomat és engem, mikor pl. Hor-
pácsra vagy Sopronba mentünk, több
napos kirándulásra.

Margó most is, ahol tud segít, kor-
repetál. Gyönyörû képet festett a
Nyugdíjas Egyesület nevében a maj-
dani Fejes Lajos Faluházhoz (Jelen-
leg a Szabó Magda Könyvtár és Kö-
zösségi Ház-ban található.).

(Bocsánat, hogy többször írtam
többes számban, de Margó és Mi-
hály... olyan szétválaszthatatlanok!
Hál’ a jó Istennek!)

Kívánok, kívánunk további sikeres
munkát, pihenést és jó egészséget!

Lôrentei Erzsébet 
A nyugdíjas klub elnöke

Meghívást kaptunk Sultiszékhoz
szülinapra. Ilona és Miklós 4 állami
gondozott gyereket nevelnek végtelen
türelemmel és szeretettel. Levi ba-
ba/Levente/ lett 3 éves. Volt minden,
ami egy igazi szülinaphoz kell: torta,
tûzijáték, zene, tánc. Mi, a meghívottak

is nagyon szeretjük a kicsiket és tisztel-
jük a nevelôszüleiket. Milyen jó, hogy
megadatott nekik, hogy ilyen remek
emberek foglalkoznak velük. 

Én ezt még inkább tudom értékelni,
mivel jómagam is nevelôszülôknél
nôttem fel, 4 hónapos koromtól, Jász-
dózsán. Háború volt, és mivel kevés
volt az élelem mindig más családhoz
kerültem. Egyet kivéve csodálatosak
voltak, és a mai napig a szívemben
ôrzöm az ottani emlékeimet.

Túri Magdolna - 2011.08.04.

A helyi vöröskereszt ifjúsági tagoza-
tot alakít október 3-tól. Az ifjú önkén-
teseket /11-tôl 15 éves korig/ október
3-tól várjuk a szervezetbe. Az ifjúsági
tagozat tagjai rendszeres összejövetele-
iken megismerkednek az elsôsegély-
nyújtás alapjaival, a babaápolás rejtel-
meivel, az egészséges
életmód kialakításának
lehetôségeivel. Az ifjú
vöröskeresztesek év-
közben részt vehetnek a
Vöröskereszt Országos
Szövetsége által meghirdetett szakmai
versenyeken.

Érdeklôdni, elôzetesen jelentkezni
szeptember 30-ig lehet a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házban, Filák
Lászlónénál.
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A TÖKVILÁG TÉGED VÁR!

Várható tankönyvárak

Tudósítás a 2011-es révfülöpi táborról

1.évfolyam: 8.000 Ft
2.évfolyam: 8.000 Ft
3.évfolyam: 14.000 Ft
4.évfolyam: 15.000 Ft
5.évfolyam: 13.000 Ft
6.évfolyam: 13.000 Ft
7.évfolyam: 16.000 Ft; angol tagozatos csoport: 19.000 Ft
8.évfolyam: 18.000 Ft

Tankönyvosztás: 
2011. augusztus 30. 9-18 óráig 

és augusztus 31. 9-13 óráig

A tankönyvpiac rendjérôl szóló 2001. évi XXXVII. tör-
vény rendelkezése a tankönyv támogatásról

„(4) Az iskolai tankönyvrendelésnek biztosítania kell,
hogy - az iskolától történô tankönyv-kölcsönzés, napköziben,
tanulószobában elhelyezett tankönyvek igénybevétele, hasz-
nált tankönyvek biztosítása, illetôleg tankönyvek megvásár-
lásához nyújtott pénzbeli támogatás útján - a nappali rend-
szerû iskolai oktatásban részt vevô minden olyan tanuló ré-
szére, aki

a) tartósan beteg,
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,

több fogyatékosság együttes elôfordulása esetén halmozottan
fogyatékos,

c) pszichés fejlôdés zavarai miatt a nevelési, tanulási fo-
lyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (pl. dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar),

d) három- vagy többgyermekes családban él,
e) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogo-

sult,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív

kedvezmények). A gyermekvédelmi gondoskodásban része-
sülô - nevelôszülônél, gyermekotthonban, vagy más bentla-
kásos intézményben nevelkedô - ideiglenes hatállyal elhelye-
zett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem ve-
hetô igénybe a normatív kedvezmény.

…
(6) A (4) bekezdésben meghatározott normatív kedvez-

ményre és a normatív kedvezmény körébe nem tartozó ked-

Ezen a nyáron is izgatottan vártuk már a tábort. Az idô ke-
gyes volt hozzánk. A 3 busz verôfényes napsütésben kelt útra. A
tábor elsô délutánján a házak elfoglalása után már indultunk is a
strandra. De ezen a nagyszerû programon kívül számos egyéb
izgalmas dolog várt a héten a gyerekekre. Akik még azelôtt so-
hasem táboroztak itt, részt vettek a beavatási szertartáson, mely
teljesítése után teljes jogú táborlakókká váltak. Ezután minden
ház elkészítette a saját zászlóját, melyet a csapatnevükkel láttak
el. A következô napokban házak közötti vetélkedôkre került sor,
és a jól megszokott tisztasági verseny is folytatódott. Ezek mel-
lett a gyerekeknek számos lehetôségük volt a sportolásra is.
Csocsózhattak, belekóstolhattak a zumbázásba, asztaliteniszbôl,
labdarúgásból és röplabdából pedig bajnokságot is rendeztünk a
számukra. Kézmûves foglalkozásainkon mindenki kiélhette a
kreativitását. Szép körmönfont karkötôket, gyöngyfûzött éksze-
reket, és lufiból és lisztbôl vidám Barba papa figurákat készít-
hettek. Hétfôn a tábor minden lakója Szigligetre buszozott, ahol
az izgalmas várjáték, fegyveres bemutató és a csodás balatoni
panoráma megtekintése után utunk a gyenesdiási kalandparkba
vezetett. Ezután nagyot fürödtünk a település kaladstrandján.
Bulizásban és jó zenékben sem volt hiány! A gyáliak aranykezû
dj-je, Kiwee gondoskodott a jó hangulatról. De önfeledten rop-
hattuk a táncot a diszkóhajón és az ATTACÁ-ban is. A tábort fo-
gyókúrázóknak nem ajánljuk, mert Emi néni és segítôi ismét
nagyon finom és tápláló étkeket varázsoltak az asztalokra nap
mint nap. Reméljük, a jövôre táborozó gyerekek és pedagógu-
sok is ilyen pompásan érzik majd magukat, ahogyan mi, ezalatt
a nyolc nap alatt.

Dia néni és Ivett néni 

…Csiteri, csütöri, csütörtök,
Tököt lopott az ördög,

Bugyogójába dugta,
Nem fért be a pokolba...

Immár hetedik alkalommal hívjuk 

és várjuk Önöket a 7. Óvodai Tökfesztiválra

Fesztiválunkra jellemzô a megújulás, évrôl évre új ötle-
tekkel állunk óvodásaink, szüleik, vendégeink elé, és szí-
nesítjük programunkat anyagi lehetôségeink keretén belül.
Egyben azonban nem változtunk: közvetlenségben, barát-
ságban, vendégfogadásban és a tevékenykedtetésben is a
régiek vagyunk.

Kérjük Önöket jöjjenek el hozzánk, hozzák el rokonai-
kat, ismerôseiket és persze a nagyszülôket se hagyják ott-
hon.

Szeretettel várunk mindenkit a tökfesztiválra, hogy el-
töltsön velünk egy vidám napot TÖKFÉLESÉGEK között.

Plakátjainkkal szeptember közepétôl találkozhatnak
községünk minden pontján.

vezményre vonatkozó igényt jogszabályban meghatározott
igénylôlapon kell bejelenteni. Az igénylô a jogosulatlanul
igénybe vett kedvezményért jogszabályban meghatározott
módon felel.”

Kérjük, hogy az ingyen tankönyvre jogosultak a megfe-
lelô igazolásokat a tankönyvárusításra hozzák magukkal!

2011. október 8-án, szombaton egész napos tökfesztivál lesz a felsôpakonyi Mesevár Napközi Otthonos Óvoda udvarán

Fontos események és idôpontok
· augusztus 24. (szerda) 8 óra - javítóvizsga
· augusztus 30. 9-18 óráig - tankönyvosztás
· augusztus 31. 9-13 óráig - tankönyvosztás
· szeptember 1. 8 óra tanévnyitó ünnepély
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Beszámoló a Református hittantáborról
„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok

el tôlem ôket, mert ilyeneké azt Isten országa.” (Márk 10,
14)

2011. június 20- 25. között Isten kegyelmébôl újra eltölt-
hettünk egy áldásokkal teli hetet, a Kecskeméttôl 15 km-re
található Fülöpháza melletti Papp-tanyán, ami a mai civilizált
életünkben egy „isten háta mögötti” helynek tûnhet a puszta-
ságban. Mind a gyerekek, mind a felnôttek, akik már eltöltöt-
tek ott egy hetet, nagyon is megtapasztalhatták, hogy Isten
minden alkalommal ott van velünk! A külvilágtól, tévétôl, rá-
diótól és számítógéptôl megsza-
badulva tudunk együtt lenni, és
hallgatni a bibliai tanításokat.

Már hagyománnyá vált ná-
lunk, hogy ezt a hetet a szent-
mártonkátai gyülekezettel
együtt töltjük. Idén sem történt
ez másképp, 43-an vettünk részt
ezen az alkalmon. A közös tábo-
rozások eredményeként nagyon
sok barátság szövôdött a két
gyülekezet tagjai között.

Ez a tábor abban különbözik
egy hagyományos nyári tábor-
tól, hogy itt a központi téma a
gyermeki szívek Isten iránt való
ébresztgetése, nyitogatása.
Megszégyenítô és csodálatos
felnôttként megtapasztalni, hogy a gyermekek mennyire nyi-
tottak és befogadóak az Isten Igéjével szemben. A Bibliai
Igeszolgálatokat Szabó Magdolna, Viziné Surányi Erika és
Vizi János tartották, s vezetésükkel három korcsoportban egy
munkafüzet alapján beszélték meg az elhangzott tanításokat.
Esténként egy izgalmas missziós történet, egy Ringu nevû
kisfiú kalandjai kötötték le a gyermekek figyelmét.

Mindezek mellett természete-
sen nem maradhattak el egy ha-
gyományos tábor „hozzávalói”
sem. Úgy tûnhet, hogy egy ilyen
tanyán kicsit korlátozottak a le-
hetôségek a szórakozásra, de el
sem tudjuk képzelni mennyire
elég volt egy „foci pálya”, egy
medence és egy kupac homok.
Szívderítô látvány volt kinézve
a konyha ablakán azt látni, hogy
a nagy fiúk, milyen átéléssel
építik a kicsikkel a homokvárat,
a hozzátartozó vizesárokkal és
néhány „köbméter” vízzel, ami-
ben térdig tocsogtak.

A hét folyamán voltak kéz-
mûves foglalkozások, ahol a
gyerekek pólót festettek, könyvjelzôt készítettek a heti Igével
díszítve, só-liszt gyurmáztak stb. Nem maradhattak el a sport
versenyek sem. Csipak István gyülekezeti tagunk irányítása
alatt összemérhették a tudásukat csocsóban, ping-pongban,
futásban, vízben futásban… amiknek a lényege az együtt ját-
szás öröme volt. Ezeknek a versenyeknek a csúcspontja min-
den évben egy foci meccs a gyerekek és felnôttek között.
Ezen a mérkôzésen általában mindenki részt vesz, aki moz-
dulni tud. A konyhásoktól kezdve a lelkipásztorig, és mindig
nagy élmény nekünk felnôtteknek is.

A tábor egyik elmaradhatatlan momentuma a bátorságpró-
ba, amit a gyerekek hét elejétôl fogva nagyon várnak. Ez az
az esemény, amin csak azok vesznek részt, akik érzik maguk-
ban a vágyat, hogy „rommá ijesztgessük” ôket. Megmoso-

lyogtató, de lehet, hogy mi felnôttek, mint „rémisztôk”, néha
jobban féltünk egy-egy állomáson, mint a gyerekek.

Hagyományainkhoz híven, a táborozás utolsó estéjén, a
Bibliából választott történetekbôl kis színdarabokat adtak elô
a gyerekek, egyedi elôadásmódban, majd a hét befejezése-
képpen a tábortûz mellett egy hangulatos estét töltöttünk el.

Minden élmény és játék mellett, mégis az volt a legcsodá-
latosabb, hogy a hét végére egy olyan szeretet közösség jött
létre, ahol bátran megnyíltak a gyerekek. Csodálatos volt
megtapasztalni, hogy például az énekelni nem tudó fiúk, mi-

lyen elszántsággal álltak ki a kö-
zösség elé, lelki énekeket énekel-
ni, és nem zavarta ôket, hogy már
rég sehol nincs az ütem vagy a
dallam. Az ének végét prózában
mondták el, amit a többiek han-
gos tapsviharral ismertek el. Vagy
amikor két kisgyerek ôszinte
szívvel, felnôtt jelenléte nélkül
imádkozott a társuk gyógyulásá-
ért úgy, hogy közben a többi gye-
rek futkározott körülöttük az ud-
varon. Ezek azok pillanatok, ami-
kor az ember szíve megtelik hálá-
val és nem érdekli, hogy összesen
10 órát aludt a héten, boldog,
hogy részese lehet egy ilyen hét-
nek.

„Bizony mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten
országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be
abba.” (Márk 10,15)

Az igeszolgálók mellett a pakonyi szolgáló csapat tagjai:
Fitos Róbertné Ibolya (konyha), Fülöpné S. Erzsébet (kony-
ha, kézmûves foglalkozás), Csipak István (sport, játék), Fü-
löp Gyula (beszerzô, karbantartó, sport). Mindenki szívét,

lelkét adta szolgálatában. 
Idén, a költségek csökkentése

érdekében, személyautókkal ol-
dottuk meg a le- és a hazautazást.
Ezúton is szeretnénk megköszön-
ni mindazok segítségét, akik eb-
ben részt tudtak vállalni. Itt sze-
retnénk köszönetet mondani
azoknak is, akik lehetôségeikhez
mérten anyagi vagy más termé-
szetbeni adománnyal járultak
hozzá a táborhoz.

„ A jókedvû adakozót szereti
az Isten.” (2 Kor. 9,7)

A hittantáborral még nem ért
véget a hetünk, mert péntek dél-
utántól vasárnapig ugyanezen a
helyszínen tartottuk a gyülekezeti

Családi Hétvégét is. Sok táborozó gyermek szülei csatlakoz-
tak pénteken, de voltak olyanok is, akik csak a hétvégére ér-
keztek családjukkal együtt. Erre a két napra is sok áldást és
próbát tartogatott nekünk az Úr, sokat tanultunk és nem ki-
sebb csodában volt részünk, mint egy új élet születése Jézus
Krisztusban. 11 család, közel 40 fô töltötte együtt ezt a két
napot, ahol igazi egységgé kovácsolt össze bennünket az Is-
ten. 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra,
akik szeretnék megtapasztalni az Isten szeretetét és áldásait!

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, aki megfáradtatok és
meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”
(Máté 11,28)

Fitos Róbertné – Vizi János
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Ha itt lettél volna…

A NYÁRI SZABADÁSÁG

… Kedves Olvasó, a fülledt nyári uborkaszezon éreztette a
hatását a templomban is, hiszen az eltelt két nyári hónapban
szinte családias hangulat jellemezte a miséket. Júliusban
még Gábor atya is hiányzott, hiszen évi rendes szabadságát
töltötte. A helyettesítô, Tibor atya a tôle megszokott nyugal-
mat árasztva celebrálta a miséket. A négy hetes szabadság
végén, július utolsó vasárnapján Gábor atya visszatérvén
megosztotta velünk szabadsága élményeit (melyek egy részét
önálló írásban megosztja az Agora olvasóival is).

Húsvét után a 40. napon, Pünkösdkor a Szentlélek eljöve-
telét ünnepeltük. Ezen a szép ünnepen két kisleány elôször
vehette magához az Oltáriszentséget. Bízunk benne, hogy to-
vábbra is keresik majd a kapcsolatot a Jóistennel, hiszen a
Szentlélek jelen van az imádkozó ember életében, várja,
hogy segítségül hívják.

Pünkösdöt követôen az Úrnapját körmenettel köszöntöttük
a templomkertben felállított, virágokkal szépen feldíszített
sátoros oltároknál. Minden oltárnál egy-egy evangéliumi fe-
lolvasásra és éneklésre került sor, mialatt a gyermekek virág-
szirom szônyeget szórtak az Oltáriszentsége elé.

Július 2-án volt Sarlós Boldogasszony ünnepe, Szûz Mária
Erzsébetnél tett látogatása emlékére. Látogatásához kapcso-
lódik a csodálatos hálaének, a Magnificát, a keresztény em-
ber imádsága.

Július 13-án reggel fél hatkor 14 fôs csoport kelt útra a 3
napos olaszországi zarándokútra. A lelki vezetô (akirôl már
biztosan sokan hallottak) a rédicsi plébános úr volt, avagy a
„gördeszkás pap”. Rédicsen Lendvai Zoltán plébános úr
megmutatta a templomot, amely belülrôl igazán szép. Pado-
vában a Szent Antal Bazilika szépsége leírhatatlan, az erek-
lyéket látni kell, akár a Sanctus Kápolnát, a csodálatos tájat.
Velence szépsége a Szent Márk székesegyházzal, a Sóhajok
Hídjával, a gondolák forgalmával lenyûgözô volt. A tengeri
hajókázáson résztvevôknek felejthetetlen élményben volt ré-
szük. A kirándulók szerint három nap kevés, hogy a zarándok
igazán felfedezhesse a csodálatos emlékmûveket, az igazi
olaszos hangulatot. Igazán mindenkinek megérte ez a kicsit
fáradságos, de lelkeket feltöltô zarándoklat (Köszönet Beren-
csi Marikának a beszámolóért.).

Augusztus ismét a készülôdés idejét jelenti: nyár végén,
ôsz elején sok tennivaló vár Gábor atya munkatársaira, hi-
szen ne feledjük, szeptember harmadik vasárnapja, a búcsú
ideje (szept. 18-án 15 óra) is közeleg!

Pethô Imre

A nyári szabadságot választom témául úgy általában, mert
azt szeretném sugallni, hogy mindenki végezze el a maga kis
számvetését az enyémhez hasonlóan. Én persze csak az
enyémrôl tudok írni némi utalásokkal, biztatásokkal mások
szabadságára gondolva.

Megvallom két témába vágó írást is magam elôtt tudhatok.
Az egyik az Új Ember c. katolikus újságban jelent meg.
Azokról szól, akik nem tudnak a szabadság alatt utazni, mert
az anyagi lehetôségeik nem engedik. Felsorolja a cikk írója,
hogy mi minden pihentetôt, igazi kikapcsolódást adót talál-
hat az ember otthon maradva is. A másik Dsida Jenô prózai
könyve: Magyar karaván Itálián keresztül. Ebben pontosan
meghatározza az író, hogy mire lehet számítani írását olvas-
va. „Utazási krónika, az utasok kollektív hangulatának – sok-
szor a saját hangulatomnak is – könnyû, napilapba való kife-
jezése, néhány villanó észrevétel, a társasutazás humoros
epizódjainak párvonalas rajza.” Jól esik látnom, hogy a „na-
gyok” mit gondolnak efféle írásaikról. Számomra fontos,

hogy meghatározzák írásaik egyszerûségét, köznapiságát.
Erre lehet számítani az én cikkem soraiban is.

Szabadságomat, tudatos elhatározással, szülôházunkban
töltöttem idôs édesanyámmal. Ô egész évben azt mondogat-
ta, hogyha otthon lehetne és a kert földjén és pázsitján járkál-
hatna, nem fájna úgy a lába. Nos adassék meg ez a próba!
Sajnos már tudjuk az eredményt, hogy otthon is és így is fáj
az rettenetesen elkopott térdízület.

I. Az elsô hét a rendezgetésekkel telt el: Kert, lakás. A csak
három éve kialakított lakrészben laktunk. Ebben közelebb
van a fürdôszoba, nagyobb a konyha, mint a régebbi lakrész-
ben. A kertben édesanyám maga felszedte a több mint egy
zsák krumplinkat. A másik szedni és enni való a szeder volt.
Az elsô hét szombatján vártuk a gyáli lelkiségi közösség lá-
togatását. Ünnepeltünk egy szép, bensôséges eucharisztiát.
Mivel az ilyen ünneplés nyilvános, áthívtuk az egyik szom-
szédot is. Én azt hiszem egyrészt meghökkentette, másrészt
mégis ünnepi érzéssel töltötte el az „idegenül” becseppenôt
ez a liturgia. A saját számomra ez a hét a furulyázásé volt, sôt
még a következô is. Egészen jó lendületbe jöttem.

II. A második hét már kirándulásokkal tarkított idôtöltés
volt. Van egy nagyszerû versenykerékpárom, amelyiken na-
gyon könnyû váltani, és így nehéz terepen, homokos részeken
is könnyen lehet használni. Régi kerékpár- útjainkat jártam be.
Bemerészkedtem földes utakra is, keresvén, hogy merre lehet-
tek a földjeink kisgyermek koromban. Ennek a hétnek a vége a
Szent István bazilikában végzôdött. Részben édesanyámnak
akartam megmutatni ezt a gyönyörû épületet, visszafelé a Du-
na-partot, részben a gyáli búcsúra szervezkedtem. Hátha tud-
nék kapni valakit errôl a fô helyrôl a mi búcsúnkra. Mi nem
huszadikán, hanem az azt követô vasárnap tartjuk a körmene-
tes búcsúnkat, idén kartali népviseletesekkel.

III. A harmadik hét a barátság jegyében telt. Dr. Varga La-
jos váci segédpüspök volt a vendégünk. Jöttek rokonok is
vendégségbe. Ebédet is készítettek a számunkra. Lajos püs-
pök csendes, nyugalmas hetet akart, azért jött hozzánk. Ez
meg is valósult. Két könyvet is elolvasott a püspök atya. Ô
könyvek nélkül nem megy sehova. Ennek a hétnek a végén a
Mátrába vittem kirándulni édesanyámat és egy kedves gyáli
hölgyet. Ôt mintegy elôre adott jutalomként vittük magunk-
kal, hogy nagyobb kedve legyen az édesanyámmal együtt
lenni, míg én külföldön leszek három napra.

IV. A negyedik hét hétfôje, péntekje és szombatja padlásta-
karítással telt el. Ez már régi elhatározásom. Egy valóságos
visszaemlékezés volt az öreg padláson való tevékenység.
Mennyi munka fûzôdött régen a lakásnak ehhez az idegenek
elôtt nem látogatott ház- részben. Itt száradt a kukorica és
más termény, itt volt a takarmány egy része is az állatok ré-
szére. Mostanra a falépcsô külsô elhelyezést nyert, de ma is
emlékeztet arra a sok zsákolásra, ami a takarmány felszállítá-
sát jelentette. Rend lett, mert alig van mostanság valami a
padláson. Nem lehetne lesöpörni onnan semmit, mint régen.
Ebben a hétben volt három napos burgenlandi utazás is. Errôl
egy külön cikket lenne érdemes írni. Azonban van még olyan
esemény, amit szükséges megemlíteni. A héten ifjúsági talál-
kozó volt Nyáregyházán. Ide mentem szombat és vasárnap
egy-egy fél napra. Vasárnap édesanya is eljött. Láthatott sok-
sok fiatalt a templomban, akiknek ô és mindnyájan nagyon
örültünk.

Íme így telt a plébánosi szabadság. Egyrészt köszönet Or-
szágh Tibor ócsai atyának, hogy jól meg tudjuk szervezni a
kölcsönös helyettesítést, és tudunk biztosítani egymás szá-
mára nyugalmas napokat. Másrészt látható talán az elbeszé-
lésbôl az, amit a katolikus újság is leírt, hogy otthon is, a szo-
kott körülmények között is tud kikapcsolódást találni az em-
ber. Külföldre elég volt csak három nap. Szeretettel adom
közre a történetet ezért a tanulságért.

Tisztelettel Hefler Gábor plébános
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