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2020. SZÁMOKBAN
Elkészült Felsőpakony költségvetése

A képviselő-testület 2020. február 12-én fogadta el Felsőpakony 
Nagyközség 2020. évi költségvetési rendeletét.  A rendelet elfo-
gadását - a Hivatal pénzügyi vezetőjének irányításával - hosszas 
szakmai egyeztetés előzte meg, a polgármester, a jegyző, a 
képviselők, a pénzügyi bizottság tagjai, az intézményvezetők 
és hivatali dolgozók részvételével. Együtt, közösen terveztük 
az idei év legfontosabb feladatait, terveit.  

A költségvetés főösszege 1 milliárd 58 millió forint. 
A rendeletből, illetve a főbb számadatokból látható, hogy a 2020. 
év is szigorú odafigyelést, gazdálkodást igényel, de összességé-
ben elmondható, hogy a település idei gazdálkodása biztosított.

Elsőként a nagyobb pályázatokról, beruházásokról. 
Tavaly kezdődött meg és idén már be is fejeződik a vállal-
kozói park fejlesztése, a volt honvédségi bázis területén.  
A hátralévő munkálatokra az idei évben 133 millió forint áll 
rendelkezésre. A beruházás célja, hogy az infrastruktúra teljes 
kiépítésével újabb cégek telepedjenek le Felsőpakonyon, mun-
kalehetőséget biztosítsanak a lakosoknak és bevételi forrásokat 
az önkormányzatnak.

A bölcsőde pályázat kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás 
lezárult. A testület a közbeszerzést eredményesnek nyilvánította, 
ám a legkedvezőbb ajánlat esetében is az önkormányzatnak 
legkevesebb 100 millió forint önrészt kell biztosítania a meg-
valósításhoz.

A kormány döntése alapján - az építőiparban tapasztalható 
áremelkedések okán - kiegészítő támogatás lehívására van lehe-
tőség, mellyel az önerő mértéke 65 millió forintra csökkenthető.
A 323 millió forintból megvalósuló bölcsőde első ütemében 
290 millió forint lett előirányozva, a végső munkálatok 2021 
tavaszára várhatóak, az intézmény működését 2021 szeptem-
berében kezdi meg. 

A kerékpárút kivitelezése kapcsán a szakhatóságok bevoná-
sával elkészültek a földhivatalnak beadható végleges változási 
vázrajzok, amint a kerékpárúttal érintett területek önkormányzati 
tulajdonba kerültek, megköthető a szerződés az Államkincstár-
ral, és megkezdődhet a közbeszerzési eljárás kiírása a kiviteli 
munkálatokra.

Az önkormányzat intézményeinek éves mutatói:

Intézmény

Mesevár Napközi Otthonos Óvoda

Szociális, Család és Gyermekjóléti Szolgálat

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház

Polgármesteri Hivatal

Működési költségvetés

135.500.000 Ft

24.220.000 Ft

26.360.000 Ft

86.861.000 Ft

Állami támogatás

95.403.000 Ft

3.400.000 Ft

4.731.000 Ft

44.327.000 Ft

Önkormányzat költsége

40.097.000 Ft

20.820.000 Ft

21.629.000 Ft

42.534.000 Ft

A pályázati önerőt és a működéshez szükséges költség kiegészítéseket az önkormányzat saját forrásból biztosítja, melynek 
legfőbb alappillére a befolyt adók összege. 

A 2020-ra tervezett főbb adóbevételek tételesen a következők:

Adó típusa

Magánszemélyek kommunális adója
Építményadó
Iparűzési adó
Gépjárműadó (áthárított központi adó, a befizetett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál.)

Összege

12.500.000 Ft
19.000.000 Ft
135.000.000 Ft
16.000.000 Ft

Egyéb beruházások között terveztük:

• Óvoda 7. csoportszoba kialakítása, játékok beszerzése
• Lagúna rendezvényház tetőcsere, szigetelés
• Könyvtár felújítási munkálatainak befejezése
• Játszótéren öntözőrendszer kialakítása, új játékok beszerzése
• Járdaépítés, gyalogátkelőhely kialakítása
• Dűlő út és Vasút utcai lakóterület aszfaltozása, 
  Wass Albert utca közvilágítása
• Meglévő kamerarendszer bővítése
• Közterület felügyelet felállítása
• Sebességmérő és figyelmeztető táblák kihelyezése
• Szolgálati lakás kialakítása

Tervezés során figyelembe kellett vennünk, hogy a helyi ön-
kormányzatok költségvetéséből kell finanszírozni mindazon 
feladatokat, amelyek ellátását az önkormányzati törvény vagy 
más törvények kötelezően a helyi önkormányzatok hatáskörébe 
sorolnak, ezek biztosítása után tervezhetnek az önkormány-
zatok önként vállalt feladatokkal is. 
Kötelező feladataink többek között: a település-fejlesztés, üze-
meltetés (pl. közvilágítás, köztemető, közparkok fenntartása), 

óvodai ellátás biztosítása, a szociális, és gyermekjóléti szolgál-
tatások és ellátások, az egészségügyi alapellátás (háziorvos, 
fogorvos), kulturális szolgáltatás (könyvtár), közreműködés a 
település közbiztonságáért (polgárőrség támogatása), valamint 
a sport és ifjúság nevelés támogatása, stb. 
Az önként vállalt feladatok vállalásánál (pl. a civil szerve-
zetek támogatása) elsődleges szempont, hogy azok ellátása 
nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását, ezek fi-
nanszírozását elsősorban az önkormányzat saját bevételei (pl. 
építményadó, iparűzési adó), illetve az erre a célra biztosított 
külön források képezhetik. 

Fontosnak tartom megemlíteni még, hogy az Önkormány-
zatnak adóssága, egyéb kezességvállalásból származó kötele-
zettsége nincs, fenti tervek megvalósításához kölcsönfelvételt 
nem tervez, továbbra is elsősorban a pályázati lehetőségekből 
adódó külső források segítségével szeretnénk terveinket meg-
valósítani. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik 
szakmai munkájukkal, építő jellegű javaslataikkal hozzájárul-
tak településünk 2020. évi terveinek összeállításához. 

Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata
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ADÓ tájékoztató
Tájékoztató a 2020. évi adószámla 

-
zetési határidőkről, valamint az 
elektronikus ügyintézés szabá-
lyairól 

Az adóigazgatási eljárás rész-
letszabályairól szóló 465/2017. 
(XII.28.) Korm. rendelet 22. § (2) 
bekezdése alapján: „Az adóha-
tóság az adózó adószámlájának 
egyenlegéről, a tartozásai után fel-
számított késedelmi pótlékról, va-
lamint a közösségi vámjog szerinti 
késedelmi kamatról nem értesíti 
azt az adózót, aki (amely) beval-
lás benyújtására, illetve adatszol-
gáltatás teljesítésére elektronikus 
úton kötelezett, vagy választása 
szerint elektronikusan nyújtotta be 
a bevallását. Ezen adózóknak az 
adóhatóság az értesítési feltételek 
fennállása esetén elektronikus 
tájékoztatást küld az adószámla 
és a felszámított késedelmi pótlék 
elektronikus elérhetőségéről.” 

Magánszemély adózóink azon-
ban hagyományos papír alapú 
küldemény formájában 2020. 
március 16. előtt értesítést kapnak 
adófolyószámlájuk egyenlegéről, 

-
zettségeikről.
Az adószámla kivonatok mellé 
biztosítjuk a készpénzátutalási 
megbízásokat az esetleges hátra-
lék, valamint az első félévi köte-
lezettség teljesítéséhez. 

Felhívjuk az egyéni vállalkozó-
ink
adóhatóságunk a hagyományos 
papír alapú küldemény mellett 
elektronikus tájékoztatást is küld 
az adószámla és a felszámított 
késedelmi pótlék elektronikus el-
érhetőségéről, ami az ügyfélkapus 
tárhelyükre kerül megküldésre.
Azon adózóink részére, akik ese-
tében jogszabályi kötelezettség írja 

elő a cégkapu nyitását (pl. társa-
ságok, egyéb szervezetek), ott cég-
kapura, elektronikus úton küldjük 
meg a tájékoztatást az adószámla 
és a felszámított késedelmi pót-
lék elektronikus elérhetőségéről. 
A bankszámlanyitásra kötelezett 
adózóinknak továbbra is ban-
ki átutalással kell eleget tenni 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
magánszemélyek is teljesíthetik 

ez esetben az átutalási megbízás 
közlemény rovatában
az értesítőn megtalálható mutató 
számot kell feltüntetni. 

A 2020. évben a helyi adókra és 
a gépjárműadóra vonatkozóan az 

az alábbiak szerint alakulnak
2020. március 16.
2020. szeptember 15. 

Azon adózóink, akik vonatkozá-
sában 2020. évtől változás áll be 
gépjárműadó tekintetében – pl. 
gépjárműadó mértékében történő 
változás, vagy új gépjármű vásár-
lása, használt gépjármű forgalom-
ba helyezése esetén – határozatot 
kapnak. A határozatban kivetett 
2020. évi gépjárműadó összegét 
az adószámla kivonat nem tartal-
mazza. Ez esetben a megküldött 
határozatok mellékleteként ma-
gánszemélyek esetében megküld-
jük a 2020. első félévi adókötele-
zettség teljesítéséhez szükséges 
készpénzátutalási megbízásokat. 
Magánszemélyek esetében a ha-
tározatokat tértivevényes külde-
ményként kézbesíti a posta, míg az 
adószámla kivonatokat egyszerű 
levélként juttatja el Önökhöz. 

Matusekné Kovács Edit 
Adóügyi főelőadó 

3.

Településünkön lévő szervezetek, 
amelyeknek

adója 1%-át juttathatja. 
Köszönjük a segítséget!

Pakonyi Palánták Közalapítvány 
Adószám: 18694150-1-13
Számlaszám: 
65500116-300032137-53000003
(Mesevár Napköziotthonos Óvoda) 

Egyenlő Esélyt Közalapítvány 
Adószám: 18676556-1-13
Számlaszám: 
65500116-11003595-00000000
(Herman Ottó Általános Iskola)

Felsőpakonyi Községi Sportegyesület 
Adószám: 18675634-1-13
Számlaszám: Örkényi Takarékszövetkezet 
6550011611003430

Felsőpakonyi Nagycsaládosok Egyesülete 
Adószám: 18754821-1-13
Számlaszám: 
65500116-31136587-53000004

Felsőpakony Jövőjéért Egyesület 
Adószám: 18699337-1-13
Számlaszám: 
65500116-30036955-53000007

Darumadár Nyugdíjas Egyesület 
Adószám: 18701610-1-13
Számlaszám: 
65500116-30039294-53000015

Magyar Katolikus Egyház 
Technikai szám: 0011

Magyarországi Református Egyház 
Technikai szám: 0066 

Újszülö�ek
Magyar Kende Nolen - 2020.01.26.
Dóka Zalán - 2020.01.31.
Beke Zoé - 2020.02.04. 

SPORT ESEMÉNYEK
- Húsvéti nyúl-futás ápr. 04. szombat
- Fitnesz tábor gyerekeknek - ottalvós júli. 06-10.
- Mikkamakka tábor 1. hét júli. 06-10.
- Mikkamakka tábor 2. hét júli. 13-17.
- Bogrács-futás aug. 22. szombat
- TökJó-futás okt. 31. szombat
- Mikulás-futás dec. 05.szombat

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Szamuráj Lélek SE 
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Többen kérdezték már, hogyan és milyen felté-
telekkel kaphatnak gondozást, szociális étkezést, 
jelzőrendszeres készüléket. Most megpróbálom 
összefoglalni, és a bikkfanyelvű törvényt, vala-

melyest közérthetővé tenni (nem egyszerű), hogy eligazodhasson 
benne, akinek esetleg szüksége van, vagy lesz, valamelyik szolgál-
tatás igénybevételére. Azt azonban tudni kell, hogy minden élethely-
zet egyedi, apró részletekben eltérhet. Felsőpakony Nagyközség 
Önkormányzata jelentős összeget fordít arra, hogy a szolgáltatások 

Az ellátásokat szabályozó helyi rendelet elérhető Felsőpakony 
Nagyközség hivatalos honlapján, de érdemes a szolgálattól egyénre, 
esetre szabott tájékoztatást kérni a szolgálat szakembereitől. (2363 
Felsőpakony, Zrínyi u. 36/a.) 

Szociális ellátások és az igénybevétel feltételei 

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS
 
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a 
legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik 
azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosítani, különösen
- koruk,
- egészségi állapotuk,
- fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
- szenvedélybetegségük vagy
- hajléktalanságuk miatt.
Térítési díj jelenleg, napi 440,- Ft/adag, 2020. április 1. napjától 
455,- Ft/adag.
Házhoz szállítás (indokolt esetben) 100,-/nap.
A jövedelmi helyzet nem határoz meg jogosultsági feltételt, 
azonban a térítési díj mérséklése vagy elengedése – rászorultság 
esetén – kérelmezhető. 
Kedvező, hogy az egy lakcímen élőknél a szállítási díjat csak 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy 
saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása 
érdekében szükséges ellátást.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi 
gondozást nyújtunk.

A házi segítségnyújtás megállapítása iránti kérelem benyújtását 
követően vizsgáljuk-e az igénylő gondozási szükségletét? 

Igen, a házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgáljuk 
az igénylő személy a gondozási szükségletét.
A gondozási szükséglet vizsgálata keretében állapítjuk meg, hogy az 
ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás 
indokolt-e. A megállapított gondozási szükségletet a működést 
engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja. 

A szociális segítés keretében milyen segítséget nyújtunk?
 
- a lakókörnyezeti napi higiéniai feladatokban való közreműködést,
- a napi háztartási tevékenységben való közreműködést,

   tlukalaik a sé nebésézőlegem kanásálukalaik ketezylehylézsev a -
  veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,

- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő 
  beköltözés segítését.
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és 
  fenntartását,
- a háztartási segítségnyújtást
- és a szociális segítést.

A személyi gondozás keretében milyen segítséget nyújtunk?
 
- az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és 
  fenntartását,
- a gondozási és ápolási (szakápolói feladatok nem, de szükség 

esetén igényelhető ez az ellátás is) feladatok elvégzését, ezen belül 
recept, beutaló felíratása, kiváltása, személyes megjelenést nem 
igénylő felnőttorvosi kapcsolat ellátása

- a háztartási segítségnyújtást
- és a szociális segítést. 

A szociális segítés és a személyi gondozás esetében 70. 000,- Ft/
fő jövedelemig 300,- Ft/óra, a felett 500,- Ft/óra. 

JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, 
egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a se-
gélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló 
életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása 
céljából nyújtott ellátás.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítják:
- az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak 
a helyszínen történő haladéktalan megjelenését,
- az igénybevevő felügyeletét,
- a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében 
szükséges azonnali intézkedések megtételét,
- szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kez-
deményezését.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából 
szociálisan rászorult
- az egyedül élő 65 év feletti személy,
- az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg 
személy vagy
- a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan 
fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota 
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A személyi térítési díj összege a rendszeres havi jövedelem 2 %-a. 

CSALÁDSEGÍTÉS

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve 
egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishely-
zet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése 
céljából nyújtott szolgáltatás. A családok segítése érdekében ve-
szélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. 

A családsegítés keretében milyen szolgáltatást biztosítunk? 
- a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást,
- az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, termé
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szetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való 
hozzájutás megszervezését,

- a szociális segítőmunkát, így a családban jelentkező működési 
zavarok, konfliktusok megoldásának elősegítését, (helyben pszi-
chológus)

- a közösségfejlesztő programok szervezését (Ifjúsági Klub), 
  valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést,
- a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság

terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal 
élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai be-
tegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan 

rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását,
- a kríziskezelést, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat 
  segítő szolgáltatásokat 

A szolgáltatás térítésmentes. 

A tájékoztató alapja: 1993. évi III. törvény. Felsőpakony Önkor-
mányzata Helyi rendelete 

Tamás Katalin 
intézményvezető 

Ifjúsági Klub 2020 - Farsang 

A „DEJO-GYEJO” Ifjúsági Klub farsangi foglalkozásán szorgos 
kezek bohócot és bábokat készítettek. Nem maradhatott el a 
közös játék sem. A farsangi fánk eltüntetése sem okozott gondot.
Megterveztük a tavaszi kirándulást, az időpont 2020. május 15-
16., a Szolnok-megyei Nagykörűre esett a választás. A terület 
jelentős természeti értékekkel büszkélkedhet: madárrezervátuma 
és az egész Tisza-holtág flórája és faunája páratlan élményt 
jelent majd fiataljainknak. Tervezünk még lovaglást, nádkuny-
hó-építést, íjászatot, hajnali madárlest, tábortüzet és bográcsban 

főtt vacsorát is. Ha szerencsénk van, megkóstolhatjuk a korai 
cseresznyét is, mely a környék egyik híressége.
Következő találkozó: március 13. péntek, 15 óra. Ekkor lehet 
majd jelentkezni a májusi kirándulásra is.
Mindenkit szeretettel várunk! 

Felsőpakony, 2020. február 10.
 Tamás Katalin 

intézményvezető 
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Magyar Kultúra Napja
2020. január 22-én az iskolában ünnepeltük a Magyar Kultúra 
Napját.
Az óvodát a Napraforgó csoporttal képviseltük. Kicsik és 
nagyok lelkesen készülődtek mesével, versekkel. Köszönjük 
ezúton is a szülők hozzáállását és segítségét.
A nagyobbak Csukás István: Sün Balázs c. verses meséjét 
adták elő, a kisebbek pedig rövid versekkel készültek.
Nagy sikerünk volt!
Jó érzés volt a színvonalas, érdekes előadásokkal teli prog-
ramon részt venni. 

Edit óvó néni

Az alkalmazotti értekezletről
2020. január 24 – én alkalmazotti értkezeltet tartott Gelsiné 
Zsurka Zsuzsa óvodavezető.
Féléves beszámolójában kitért az intézménybe járó gyerme-
kek létszámára, a gyermekeket érintő fejlődési problémákra, 
nevelési szokásokra, a szülőkkel eltöltött minőségi idő – játék 
– fontosságára, a Házirend betartására, betartatására. 
Óvodánkban az óvodapedagógusokon kívül a következő 
szakemberek foglalkoznak még a gyermekkel:
Kertesi Gáborné – gyógypedagógus
Novacsek-Diószegi Réka – logopédus
Szabó Janka – pszichológus
Hubert Lászlóné – fejlesztő pedagógus. 

Szó volt a beiskolázásról, a 
törvényi változásokról és az 
első féléves programjaink-
ról is. 

Óvodánk második alka-
lommal is elnyerte a „Zöld 
Óvoda” címet, pályázatunk 
sikeres elbírálásra került. 

Idén készülünk, hogy 
megünnepeljük a Felsőpa-
konyi Mesevár Napköziott-
honos Óvoda fennállásának 

50. évfordulóját. Ezzel kapcsolatos programjainkról a későb-
biekben tudósítunk majd. 

Értekezletünk második részében Zsuzsi óvó néni drámajáté-
kot vezetett nekünk, ez mindenkinek nagyon tetszett, kicsit 
a gyerekek helyébe képzelhettük magunkat. Ezután Farkas 
Anita vezető helyettes óvó néni nemezelő foglalkozásán 
vettünk részt, gyönyörű babákat készítettünk, megmutattuk 
a kreativitásunkat. Összességében egy nagyon jó hangulatú, 
hasznos, tanulságos napot töltöttünk a gyermekek nélküli 
munkanapunkon. 

Potyondi Edit óvó néni

Magyar kultúra napja az iskolában
1823. január 22. a Himnusz születésének évfordulója, egyben a Magyar 
kultúra napja, amelyre országszerte megemlékezünk. Szatmárcsekén a 
költő síremlékénél minden évben nagyobb szabású visszaemlékezés zaj-
lik. Iskolánkban egy kiállítással tisztelegtünk a jeles nap előtt, felidézve 
a Himnusz megzenésítőjének, Erkel Ferencnek az emlékét is. Aznap a 
felső tagozatos diákok, a 4. órában, egy erre az alkalomra összeállított 
feladatlapot töltöttek ki. Kölcseyre és a Himnusz keletkezési körülmé-
nyeire vonatkozó kérdések mellett a korszak neves személyiségei is 
helyet kaptak a kvízben. Anagramma és szókereső játék is színesítette 
a feladatlapot. A diákok általános tudását igyekeztünk mélyíteni azzal, 
hogy híres magyarok, tudósok, Nobel-díjasok, feltalálók, sportolók és 
tevékenységük is szerepeltek a kérdéssorban. A csapatok jó hangulatban 
és lelkesen versenyeztek, hiszen a legjobbak ajándékban részesültek. 

Kiss Zsuzsanna

Üzeneted érkezett… 
február 14-én!

Nem is akármilyen üzenet! Kedves, szép szavak, örök 
barátságról szóló mondatok, virágok, piros szívecskék, 
rajzok. Így üzentek egymásnak kicsik és nagyok ba-
rátaiknak, szerelmüknek a „Kedvellek-kártyán”, ame-
lyet aztán bedobhattak az iskola aulájában elhelyezett 
Valentin-napi ládába.
Az üzenetek küldése mellett a már feledés homályába 
került régi magyar szokást, a mézeskalács-szív ajándé-
kozását is próbálta a diákönkormányzat visszacsem-
pészni a 21. század Valentin-napjára az általuk készített 
„mézes-szívecskék” -kel. 

Sebestyénné Fehérvári Márta DÖK segítő tanár
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A Szabó Magda Könyv-
tár és Közösségi Ház 
szervezésében január 22-
én az általános iskola tor-
natermében ünnepeltük a 
Magyar Kultúra Napját.
A vetítőn Kölcsey Ferenc 
arcvonásait láthattuk. Er-

kel Ferenc zenésítette meg a Himnuszt.
Közösségi Házunkban szép hagyomány lett, hogy e nap megün-
neplésével kezdődik a naptári év.
A mindig aktuális és megható Himnusz eléneklése után Varró-Vi-
da Nikoletta intézményvezető köszöntötte a szervezetek és intéz-
mények képviselőit, Nagy János polgármestert, Czecidlovszky 
Gábor alpolgármestert, a fellépő gyermekek hozzátartozóit. 
Összefoglalta a nap jelentőségét, történetét. Az irodalom, a zene, 
a képzőművészet, napjaink új műfajai (a technika fejlődésével) 
… ez mind a magyar kultúra!
A rendezvényt Czecidlovszky Gábor alpolgármester úr nyitotta 
meg. 1989. január 22-e óta ünnepeljük a Himnusz megha-
tó soraival ezt a napot. Ilyenkor az évfordulóval kapcsolatos 
megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb szerepet 
szenteljünk hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tu-
datunk erősítésének.
Häger Mercédesz szavalata következett. Petőfi Sándor Dicső-
séges nagyurak című versét mondta, sajátos, ironikus hangon, 
mély átérzéssel.
Lőrincz Kincső és Udvardi Csenge hegedűjátéka következett, a 
gyáli zeneiskola felsőpakonyi tagozat növendékeinek kíséretében 
Polgár Aranka vezetésével.
A Mesevár Napköziotthonos Óvoda Napraforgó csoportjának 
tagjai perdültek a színpadra, Dobosné Kerepeczki Mária és 
Potyondi Istvánné, Edit vezetésével. Csukás István Sün Balázs 

meséjét adták elő, énekelve, rigmusosan szavalva, sürögve-forog-
va… Büszkén fényképezték őket a szülők, nagyszülők, testvérek. 
„Hát ezt betanítani!…” suttogta elképedve egy nagymama 
mögöttem. Kis Napraforgósok, gyönyörűek voltatok!
A Herman Ottó Általános Iskola 7/b tanulóinak és az iskola 
énekkarának a műsora következett. Egymást váltva álltak a 
mikrofon elé a tanulók ügyesen összeválogatott idézetekkel.
Mit is ünneplünk igazán? Van-e olyan egységes fogalom, mint 
a magyar kultúra? - vetődik fel a kérdés bennünk, a gyerekeket 
hallgatva.
Zabán László és társa citerazenével kísérte az énekkar műsorát. 
Ügyesen összeválogatott népdalcsokorral köszöntöttek minket.
Egy aktuális vers előadása következett. Zay Emese Aranyosi 
Ervin – Magyar Kultúra Napjára című versét mondta el. Érzéssel, 
mély átéléssel szavalta. Már vártuk őt, mert ismerjük az elmúlt 
évek rendezvényeiről.
A „Járd ki lábam…” néptánccsoport fellépésével zárult ez a meg-
emlékezés. A gyáli Kodály Zoltán Művészeti Zeneiskola tanulói 
kísérték őket Zabán László vezetésével. Az ovis csoport „Ugorj 
egyet párostul” címmel mondókákat, gyermekjátékokat adott elő, 
a nagyok „Ha megfogom az ördögöt” - felcsiki polgári táncokkal 
örvendeztettek meg minket. Ez a fellépésük is felejthetetlen volt, 
szűnni nem akaró tapssal háláltuk meg nekik. A pörge kalapos 
fiúcskák, a gyöngypártás kislányok szép népviseletbe öltözve… 
ez valami új, szerencsés találkozás egy igazi pedagóguslélekkel 
megáldott vezető és tehetséges csoportja között.
Varró-Vida Nikoletta megemlékezett a 101 éve elhúnyt Ady End-
réről, majd a rendezvény végén közösen elénekeltük a Szózatot.
A szervezőknek, tanároknak és a fellépő gyerekeknek, Zabán 
Lászlónak és társainak köszönjük ezt a felejthetetlen estét. Tu-
datosították bennünk, hogy ez a nap nem egy üres hétköznap 
marad a többi közt, hanem elgondolkodtató, felejthetetlen ünnep! 

Cseh Rózsa

Magyar Kultúra Napja

Czecidlovszky Gábor alpolgármester ünnepi beszéde:
Szeretettel és Tisztelettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából 
Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le egy nagyobb kéz-
iratcsomag részeként és jelölte meg dátummal Csekén a Himnusz 
kéziratát. 1989. január 22 óta ez a nap a Magyar Kultúra Napja. 
Az emléknapon országszerte számos kulturális és művészeti ren-
dezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kul-
túrával, továbbá - 1993 óta - az oktatással, pedagógiai munkával 
kapcsolatos díjakat is.
Ahogy Kodály Zoltán mondta: „Kultúra annyi, mint tanulás; meg-
szerezni, színvonalon tartani nehéz, elveszíteni könnyű.” 
Valójában mit jelent a kultúra? Eredetileg a föld megművelését 
jelentette, általános értelemben pedig kultúra alatt egy embercsoport 
szokásainak és hagyományainak összeségét értjük. Más megköze-
lítésből a kultúra az emberiség által létrehozott anyagi és szellemi 
értékek összessége, egy adott társadalom mindazon ismereteinek 
összessége, amelyek az emberi közösség összetartozását és fenn-
maradását biztosítják. 
Egy nép a kultúrája és hite nélkül megszűnik létezni. Soha ennyire 
fontos nem volt értékeink, hagyományaink megőrzése, mint ebben a 
mai rohanó, digitalizált és folyamatosan változó világunkban. Ezek 
a változások nem mindig pozitívak, gondoljunk csak a természeti 
csapásokra, katasztrófákra és divatos szóval a klímaváltozásra. 
Katasztrófa a párizsi Notre-Dame leégése, ami ugyan nem magyar, 

de gondoljunk olvasmányinkra, aki járt ott, vagy akár képeken, 
filmen látta, mind megcsodálta ezt az építészeti remekművet, ami 
az egytemes kultúra része.
Abban, szintén Kodály Zoltán szavaival élve, hogy: „Ne legyen 
kultúra magyarság, és magyarság kultúra nélkül”, felelősségünk 
van. A kultúra alapján tudunk eligazodni abban, hogy mik a fontos 
értékek és normák az életben. Ezért felelősek vagyunk magunkért, 
gyermekinkért, unokáinkért. Azért, hogy tanuljunk, képezzük ma-
gunkat, tegyünk azért, hogy a betűk a papíron is megmaradjanak, 
olvassunk, legyünk tájékozottak, és tudjuk, hogy mi dolgunk a 
világban. Maradjunk aktívak, bátran hagyjuk el a komfortzónánkat, 
legyünk nyitottak az újra. 
Magyarország csodálatos ország, gyönyörű tájakkal, városokkal. 
Biztos vagyok benne, hogy van még mit felfedeznünk, vannak 
még olyan tájegységek, ahol sosem jártunk. Vannak még épületek, 
templomok, múzeumok, színházak, amiket még életünkben meg 
kell néznünk. És igen, filmek, színházi előadások, koncertek, amiket 
látnunk, hallanunk kell. 
Higgyük el, hogy ha ezeknek a csodáknak mi is a részesei vagyunk, 
lelkileg is gazdagabbak leszünk. 
Tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy itt, Felsőpakonyban 
is kialakuljanak hagyományaink, melyeket majd az utókor is ma-
gáénak érez és továbbvisz. 
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A Felsőpakonyi Katolikus Egyház életéből
A Felsőpakonyi Katolikus Egyháztanács február 1-jén tartotta 
tisztújító ülését dr. Káposztássy Béla plébániai kormányzó ve-
zetésével. Megalakult az új összetételű testület, melynek világi 
elnöke Szécsi Péter lett. Berencsi Gézáné korábbi elnök munkáját 
köszönjük, az új testületnek eredményes, jó munkát kívánunk! 

Jeles napjaink, ünnepeink:
 
Január 6. Urunk megjelenése – Vízkereszt
Január 12. Urunk megkeresztelkedése
Január 19. ökumenikus imahét a keresztények egységéért
Február 2. Urunk bemutatása – Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 11. betegek világnapja – Felsőpakonyon betegek szent-
ségének kiszolgáltatása ezen a héten
Február 26. Hamvazószerda – a Húsvétvasárnaptól visszaszámolt 
40. hétköznap. Ekkor kezdődik el a nagyböjt időszaka, ekkor áldja 
meg és hinti meg a hívek fejét az Egyház hamuval, a bűnbánat 
ősi jelképével. 

Március 15. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe 
– településünk megemlékezésén mi is részt veszünk, koszorúzunk.

Katolikus tudástár 

Nagyböjt - nagyböjt (lat. Quadragesima): szent idő, Jézus Krisztus 
negyven napi böjtölésének, majd kínszenvedésének emlékezete 
hamvazószerdától húsvétvasárnapig. Napjainak száma (40) Jézus 
pusztai böjtjéhez igazodik. Utolsó hete a nagyhét. Liturgikus 
színe a lila. Szent Atanáz 339-ben Rómából írta az alexandri-
aiaknak, hogy tartsák meg a 40 napos böjtöt. Ekkor a nagyböjt 

már általános volt. Az 
utolsó böjtelőtti nap a 
húshagyó kedd. A hatá-
lyos egyházjog szerint 
a nagyböjtben a 15-60 
éves korú, egészséges 
felnőtteknek szigorú 
böjt van hamvazószer-
dán és nagypénteken, 
hústilalmi napok a pén-
tekek. (Katolikus Lexi-
kon) 

Papp Norbert 

Hamvazkodás (forrás: magyarkurir.hu)

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját az evangélizációs hetünkre,

melyet 2020. február 24-28. között (hétfőtől-péntekig) minden este 6 órakor tartunk
 a fűtött református templomban! (Gyermekmegőrzés a gyülekezeti teremben lesz!). 

Az evangélizációs hét témája: 
Az újjászületett felelőssége! 

A pénteki alkalom végén állófogadásos szeretetvendégséget tartunk kötetlen beszélgetéssel egy kis tea, 
szendvics és sütemény mellett. (aki ehhez hozzá tud járulni, köszönettel vesszük!)
Vasárnap délelőtt 10 órakor úrvacsoraosztással zárjuk evangélizációs hetünket.

Mindegyik alkalmon TAKARÓ KÁROLY nyá. tábori püspök, ny.
Bp.-Kelenföldi református lelkipásztor, gyülekezetünk egykori lelkésze hirdeti közöttünk Isten Igéjét.

Szeretettel hívjuk és várjuk minden gyülekezeti tagunkat és az érdeklődőket! 

A PRESBITÉRIUM

Köszönetnyilvánítás
Mindenkinek hálás szívből köszönjük a részvétnyilvánítást, az együttérzést, és köszönjük mindenkinek, 

aki eljött, hogy velünk együtt kísérje utolsó útjára édesanyánkat, Gula Zsuzsannát.
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 A gondos szerkesztés ellenére az esetlegesen fellépő hibákért 

nem vállalunk felelősséget. 
Az adatok helyességét nem szavatoljuk. 

A lapzárta után érkező, vagy a más címre küldött anyagot 
nem tudjuk közölni.
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FJE 2020. JANUÁRI BESZÁMOLÓ

2020. január 26-án megtartottuk évnyitó taggyűlésünket. Bár 
kevesen voltunk a betegségek és a különböző elfoglaltágok 
miatt, de sikerült megegyeznünk az éves tennivalóinkat illető-
en. Határozatunkat azért tesszük közzé, mert szeretnénk, 
ha a község lakói is megismernék terveinket, amelyek 
Felsőpakonyért, a közösségünk kulturális életének és a 
természethez vagy történelemhez kapcsolódó értékeinek 
gyarapításáért próbál tenni, lehetőség szerint maradandó 
értéket létrehozni. Úgy véljük, ha nem is tudjuk mindenki-
nek az érdeklődését felkelteni, de biztosak vagyunk benne, 
hogy sokan akadnak köztünk, akik erkölcsi, esetleg anyagi 
támogatással is mellénk állnak. 2017-ben is kaptunk olyan 
bizalmat a Felsőpakony Történeti Emlékoszlop felállításához, 
hogy még a környezetében lévő terület parkosítására is jutott. 
Igaz, ennek a területnek a karbantartása is ránk maradt, ami 
nagy erőfeszítést igényel kis létszámú csapatunktól, de pró-
bálunk megbirkózni vele. 

Részletes terveink erre az évre: 

Február 25-én 17 órakor megemlékezünk a kommunizmus 
áldozatairól a Mártírok Parkjában. Felsőpakony „malenkíj 
robotra” elhurcolt áldozataira név szerint is emlékezünk! 

Az iskolai Herman Ottó Napok keretében a Szent László Év 
programjában segédkezünk. 

Május 16-án a Nagycsaládosok Egyesülete és a Kerti Party 
közös gyermeknapi rendezvényének a megvalósításához tár-
sulunk tevőlegesen. 

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján emlékezünk 
a Trianoni Diktátum 100. évfordulójára! Tervezünk tör-
ténelmünk e gyászos eseményéről előadásokat, dokumen-
tumfilm vetítést, kiállítást, amelyhez szeretnénk meghívni 
vendég előadókat is, közös szervezésben a Szabó Magda 
Közösségi Házzal és az iskolával. Ugyanakkor szeretnénk 
olyan helyi találkozót is megszervezni, ahol határainkon 
túlról beköltözött lakótársaink emlékeivel, beszámolóival 
alátámaszthatjuk, megerősíthetjük nem csupán nemzeti, 
de helyi összetartozásunkat is! 

Június 20-án a Juniális rendezvényére felállítjuk 5. Tan-
ösvényünket a sportpálya történetével. 

A nyáron szeretnénk kiegészíteni az eddig felállított Tanös-
vényeket farönk ülőkékkel, növényekkel. 

Múlt évben elfogadta az Önkormányzat Falumúzeum 
létrehozására tett javaslatunkat. Idén a KOS Bizottsági 
ülésen megkaptuk a lehetőséget a terv kidolgozására. 
Megvalósítási tervet készítünk költségvetéssel, a helyszín 
(az iskola kertjének hátsó frontja) megjelölésével, biztonsági 
és berendezési elképzelések beiktatásával, amelyet megvita-
tásra a bizottság elé terjeszthetünk. Ezen dolgozunk az iskola 
helyszínt biztosító, a gyűjteményt adó Kardos házaspár és 
az építésben szakember Klemencz házaspár bevonásával. 
Szeretnénk, ha ehhez a községben élők támogatását is 
megnyerhetnénk, mert a létesítmény hozzájárulna Felső-
pakony hagyományőrző tevékenységéhez! 

Szeptember 25-26-án, a Falunap rendezvényei közé sze-
retnénk beemelni a Majorság elé felállítandó 6. Tanösvény 

elemünket a régmúlt 
történetével és a jelen 
bemutatásával. Egyik 
oldalán a Degenfeld 
birtok és a TSZ köz-
pont múltjáról, a másik 
oldalán bemutatnánk 
a jelenben gazdálkodó 
ipari létesítmények te-
vékenységét. Remél-
jük, megnyerjük az 
üzemek hozzájárulá-
sát is! 

Az FJE hagyományőr-
ző tevékenysége volt 
Falunapon a szőlőp-
réselés és must kíná-
lás. Ennek szeretnénk 
nagyobb nyilvánosságot 
adni! Pakony történelmi múltjának része a Degenfeld család 
által meghonosított szőlőtermesztés. A környék valameny-
nyi községe szürettől volt hangos szeptember végén. Mára 
a szőlőföldek eltűntek, a foglalkozás szinte kihalt ezen a 
tájon, csupán az emléke maradt meg. Falunapunk is ennek 
az emléknek része. De ha már része, legyen ez történéseiben 
gazdagabb! Erre utalva szeretnénk a Megyei Értéktárba is 
bejuttatni ünnepünket! 

Október 6-án az Aradi Vértanúkra emlékezünk, mint minden 
évben ezen a napon. 

December 12-én az adventi készülődés jegyében ismét fel-
állítjuk állandó helyszínén, a Petőfi téren Betlehemünket. 
Reméljük, a közeljövőben sor kerülhet rá, hogy új betlehemi 
istállót építhetünk a meglévő helyett, ha kapunk rá támogatást 
is! Ugyanolyan akác gömbfából képzeljük el, mint amilyen a 
Tanösvény elemek szerkezete, mert az volna időt álló anyag. 
Szétszedhető falelemek és tetőszerkezet kialakítása a célunk, 
amely jól raktározható és könnyen összeállítható. 

Célunk Varga Imre Lajos posztumusz műveinek megjelen-
tetése. Verses és novellás kötetei mellé ez a 3. kötet nagyon 
hiányzik! Gyűjtést szeretnénk indítani ennek érdekében, 
mert az ő munkái az egész község büszkeségére válnak! 
Költészete hozzánk kapcsolódik, életműve így lesz teljes! 

Mind ezek mellett igyekszünk a Mártírok Parkjára, az Em-
lékparkra, a már meglévő Tanösvény elemekre odafigyelni, 
gondozni, szépíteni, mert nem elég teremteni, megtartani is 
tudni kell! Egyúttal szeretettel várunk körünkbe minden-
kit, aki céljainkkal egyetért, aki segíteni is akar, aki szeret 
közösségben munkálkodni, aki nem sajnál néhány forinttal 
hozzájárulni Felsőpakony szépítéséhez! 

Múlt évben 110 000.- forint segített bennünket nekünk 
szánt 1 % adójukból. Nagyon szépen köszönjük, mert 
nekünk minden forint kincs! Kérjük, ne feledkezzenek 
meg rólunk ebben az évben se!
Már előre megköszönjük 18699337-1-13 adószámunkra 
utalt kisebb-nagyobb összegét! 

Durkó Éva FJE

A tavasz első hírnökei




