FELSÔPAKONYI

A gora
A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója – 2008. XVIII. évf. – SZEPTEMBER– 8. szám
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL

Zárójelentés tüdôszûrésrôl

Lomtalanítás:

Tisztelt Felsôpakonyi Lakosság!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy településünkön az Önök nagyszámú közremûködésének köszönhetôen a tüdôszûrés sikeresen lezajlott.
A falunkban a nagykorú lakosságszám arányában vizsgálatra kötelezettek 1300 fô, ebbôl a szûrésen megjelent
1099 fô.
Ez az arány az utóbbi évek tapasztalatai szerint - talán a
kötelezésnek köszönhetôen - emelkedô tendenciát mutat.
A szûrôvizsgálat lebonyolításában és szervezésében való közremûködésért ezúton szeretnénk köszönetet mondani Oláh Istvánnénak, Czirják Józsefnének, Kválik Anitának és Fehér Istvánnénak.
Polgármesteri Hivatal - Kronvalter Emilia

Ezúton tájékoztatjuk
a kedves lakosságot,
hogy az ASA közremûködésével lomtalanítást
szervezünk
2008.09.22 és 23. -án.
(hétfô, kedd) Kérjük,
hogy a lomokat (utcájuk elhelyezkedését figyelembe véve) a megadott napon reggel 6
óráig helyezzék ki.
Kérjük hogy a veszélyes anyagot (olajat, festéket, akkumlátor stb.), vashulladékot, autógumikat, építési törmeléket, faágakat, zöldhulladékot NE HELYEZZENEK KI a
lomtalanítás alkalmával, mert azokat nem szállítják el.

Kedves felsôpakonyi lakosok!
Nagyon sok gyerek bánatára véget ért a nyár,
ami az iskola kezdést jelenti számukra. Ezért
még nem rögzült az iskolakezdéssel járó felelôsségtudat bennük, még fél lábbal a nyárban
vannak.
Megkérek minden szülôt, hogy a balesetek
megelôzése érdekében a gyereket világosítsák
fel,hogy az úttesten, hol és hogyan lehet közlekedni, nehogy
baleset áldozatai legyenek. A gépjármûvezetôket is megkérem,
hogy fôleg az iskola környékén fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közlekedjenek. A gyalogosokkal szemben a
közlekedés szabályait tartsák be.
Azok a szülôk, akik a gyerekeket gépkocsival szállítják az
iskolába, ne feledkezzenek meg a biztonsági gyermekülés
használatáról.
Sajnálattal tapasztaltam azt az elmúlt hónapokban, hogy
fôleg fiatalkorúak, de nem ritkán 14. életévet be nem töltött
gyerekek még hajnali egy órakor is az utcán sétálnak, a község
különbözô pontjain gyülekeznek és beszélgetnek. Ez nem is
lenne nagy gond, ha halkan tennék és nem zavarnák hangoskodásukkal a környékben lakókat. Nem hiszem, hogy hajnali
órákban a gyerekeknek az utcán van a helye és nem tudom,
hogy tudnak a szüleik nyugodtan otthon lenni. A jövôben ezeket a fiatalokat folyamatosan figyelemmel kísérem és a szülôk
felelôsségének vizsgálatát is kezdeményezni fogom gyámhatósági eljárás keretében.
Bizonyára hallották, hogy indult egy program, “iskola
rendôre” elnevezéssel. Ezt a feladatot én látom el. Folyamatosan kapcsolatba leszek az iskola vezetôivel és a diákokkal.
KRESZ, illetve bûnmegelôzési oktatásokat fogok tartani.
Bármilyen problémával nyugodtan keressenek meg akár a
diákok, szülôk vagy a nevelô pedagógusok.
Minden felsôpakonyi gyereknek eredményes tanulást kívánok.
Bodzán Lajos r. zls - körzeti megbízott

Polgármesteri Hivatal - Kronvalter Emilia

Együttmûködés
Az Agora 2008. júniusi számában egy interjút adtunk
közre Kalmár Róberttel, a gyáli FEGY elnökével, melyben
hírt adtunk arról, hogy egy tûzoltó csoportot hoztak létre.
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy együttmûködést írt alá a FEGY Polgárôr és Tûzoltó Egyesület elnöke,
Kalmár Róbert és dr. Bende Péter tûzoltó vezérôrnagy, a
Fôvárosi Tûzoltó-parancsnokság parancsnoka 2008. augusztus 26-án.
Az együttmûködés alapján nem csak a Pilisi medencében élôk kapnak az önkéntes egyesületektôl gyors és szakszerû segítségnyújtást, hanem Pest déli részén fekvô Gyál
és Gyál környéki lakosság is.
Elérhetôségük: 0-24 óráig a 06(29) 340-333.
Patkós Tamás

Tisztelt felsôpakonyi lakótársaink!
2008 június 5-én a gyáli FOGYASZTÓVÉDELMI
szervezet megkezdte az Önök településén is panaszfelvevô, tájékoztató tevékenységét. Ezt csak addig a RÖVID
IDEIG tesszük, míg gyáli erôforrásaink lehetôvé teszik.
A SZABÓ MAGDA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI
HÁZ-ban minden hónap elsô csütörtökén reggel 8-10
óra között fogjuk végezni.
Ezért jelezzük, hogy a FOGYASZTÓVÉDELMI tevékenység végzésére FELSÔPAKONY lakóinak is az a leghatéko-

nyabb, leggyorsabb és legjobb, ha ezt Önök, tehát
FELSôPAKONY lakói végzik.
Ha lesz, és biztos, hogy lesz néhány FELSÔPAKONY-t szeretô helyi lakos, aki ezt a tevékenységet
mihamarabb felvállalja, az minden lakónak csak javára
válik!
MEG FOGJÁK TAPASZTALNI, MILYEN JÓ A SAJÁT
PANASZAIKAT SAJÁT MAGUKNAK MEGOLDANI!
Nagy tisztelettel várunk mindenkit!

Gyál városi fogyasztóvédôk - További információ a 06 20 527 7701-es mobilszámon

SULIMOZAIK
Iskolai program soroló
Szeptember
Október
November
December
Január
Február
Március
Április
Május
Június

- Hulladékgyûjtés; Szülôi értekezlet;
TANÁR-CSALÁD NAP
- Futónap; Nyolcadikosok napja
- Fogadóórák; Pályaválasztási
szülôi értekezlet; Dalverseny
- Mikulás; Luca-diszkó; Bolhapiac
- 16. Félévzárás; 22. A magyar kultúra napja;
23. Bizonyítványosztás
- Szülôi értekezletek; Farsang
- Nyílt napok az iskolában
- 22. A Föld napja; A költészet napja
- Gyermeknap
- Kirándulások; Ballagás
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TANÁR-CSALÁD Piknik
Amíg az idô megengedi, szeretnénk egy olyan napot
szervezni,ahol tanár és szülô közelebb kerülhet egymáshoz. Várjuk azokat a szülôket (gyerekekkel együtt), akik
szívesen fôznének és sportolnának együtt az iskola pedagógusaival.
A rendezvény célja, hogy olyan partnereket találjunk,
akik a tanév során segítenék az iskola rendezvényeit, a
tanárok és diákok munkáját.
Ehhez szükségesnek érezzük, hogy megismerjenek
minket, így közvetlenebb és jobb viszonyt alakíthatunk ki
és talán hagyományt is teremthetünk.
S. Sz.

40 éves a révfülöpi tábor
A jubileumi táborozás évében tekintsünk kicsit vissza az eltelt idôre.
40 év még egy ember életében is sorsforduló. Így van ez a révfülöpi táborral
is, hiszen az elmúlt tíz évben szinte újjászületett.
A faházak helyén új kôépületek,
mosdóval, galériával. Az udvaron új
sportpálya, az ebédlô új szobákkal
bôvült, most alakították, bôvítették a
gondnoki szobát. Minden évben sikerül valamit alakítani. A jövô év festést
ígér, teljes tisztítást.
Alapítvány mûködteti a tábort. Az elmúlt évek alatt sokat
tett ennek érdekében. Például Bai Józsi bácsi, aki sajnos már
nincs köztünk, de a tábor ôrzi a nevét, emlékezve a hosszú
évek munkájára.
Augusztusban hívta, várta egy rövid táborozásra a régi tábor
azokat a nevelôket, fiatalokat, akik ma már nem is olyan fiatalok, emlékezzenek együtt a sátoros, faházas idôkre.
Ennek a jegyében pihent húsz pakonyi kisdiák az idén is az
öreg fák alatt.
Régi tábori dalok keltek újra életre, a már elfeledettnek hitt
játékokkal együtt.
Az idô nem mindig engedett fürdést, ezért kirándultunk
Nagyvázsonyba, Veszprémbe. A kilátót leszavazták, de a mólón a hattyúk vártak ránk.
Aztán végre a fürdés, igaz nem volt túl meleg a víz, de sebaj. Vizibicikli: sikítás a motorcsónak hullámaitól, discóhajó.
Versenyek a táborban, a Hangyák és a Katicák állják a sarat,
aztán az újak beavatása. Ezt a régi kipróbált táborozók már

maguktól is megtették. Vigyáztak egymásra, ügyeltek a szobák, az udvar
rendjére.
Színházi elôadást kaptak ajándékba,
‘Ha ezt Artúr király látta volna’ címmel. Ebbôl megláthattuk, hogy nem
csak napjainkban, de a régi idôkben is
ismert jelenség volt a: lové, lové, lové.
Don Máté a pakonyi fiúk képviseletében vívott meg egy herceggel, kisebb
sérülést szerezve.
A nagyvázsonyi vár udvarán pedig
egy bátor, Fanni nevû hajadon táncolt
Mátyás király vendégeként egy fess fiatalemberrel.
Megtanulták, hogy komolyan kell venni azt, ami az elôzô
napi versenyen, ‘’Kapitány úr jön a vihar’’ még csak játék
volt. Hittek is, nem is... Másnap az igazi arcát a valóságban is
megmutatta a Balaton. Öt perc leforgása alatt kerekedett egy
hatalmas vihar, ami 6 percig tartott. Utána már nem akart senki sem fürödni, helyette mezítláb a meleg pocsolyában tapicskoltunk hazafelé. Hétágra sütött a nap, de ezentúl mindenki figyelt a viharjelzésre.
Szeretjük Révfülöpöt. Van olyan gyerek, aki egy évet sem
hagyna ki. Barátságok szövôdnek, anyu, apu is itt táborozott.
Ide jönni kell.
Pedig nehéz otthon hagyni anyut. Igen hôsiesen kiállta a próbát két harmadikos legényke, Siska Máté és Horváth Zolika.
Zolika a karaoke esten olyan mûsort adott elô gyönyörû énekhangjával, hogy csodájára jártak felnôttek, gyerekek. Reméljük
Zoltán máskor is megmutatod nekünk milyen szépen énekelsz!
Pálné Mórucz Erika

Újra PÖTTÖM-TORNA 1–3 éves gyerekeknek!
Dalok, mondókák és sok-sok
mozgás /jelentkezés a könyvtárban/
Kedves Szülôk!
Teremtsük meg a feltételeket ahhoz,
hogy különbözô mozgásformákkal ismerkedhessen meg gyermekünk, hiszen
így növelhetjük önbizalmát, mozgása
ügyesedni, koordinálódni fog. Érezzük
át a korai fejlesztés fontosságát, használjuk ki a benne rejlô számtalan lehetôséget!

A kicsiket dalok, mondókák, izgalmas-játékos gyakorlatok és koordinációfejlesztô eszközök segítségével mozgatjuk meg, kísérôjük aktív közremûködésével.
Amire minden gyermeknek szüksége
van: biztonságot jelentô szülôi háttér
mellett kerülni be egy közösségbe.
Amire minden szülônek szüksége
van: nyomon követni gyermeke nyitottá,
barátságossá, kezdeményezôvé válását.
Mindenkit szeretettel várok:
Ecsôdi Beatrix
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ÓVODAI HÍREK
Szeretettel köszöntjük új óvodásainkat a Mesevár Napközi Otthonos Óvodában.
Szeretnénk, ha mindenki nagyon jól érezné magát itt nálunk!
Óvó nénik

„Még süt a nap, még sütöget,
csak reggelente van hideg,
csak estelente kéldegél
újra es újra föl a szél.”
Kányádi Sándor: Még süt a nap
A szép hosszú nyárnak vége, hûvösebbek a reggelek, a napozószékeket már nem a hûvösre
húzzuk, hanem a melengetô napsugarak útjába.
Az óvodában szép tartalmas játékokkal teltek a nyári napok, azoknak a gyerekeknek, akik minden nap jöttek – és ôk
nem is voltak kevesen -, lehetett „pecázni”, magasra eregetni a szép színes szappanbuborékokat. A fiúk közt a sláger a
homokozó volt. A nedves homok jól tapadt, csodálatos várak, hosszú alagutak formázódtak az ügyes kezek alatt.
Méteres sorok kígyóztak, amikor elôhozták és felállították a magasugró állványokat. Természetesen alacsonyabban
kezdtük, majd egyre magasabbra állítottuk a rudat. Az
ügyes nagycsoportos fiúk, lányok könnyedén ugrották át az
50-60 cm-t is. A kicsik ilyenkor megtapsolták az ügyeskedôt és nagyot sóhajtva nyugtázták „majd ha nagycsoportos leszek, nekem is sikerül”.
Minden napra jutott egy kis hûsítô gyümölcs, a röpis tálca
sem volt üres a kis asztalon.
Az elviselhetetlen melegben megtelt a medence is, hangos sikoltozások, kacagások hallatszottak el még a harmadik szomszédba is.

A „finom” pancsi után jól esett az ebéd és senkit sem kellett bíztatni az alvásra.
Ezeknek a szép napoknak most vége lett. Az elsôsök, volt
nagycsoportosok itt gyülekeztek az aulában. Reggel fél 8kor és indultak együtt szüleikkel, óvó nénikkel, tanító nénivel az évnyitóra.
Akit régen láttunk, rácsodálkoztunk, milyen sokat nôtt az
elmúlt hónapokban, ôk pedig örömmel ölelték át még utoljára a kedves óvó nénit.
Láttunk vidám, ragyogó mosolyú gyerekeket épp úgy,
mint bátortalan, anya mellé húzódó félénkeket is.
Az eléjük tett tea és pogácsa hamar elfogyott, volt bizony,
aki izgalmában egy falatot sem tudott leeröltetni. És ezt is
mind tudomásul kell venni és elnézni ilyen fontos nagy nap
elôtt.
Kívánok nektek, volt nagycsoportosoknak minden szépet
és jót az iskolai évekre. Legyetek okosak, bátrak, ügyesek.
Nôjetek nagyra, legyetek szüleitek büszkeségei.
Az óvodában maradt gyerekeknek és a leendô óvodásainknak sem kell sokat várni. Higgyétek el, az a 3-4 év olyan
hamar elröppen, és csak azt vesszük észre, hogy tôletek is
búcsúzni kell.
Addig is kívánjuk nektek, érezzétek magatokat nagyon
jól, szerezzetek minél több ismeretet a körülöttetek történô
dolgokról, legyetek ügyes naposok, bátor igazi óvodások.
Minden Kedves Szülônek a 2008/09-es nevelési évre kívánok jó egészséget, sok örömet és boldogságot gyermeke
nevelésében.
Kati óvó néni

Óvodai Tökfesztivál
2008. október 11-én, szombaton a felsôpakonyi Mesevár Napközi Otthonos Óvoda udvarán
és megkóstolhatják a belôle készített
ételeket, italokat.
Töklámpás felvonulás az óvoda
elôtti utcából való indulással a faluban
meghatározott útvonalon lesz sötétedéskor.
A Tökéletlenkedések, a rendbontás,
a balesetek megelôzése érdekében kérjük, hogy a rendezvények Tökéletes
felügyelet biztosítsanak gyermekeik
számára!
Szeretettel várunk mindenkit az óvodai tökfesztiválon! Aki szeretne egy vidám napot eltölteni TÖKFÉLESÉGEK
között, az ne Tököljön, jöjjön!
Dobosné Kerepeczki Mária
– óvodavezetô

KÖZKÍVÁNATRA
Az idei TÖKFESZTIVÁL-hoz
kapcsolódó kiállítás témája:
MESEFIGURÁK
Kérünk szépen mindent,
ami a mesékkel kapcsolatos!
(figurákat, képeket,
egyéb tárgyakat)
Már most is várjuk az anyagokat. Köszönjük Szépen!
Edit óvó néni

Szeretettel meghívjuk a falu lakosságát a nyílt napra, ahol mindenki
megtekintheti óvodánkat, visszaemlékezhet a saját óvodás korára és színes
programokon vehet részt.
A szombati programok segítségével
megismerkedhetnek a hagyományokkal, megcsodálhatják a tökbôl és más
ôszi termésekbôl készült finomságokat

EGYHÁZI OLDAL
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Református hittantáborunkról

A nyári hittanos tábor élményeit szeretnénk megosztani a
kedves olvasóval. Most, hogy beköszöntött az ôsz, és megkezdôdött az iskola, különösen örömteli visszatekinteni azokra
az élményekkel teli, vidám napokra, amelyeket a Papp-tanyán
tölthettünk el hittanosainkkal.
Idén is három református gyülekezet (Felsôpakony, Ócsa,
Szentmártonkáta) gyermekeivel utaztunk el a hittantáborba, s
mindhárom gyülekezetbôl nagy örömmel kísértek el bennünket felnôttek is, akik közül többen szabadságuk idejébôl áldoztak a táborra. Mindannyian egy hétre a gyermekeknek, a gyülekezetnek, a vezetôknek és magának Istennek ajándékozták
erejüket, bölcsességüket, figyelmüket és szeretetüket. Ezúton
is szeretnénk megköszönni nekik segítségüket, szolgálatukat!
Felsôpakonyról: Fülöpné Sólyom Erzsébet presbiter és férje
Fülöp Gyula, Fitos Róbertné Ibolya pótpresbiter, Csipak István és Kiss Tünde gyülekezetünk tagjai. Ócsáról: Horváth
Györgyné Magdika presbiter és Tihany Lászlóné Rózsika néni. Szentmártonkátáról: Ács Ilona, Molnár Gábor presbiter,
Kele Kálmánné Marika néni és Veres Istvánné Rózsika néni.
Gyülekezeteink tagjai is kivették a részüket a készülôdésbôl,
hiszen rengeteg finomságot adakoztak a táborra. Ezekbôl finomabbnál finomabb ételek és édességek kerültek az asztalra, a
konyhai segítôk fáradhatatlan és csupa-szív munkájuk által.
Ifiseink lelkes kis csapata örömmel segítette a felnôttek munkáját: Fülöp Szandra, Kézi Erzsike, Fitos Inez és Kátáról Kele
Bianka.
A délelôtti bibliakörök címe „Végtelen utazás” volt, amelyet Pál apostol történetein keresztül követhettünk nyomon. Ez
a cím arra utalt, hogy Pál apostol az életének sok terhét, küzdelmét, nehézségét, az örökkévaló Isten erejével tudta hordozni, és Tôle kapta az élete során az örömöket is és a hálaadást a
szívében. Élete tehát összekapcsolódott a végtelen, el nem múló, örök Istennel. Pál apostol arra a célra tekintett megtérése
után végig élete során, amely Isten mennyei elhívásának ajándéka és a mennyei dicsôség. Pál apostol élete és munkája nyomán a gyermekek is ízelítôt kaptak abból, mit jelent Istennel
közösségben lenni, Vele járni és Általa örvendezni.
Esténként C. S. Lewis: Az oroszlán, a boszorkány és a szekrény c. könyvének rövidített változatát hallhatták a gyermekek. Ez a kedves mesés történet (amely alapján készült a Narnia krónikái c.film) Jézus Krisztus haláláról és feltámadásáról
szól.
A délutáni szabadidôben gazdag programkínálatból választhattak a gyerekek: sport – az olimpia évében megrendeztük a
tábor-olimpiát (pl. asztalitenisz; futás; sakk; golf; íjászat –
Papp Norbert Felsôpakonyról jött bemutatni szóban és gyakorlatban, amit errôl tudni érdemes, s le is vezette e versenyszámot; a kihagyhatatlan foci…). Ezen kívül volt csocsó, lovag-

lás, vízben futás, kézmûves foglalkozások (agyagozás, batikolás, gyöngyfûzés), rajz, ének, és bibliai igevers kikeresô verseny, és persze sok fürdés a medencében. A hétvégén megrendezésre került a tábor-vásár, ahol a gyerekek a héten gyûjtött
nyomdáikból ajándékokat vásárolhattak maguknak. Elmaradhatatlan volt az éjszakai bátorságpróba, ahol a nagyobbak próbára tehették magukat a sötét, éjszakai erdôben. A táborunk
záró estéjén négy csoport mutatta be azokat a bibliai történeteket, melyekre egész héten készültek. Ekkor került sor az oklevelek, a tábor-olimpia érmeinek és egyéb jutalmak átadására.
Minden évben lelkesedéssel készültünk a táborra, amelynek
nagy jelentôséget tulajdonítunk, hiszen egy héten keresztül
pozitív, isteni értékeket és értékrendet adhatunk át a gyermekeknek. Lelkesedésünket mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy a segítô felnôttekkel, de a résztvevô gyerekekkel is
együtt, nagyon várjuk már a jövô évi tábort. Isten segítsen
bennünket, hogy ott legyünk!
Vizi János és Viziné Surányi Erika
- táborvezetô lelkipásztorok

HITTAN TANÉVNYITÓ
ISTENTISZTELET
A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
2008. SZEPTEMBER 14.
VASÁRNAP 10.00 órától
GYEREKEKET, SZÜLEIKET
ÉS MINDEN ÉRDEKLÔDÔT
SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK!

BIBLIA ÉVE 2008
MEGHÍVÓ
2008. SZEPTEMBER 28-én, vasárnap de. 10 órakor a
templomszentelés 4.évfordulója alkalmából
HÁLAADÓ ISTENTISZTELET lesz úrvacsoraosztással
a református templomban. Igét hirdet:
Szûcs László Szentkirályszabadja református lelkipásztor
Délután 3 órától
CSENDES NAP
Tervezett szolgálattévôk:
Burján Tamás a Bibliatársulat fômunkatársa
Dr.Galsi Árpád a Kálvin János Kiadó igazgatóhelyettes
Komlósi Erzsébet a Szentírás Szövetség fômunkatársa
Közremûködik a gyülekezet énekkara.
Végh Tamás Bp. Fasori lelkipásztor
A templomcsarnok elôterében Vizi István (1926-1998)
Biblia gyûjtemény kiállítás lesz.
SZERETETTEL HÍVUNK MINDEN KEDVES
ÉRDEKLÔDÔT!!!
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EGYHÁZI OLDAL
A FÁJDALMAS ANYA FELSÔPAKONYI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBÚCSÚ ÜNNEPE

SZEPT. 21–ÉN VASÁRNAP DU. 3 ÓRA
A búcsúi események középpontja természetesen az ünnepi szentmise. Ezt az
általunk zarándoklatokon megismert tiszaföldvári és martfûi plébános atya, Tamási József atya fogja celebrálni. Mindenkit szeretettel várunk erre a bensôségesnek és családiasnak ígérkezô ünnepre.

Az ünnepi szentmiséhez hozzá tartozik a templom titulusának, a fájdalmas
anyának a méltatása egy kiadósabb
szentbeszédben.
Az ünnepi szentmisékhez az ôsi
idôktôl kezdve hozzátartozik egy úgynevezett agapé, vagyis szeretetvendégség.
Erre is számíthatnak a felsôpakonyi
templomlátogatók éppúgy, mint a vendégeink.

Néhány éve bevezetett szép szokásunk, hagyományunk, hogy ilyenkor a figyelem központjába állítunk egy kedves,
érdemes személyt és ôt az egész közösség elôtt megköszöntjük kiválóságait felsorolva. A szó elrepül, az írás megmarad,
ezért egy emléklapon és a felsôpakonyiak
kedves, és igényes újságjában is megjelenítjük a mondottakat, mely az alábbi címet és gondolatokat tartalmazza:

EGY PÉLDA ÉRTÉKÛ ÉS TISZTELETRE MÉLTÓ ÉLETÚT
Kocsis Imréné Tóth Ilona méltatása
A felsôpakonyi római katolikus templom Fájdalmas Anya
búcsúja kapcsán az idén a figyelmünk és méltatásunk Kocsis
Imréné Tóth Ilonka néni és népes családja felé fordul. Ô egymagában is figyelemre méltó 91. esztendejét betöltött személy. Azonban a családjától is annyi segítséget kapott közösségünk, hogy külön öröm a számukra, hogy így arra is alkalom nyílik a jelenlegi köszöntésben, hogy az egész családnak
kifejezzük köszönetünket.
Röviden Ilona testvérünk életpályája:
Fehérgyarmaton született l917 szept. l4-én. Szülei korán
meghaltak és így került ô Gyálra keresztanyjához nevelôdni.
Itt ismerkedett meg az itt honos és nagyobb rokonsággal rendelkezô Kocsis Imrével. Házasságuk l938-82 között tartott, a
férj haláláig. A házasságból 5 gyermek született: Béla, Imre,
Angéla, Ilona, Mária. Béla Ausztriába került, Angéla és Ilona
Pestlôrincen laknak, Imre és Mária Felsôpakonyon élnek.
Ilonka néni Marikával, a közismert fodrásznôvel és családjával él. 10 unoka, 7 dédunoka ékesíti a nagycsaládot. Már az is
egy nagy változás volt az életében, hogy Fehérgyarmatról
Felsôpakonyra került, de élt itt egy testvére Tóth Mihály is. Az
élet, vallásos megfogalmazással a gondviselés úgy akarta,
hogy létszámban és területileg, sôt nemzetiség szerint is nagy
kiterjedésû legyen ez a családfa, hiszen van kubai és spanyol
unokavô is, így részben osztrák és kubai dédunokák díszítik
ezt a családfát.
Az ilyen dolog romantikusnak, érdekesnek látszik, de sok
szenvedés is kapcsolódik hozzá. Bizony a legnagyobb korú
gyermekét l956 után évekig nem láthatta. Évek teltek el, míg a
fiuk ismét átléphette a családi otthon küszöbét. Egy ilyen
nagycsalád szép látvány, az életrevalóságot mutatja, példa értékû. Az egybekötô kapocs a szép hosszú életet élô anyuka.
A Kocsis család sok ponton kapcsolódik a katolikus közösségünkhöz:
1. Sosem felejtem el a legelsô családlátogatásomat Kerek
Istvánka, kisiskolás hittanos családjánál. Sárika még olyan kicsinyke volt, hogy nem is volt bent abban a szobában, ahol
társalogtunk, hanem egy másik szobában csendesen elvolt, de
egyszer csak mégis elôkerült. Azután ô is hittanos lett, testvérével együtt eljutottak a bérmálás szentségének a felvételéig.
Évekig részt vettek a hitoktatásban, gyakori szereplôk voltak a
templomban. Jelenleg is intenzív az egyházzal való kapcsolat,
hiszen István a Pázmány Péter katolikus egyetem jogi karának
4. éves hallgatója. Sára már marketing szakmát tanul kereskedelmi és vendéglátó ipari fôiskolán. Mindketten több nyelvet
bírnak jó színvonalon. Ôk is bizonyára világpolgárok lesznek,
tovább víve édesapjuk sokoldalúságát, mûvészet szeretetét,
stb. Mindketten szívesen foglalkoznak a fényképészettel, filmezéssel. Édesapjuk biztosítja ehhez a megfelelô technikát.
Sára már díjat is nyert e területen. Számomra legkönnyebb a

hittanos gyermekeken keresztül kapcsolatot építeni egy családdal. Kocsisékkal azonban több érintkezési, találkozási pont
is van.
2. Szerényen, Marika húguk személye mögött meghúzódva,
az összes Kocsis testvérek is segítették közösségünket. Részt
vettek ünnepeinken, hozzájárultak az ünnepség megrendezéséhez, és az ünnepelt céljainkat, pl. templomépítést, aztán folyamatosan a belsô berendezés újabb és újabb alkalmait,
mind-mind segítették. Az ô családjaik is Ilonka néni személyiségformáló hatása alatt élnek, szorgalmát, családszeretetét az
unokák nevelése által tudta tovább adni nekik is.
3. Kocsis Béla külön méltatást érdemel. Ô, mint osztrák vállalkozó építô anyagokkal és pénzzel is segítette templomunk
komfortossá tételét. A távolból is fegyelemmel kísérte az itthoni eseményeket, és ha tehette eljött az ünnepségeinkre is.
Személy szerint igen nagy dolgot köszönhetek neki. Általa
lehettem Bécsben is kiállító mûkedvelô festô. A magyarok
szövetségének székházában, Bécs legelôkelôbb kerületében
valóban emlékezetes kiállítást rendezhettem nagyszámú jelenlevôk elôtt.
Nagyon köszönni való és emlékezetes alkalom ez nekem. E
jeles kiállítás óta kicsit többet is tudhatok az Ausztriában élô
magyarokról, hiszen Béla lehetôvé tette nekem, hogy hozzá
juthassak a Bécsi Napló minden számához. Kicsi viszonzás ez
azért, mert meghatódottan mondta el, hogy külföldre kerülve,
fiatal fiúként az egyháztól kapta a legelsô kicsi, de nagyon jól
esô segítséget.
4. Ugyancsak a Kocsis családhoz és a mûvészetekhez kapcsolódik, hogy Muszély Viktor atyának is rendeztünk Felsôpakonyon egy kiállítást, melyet Kerek István, az ünnepelt Ilonka
néni veje nyitott meg, és segített megrendezni.
Egy ökumenikus szempont:
E gazdag és sokféle kapcsolódást nyújtó családközösség feje és összetartója, a szép életkort egészségben, szellemi épségben megélt matróna, Ilonka néni be kell vallanunk, hogy nem
is katolikus, hanem Fehérgyarmatról származva bizony református. Az un. vegyes vallású házasságoknál a katolikus egyház sosem kényszeríti, nem is ösztönzi a más felekezetût az áttérésre. Így Ilonka néni a legnagyobb lelki nyugalommal ôrizhette meg gyermekkori felekezetét. Ám a gyermekei, unokái
katolikus vallásúak lettek. Így ôneki igen nagy becsülete van a
mi körünkben is. Példája nekünk is mutatja, hogy hogyan kell
„Ôbenne bízni elejitôl fogva”.
ISTEN ÉLTESSE MÉG TOVÁBBRA IS A 91. ÉLETÉVÉT
BETÖLTÖTT ILONKA NÉNIT! LEGYEN MÉG TOVÁBBRA IS ÖSSZEFOGÓJA, SZIVE-LELKE SZÉP NAGY CSALÁDJÁNAK. ÁLDJA MEG A JÓ ISTEN.
Felsôpakony, 2008-09-01
Hefler Gábor - plébános
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NYÁRON TÖRTÉNT
ERDÉLYI KITEKINTÔ
„Szabad kék idôkben
hegy vándora voltam.
Erdélyi nagy erdôt
végigbarangoltam.
Tájak jó szagával
tele lett a lelkem,
napos Maros-mentén
sokszor szüreteltem.”
- Áprily Lajos szeretett hazájában barangolva, a legerdélyibb Erdélybôl hoztunk üzenetet.
Üzenetet a Madarasi-Hargita kopjafákkal borított, virágszônyeges csúcsáról, a szelíden kéklô, messze tekintô látóhatárból, a gyorsan iramló Hesdát pataktól hangos Tordai hasadékból, a Nyárád folyó pisztrángos tavakban gazdag
völgyébôl, a Várhegy alatti Tündérek
forrásától.
Üzenetet Parajdról, az Áprily házból s
a Bucsin felé vezetô útra magasodó
Rapsonné várából, a tündérasszony ördögöt megcsúfoló, csodás történetének
színhelyérôl.
Üzenetet a Szent Anna-tó smaragdzöld, kráteres mélyébôl.
Üzent velünk Szovátáról a Medve-tó
sótól nehéz, csillogó víztükre, Farkaslakáról Tamási Áron szülôháza és a Szervátiuszok-faragta síremléke. Üzent Orbán Balázs kettôs kopjás sírhalma s valamennyi székelykapu, mely oda vezet.
Üzent Csíksomlyóról ”a Napba öltözött asszony„ s a Gyímesi szoros utolsó bástyája, a Rákóczi vár romja, a Tatros-folyó kanyarulatában.
Azt üzenték a Nyergestetôn 1849-ben
elesett székely hôsök egyre szaporodó

Székelykapuk sora vezet Orbán Balázs
síremlékéhez.
kopjafái, a Syculicidium emlékmûvének
sorai, az 1100 évet hirdetô magyar Erdély-lét obeliszkje: jöjjetek el hozzánk
magyar testvéreink többen és többen!
Ismerjetek meg bennünket! Értsetek
meg minket! Tiszteljétek bennünk a
testvért, a valaha volt honfitársat! Szeressétek bennünk a múltat s ez a szeretet
erôt ad nekünk a jövôhöz! A magyarként
megélt jövôhöz !
Piros-fehér-zöld szalagcsokrainkat,
koszorúinkat Felsôpakony nevében helyeztük el mindenfelé: mementóként, e
szeretet jegyében.
Ecsôdi János és Durkó Éva

Nyergestetôn az 1849-es hôsöknek állított kopjafa erdô egyre szaporodik.

Orbán Balázs síremlékének
koszorúzása

A Madarasi Hargita csúcsán Felsôpakony üdvözletét lobogtatja a szél.

Magyar–Magyar találkozó
2008. augusztus 8-án szombaton ellátogattunk a Kunszentmiklós végtelen
pusztaságán megrendezett három napos Magyar-Magyar találkozóra.
A helyszínre érkezve meglepve tapasztalhattuk hogy rengeteg érdeklôdôt vonzottak oda a hírdetett
programok és a tervezett koncertek.
Az esemény rendelkezésére bocsátott terepet a büfék, a ruha- és népmûvészeti árukat kínáló boltok, a jurták és
sátrak felállítására szükséges hely, valamint az elôadások és bemutatók
színhelye és a színpad osztották fel négy részre.
A rendezvény péntek reggel indult a megnyitó beszéd keretében és ezt követôen három napig állandó programokkal és
bemutatókkal szórakoztatták a látogatókat. A kisebbeket a
kézmûves sátrakban foglalkoztatták.
Sok határon túli magyar testvérünkkel találkozhattunk, akik
rendkívül nyitottak és kommunikatívak voltak, aktívan részt
vettek a programokban, a gyerekek pedig mindenfajta megkülönböztetés nélkül játszottak együtt.
Szívmelengetô érzés volt azt látni, hogy - hacsak egy kisebb

tömeg is - az emberiség mégis képes
az együttmûködésre, és önzetlenség
nélkül segíteni egymást.
Úgy tûnt azonban, hogy a szervezôk
maguk sem számítottak ennyi érdeklôdôre. Bár a parkolóban bôven
volt hely, a büféknél és a pékárukat kínáló boltoknál órákig kígyózó sor, a
szemetesek minimális száma és a gyér
hangosítás a felkészültség hiányát mutatták. Ezt persze orvosolták a mindenkire és mindenre odafigyelô, segítôkész barantás-fiúk, és a precíz,
mosollyal kísért kiszolgálás.
A szombat este fénypontja a Kormorán koncert volt. A folkrock együttes - mint minden fellépésükön - most is a tôlük telhetô legtöbbet nyújtották a tömegnek, és percek alatt fenomenális hangulatot teremtettek.
A csillagokkal teleszórt ég alatt, ahogy az öngyújtók a magasba emelkedtek, egy éjszakára minden magyar egynek érezhette magát.
Gazdag Nikolett
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Szolgáltatások:
Fénymásolás és nyomtatás:
A/4-es lap: 20 Ft/ oldal; dupla oldal 30 Ft/lap
A/3-as lap: 30 Ft/ oldal; dupla oldal 45 Ft/lap
E-Magyarország Pont hozzáférés a nyitva tartási idôben.
Minden megkezdett félóra 50 Ft.
Havi bérlet: Diákoknak 300 Ft/hó, 16 éves kortól 500 Ft/hó,
nyugdíjasoknak 200 Ft/hó, 70 év felett ingyenes.
Fax: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal.
Fax fogadás: 60 Ft/oldal
Szerkesztés, tördelés és gépelés:
Megkezdett oldalanként: 300 Ft.
Állandó szolgáltatás
Hétfô 14.00 – 16.00 óráig.
Ügyvédi fogadóóra
Tartja: Dr. Viola Enikô
Tel.: 06 20 941 68 28
Hétfô 15.00 – 18.00 óráig.
Víz és csatornadíj ügyfélszolgálat
Tartja: Kurucz Edit
Minden hónap második csütörtök 09.00 – 11.00 óráig.
A.S.A Magyarország fogadóóra
Minden hónap harmadik hétfô 16.00 – 18.00 óráig.
Körzeti Megbízott fogadóóra
Tartja: Bodzán Lajos r. zls.
Tel.: 06 20 55 00 949
Értesítjük a Tisztelt Mezôgazdasági Termelôket, hogy
a falugazdász fogadóórája
további intézkedésig átmenetileg elmarad.
Ügyelet és ügyfélfogadás a Falugazdász területi központban:
Hétfô: 9.00-16.00; Kedd: 9.00-16.00; Szerda: 9.00-16.00;
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás; Péntek: 9.00-16.00
Címe: 2370 Dabas, Szent István út 67.
Telefon és fax: 06 29 360 047
Nagyszegi Imréné - 06 30 461 7863

Szakkörök, tanfolyamok
Szerda 10.00 – 10.30 óráig.
Pöttöm torna
Vezeti: Ecsôdi Beatrix
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
400 Ft/ alkalom!
Kedd 09.00 – 10.00 óráig.
Horgolás, kötés és hímzés.
Vezeti: Kiss Istvánné
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Részvétel ingyenes!
Szerda 18.00 – 20.00 óráig.
Ezotéria klub
Vezeti: Molnár Ágnes
Részvétel ingyenes!
Minden hónap utolsó péntekén 16.00 – 18.00 óráig.
Gyöngykuckó
Vezeti: Fehér Anna
Péntek 18.00 – 19.00 óráig.
Hastánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Kedd 13.45 – 14.45 óráig.
Akrobatikus Rock and Roll
Vezeti: Pál Ágnes
Jelentkezni lehet: 06-30-407-58-42
Hétfô és kedd 16.00 – 18.00 óráig.
Hiphop tánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Két hetente keddenként 16.30-17.30 óráig.
Bábszakkör
Vezeti: Janocsekné Scheidl Ágota

Tehetségbôl nincs hiány
Augusztus 26-ától Lukovszki Zsófia kiállítását tekinthette
meg minden érdeklôdô mûkedvelô a felsôpakonyi Szabó
Magda Könyvtárban. Zsófi a képzômûvészetet az általános iskolai rajz szakkörök alatt szerette meg. - Megvallom ôszintén,
Fegyó Béla tanár úr
engem is be tudott
vonni annak idején
a lelkes rajongói táborba. - Azóta Zsófi
remek tanárok segítségével, és kitartó szorgalommal tovább képezte magát.
Mindig valami újat
tanul. Érdeklôdik,
lelkesedik
azért,
amit csinál. Ezt képei is tükrözik. Sok-

féle technikájú és stílusú alkotást hozott el hozzánk, második
önálló kiállítására. A képeken jól
megfigyelhetôek kedvenc stílusirányzatainak átvetülései: a pointilizmus, az impresszionizmus, a realizmus jegyei.
A kedves, mosolygós lány így
nyilatkozik önmagáról:
„Keresgélem „magamat”, a helyemet a mûvészetben. Nincs
még kialakult stílusom, illetve ilyen saját stílusban készült
képsorozataim; még számos képem más-más, egymástól elkülönülô stílust mutat. Mindenbôl egy kicsi.”
Valóban, pasztell és grafikus munkáktól kezdve, láthattunk
a kiállított alkotások között fa-és linómetszeteket, rézkarcokat
is.
Idôvel ô is eljut majd arra a szintre, ahogyan Márai Sándor
vélekedik a mûvészetrôl:
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„Van egy másik valóság- a tükörkép, amit a világ mutat benned, ha
mûvész vagy. S egy idô múlva, ha
sejted mesterségedet, már csak ez a
másik valóság érdekel.”
Zsófi már most az a fajta mûvész,
aki képes akár órákig fenn maradni
éjjel, hogy egy-egy új mû megszülethessen. Kitartásának és szorgalmá-

nak számos díj és elismerés az eredménye. A fiatal lány mára
már a Gyáli Képzômûvészek Egyesületének tagja.
Képei az ismerôsség, otthonosság érzését keltik, elgondolkodtatnak, megszólítanak.
Remélem, lesz alkalmunk még legújabb alkotásait is megcsodálni.
Hajrá Zsófi, csak így tovább!
-momoka-

Meghívó
A „Tea Szabó Magdával” irodalmi klub keretén belül, szeptember 30-án 18.00-tól vetítésre kerül „Az ajtó”
címû mûvének feldolgozása. Minden érdeklôdôt, szeretettel várunk a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház-ba.

SZABÓ MAGDA: AZ AJTÓ
Valós történet, melyben Szabó Magda életének megrendítôen szép epizódja
elevenedik meg. Az írónô Szeredás Emerenc alakján keresztül szenvedélyesen, de rendkívül pontos megfigyelésekkel a tarsolyában vall a magányról, az
eltitkolt lelki sebekrôl, a szabadságról, a szeretetrôl, a bûnrôl és a megbocsátásról.

Jeles napok szeptemberben:

UJSZULOTTEK:
Ferencz Alexandra - 07.31.
Deák Roland Krisztián - 08.01.
Ijjas Milán Viktor - 08.06.
Trizna Laura - 08.15.
Balla János Krisztián - 08.17.
Balogh Ádám Sándor - 08.22.
Dani Zalán Korvin - 08.23.
Imricsák Roland - 08.27.
Tóth Ruben Zsombor - 08.27.

08.
16.
18.
20.
21.
22.
24.
27.
30.

A Népmese Napja
2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása
és a mesékben élô bölcsesség továbbhagyományozása, hogy
csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint
szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.
A népmese napját elsô ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónôk, a
pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint
a meseszeretô gyerekek és felnôttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más
népek meséi felé.
Forrás: internet

Az Írástudatlanság Elleni Küzdelem Nemzetközi
Napja
Az Ózon Világnapja
Rokkantak Napja
A biztosítás világnapja
Magyar dráma ünnepe
Európai autómentes világnap
Nyelvek Európai Napja
Idegenforgalmi világnap; A Turizmus Világnapja
Helyi önkormányzatok napja; A Népmese Napja

Szeptember második szombatja: Elsôsegélynyújtás Világnapja.
Szeptember változó napon: „Európai Örökség Napok –
Nyitott Kapuk”: múzeumok, emlékhelyek és mûemlékek
megnyitása: ingyenes látogatás lehetôvé tétele a cél, fôként
olyanoké, amelyekbe más alkalommal nemigen lehet bejutni. Magyarország 1992-ben csatlakozott e rendezvénysorozathoz.
Szeptember utolsó vasárnapja: Hallássérültek Világnapja.
Szeptember minden évben a hét ugyanazon napjával
kezdôdik, mint az adott év decembere.

Közlemény
Az elmúlt idôben a médiában több ízben
felbukkantak azok az információk, amelyek szerint drasztikusan emelkedni fognak
a lakossági hulladékszállítási díjak. Ennek
kapcsán az .A.S.A. Magyarország Kft. az alábbiakról kívánja
szolgáltatási területének lakosait tájékoztatni.
Az .A.S.A. Magyarország Kft. a települések ingatlanjairól
begyûjtött szilárd hulladékot minden esetben gyáli hulladékkezelô központjába szállítja ártalmatlanításra. Az üzem mûszaki védelemmel ellátott depóniája és más elemei mindenféle
hazai jogszabályi elôírásnak és szabványnak megfelelnek. A
vállalat által alkalmazott lakossági díjak, az elôírások maximális teljesítése mellett, jelenleg jelentôsen alacsonyabbak

például a budapesti, de számos más település szolgáltatóinak díjainál is.
Az .A.S.A. a lakossági hulladékszállítási
díjak emelését a települések önkormányzataival megkötött közszolgáltatási szerzôdésben meghatározottak szerint emeli, amely a Központi Statisztikai Hivatal által
megadott szolgáltatási inflációs indexet szabja meg irányadónak. Ezért ezen túlmenô lakossági díjemelést - mindaddig,
amíg újabb szigorító elôírások nem kötelezik újabb hulladékkezelési technikák üzembe helyezésére - az .A.S.A. nem hajt
és az érvényben lévô szerzôdéses kötelezettségek miatt nem is
hajthat végre.
Az .A.S.A. Magyarország Kft. vezetése
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CIVIL OLDAL
Augusztusi Daruhír

Többen nyaraltunk, pihentünk különbözô szép helyén hazánknak (pl.: Berekfürdô; Révfülöp; stb.).
15-én közösen látogattunk Albertirsára a gyógyfürdôbe. 19-én a községi ünnepélyen szerepelt énekkarunk, majd
kóstolhattunk az Új Kenyérbôl.
Az énekkar közben készült a XIII.
Országos Nyugdíjas találkozóra, melyet
Berekfürdôn tartottak. Többek szerint is
sikeresen léptünk fel. Sokan megdicsértek, megtapsoltak bennünket. Fellépett
velünk Kerekes Róbert is, természetesen
emelve ezzel a színvonalunkat. Köszönjük!
Nem szoktunk hírt adni névnapokról,
de klubunkba oly sok Ilona van (Isten

éltesse ôket sokáig!) és mindegyik kedveskedett valami sütivel, üdítôvel, stb.
Ezért volt egy Kellemes Ilona klub délu-

Idôsek világnapja – ENSZ világnap
– Október 01.
Az ENSZ elôször 1991-ben rendezte meg az idôsek világnapját, azóta minden év október 1-én megemlékezünk a Föld
mintegy hatszázmillió lakosáról.
A demográfiai adatok szerint jelenleg a Földön körülbelül
hatszázmillióra tehetô az idôsek száma, az elkövetkezô húsz
évben pedig számuk megkétszerezôdik. A jóléti társadalmakban régóta problémát okoz a születések számának csökkenése, ezzel együtt pedig a lakosság elöregedése. Azokban az országokban, ahol a túlnépesedés okoz gondot, várhatóan a
születések száma ugyancsak csökkeni fog, és negatív népszaporulat alakulhat ki.
Az ENSZ Közgyûlésének határozata alapján elôször 1991ben rendezték meg az idôsek világnapját, 1999-ben pedig hasonló elnevezésû éves rendezvénysorozatot tartottak. Az intézkedés célja, hogy középpontba helyezzék a méltóságteljes
öregkort, valamint az idôsöket visszaintegrálják a gazdaságba. Európában az aktív munkaerô csökkenése miatt egyre nagyobb hangsúlyt kap az idôsek foglalkoztatása, ezzel is pótolva a munkaerôhiányt valamint segítve a teljes értékû élet
fenntartását.
A 2001-es népszámlálási adatok szerint Magyarországon
minden ötödik ember idôskorúnak számít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet. Területi elosztásban Budapesten
illetve a kistelepüléseken élnek a legtöbben, a nemek közötti
arány pedig igen egyenetlen: az idôsek 61%-a nô. Az elôzô
népszámláláshoz képest jelentôsen csökkent a többgenerációs családok száma, az idôs emberek többsége egyedül vagy
másik idôssel él együtt.
Az öregedô magyar társadalom új kihívásokat teremt a
szociális ellátás és a foglalkoztatás területén. A rugalmas
munkavégzés hiánya ebben az esetben is megnehezíti az elhelyezkedést. Magyarországon jellemzôen a diplomás és az
érettségizett idôsek nem esnek ki a munkaerôpiacról, a kevésbé iskolázottak esélyei rosszabbak ebbôl a szempontból.
Forrás: internet

tánunk is. Nekik is köszönjük a fáradozásukat.
Lôrentei Erzsébet

Szeressétek az öregeket!
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket,
A reszketõ kezû õsz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos, eres kezeket, az elszürkült sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket, csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet,
Szenvedtek õk már eleget, vigasztalóik ti legyetek,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek õket szûk odúkba, ne rakjátok õket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Õk is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak õk is eleget, hogy ti módosabbak legyetek,
Õk is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett,
Azért én kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök szeretet elhívja õket közületek,
Ti foglaljátok el a helyünket, mert ti lesztek majd öregek,
S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek!
Azért elõre intelek titeket, szeressétek az öregeket!
II. János Pál pápa

OKTÓBER 4-én, szombaton, FALUNAP
Délelôtt 11 órakor kezdôdik az iskolával közös megnyitó
mûsorunk a Reneszánsz Év jegyében. Tanárok és diákok
együtt: verses-zenés-táncos-jelmezes programja ad keretet
a LEGENDÁK MÁTYÁS KIRÁLYA kiállításnak!
Vendégünk lesz PETRÁS MÁRIA csángó énekmûvész és
népi iparmûvész, aki énekel nekünk.
Kerámia szobrainak KIÁLLÍTÁSÁT Döbrentei Kornél
költô nyitja meg a Szabó Magda Közösségi Házban.
13 órakor Mátyás királyról mond meséket nekünk Kóka Rozália, harmadik hírneves vendégünk, aki meseíró, mesemondó, mesegyûjtô!
D.É.

Tisztelt felsôpakonyi lakótársaink!
Elôreláthatólag 2008. október 14-én (kedd) délután 4 órakor meghívásunkra VÉGH TIBOR ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔ, akik az ÖNÖK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÔJE is jelenlétével megtisztel
minket, gyáli fogyasztóvédôket a gyáli ARANY JÁNOS MÛVELÔDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR Civil termében, ahová nagy szeretettel Önöket is meghívjuk Tisztelt felsôpakonyi lakótársaink!
Gyáli fogyasztóvédôk

EGYÉB
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A mai világunk középkori problémákkal
Egy beszélgetés során kértek meg, hogy írjak néhány sorban a családon belüli erôszak megelôzésérôl, kezelésérôl. A
családon belüli erôszak összetett és kényes probléma. Korábban a nôk ellen irányuló nemi erôszakként értelmezték. Ma
már ide kell sorolni a gyermekek, idôsek, fogyatékkal élôk ellen irányuló cselekedeteket is.
A hatékony fellépés követelménye a családon belüli erôszak

fogalmának pontos meghatározása, a bántalmazás és elhanyagolás korai felismerése, és az intézményi védelmi rendszer kiépítése.
A fogalom pontos meghatározásakor Duluth-model lesz a
segítségünkre.
Családon belüli erôszak
– Fizikai bántalmazása családtagnak vagy családban tartózkodó más személynek, vagy ennek kísérlete.
– A bántalmazástól való félelem elôidézése.
– Annak elôidézése - erôszakkal, fenyegetéssel vagy kényszerítéssel - hogy szexuális cselekményben részt vegyen.
– A gyermek bántalmazása a gyermek veszélyeztetésének
egyik megnyilvánulása, de bántalmazás nélkül is megvalósulhat a veszélyeztetés.
– A fizikai és érzelmi rossz bánásmód, az elhanyagolás,
vagy hanyag bánásmód a kizsákmányolás minden formája,
amely a gyermek egészségének, túlélésének fejlôdésének
vagy méltóságának sérelmét eredményezi, egy felelôségen, bizalmon vagy hatalmon alapuló kapcsolat keretében.
Ide kapcsolódik az idôsekkel szembeni bánásmód is. Ezen a
területen a látencia még nagyobb. Az idôs ember kevésbe nyílik meg, kevesebb alkalma van feltárnia a problémáját és még
a szégyenérzete is gátolja ebben. A felszínre kerülô esetek
döntô hányadában az idôs emberekkel saját vér szerinti gyermekük, unokájuk követi el a cselekményeket.
Az elhanyagolás és bántalmazás formái az „emberi” találékonyságot tükrözi. Kezdve a feleslegessé válás, az „útban
vagy” érzésének erôsítésétôl a minden napi szükségletek kielégítésének megakadályozásán át a fizikai bántalmazásig.
Széles a paletta. Ezért tartjuk szükségesnek, hogy a környezet
idôben felfigyeljen ezekre a jelekre és merje szóvá tenni. Elismerem nehéz a határvonalat meghúzni a magánügy - közügy
mezsgyéjén. Bízzunk józan ítélôképességünkben, és ne gondoljuk, hogy velünk ez nem történhet meg, mert ezek az „áldozatok” ugyan ezt gondolták valamikor.
A korai felismerés a bántalmazás és elhanyagolás esetében
jelzôrendszer mûködtetésével lehetséges.
A jelzôrendszer tagjai;

– az egészségügyi szolgáltatást nyújtók (gyermekorvos, házi orvos, védônô.)
– a személyes gondoskodást nyújtó szolgálatok (családsegítô és gyermekjóléti szolgálat)
– az oktatási, nevelési intézmények (óvoda, iskola)
– rendôrség, ügyészség, bíróság
– pártfogói felügyelôi szolgálat
– menekülteket befogadó állomás
– egyházi, társadalmi, alapítványi szervezetek
Emberi és állampolgári jogon mindenkinek kötelessége és
felelôssége a jelzés megtétele.
A jelzôrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek
veszélyeztetettsége esetén. Hatósági
eljárást
kezdeményezni
a gyermek bántalmazása illetve
súlyos elhanyagolása
vagy
egyéb más súlyos veszélyeztetô tényezô fennállása, továbbá
a gyermek önmaga által elôidézett súlyos veszélyeztetô magatartás esetén.
Ugyan úgy jelzéssel lehet élni idôsek, fogyatékkal élôkkel
szembeni rossz bánásmód és bántalmazás esetén is. A
jelzôrendszer tagjai törvény által elôírt módon teszik meg jelzéseiket. Felmerül a kérdés, mi módon jelezhetnek az emberek
a környezetükben tapasztaltakról. Az intézményi rendszer kiépült. A családsegítô szolgálatot telefonon, személyesen vagy
levélben lehet megkeresni. Az itt dolgozó szakemberek az
adatvédelmi törvény szerint kezelik az adatokat, rájuk a titoktartás szabályai vonatkoznak.
Felsôpakonyon szükségesnek látom a jelzôrendszer tagjainak szorosabb együtt mûködését. Az itt élô emberek oda figyelnek egymásra, környezetükre. Bátorítom ôket, hogy ha
már látják a problémát a megfontolt mérlegelés és a józan ész
belátására bízva magukat, tegyenek is a probléma megoldása
érdekében néhány lépést. Látom, hogy sokan kivonják magukat e kötelesség alól, pedig a nemzetközi gyakorlat megmutatja, hogy a magán ügybôl közügy lett, (a családon belüli
erôszak elleni fellépést az állam törvények által elô írt kötelességé teszi) emberjogi kérdéssé válik, és az erôszak megelôzésére és kezelésére jogalkotási és jogalkalmazási modellekkel
válaszol a társadalom.
Veres László – családgondozó

12

PROGRAMAJÁNLÓ
Indul a színházi évad
Gyál Város Önkormányzatának Képviselô-testülete még a tavasszal határozott arról, hogy befogadja és rendszeres támogatásban részesíti a Nemzeti Kamara Színházat. A döntés értelmében a társulat
az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban lelt otthonra. A nyári szünet elôtt nagysikerû,
teltházas elôadásokkal örvendeztették meg a gyermek és felnôtt közönséget a mûvészek, de a nyári
szabadtéri rendezvényfolyamban és augusztusi városi rendezvényeinken is felléptek a társulat tagjai.
Október elején indul az ôszi évad, a Nemzeti Kamara Színház bemutatókkal, rendszeres színházi
elôadásokkal készül.

A Nemzeti Kamara Színház októberi elôadásai az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban:
Október 7. kedd 11 óra
Október 10. péntek 19 óra
Október 17. péntek 19 óra
Október 23. csütörtök

Süss fel nap
Bemutató
Perújítás
Holnap kedd van
Petôfi nem alkuszik (ünnepi mûsor)

Az elôadások 19.00 órakor kezdôdnek. Jegyek az
Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban
elôvételben is kaphatók. (A színház a mûsorváltoztatás jogát fenntartja.)

Színházi bérlet
A Nemzeti Kamara Színház öt elôadásból álló bérletettel kedveskedik a színházszeretô közönségnek.
Bérletes elôadások:
1. 2008. október 3.

Váradi Nagy Bella: Holnap kedd van 19.00h
(színmû egy felvonásban)
2. 2008. október 31.
Polgár András: A pesti beteg
19.00h
(korházi komédia)
3. 2008. november 21.
Molnár Ferenc: Ibolya
19.00h
Szép Ernô: Május
(két egyfelvonásos)
4. 2008. december 12.
Perújítás- Wass Albert est
19.00h
(irodalmi est)
5. 2009. január 16.
Gorkij: Kispolgárok
19.00h
(színmû 2 részben)
Bérletárak: 4.500 Ft, nyugdíjas/diák: 3.000 Ft. Bérletek az Arany János Közösségi Ház és Városi Könyvtárban kaphatók.

Váradi Nagy Bella:
Holnap kedd van
Egy sikeres, fiatal, pályakezdô, de a saját életében boldogtalan és magányos írónô elsô kötetének megjelenése után egy nappal vagyunk. Felbukkannak azok a személyek, akik a magányosságot és a bezártságot oldhatnák.
Csôtörés és áramszünet, a mai városi lét nyûgei kísérik a napot. Felbukkan a régi, kollégiumi
szobatárs, Karola, a csôtörést javító mérnök, és
az egyetemi tanár szomszéd. Az átbeszélgetett éjszaka megváltoztatja Bella életét.
Rendezô: Usztics Mátyás

Polgár András: A pesti beteg
Örkény István: Egy szakmai siker modellje c.
írásának ötletébôl írta Polgár András.
Ki ne ismerné a dölyfös, fontoskodó, hivatástudattól eltorzult arcú doktorokat? Akik ráadásul
pénzéhesek is! Hiszen vannak ilyenek. Ugye?
Mások ugyanakkor gyógyítanak, vígasztalnak,
nem kérik a hálapénzt ... Szóval ilyenek is, olyanok is. És lássuk be, a betegek sem egyformák!
Ki ne tudná, hogy az egészségügy komoly dolog, bele lehet halni, vagy akár meg is lehet gazdagodni rajta?
Ha valamikor, akkor most igazán idôszerû kórházi komédiánk! Nevessünk a halálosan komoly
fontoskodókon, beteg lelkû doktorokon, és egészséges betegeken!
Nem lenne szerencsés a szeretet hatalmát a
hatalom szeretetével felcserélni!
Rendezô: Usztics Mátyás

Ket egyfelvonasos
Molnár Ferenc: Az ibolya
Színház az egész világ! Shakespeare legendás jelentése hol igazulhatna jobban, mint Molnár
Ferencnél. Molnár értô mestere a színház világának, minden darabjából süt a tárgyismeret. Igaz,
kevés szabadidejének nagy részét is színházban
töltötte. Feleséget is onnan választott magának.
Érvényesülni még a színház világában sem
egyszerû, kiváltképp úgy nem, hogy a pályatársak
is érvényesülni akarnak. Nem csak színészi, nôi
tehetség is szükségeltetik. S hogy az életben ez
másképp lenne? De hát épp az imént mondtuk:
Színház az egész világ!
Szép Ernô: Május
Sajnálatos, de igaz: Szép Ernô ritkán játszott
szerzô. Május címû darabján is rajta van a mester
keze nyoma. Amit ma legjobban kihallunk a darabból, ami a leginkább fájó aktualitás, hogy rohamosan fogyunk. Nem lennének igazi célok, nincs
miért családot alapítani, nincs miért élni, tenni, itt
maradni? Kell, hogy legyen!
Rendezô: Gali László

Perújítás
– zenés irodalmi összeállítás Wass Albert mûveibôl –
Tiltott író volt idehaza Wass Albert egészen az
államforma váltásig. Írói sorsa ma sem jutott
nyugvópontra. Vele vagyunk ma este, vele, és
azokkal, akik hasonlóan gondolkodnak Sorsról,
Hazáról 1940 ôszén a bécsi döntés következté-

ben Erdély egy részét 22 év után újból Magyarországhoz csatolják. Rövid, néhány esztendôs háborús öröm következik, s aztán a történelembôl
ismert körülmények folytán, Erdély újból Románia
zsákmánya lesz. A bolsevik román hatalom, hamis tanúk felsorakoztatásával gróf Czegei Wass
Albertet és édesapját – távollétükben - halálra ítéli. Hogy miért, azt az emlékmûsorok történetében
mi mondjuk el elôször, felkutatott jegyzôkönyvek
alapján Összeállításunkban szemelvények hangzanak el Wass Albert írásaiból, amelyek az anyaországhoz való hazatérés pillanatait örökítik meg.
A hangulatnak és a prózai közölnivalónak segítségére van a kortárs és klasszikus magyar költészet jó néhány képviselôje. Megzenésített mûvek
hangzanak el Ady Endrétôl a népdalokig.
Rendezô: Usztics Mátyás

Gorkij: Kispolgárok
Diktatúrák idején kényelmetlen Gorkij. Különösen Kispolgárok címû darabja.
Az 1901-ben írt mû egy csapásra ismertté tette
a szerzôt. A bolsevik forradalom, majd az azt követô sztálini diktatúra nem kedvezett a Kispolgárok színre vitelének, de nem csak a Szovjetunióban. Az államforma váltás óta, - s ennek lassan
20 éve- egyetlen színház sem tûzte mûsorára.
Pedig a Besszemenovok nem haltak ki! Ma is itt
élnek és ártanak, s veszik el a levegôt azok elôl,
akik másképpen látják a világot. Akik az új igazságokat akarják megfogalmazni, akik közösséget
formálnak, akiknek akarata és lendülete elsöpri a
Besszemenovokat.
Rendezô: Usztics Mátyás

HIRDETÉS

AZ EURÓPA AUTOS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezes a helyszínen, beíratkozasi idôpont:
október 13-án 17.00-kor es november 17-én 17.00-kor!
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HIRDETÉS
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SPORT
Megmûtötték gólkirályunkat
Wrábel Józsefet az ôsszel már nem láthatják futballozni a szurkoló
R-PC Planet, Pest megyei I. osztály
A szurkolók nagy örömére eredményes munkát végzett a
nyári átigazolási idôszakban a Felsôpakony KSE vezetôsége,
hiszen a 2007-2008-as megyei elsô osztályú bajnokságban
ezüstérmet szerzett futballcsapat kerete cseppet sem gyengült,
sôt… Az érkezôk névsorát tekintve - Garics Levente (Szigetszentmiklós), Klausz László, Rimaszombati István (Testvériség), Oláh László (Pestszentlôrinc), Simon Dániel (Soroksár),
Sztancs Gábor (Dabas)- kijelenthetô: tovább bôvültek Wendler Gábor játékos-edzô taktikai lehetôségei.
– Valóban úgy érzem, hogy erôsödött a keretünk – jegyezte
meg Wendler Gábor – és az elsô négy forduló után az elért
eredményekkel is elégedett lehetek. Mindössze a Diósd ellen
mutatott elsô félidei játék okán van némi hiányérzetem, ahol
saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe. Ami a folytatást illeti,
már egy kicsit óvatosabb vagyok, hiszen gólkirályunk, Wrábel
József bokaszalag-szakadása, szárkapocscsonttörése után mûtéten esett át, és az ôsszel már biztosan nem játszhat. Komódi
Laci is sérüléssel bajlódik, míg Tasnádi öt mérkôzéses eltiltás
miatt nem szerepelhet. Igazi befejezô csatár nélkül maradtunk,
de remélem, némi átszervezéssel, az új szerzeményekkel és az
ifjúsági együttesbôl már tavasszal az elsô kerethez került játékosokkal sikerül pótolnunk a hiányzókat.
(nagy)

A bajnokság állása
1.
2.
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Felsôpakony-Ergofer-Tápiószecsô 4-2 (1-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó (Román), Egervári,
Tóth T., Imrik – Sztancs, Dina (Komódi L.), Rajz, Bárdos –
Tasnádi (Oláh), Wrábel (Garics). Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: (Wrábel (2, egyet 11-esbôl), Egervári, Rajz
Diósd-Felsôpakony-Ergofer 2-2 (0-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó (Komódi L.), Egervári (Tóth T.), Imrik, Bárdos – Sztancs, Dina (Oláh), Rajz, Román – Wrábel, Tasnádi. Játékos-edzô: Wendler Gábor. G:
Wrábel (2)
Felsôpakony-Ergofer-Erdôkertes 2-0 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T.,
Imrik – Román (Garics), Oláh (Wendler), Rajz, Bárdos – Tasnádi, Sztancs (Simon). Játékos-edzô: Wendler Gábor. G:
Sztancs, Tóth T.
Dunakeszi-Felsôpakony-Ergofer 0-0
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T.,
Imrik – Román (Klausz), Oláh, Rajz, Bárdos, Garics (Virág) –
Sztancs (Wendler). Játékos-edzô: Wendler Gábor
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R-PC Planet, Pest megyei I. osztály, U19
Felsôpakony-Ergofer-Tápiószecsô 2-1
G: Ettenberger T., Ladányi (öngól)
Diósd-Felsôpakony-Ergofer 1-6
G: Ettenberger T. (2), Tóth R., Kerekes, Kiss B., Fülöp
Felsôpakony-Ergofer-Erdôkertes 5-0
G: Ettenberger T. (2), Tóth R., Kerekes, Kiss B.
Dunakeszi-Felsôpakony-Ergofer 2-1
G: Gombik

Fiatalok figyelem!
A Felsôpakony KSE szeretettel várja a sportolni, futballozni vágyó fiatalokat. Egyesületünk már az U7-es, U 9-es
és U 11-es korosztályoktól kezdôdôen szerepeltet csapatokat a Pest megyei labdarúgó szövetség megyei, illetve
körzeti bajnokságaiban, amelyhez további fiatalok jelentkezését várja. Az érdeklôdô gyermekek és szüleik Fazekas
Ferenc elnökségi tagtól kaphatnak további információkat
kedden, szerdán illetve pénteken 18 órától a felsôpakonyi
sportpályán.
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Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Felsôpakony II-Táborfalva 2-5
G: Klausz (2)
Örkény II-Felsôpakony II 5-2
G: Török (2)
Felsôpakony II-Ócsa 3-1
G: Ettenberger T. (3)

