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Felsôpakony Község Önkormányzata tisztelettel meghívja a település lakóit
2008. október 22-én 16 órára a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
nagytermébe az 1956-os forradalom és szabadságharc 52., és a köztársaság
kikiáltásának 19. évfordulója alkalmából rendezendô megemlékezésre.
Az ünnepség után a Mártírok Parkban koszorúzásra kerül sor.
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
BURSA HUNGARICA pályázati kiírás
„B” típusú pályázati kiírás

„A” típusú pályázati kiírás
Felsôpakony Község Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2009.
évre a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsôoktatási hallgatók számára a 2008/2009. tanév második és a 2009/2010. tanév elsô félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû felsôoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidôn belül, államilag támogatott, teljes idejû (nappali
tagozatos) felsôfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

Felsôpakony Község Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttmûködve ezennel kiírja a 2009. évre Bursa
Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsôoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû fiatalok
jelentkezhetnek, akik:
a) a 2008/2009. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló
középiskolások;
b) felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2009/2010. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû (nappali
tagozatos) felsôfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú képzésben kívánnak részt venni.
A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési
önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban
hozzáférhetô pályázati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy
példányban kell benyújtani.
A pályázat benyújtási határideje: 2008. október 31.

Röviden a felsôpakonyi szociális szolgáltatásokról
A jelzôrendszer és házi-segítségnyújtás a saját otthonukban
élô, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló,
a segélyhívó készülékek megfelelô használatára képes, idôs
korú személyek részére készült, az önálló életvitel fenntartása
– Mióta tölti be ezt a pozíciót a településen?
mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott
– 1992. január 17-e óta dolgozom a felsôpakonyi Önkor- ellátás, amely ingyenes. A „Body Guard” segélyhívó rendszer
mányzatnál, mint szociális gondozónô.
kiválóan alkalmas arra, hogy a gondoskodásra szoruló; fôleg
– Mit jelent az Ön számára ez a feladat, milyen részekbôl egyedül élô emberek a nap 24 órájában, biztonságban érezhestevôdik össze?
sék magukat, mert szükség esetén
– A szociális szolgáltatások három
egy gombnyomással kapcsolatba
részbôl tevôdnek össze. Úgymint: étléphetnek a „Body Guard” közkeztetés,
házi
segítségnyújtás,
ponti diszpécserével. A szolgáltajelzôrendszeres házi segítségnyújtás.
tás alapját egy vezetékes telefon
Az étkeztetés felsôpakonyon a Mefôvonalára kapcsolt hangkommusevár Napköziotthonos Óvodából törnikátor képezi. A segélyhívó egy
ténik, az ételt a XVIII. kerületi gyerasztali készülékbôl és a hozzá tarmekélelmezéstôl hozzák és az óvoda
tozó csuklóra csatolható vagy
konyháján osztják szét a gyermekek és
nyakba akasztható távirányítóból
az idôs emberek között. Lehet, hogy az
áll. Jó lenne, ha minél több rászoidôs ember el tud menni az ebédjéért.
ruló ember igénybe venné, mert
Viszont, ha nem teszi lehetôvé az
sokszor életet ment.
egészségi állapota, akkor én szállítom
– Milyen nehézséget emelne ki,
ki a lakására, amelynek térítési díja,
amivel munkája során találkozik?
nyugdíj alapján változik. A szociális
– Sajnos minden embert nem
Idôs korban elkél a segítség
étkeztetés térítési díja 272,4 Ft/nap.
tudok felkutatni a faluban, aki háBátran merem mondani, hogy diétás és finom, fogyaszthatják zi segítségnyújtásra szorul. Ezért kérem a szomszédok, barácukorbetegek, gyomorproblémával küszködôk.
tok segítségét, hogy jelezzék felém, ha tudnak ilyenrôl. Mert
A házi segítségnyújtás a gondoskodásra szoruló, fôleg egye- aki bajban van, sokszor némán kiált, csak nem biztos, hogy
dül a családtól távol élô, beteg emberek életét könnyíti meg. észrevesszük!
Az idôs emberek mindennapi életét próbáljuk könnyebbé tenni. Például fodrászhoz, pedikûröshöz, házi orvoshoz, gyáli
Megragadom az alkalmat, hogy ezúton is :
szakorvosi rendelésre (labor, szemészet, bôrgyógyászat stb.),
Sok szeretettel köszöntsek minden
temetôbe sírgondozás, rokoni látogatásra viszem a gondozotfelsôpakonyi nyugdíjast
takat. Legtöbbször együtt megyek velük bevásárolni. Mosdaaz idôsek világnapja alkalmából!
tást, fürdetést, takarítást, ablakpucolást, mosogatást, mosást,
vérnyomásmérést, gyógyszerkiíratást és kiváltást, hivatalos
Kovács Ilona – szociális gondozó
ügyintézést stb.-t végzek a gondozottaknál.
Elérhetôség: 06 20 946 8039 és 06 70 3616412
Sokan érdeklôdnek a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatban Felsôpakonyon, ezért errôl kérdeztük Kovács Ilona
szociális gondozónôt.
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SPORT
Továbbra is veretlen a Pakony
Egy gyôzelem és egy döntetlen a rangadókon
R-PC Planet, Pest megyei I. osztály

A bajnokság állása

Felsôpakony-Ergofer-Hévízgyörk 3-0 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein (Szôcze) – Csapó, Egervári,
Tóth T., Imrik – Román, Oláh (Dina), Rajz, Bárdos (Klausz) –
Garics (Komódi), Sztancs (Virág). Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: Dina, Bárdos, Garics.
Felsôpakony-Ergofer-Budakalász 2-1 (1-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Dina, Imrik – Román (Sztancs), Rajz, Oláh (Komódi), Bárdos – Garics
(Tóth T.), Ettenberger T. Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: Ettenberger, Sztancs.
Felsôpakony-Ergofer-Pilis-Legea 2-1 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó (Komódi), Egervári,
Tóth T., Imrik – Bárdos, Román, Rajz, Dina (Oláh) – Tasnádi
(Garics), Ettenberger T. (Sztancs). Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: Tasnádi, Egervári
Felsôpakony-Ergofer-Tárnok 0-0
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T.
(Oláh), Imrik – Virág (Ettenberger T.), Dina, Rajz (Komódi),
Bárdos – Tasnádi, Garics (Tóth Z.). Játékos-edzô: Wendler
Gábor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hévízgyörk
Örkény
Felsôpakony
Pilis
Gödöllô
Viadukt
Budakalász
Dunakeszi
Tápiószecsô
Délegyháza
Tárnok
Üllô
ôrbottyán
Erdôkertes
Bag
Diósd

Üllô
Dunakeszi
Tárnok
Felsôpakony
Pilis
Bag
Hévízgyörk
Erdôkertes
Viadukt
Diósd
Örkény
Tápiószecsô
Gödöllô
Budakalász
ôrbottyán
Délegyháza

7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

0
1
0
2
1
3
3
1
1
1
1
0
3
3
2
0

1
1
2
1
2
1
2
4
4
4
5
5
4
4
5
7

26
26
29
28
36
21
23
17
14
17
12
16
15
18
11
11

-

4
12
13
9
31
16
21
22
19
21
24
23
25
31
17
29

21
19
18
17
16
15
12
10
10
7
7
6
6
6
5
3

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Tatárszentgyörgy-Felsôpakony-Ergofer II 2-3 (2-1)
G: Sipôcz, Beláz, Berencsi
Felsôpakony-Ergofer II-Dabas II 4-2 (1-1)
G: Beláz (2), Wendler, Berencsi
Felsôpakony-Ergofer II-Kunpeszér 3-0 (versenybizottsági határozat alapján)
Inárcs-Felsôpakony 0-3 (0-0)
G: Ettenberger T., Berencsi, Beláz

A bajnokság állása
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0
3
3
3
2
3
2
2
1
1
2
2
0
2
1
1

1
0
0
0
2
2
3
3
4
4
4
4
6
5
6
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13
22
22
15
14
15
7
10
13
10
11
14
5
5
13
6

-

3
4
4
6
6
10
9
15
18
15
13
19
18
19
21
15

18
18
18
18
14
12
11
11
10
10
8
8
6
5
4
4

R-PC Planet, Pest megyei I. osztály, U19
Felsôpakony-Ergofer-Hévízgyörk 1-0 (0-0)
G: Ettenberger T.
Felsôpakony-Ergofer-Budakalász 4-3 (1-2)
G: Ettenberger A., Albert, Tóth R., Fülöp
Felsôpakony-Ergofer-Pilis 0-5 (0-1)
Felsôpakony-Ergofer-Tárnok 10-1 (4-1)
G: Ettenberger A. (3), Kiss (3), Gombik, Balla, Fülöp, Bódi

1. Táborfalva
2. Dabas-Gyón
3. FC Dabas II
4. Felsôpakony II
5. Ócsa
6. Örkény II
7. Hernád II
8. Inárcs
9. Tatárszentgyörgy
10. Kunpeszér

6
7
7
7
7
7
6
7
7
7

6
6
5
5
4
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
2
1
1
2
2

0
1
2
2
3
3
4
5
5
5

41-8
35-10
37-11
20-15
19-16
15-19
11-26
9-34
5-24
6-35

18
18
15
15
12
8
4
4
2
2

Pest megyei III. osztály, U16, Ócsai csoport
Felsôpakony-Ócsa 3-0
Örkény-Felsôpakony 4-1
Felsôpakony-Pereg 17-2
Pest megyei III. osztály, U13, Ócsai Északi csoport
Pereg-Felsôpakony 1-3
Felsôpakony-Ócsa 13-1
Szigetszentmiklós-Felsôpakony 0-3
Dunavarsány-Felsôpakony 5-0 (versenyen kívül)
Pest megyei III. osztály, U9, Ócsai csoport
Gyáli BKSE-Felsôpakony 7-0, Felsôpakony-Örkény 0-2, Alsónémedi-Felsôpakony 2-0, Felsôpakony-Bugyi 0-2
Pest megyei III. osztály, U7, Ócsai csoport
Monorierdô II-Felsôpakony 0-4, Felsôpakony-Alsónémedi 22, Felsôpakony-Gyáli BKSE 1-5, Gyáli Lurkó-Felsôpakony
7-0, Felsôpakony-Monorierdô 0-8
Nagy János
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HIRDETÉS

AZ EURÓPA AUTÓS-ISKOLA
gepjarmûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beíratkozási idôpont:
november 17-én 17.00-kor
és 2009. február 16-án 17.00-kor!

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
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AZ ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELJÁRÁS ILLETÉKE 2008. SZEPTEMBER 1.
Tájékoztatom Önöket, hogy az építésügyi hatósági eljárások illetéke 2008. szeptember 1 napjától módosult. Kérem tisztelt
ügyfeleinket, hogy az építésügyi hatósági eljárásokkal kapcsolatos kérelmek benyújtásakor az alábbi táblázat szerinti illetéket róják le:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

ADÓÜGYI ELÔADÓI
Munkakörre pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
1. A munkahely megnevezése: Felsôpakony Községi
Polgármesteri Hivatal (2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor
u. 9.)
2. A munkakör megnevezése: Adóügyi elôadó
3. Az állás betöltésének feltételi:
– Középiskola vagy felsôfokú iskolai végzettség és
közigazgatási szakképzettség, vagy
– Középiskolai végzettség és az OKJ szerint: valamely középfokú ügyintézôi szintû pénzügyi-számviteli
szakképesítés, általános gazdasági és statisztikai ügyintézô, vállalkozási ügyintézô szakképesítés
– Legalább 5 év pénzügyi területen szerzett gyakorlat
és számítógép felhasználói szintû ismerete
Elôny:
– Közigazgatási alapvizsga és szakvizsga
– ÖNKADO Könyvelôi program felhasználói ismerete
– Államháztartás területén szerzett gyakorlat
4. A megbízás kezdô idôpontja: 2008. november 03.

5. A pályázat benyújtásának helye:
Felsôpakony Község Polgármesteri Hivatal
Jegyzôjénél
(2363 Felsôpakony,
Petôfi S. u. 9.)
Határideje:
2008. október 30.
16.00 óra.
Érdeklôdni lehet:
Jegyzônél
6. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- képesítésre vonatkozó íratok másolatát
7. A pályázat elbírálásának idôpontja: 2008. október 31.
8. Egyéb információk: az Önkormányzat a pályázat
eredménytelennek nyilvántartásának jogát fenntartja
Felsôpakony, 2008. október 01.
dr. Remete Sándor - jegyzô
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ÓVODAI HÍREK
ZÖLD ÓVODA

„Sok-sok munka, odafigyelés eredményeként örömmel
írom a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda „Zöld Óvoda” címet elnyerte és az oklevelet ünnepélyes keretek között adták át szeptember 26-án a Hagyományok Házában.”
A „Zöld Óvoda” cím elnyerésére kiírt pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium megbízásából az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazgatósága hirdette meg óvodák
számára 2008. februárjában.
A pályázat célja: A KvVM és az OKM - a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján - fontosnak tartja, hogy az óvodás
korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelô módszerekkel és
eszközökkel, valamint élményekre és tapasztalatokra épített tanulási környezet kialakításával olyan környezeti nevelésben részesüljön, mely hatékony rendszerbe szervezôdve biztosítja a
kisgyermekkori nevelés eredményességét.
Egy központilag kidolgozott kritérium rendszernek megfelelô óvoda számára van lehetôség a „Zöld Óvoda” cím elnyerésére.
A pályázat feltétele volt, hogy rendelkeznie kell az intézménynek a nevelômunkájában, az elmúlt három évre vonatkozóan olyan kiemelkedô és eredményes feladatvállalással, és tevékenységgel, melynek iránya a korszerû környezeti nevelés
céljainak elérése érdekében hatékonyan valósul meg, illetve képes a cím elnyerését követôen folyamatosan teljesíteni a Zöld
Óvoda kritériumrendszer feltételeit. Mi úgy gondoltuk megfelelünk a feltételeknek!
● Önértékelési szempont sort kellett kitölteni: melyben megfogalmaztuk a környezeti neveléssel kapcsolatos prioritásokat.
● Azt, hogy az óvodai dokumentumokban a Zöld Óvodai nevelési tartalmak hol és mennyiben találhatók.
● Hogyan valósulnak meg a Zöld Óvodai programmal kapcsolatos továbbképzések.
● Az óvodai élet mindennapjaiban a környezeti neveléssel
kapcsolatos tevékenységek hogyan valósulnak meg.
● A Zöld Óvodai program eredményes megvalósítása érdekében az eszköz- és felszerelési jegyzékben lévô eszközök állományát elemeztük.
● A környezet és a természetvédelem érdekében a partnerekkel, szervezetekkel kialakult együttmûködési tartalmakról adtunk számot.
● Az Óvoda mint intézmény mûködésével kapcsolatos környezetvédelmi adatok.
● A Zöld Óvodai arculat kialakítása érdekében végzett
felnôtt tevékenységek feltérképezése.
● A nevelômunka folyamatának értékelése.
Sok-sok munka, odafigyelés eredményeként örömmel írom a
Mesevár Napközi Otthonos Óvoda „Zöld Óvoda” címet elnyerte és az oklevelet ünnepélyes keretek között adták át szeptember 26-án a Hagyományok Házában. Nagyszerû érzés volt a nevelômunkánk elismerése. Köszönöm az óvoda összes dolgozójának, hogy partner a kitûzött célok elérésében, az óvodapedagógusok olyan környezeti tudáslánc felépítésében dolgoznak,
amely megteremti az átadás , nevelés hatékony rendszerét.
Ennek egyik meghatározó környezet nevelési eleme az adott

„A környezô világ iránti érdeklôdésünk
velünk születik. Születésünk pillanatától egy
bonyolult és elkápráztató világ felfedezôi vagyunk.
Vannak emberek, akikben a szenvedély az idô
múlásával vagy az élet megpróbáltatásai
közepette kihül, de vannak olyan szerencsések,
akiket életük végéig hevít.”
/Gerald Durrell/
területen kimagasló teljesítmény nyújtó óvodák elismerése,
szakmaiságuk erôsítése, tevékenységük támogatása.
Magyarországon több mint 3000 óvoda van, ebbôl a Zöld
Óvodák száma immár velünk együtt 206.
A „Zöld Óvoda” cím 3 évig jelent védjegyet a nyertesek számára. A cím – a kritériumok alapján – a három éves periódus
végén újabb pályázat útján ismét megszerezhetô. Ebbôl adódik,
van bôven teendônk óvodán belül, és a falu közösségével
együtt. Errôl a következô lapszámokban még tájékoztatást
adunk, hogyan lehetnek közvetve, vagy közvetlenül segítségünkre a szülôk, lakosok és a fenntartó.
Dobosné Kerepeczki Mária – óvodavezetô

Megváltoztak a gyermekorvosi és védônôi tanácsadási idôk!
Gyermekorvosi tanácsadás:
CSÜTÖRTÖK: 8-11 -ig /idôpontra/
Védônôi tanácsadás:
KEDD 14-16 -ig; SZERDA 8-10 -ig
csecsemô és 10-12 -ig várandós
Tanácsadó elérhetôsége: 29 317-927
Munkaidô alatt védônô száma: 20 8027279

Menczinger Melinda végzôs védônô
szakos hallgató Felsôpakonyon tölti
területi gyakorlatát. Szeretnénk minél több
családhoz eljutni, hogy megismerje a
különbözô korosztályoknál jelentkezô
feladatokat, szépséget, problémákat.
Kérek mindenkit, fogadja szeretettel!
Gálné Czetô Éva - védônô

Újszülöttek:
Aczél Attila Armand - 09.04
Bertók Petra Nikolett - 09.09
Baranyai Vanda Léna - 09.26
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Mártírok Emlékparkja

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK kedves barátainkat, támogató
pártfogóinkat és községünk valamennyi érdeklôdô polgárát,
hogy a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület végére járt önként és
szeretettel vállalt feladatának:
a Mártírok Emlékparkja a harangláb felállításával
s az emlékfal záróköveinek felrakásával végre elkészült.

2008. Október 18-án, 16 órakor szerény
ünnepség keretében szeretnénk a falu
lakosságának átadni,
mint Egyesületünk ajándékát!
Erre az alkalomra szívbôl jövô szeretettel
MEGHÍVJUK
községünk minden kedves polgárát!

Mindazokat, akik tehetségük szerint támogattak bennünket
kisebb- nagyobb adományokkal és munkával, jó szóval
és jóindulattal, megértéssel és bíztatással !
Azokat is várjuk, akik idáig csak kívülrôl figyelték
erôfeszítéseinket vagy úgy gondolták:
egy ilyen létesítménynek nincs értelme !
A haza jelene és jövôje egyéni és társadalmi erôfeszítéseken,
hôsies áldozatokon, gyakran tragédiákon épül fel.
Mindenki számára akad tisztelhetô személy és esemény.
A harang értük is szól ! Figyeljünk szavára !
Továbbra is kérünk mindenkit: lehetôségeik szerint
támogassanak bennünket, mert munkánk ezzel nem ért véget!
Kötelezettségeink még számosak, és a segítséget nyújtó
kézért és jóindulatért hálásak lennénk! Felsôpakony jövôjéért!
Számlaszámunk: 65500116-30036955-53000007
FJE

DARUHÍR
Egyesületünk élete 2008. szeptemberében
Kicsit kipihentük az augusztus 31-i berekfürdôi fellépést és
szeptember 11-én Gyálra mentünk a Kistérségi Nyugdíjas
Egyesületek Vezetôje meghívására.
Szeptember 12-én sok nyugdíjas társammal Görögországba
indultunk. Sajnos az idôjárás nem volt annyira kegyes hozzánk. Jó lett volna, ha mód van arra is, hogy a klubtagok egy
szálláson legyenek. (Majd máskor úgy kérjük!)
Szeptember 19-én az olaszországi nyaralásra is indult egy
csoport, és velük szintén mentek nyugdíjas tagjaink. ôk is nagyon jól érezték magukat.

Szeptember 21-én többen részt vettek a Katolikus templom
ünnepélyén. (Ezen a napon érkezett haza a „Görög” csoport
is.)
Szeptember 25-én fél 5-kor indult a busz az elsô Operettbérletes elôadásra. Jól szórakoztunk mindannyian a Csárdáskirálynô szép dalain.
Sajnos több beteg társunk is van. Innen is kívánunk mindnyájuknak mihamarabbi gyógyulást!
Sok szeretettel az Egyesület nevében is:
Lôrentei Erzsébet

12

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
Készüljünk fel a télre!

Beköszöntött a tél, ezzel óhatatlanul együtt jár a közlekedési és az útviszonyok megváltozása is. Reggelente már
elôfordultak itt-ott ködfoltok, túl vagyunk az elsô fagyos
reggelen és havazáson is. Az utak páralecsapódástól nedvesek, melyek az erdôs, fás területeken átvezetô szakaszokon le is fagynak. Épp ezért kérem Önöket, hogy készüljenek fel a téli útviszonyok melletti vezetésre, készítsék fel
jármûveiket is a megváltozott idôjárási és útviszonyokra,
hogy ne érje induláskor vagy az úton olyan meglepetés,
amely a közlekedés biztonságának rovására mehet. Ebben
szeretnék segíteni írásommal, felsorolva – nem a teljesség
igényével - azokat a teendôket, melyeket
elvégezve vagy szervízben elvégeztetve
megelôzhetik, vagy legalábbis csökkenthetik a megváltozott idôjárási és útviszonyokból adódó baleseti veszélyforrásokat.
Kezdjük mindjárt azzal, ami legbiztosabb jele a tél beköszöntének: rövidülnek a
nappalok, korán sötétedik, adódik ez az
óraátállításból is. Délután 5 órakor már besötétedik, tehát használnunk kell a jármûvek világítását. Elôtérbe kerül a régi szlogen, „Látni és látszani”. Ellenôrizzük le a
világító és jelzôberendezéseket, a helyzetjelzô lámpákat, hiszen ezek hiányát nyáron, amikor késôn sötétedik, nem igen
vesszük észre. Ellenôriztessük le a fényszórók beállítását,
hiszen egy jól beállított fényszóró amely kellô távolságra
világít, adott esetben kerékpáros vagy gyalogos életét
mentheti meg azzal, hogy idôben láthatóvá válik a vezetô
számára.
Szintén a jó kilátást növeli a megfelelô állapotú ablaktörlô lapát. Esôs idôben egy elkopott, szakadt ablaktörlô
lapát nem ér semmit, rendkívül balesetveszélyes úgy közlekedni, hogy az ember csak foltokat lát maga elôtt a vízfüggönyön át. Cseréljük ki az ablakmosó tartályban lévô
nyári szélvédômosó folyadékot vagy vizet fagyálló folyadékra, mert hiába új az ablaktörlô lapát, ha befagyott a mosófolyadék a tartályba. A napi karbantartáshoz kell hogy
tartozzon a világítótestek tisztán tartása.
Ellenôriztessük le az akkumulátor állapotát, elektrolittal
való feltöltöttségét, töltöttségi fokát, tárolóképességét. Télen sokkal több elektromos fogyasztót használunk az autókban – világítás, fûtômotor, ablaktörlô, ablak-, ülés- és
tükörfûtések – mint nyári idôszakban. Ezek a fogyasztók
nagy terhelést jelentenek az akkumulátornak, ami ha el van
hanyagolva ezt meg is ”hálálja” egy hideg reggelen, amikor az indítókulcs elfordításakor csak hunyorgó mûszerfal
lámpákat látunk és egy halk kattanás hallatszik az indítómotor felôl, de az autó nem indul.
Ha már jól látunk és minket is jól látnak, az autó is elindult elsô indításra, fontos hogy az úton maradjunk és meg
is tudjunk állni, ha szükséges. Ezzel elérkeztünk a gumiabroncsokhoz és a futómûhöz. A nyári gumiabroncsokat lassan idôszerû lecserélni télire. Hogy miért olyan fontos ez ?
A nyári gumiabroncsok anyagösszetétele olyan, hogy a
nyári melegben képes biztosítani a jó tapadást.
Ez a gumikeverék a 7 celsius alatti hidegben megkeményedik, tapadási tulajdonsága nagymértékben csökken,
ezáltal a gépkocsink féktávolsága megnô. Továbbá a téli
abroncsoknak nagyobb a futófelület gumibordázata, illetve
a minták be vannak hasítva, ezzel is növelve a tapadást.

A megfelelô minôségû gumival szerelt kerekek is csak
akkor érnek valamit, ha jó az úttal való kapcsolatuk. Ellenôriztessük le a lengéscsillapítókat és a futómûvet, továbbá a fékek állapotát sem árt ellenôriztetni. Kiemelném
a kézifék ellenôrzését, ugyanis a sérült kézifék huzalba bejuthat a víz, az megfagyva kellemetlen perceket tud szerezni a reggeli induláskor.
És még egy fontos dolog, ami nem nagyon kerül elôtérbe, talán eszünkbe sem jut fontossága. Ez a kipufogó rendszer állapota. Mi köze lehet a kipufogó rendszernek a téli
közlekedéshez ? – kérdezhetik sokan. Télen ugyanis ritkán
közlekedünk letekert ablakokkal, ezért ha a
kipufogó rendszer tömítettsége nem megfelelô, a kipufogó gáz a karosszéria nyílásain bejuthat a zárt kocsiszekrénybe, ami
hosszabb úton, esetleg városi dugóban araszolva fejfájást, koncentráció csökkenést,
rosszullétet is okozhat.
A kerékpárosok figyelmét is felhívnám
arra, hogy szereljék fel jármûveiket elöl és
hátul világító berendezéssel, sôt javaslom a
küllôprizmák alkalmazását is. Ezzel az oldalról érkezô jármû vezetôje is már
messzirôl észlelheti az útját keresztezô kerékpárost. Nagyáruházakban, kerékpáros
szakboltban mindezeket együttesen ezer
forint körüli áron meg lehet kapni, és lehet, hogy a kerékpár hajtójának élete múlik rajta.
Az iskolába kerékpáron járó gyermekek kerékpárjára a
szülôk még nagyobb figyelmet fordítsanak. Mindenképp
legyen rajta elöl és hátul is prizma a lámpákon kívül. A
gyalogosan közlekedô gyerekek iskolatáskáira – ha nincs
rajta gyárilag – ragasszunk fényvisszaverô matricát, vagy
különbözô formájú, kifüggeszthetô fényvisszaverôket. De
a legjobb megoldás a kerékpárokon is használt, kis villogó
LED-es lámpa, amit rá lehet csíptetni az iskolatáskára –
abban napközben szinte semmi helyet nem foglal el - és
több száz méterrôl is látható. Hívjuk fel a gyerekek figyelmét a még körültekintôbb közlekedésre, mivel a látási viszonyok a korai sötétség miatt korlátozottak, a vezetôk
késôbb észlelhetik az út szélén álló, vagy haladó gyalogosokat, kerékpárosokat, mint nyáron, nappali látási viszonyok között.
A KRESZ módosítást követôen lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a gyalogosoknak, kerékpárosoknak kötelezô a láthatósági mellény viselete. Ez vonatkozik a gépkocsi utasaira is, ugyanis ha a
gépkocsi mûszaki hiba vagy bármi ok miatt megáll, az utasok kiszállnak, már gyalogosnak minôsülnek, így vonatkozik rájuk a fenti szabály. Ezért célszerûnek tartom, ha a jármûvekben a szállítható személyek számának megfelelô
darabszámú láthatósági mellény van elhelyezve. Ezek is
pár száz forintért megvásárolhatók és amellett hogy a gyalogosok, kerékpárosok élet megmentheti, egy közúti ellenôrzés során jelentôs bírság megfizetése alól mentesíti
azt, aki rendelkezik mellénnyel.
Dabas, 2008. október 02.
Köszönettel:
Szanyi János r. alezredes
rendôrségi tanácsos
VBB ügyvezetô Elnök
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Az örök élet érettségijén
Tetszik, nem tetszik az emberi életpályának van egy íve. Kez- tudja az ô jó szándékait is, a lehetôségeit, a korlátait is. Persze
detben felfele emelkedik ez az ív, és egyszer csak megmásítha- mindenkiben van nehézkesség, be kell vallani, hogy a saját lustatlanul lefelé tart. Nem egy teljes körforgás, csak félkör. Az taságunk is akadályozott a jók megcselekvésében. Ezért az Isten
elôfordul, hogy valaki az ívelés kezdetén, vagy akár a lefelé tar- irgalma és jósága mellett jusson eszünkbe a felkiáltás: Uram
tó szakaszban, ténylegesen magasabbra jut, mint mások az éle- nem vagyok méltó....
Ezen a szakaszon kell segítségül venni az egyház szentségi
tük, vagy akár önmaga az életének delelôjén. A gyermek zsenikre gondolok, vagy az idôs korban magas pozíciót elért politiku- segítségét is. A betegek szentségét 60 éves kortól minden egyes
sokra, más közéleti emberekre, pápákra, jó alkotó korszakot évben fel lehet venni egyszer. Az idén én kezdem a sort, hiszen
megélt mûvészekre, de akár idôs korban újraházasodott szemé- 1948-ban születtem, a 60 évet betöltöttem. Jézus nemcsak a
végsô küzdelemhez rendelte ezt a szentséget, hanem általában a
lyekre.
Az biztos, hogy adott életszakaszban, fontosabb, felelôsebb, betegséghez. Tudjuk, hogy 60 év után már mi minden mû és
kreatívabb életszakaszt élnek meg mint mások, vagy akár önma- pót... a fogunk, a szemünk, a porcaink... mûfog, szemüveg, protézis és egyéb segédeszközök formájában.
guk más életszakaszukban.
Ennél a szentségnél arra gondolt Jézus, hogy az egyház folyAzonban az életpálya ettôl függetlenül könyörtelenül halad
tatója legyen gyógyító tevéelôre, és szembe kell nekik is
kenységének. A gyógyulásnézni egyszer ezen tevékenyséhoz a hit a legszükségesebb,
gek abbahagyásával, a földi élet
sôt ez a gyógyulás feltétele.
lezárásával. Ha valaki hívô emA megvilágosodás útján
ber, akkor egy nagy átmenetre
nem csupán az értelmét foggondol, amely által Isten Orszálalkoztatja az ember, hanem
gába jut az ember, ha nem hivô,
keresi az Isten akaratát. Tudakkor az élet teljes és végleges
ja, hogy neki az a legjobb,
befejezésére gondolhat. Az
amit az Isten akar.
elôbbi bizakodik a személye
Az isteni akaratot nem
megmaradásában, valamely átamindig könnyû felismerni,
lakulás után, az utóbbi mûvei álnem mindig könnyû a megistal kívánja legyôzni a minmert akaratot követni. Ezen
dannyiunk számára visszautasíaz útszakaszon a legfôbb fotandó elmúlást.
hász: Legyen meg a te akaraÉn mint római katolikus lelkész, és a keresztény, Krisztus- Az “El Camino” a megvilágosodás, az önmagukat keresôk útja. tod...
Ilyenkor egyre kevesebbet
ban hivô emberek a személy, az
A “Camino”, vagyis az “út”, Spanyolország északi részén
egyedi, egyetlen ember megma- áthaladó, a Pireneusok lábánál fekvô Saint Jean Pied de Port-tól, ítélkezik mások felett az ember... Kész belátni azt is,
radásában bízunk, és arra készüSantiago de Compostela végállomásig tartó,
hogy Isten a rosszból, még az
lünk. Ami örökre megmarad, azt
majd nyolcszáz kilométeres zarándok út
erkölcsi rosszból is tud jót kijól elô kell készíteni. Az evilági
hozni. A bajban is meglátja
dolgaink között sem mindegy,
hogy kacatokat ôrizgetünk, vagy igazi, gyönyörû, mindenki által az Isten áldását. Kezd kialakulni egy új ember, új szívvel, új lémegcsodált értékeket. Isten bizonyára nem ôriz kacatokat. A lekkel.
klasszikus, régi, kipróbált szerzôk, akik nagy hatással voltak az
Az egyesülés útja minden földi életnek a végcélja. Nyugtalan
emberiségre három útszakaszról beszélnek. Ezeket az útszaka- a mi szívünk míg meg nem nyugszik benned. A végsô cél az,
szokat a 60. életévünk után tudatosan be kell terveznünk. Sokan hogy az Úr legyen a fényességem, a pásztorom, az erôsségem,
fiatalon is mondunk ilyeneket, hogy a Szentföldre, Rómába, hogy az Úr hajlékában lakhassam. Ezeket a célokat reálisan mavagy ki hova, szeretne eljutni életében.
gam elôtt kell tartanom. Ezek az igazi realitások, az igazi valóA tisztulás, a megvilágosodás, és az egyesülés útját mindenki- ság, ami a végsô beteljesedést jelenti. „ô ujjá alkotja gyarló ternek be kellene tervezni. Az El caminót, a spanyolországi nagy mészetünket.” /Fil.3,21/
zarándokutat nem mindenki tudja végigjárni, de a fent említetteEhhez a szakaszhoz tartozik Dr. György Attila nagynevû kaket sokszor, sokan még kénytelenek is. Ha már így van, érdemes tolikus pap, hitoktatási szakember szép költeményének mondaezt a három szakaszt részletesen is átgondolni, úgy, ahogy eleink nivalója:
tették. Így nagyon szépen átélhetô, gazdag programok kínálkoznak a nem kiugró tehetségû és pozíciójú emberek számára is.
Búcsúzás
Gazdag programot kínál a három fontos útszakasz, ám egyre
egyszerûsödnek a dolgok.
Elmenni ôsszel a hervadt lombbal,/ megbékélni virágos síErrôl szól a Hûség c. vers.
rommal.
„Nem tudtam mindig, kihez kössön a hûség,
Hálálkodni azért, amit kaptam,/ s elköszönni mindenkitôl halkan.
Oly sokszor elmondtam, itt vagyok, tessék!
Fûtôl és fától, ezer virágtól,/ kertem népes madárhadától.
Éveim kopott kosarából kirázott mindent az idô,
Fôleg tôletek, kedves emberek, /akik egy kicsit is szertettetek.
Csak Te maradtál , Istenem, Te meg én, ez a kettô.”
Adósa vagyok az egész világnak,/ visszafizetést mégse várnak.
Isten, mert gazdag, nem kér kamatot, /csak visszaveszi, mit
A tisztulás útján a felelôséggel találkozik az ember. Ilyenkor
szembesül lehetôségeivel és a mulasztásaival. Ilyenkor érzi ma- nekem adott.
Ha bánattal és hittel zárul le az élet, / a tékozló fiú hazatérhet.
gáénak Jézus talentumokról szóló példabeszédét. Ezen az útszaJól, sôt jelesre érettségizett mindenki, aki így, bánattal, hittel,
kaszon távolba nézve is elkezd gondolkodni az ember.
békével
tudja elgondolni és megfogalmazni a végsô dolgokat.
Mi lesz az örök sorsom? Mit érek az Isten mérlegén? Ez nemcsak szorongó érzéshez vezethet, hanem mélyeket egyenesen
Hefler Gábor – plébános
felszabadító érzés tölthet el. Figyelembe veheti, hogy az Isten
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Biblia éve 2008 – Boldog, aki olvassa

Hálaadó csendesnap a református gyülekezetben
A szokatlanul korai hideg ôszi napok után örömmel fogadtuk a
napsütéses hétvégét, ráadásul szeptemberi utolsó vasárnap idén
ünneppé vált a református gyülekezet számára. Már 4. esztendeje, hogy templomunk, a harangokkal együtt, felszentelésre került. Minden évfordulón megemlékezünk errôl, s így történt ez
2008-ban is.
Szeptember 28-án, a délelôtti istentiszteleten
Szûcs László, szentkirályszabadjai lelkipásztor bátorította, erôsítette Isten Igéjével a gyülekezetet. Szûcs
László a Theológia elvégzése után Gyálra került segédlelkésznek, s innen rendszeresen járt Felsôpakonyra az alkalmakat megtartani. 6 év után hallhatták
ôt újra prédikálni, immár a templomban, s a jelenlévô
gyülekezet szeretettel vette körül és egy csokor virágot adott át a gyülekezet nevében Gál Istvánné presbiter. Úrvacsorás istentiszteleten adtunk hálát Istennek, hogy az itt élô reformátusoknak van lelki otthona.
Délután folytatódott szép ünnepnapunk. A Biblia
éve 2008 kapcsán az egész országban különféle programokat szerveznek. Felsôpakonyon júniusban volt a
Magyar Bibliatársulat összeállításában bemutatásra került Bibliaismertetô Vándorkiállítás, amelyet színvonalas mûsorral nyitottunk meg. Errôl beszámoltunk az Agora olvasóinak. Most a Református templomban csendesnapot tartottunk, melyen arra kerestük a választ, hogy a Biblián keresztül hogyan szólít meg Isten, mi lehet a megszólított ember reakciója, válaszadása, és
hogy miért igaz az, hogy boldog, aki olvassa a Bibliát..
Vizi János, a gyülekezet lelkipásztora köszöntötte a jelenlévô
vendégeket, szolgálókat és a helybeli pakonyiakat. Három bizonyságtétel hangzott el: Galsi Árpád lelkipásztor, a Kálvin Kiadó igazgató-helyettese, a megszólaló és megszólító Istenrôl beszélt. Komlósi Erzsébet lelkész, a Szentírás Szövetség fômunkatársa, egészen személyes bizonyságtételben elmondta; hogyan
élte meg azt, amikor Isten az ô Igéjén keresztül megszólította ôt;
mi a következménye annak, amikor nem engedelmeskedünk az ô
szavának; milyen csodálatos dolgok történnek, amikor tudatosan
azt teszem, amit Isten mond a Biblián keresztül. Burján Tamás

REFORMÁTUS HITTAN
HÉTFÔN: Helyszín: Óvoda
15.30–16.00 Ovis hittan, Erika nénivel
Helyszín: református templom
8. osztály:14.30 – 15.15 (konfirmáció elôkészítô)
SZERDÁN: Helyszín: református templom
7. osztály:14.30 – 15.15 (konfirmáció elôkészítô)
CSÜTÖRTÖKÖN: Helyszín: Iskola
1-2. osztály: 11.50–12.35 (5.órában)
3-4. osztály: 12.45–13.30 (6.órában)
5-6. osztály:13.40–14.25 (7.órában)
A hittanórák a földszinten, a bejárattal szembeni
lépcsônél, a 16. tanteremben vannak!
VASÁRNAP: Helyszín: református templom
Minden korosztálynak:
10.00-10.50 Gyermek-istentisztelet,
a gyülekezeti teremben.
Minden református tanulót szeretettel hívunk és várunk!Helyszín: református templom 8. osztály:
11.15–12.00 (konfirmáció elôkészítô)
Novembertôl indítunk felnôtt konfirmációi elôkészítô
alkalmakat azok számára, akik szeretnék pótolni a
gyermekkorukban elmaradt konfirmációt és szeretnék
a Bibliát jobban megismerni, és ennek alapján
az Istennel kapcsolatos kérdésekre választ kapni!
Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál.

lelkipásztor, a Bibliatársulat Alapítvány fômunkatársa, s a Biblia
éve 2008 programfelelôse, azokat a gondolatokat osztotta meg a
hallgatósággal, hogy amikor Isten Igéjét befogadom az életembe,
Jézus Krisztus az a személy és valóság, Aki boldoggá és tartalmassá teheti azt. Jézus Krisztus és én, ketten együtt, - csak így ér
célba az ember örök élete. A bizonyságtételek között az énekkar
énekelt. Igéje szól, Igéje hív c. éneket 4 szólamban énekelte az
énekkar, amelyet a jelenlévôk is megtanulhattak a délután folyamán, majd Goudimel: 81. zsoltár c. darabját hallgathatta meg a
gyülekezet. Szép versek is színesítették a programot; Fülöp Alexandra, ifjúsági tagunk, Czeglédi
Sándorné Bibliáról szóló versét mondta el, majd
Durkó Éva Túrmezei Erzsébet: Öreg Biblia c. versét osztotta meg velünk. A záró áhítat elôtt Viziné
Surányi Erika lelkész két nagy költônk: Dsida Jenô
és Ady Endre egy-egy versét szavalta. Somogyi
László székesfehérvári lelkipásztor a záró áhítatában útmutatást adott a Biblia olvasásához, hangsúlyozta ennek fontosságát. Csak a befogadott Ige
tesz boldoggá. Ha nem válik elevenné és életté,
nem lehetek boldog ember. Csak az élô hitû emberre érvényes: Boldog, aki olvassa…(Jelenések 1,3).
A Bibliát elôször kezébe vevô, Istent keresô ember
az Újszövetséget kezdje el olvasni, az evangéliumot, mert Jézus
Krisztust kell megtalálni ahhoz, hogy értsem Isten tervét, akaratát és a saját életemet is.
Végül Vizi János lelkipásztor felhívta a figyelmet a templom
bejáratánál lévô Biblia kiállításra, mely édesapja, a 10 éve elhunyt Vizi István (1926-1998) volt szentmártonkátai lelkipásztor
gyûjteménye.
A gyönyörû kiállítást Durkó Éva rendezte be. Köszönet neki
érte! A kiállítás egész október hónapban megtekinthetô. Kedves
olvasó! Jöjjön és nézze meg! Szeretettel várok mindenkit!
Hálaadó csendesnapunk szeretetvendégséggel ért véget. Gyülekezetünk tagjai finomabbnál finomabb szendviccsel, süteménnyel,
teával és üdítôvel, örömmel és szeretettel kedveskedett.
„Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak
beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban;
mert az idô közel van.” (Jelenések 1,3)
Vizi János lelkipásztor
Kedves Szülôk! Önként vállalták azt, hogy gyermekük legyen
megkeresztelve! Ekkor ígéretet tettek arra, hogy úgy nevelik
és neveltetik (hitoktatás – óvoda és iskola) gyermeküket, hogy
ô hitvallást és fogadalomtételt tesz a gyülekezet elôtt! (konfirmáció)
A keresztelés nem kötelezô, azonban a velejáró kötelezettségek számon kérhetôk! Ezért gyermekük számára a hittan kötelezô, nem kedv vagy hangulat kérdése!!!
Hitoktató:
Vizi János lelkész (Tel: 317-968, Mobil: 30/ 6373 190)
Viziné Surányi Erika (Tel: 317-968, Mobil: 30/ 305 6800)
REFORMÁCIÓ
ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÚRVACSORAOSZTÁSSAL
OKTÓBER 31-én
SZERDA ESTE 5.30-kor
A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN
„JÖJJETEK ÉNHOZZÁM MINDNYÁJAN...”
A Felsôpakonyi Református Templomban evangelizációs
alkalmat tartunk:
Találkozás JÉZUSSAL címmel.
Az evangelizáció idôpontja: 2008. október 13-17.
Igét hirdet: Schaller Tamás a Monor-Nagytemplomi
Református Egyházközség lelkipásztora
Istentiszteleteink 18 órakor kezdôdnek.
Minden kedves érdeklôdôt nagyon sok szeretettel várunk.
Presbiter
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KÖNYVTÁRI OLDAL
Bemutatkozott – bemutatkoztunk…
Szeptember tizenkilencedikén a Szabó Magda Mûvelôdési
Ház és Könyvtár nagytermében megnyílt egy képzômûvészeti
kiállitás. A kiállítás az alig két éve településünkön lakó, sokak
által még nem ismert kiváló képzômûvész, - grafikus, festô és
szobrász több mint húsz alkotását mutatta be.
Az alkotó, Légrádi Kovács Anita 1973.- április 10.-én született Debrecenben. Mûvészeti tanulmányait 1987.- ben kezdte
meg a nyíregyházi Képzô és Iparmûvészeti Szakközépiskola
szobrász szakán. Tanulmányait azonban 1988.-ban ebben az
iskolában félbe kellett szakítani, mert szüleit munkájuk Németországba szólította. Itt végezte el a 10. osztályt és itt sikerült a késôbbiekben nagyon jól hasznosítható alapos német
nyelvtudást szerezni. 1990.-ben tértek vissza Magyarországra,
ahol a félben maradt mûvészeti tanulmányokat a budapesti
Képzô és Iparmûvészeti Szakközépiskola festô szakán folytatta. Itt több szakágba is betekintést nyert, a textiltervezéstôl a
kerámiakészítésig. Alaposan megismerte a különbözô grafikai
eljárásokat és azok mûhelytitkait. Még tanuló, amikor a mûvészeti iskolák nemzetközi versenyén I. helyezést ér el, és megkapja a nemzetközi LYRA díjat. 1993/94.- ben egy pasztellkréta tanulmányát a párizsi biennálén, ahova a mûvet az egyik
iskolai mestere vitte ki, mesterfokra minôsítették. 1994.-ben
befejezte tanulmányait az iskolában és díszítô-festô szakágban
érettségizett. A vizsga után, képességeire való tekintettel, tanárai javaslatára középiskolai elôkészítôket vezetett, ahol rajzot,
festést és geometriát tanított. Ezzel párhuzamosan egyéni és
társas kiállításokon vett részt, itthon és külföldön egyaránt.
Több képe fellelhetô Berlinben, Bécsben és néhány németországi városkában, de megtalálhatók magyarországi oktatási
intézmények archívumában és természetesen magánszemélyek birtokában is. Sokoldalúságára és agilitására jellemzô,
hogy már az iskolai évek alatt kapcsolatba került a médiával.
Dolgozott a Magyar Rádiónál riporterként, ahol mûvészeti témákkal foglalkozott. A Duna televíziónál alapos német nyelvtudását felhasználva tolmácsként tevékenykedett, képzômûvészeti ismereteit kamatoztatva pedig emblémákat, inzerteket,
logókat tervezett, - részben az egyes mûsorok, részben cégek,
magánszemélyek részére. Azután Debrecen következett, ahol
a Magyar Televízió Körzeti Stúdiójának híradós riportere lett.
Egy országos szintû mûsor vezetésére, szerkesztésére vissza-

hívták Budapestre, amelyet Lyme - kórban történô megbetegedéséig, amelyet egy fertôzött kullancs csípése idézett elô, közel két évig vezetett. Sajnálatos, hogy az orvosok a betegséget
tévesen autoimmun betegségként diagnosztizálták, amelynek
javulásához nem fûztek sok reményt. Hat évig félrekezelték,
és csak a most találtak olyan gyógymódot, amely a teljes gyógyulás reményét biztosítja számára. A kezelés hatására máris
jelentôs javulás állt be. A majdnem teljes mozgásképtelenséggel járó betegség, bár voltak könnyebb periódusok, nem kedveztek az alkotó munkának. Komoly, nagyobb erôkifejtést kívánó mûvek és itt elsôsorban a szobrászati tevékenységre gondoljunk, ezen idôszak alatt nem jöhettek létre. Ennek pótlására, hiszen ideje (és persze tehetsége) bôven volt, – valamint
bosszantotta, hogy orvosai nem jöttek rá betegségének lényegére – elvégezte a Semmelweis Orvostudományi Egyetem keretén belül mûködô fôiskolán a Rekreáció szakot és ott szerzett 2008 januárjában diplomát. Végsô soron ezek a tanulmányok, mûvészi szempontból is hasznosaknak bizonyulnak, hiszen egy figurális alkotás során az alapos anatómiai ismeretek
rendkívüli elônyt jelentenek. A gyógyulás meghozta a munkakedvet, és az alkotó újra folytathatja gyerekkori álmait, mûvészi módon úgy tükrözni a látott világot felénk, a befogadók felé, ahogyan csak ô, egyedül ô látja.
A kiállított képek mintegy bizonyítékai voltak ennek a látásmódnak. Az arcképtanulmányok, amelyek a grafikusi felkészültségrôl tanúskodtak, a gyümölcsös csendélet mesteri színkezelése, a már-már computeres grafika világát idézô nonfiguratív sorozat, az apró, miniatúráknak ható, tökéletesen kidolgozott vízfestmények, valamint az agyagszobrok plaszticitása,
amely a róluk készült fényképeken is érzékelhetô, felerôsítették ezt az érzést. Már mint azokban, akik ezen kellemes szeptemberi estén eljöttek a megnyitóra, ahol a képek megtekintése mellett, az alkotóval is megismerkedhettek. Sajnos ezek
száma, hasonlóan a többi kulturális rendezvényhez, aggasztóan kevés volt. Nem csak a napi robotba belefáradt, a mûvészet
iránt talán kevésbé fogékony emberek megjelenését hiányolhatjuk az ilyen és hasonló alkalmakkor, hanem a településünk
vélt, vagy valóságos szellemi elitjét is, akik számára és ezt
magánvéleményként írom le, a példamutatás kötelezô lenne.
Varga Imre

Újabb felsôpakonyi siker az irodalom terén
Augusztus végén az Édentôl Keletre Csoport „Lírikus képzelgés” verspályázatára beérkezett mûvek közül Varga Imre „Feleségemnek” címû verse elsô helyezést ért el, ezzel is öregbítve Felsôpakony nevét az irodalmi körökben. Gratulálunk az elért eredményhez és további sikeres munkát kívánunk!

Feleségemnek
- születésnapjáraMint a pôre kôre tett ôsi jel,
Megfejthetetlen, bonyolult ábra,
Olyan az arcod kedvesem.
Szemed alatt, pókhálós ránca
Van az idônek. Ne törôdj vele!
Az én szememben puha még a bôr,
És az esti fényben csillogó a szem.
Most nem redôzi gond a homlokod,
Bár hajad selymébe ôszi szál vegyül.
Csak te, meg én vagyunk egyedül,
A képernyôn egy régi film pereg…
Negyvenhárom év – küzdelem, öröm
Közös harc – két felnevelt gyerek,

És hány kedves óra, drága perc,
Sok apró emlék, ami összeköt.
Még a köztünk dúló szócsatákban
Is felleltük a titkos örömöt.
Nem volt ez harc, és nem volt vesztese
Mert újra,és újra megtaláltuk egymást,
Mert tested, lelked velem egyesült.
Beléd olvadtam végleges egészen,
Kötôdve hozzád, mint a fához a lomb,
A végsôkig, míg nem jön az a pont,
Hogy hullni kell majd, a törvény szerint.
De távol , majd ott a végtelenben,
Magányos lelkemmel meglellek megint.
2007. július. 30
Varga Imre
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KÖNYVTÁRI OLDAL
Ujjné Debreczeni Nicolette

Állandó tagja az Ezotéria klubnak, egyike az alapítóknak, mi készteti arra, hogy adjon állandóan ennek a településnek?
Tizenegy éve élek családommal Felsôpakonyon, szeretem a
település atmoszféráját és boldog vagyok,
hogy ennek a köz(ös)ségnek tagja lehetek. Az emberek kedvesek, nyitottak irányomban, szeretnék nekik visszaadni
ebbôl. Érdekel a hastánc, a napokban léptem fel a Holdfény lányai hastánc csoporttal a Falunapon, fiam Ujj Viktor is
énekével ajándékozta meg a települést.
Az ezotériával, annak néhány ágával foglalkozom már egy jó ideje, örültem, hogy
egyike voltam azoknak, akik megalakították az ezotéria klubot, és ezzel egy újabb
színfoltot hoztunk létre a településen.
Hogyan került kapcsolatba az ezotériával?
Kisgyermekkorom óta érdekelnek a lélek dolgai és próbálom a különbözô titkokat megismerni, megfejteni.
Astrosofiát 2003-ban kezdtem el tanulni, ez hétköznapi nyelven csillagbölcseletet jelent. Hiszem, hogy egy embert lehet megváltoztatni és az
saját magunk. Ha nem tetszik a világ, a szemüvegünket kell
kicserélni, melyen keresztül nézzük. Ez nagy feladat, de nem
reménytelen! Mindannyian (akár bevalljuk vagy tagadjuk)
vonzódunk a csillagokhoz. Az életünk nem tôlük függ, de ismeretük mindenképpen segít bennünket.
Az astrosofia mit is jelent valójában, miben különbözik
a mindenki által ismert asztrológiától?
Egyszerûen megfogalmazva az asztrológia az idôszámításunk elôtti negyedik századi csillagképek állását használja az
elemzés során, az azóta eltelt századok alatt a csillagok már
nem ott vannak, mint akkor. A hagyományos tizenkét csillagképen kívül a két „beavató” csillagképpel nem foglalkozik,
ami szintén a napúton található és meghatározó az emberek
sorsában. Az astrosofia ezek ismeretében segít felülemelkedni
az élet minôségén, és nem csak arra ad útmutatást hogyan „lavírozz” el az életedben. - Nem megúszásra kell az életedet építeni, hanem arra, hogy azt megéld, ebben segít az astrosofia. A születés pillanatára felállított képlet mutatja a jelen élet célját. A bolygók, jelek és csillagok kapcsolatát látva segíthetünk
a fejlôdésben. Az elkészített csillagábra a „lélek térképe”.
Mik azok a beavató csillagképek?
Az ekliptikán található tizenkét csillagkép, a kos, halak satöbbi, és még kettô, az Orion és a Kígyótartó csillagkép is. Az

utóbbi kettô az úgynevezett „beavató” csillagkép. Ezeket az
asztrológia születésekor nem nevezték meg, mert magasabb
üzenetet közvetítenek és nem tudták/akarták értelmezni.
Akit érdekel az astrosofia és az asztrológia, hol tud többet meg róla, esetleg te vállalsz ebben
szerepet?
Amennyiben érdelek valakit ez a téma,
szívesen segítek eligazodni ebben a témakörben bárkinek. Terveimben szerepel
egy oldal írása a Felsôpakonyi Agora címû lapban. Örömmel venném, ha tudnám, hogy konkrétan mi érdekelné olvasóimat és arról írnék bôvebben. Hálás
lennék, ha közösen szerkesztenénk meg
mirôl is szóljanak ezek az „elmélkedések” és „beszélgetések”.
Szeretem a meséket és ma már tudom,
hogy csodák vannak. Segíteni szeretnék
azoknak, akik tudják, hogy az életnek van
értelme és ezekrôl a dolgokról nem tud
kivel beszélni. A mondandómat szeretném egy igazmondással zárni: „A bölcs
embert a csillagok vezérlik, a tudatlant
pedig vonszolják”. Vállaljuk fel életünket
és tegyük jobbá amennyire lehet.
ôszinte szeretettel és tisztelettel köszönöm, hogy „elsô” lépéseimnek részesei lettek.
Kérdéseiket, kéréseiket és észrevételeiket a milli01@freemail.hu e-mail címre, vagy levélben a szerkesztôségbe tudják
küldeni.
Patkós Tamás
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PEST MEGYEI OLDAL

Felsôpakony a legsikeresebb Pest megyei település a parlagfûirtásban
Felsôpakony nyerte a „Tégy a parlagfû ellen” versenyt. A Pest megyei település kiváló munkájával egy négy
millió forint értékû játszóteret nyert,
amelyet fele –fele arányban Pest Megye
Önkormányzata és a „Tégy a parlagfû
ellen!” Alapítvány fizet.
A versenyben való részvétel feltétele
volt, hogy a pályázni kívánó önkormányzatok, civil szervezetek és a lakosság bevonásával szervezzenek parlagfû-mentesítési akciót 2008. június 23. és 29. között. Az akcióban gyommentesítsék a település belterületét, beleértve az önkormányzat kezelésében lévô közterületeket,
az utak, rézsûk mentét, a közparkokat, közösségi tereket, ezzel egyidejûleg a helyi
lakosok bevonásával minél több magánkertet.
2008. július 14-én, Pest Megye Önkormányzatának hivatali helységében, illetve
négy pest megyei helyszínen zajlott a beérkezett pályázatok zsûrizése. A zsûrit a
Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Államigazgatási Kollé-

Felhívás a kisiskolák megmentéséért
Országos demonstratív találkozó lesz
október 18-án, Sárszentlôrincen
Mindannyiunk közös érdeke, hogy a felnövekvô generációk, gyermekeink megfelelô oktatási-nevelési intézményekbe
járjanak. Ez szükséges ahhoz, hogy egészséges lelkületû, jól
képzett, a múlt és a jövô iránt fogékony és elkötelezett polgárokká váljanak.
A magyar iskolarendszerben az elmúlt években lezajlott
változások –véleményünk szerint – nem e felé vezetnek. A teljesítményfinanszírozás, az intézményi integrációkat preferáló
jogszabályok egyre nehezebb helyzetbe hozzák az oktatás
résztvevôit. Ezek a döntések mára a legtöbb kistelepülés iskolájának létét veszélyeztetik, aminek következménye a felsô tagozatok és helyenként az iskolák teljes bezárásának tendenciája. A fejlemények közvetlenül a gyermekeket és az iskolákat
érintik, közvetve azonban a kistelepülések rövid idô alatt történô teljes felszámolását vetítik elôre.
A kisiskolák megmentéséért országos összefogást kezdeményez dr. Puskás Imre, a Tolna Megyei Közgyûlés elnöke 2008.
október 18-ra, a Tolna megyei Sárszentlôrincre. A demonstratív találkozó célja olyan konkrét javaslatok megfogalmazása
a költségvetés, illetve az ágazati jogszabályok módosításához
az Országgyûlésnek, amellyel biztosított lesz a kistelepüléseken is az iskolák mûködtetése.
A találkozón az ország minden részérôl várjuk az ügyben
érintett települések polgármestereit, iskolaigazgatókat, pedagógiai szakmai szervezetek képviselôit és szakpolitikusokat.
A fórumra 13.00-tól kerül sor a sárszentlôrinci az általános
iskola udvarán, ahol döntés születik az Országgyûlés felé benyújtandó javaslatokról.
Reméljük, minél több olyan emberrel találkozunk Sárszentlôrincen, akiknek fontos a kistelepülések jövôje.
Meggyôzôdésünk, hogy közös kiállásunkkal elôsegíthetjük a
vidéki Magyarország egyik legnagyobb problémájának megoldását!
Kempf Károly Ignác

giumának Parlagfû-mentesítési Munkacsoportja tagjai alkották. A meghirdetett
határidôig 21 érvényes pályázat érkezett
be, melyek között a zsûri tagjai pontozással alakították ki a sorrendet. Az objektív
döntés meghozatala érdekében a zsûri a
pontszámok alapján esélyes négy településre személyesen is ellátogatott, és az így
szerzett benyomások alapján alakította ki
a végsô sorrendet:
Felsôpakony
Dány
Nagykôrös
Herceghalom

29 pont
27 pont
25 pont
24 pont

A játszótér megépítésérôl szóló kétoldalú együttmûködési megállapodást
Felsôpakony nevében Kempf Károly Ignác alpolgármester dr. Remete Sándor
jegyzô írta alá és vette át. A játszótér idén
október-novemberben megépül a Pest megyei településen.
(Pest Megye Önkormányzatának
Sajtóirodája)

Fecskendôautó-szentelés
és zászlóavatás Gyálon

Dr. Czifra Oszkár tûzoltó ezredes beszédet mondott
a fecskendôautó és csapatzászló szentelés és átadás alkalmából
a 22 fôbôl álló tûzoltó egység sorfala elôtt.

A történelmi egyházak vezetôi
megszentelték és megáldották
a zászlót.

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

Szolgáltatások:

Szakkörök, tanfolyamok

Fénymásolás és nyomtatás:
A/4-es lap: 20 Ft/ oldal; dupla oldal 30 Ft/lap
A/3-as lap: 30 Ft/ oldal; dupla oldal 45 Ft/lap
E-Magyarország Pont hozzáférés a nyitva tartási idôben.
Minden megkezdett félóra 50 Ft.
Havi bérlet: Diákoknak 300 Ft/hó, 16 éves kortól 500 Ft/hó,
nyugdíjasoknak 200 Ft/hó, 70 év felett ingyenes.
Fax: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal.
Fax fogadás: 60 Ft/oldal (Faxot csak 29-es körzetbe
és budapesti számra tudunk küldeni.)
Szerkesztés, tördelés, gépelés: megkezdett oldalanként: 300 Ft.

Hétfônként 16.30-17.30-ig
HAGYOMÁNYÔRZÔ ÍJÁSZAT az iskola tornatermében,
Papp Norbert vezetésével - Info: 06 70 2890849

Állandó szolgáltatás
Hétfô 09.30 – 10.30 óráig.
Falugazdász fogadóóra (október 06-tól)
Tartja: Nagyszegi Imréné
Mobil: 06 30 461 7863
Hétfô 14.00 – 16.00 óráig.
Ügyvédi fogadóóra
Tartja: Dr. Viola Enikô
Mobil: 06 20 941 68 28
Hétfô 15.00 – 18.00 óráig.
Víz és csatornadíj ügyfélszolgálat
Tartja: Kurucz Edit
Minden hónap elsô csütörtök 08.00 – 10.00 óráig.
Fogyasztóvédelmi fogadóóra
Panaszbejelentés, elérhetôség:
Mobil: 06 20 527 7701
E-Mail: ofe-gyal@gmx.net
Minden hónap második csütörtök 09.00 – 11.00 óráig.
A.S.A Magyarország fogadóóra
Minden hónap harmadik hétfô 16.00 – 18.00 óráig.
Körzeti Megbízott fogadóóra
Tartja: Bodzán Lajos r. zls.
Mobil: 06 20 55 00 949

Kedd 09.00 – 10.00 óráig.
Horgolás, kötés és hímzés.
Vezeti: Kiss Istvánné
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Részvétel ingyenes!
Kedd 14.00 – 15.00 óráig.
Akrobatikus Rock and Roll
Vezeti: Pál Ágnes
Jelentkezni lehet: 06-30-407-58-42
Szerda 10.00 – 10.30 óráig.
Pöttöm torna
Vezeti: Ecsôdi Beatrix
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
400 Ft/alkalom!
Szerda 18.00 – 20.00 óráig.
Ezotéria klub
Vezeti: Molnár Ágnes – Részvétel ingyenes!
Péntek 18.00 – 19.00 óráig.
Hastánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Hétfô és péntek 17.00 – 18.00 óráig.
Hiphop tánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Két hetente keddenként 16.30-17.30 óráig.
Bábszakkör
Vezeti: Janocsekné Scheidl Ágota
Minden hónap harmadik péntekén 16.00 – 18.00 óráig.
Gyöngykuckó – MADE IN HUNGARY KLUB
Elôadás és gyöngyfûzés: Fehér Anna

Folytatódik az irodalmi teadélután
Szabó Magda halálának
1. évfordulóján, november 18-án
18 órakor az írónô Abigél címû
regényébôl készült film elsô
részét vetítjük.
A film 2. részének vetítésére
november 25-én 18 órakor kerül
sor.
Szeretettel várunk minden
érdeklôdôt!
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EGY „BENSÔSÉGES” KLUB
A Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban egy éve mûködik az
ezotéria klub, ahová azok járnak, akik keresik útjukat, önmagukat. A
klubfoglalkozásokon nem csak azok vesznek részt, akik már foglalkoztak-foglalkoznak ezotériával, hanem azok is, akik valamilyen problémából szeretnének kiutat találni és ehhez segítséget keresnek. Ettôl is sikeres
a klub, mert sokfajta ember találkozik össze, akik egyébként elmennének
egymás mellett az utcán, de most már valami összeköti ôket a kölcsönös
tisztelet és segítség.
A klub már egy éve várja azokat, akik érdeklôdnek az ezotéria iránt vagy
segítséget várnak saját problémáik megoldására. A településen sokan foglalkoznak a „belsô út” különbözô irányzataival, ezeket szakértôként osztják meg
a többi résztvevôvel. Van, aki beszédproblémáját, társasági blokkjait akarja leküzdeni, van, aki tudását akarja átadni és van olyan, aki csak magányát szeretné csillapítani, egy közös bennük: mindegyikük megtalálta a klubban azt, ami
keresett. Két interjút adunk közre alább, amely az ezotéria klub állandó résztvevôivel készült, hogy felkeltsük a kedvüket a klubfoglalkozás iránt.

Ezoterikának vagy ezoterikus tanoknak nevezünk számos olyan ôsi
irányzatot, ami a modern korunk tudományos világképébe nem illeszkedik
bele, a világot, annak mûködését és részeit egy tudományostól eltérô szempontból vizsgálja. A kifejezés a görög
åóùôåñéêß, esoterikós („belsô”) szóból ered, ami ezen tanok követôire, a
„belsô körre” utal, azokra, akik felismerni voltak képesek a tanok összefüggéseit, szemben a „külsô körrel”
(exoteros), ami a közönséges embereket jelölte.

Jónás Noémi
Milyen céllal hozták létre a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, szerdán a délutáni órákban
megrendezésre kerülô Ezotéria klubot?
Az ezoterikus klubot közel egy éve indítottuk helyi
felkérésre az unokanôvéremmel, Molnár Ágnessel. A
klub célja, hogy helyet adjunk egy
olyan közösségnek, akiket érdekel
a spiritualitás. Sokféle képességgel, és tudással rendelkezô tagunk
van, így segíthetjük egymást eligazodni az ezotéria és persze a hétköznapi élet területein is. Van köztünk olyan, aki a sámánizmussal,
mások az asztrológiával foglalkoznak. Az alapfilozófiája az volt,
hogy egy olyan társasági formát
adjunk, melyben megtalálja a helyét az, aki mélyebben szeretne
foglalkozni az ezotéria bármely területével, és azok is, akik társaságot keresnek egy jó, olykor filozófiai beszélgetéshez, és segíteni
tudjunk azoknak, akik azt igénylik.
Milyen egy klubfoglalkozás,
hogyan zajlik?
Az összejövetel általában egy
körkérdéssel indul, kivel, mi történt, és mit szeretne
megosztani velünk. Ha valakinek problémája van, akkor
ezen próbálunk segíteni, közösen megbeszéljük. Tanácsot könnyû osztani, ezt nem tesszük, hanem keresünk a
múltunkban hasonló helyzeteket és az akkor történteket
mondjuk el, és ebbôl okulhat az, aki a problémáját jól
akarja megoldani. A tapasztalatcsere fontos, rengeteg segítséget tudunk nyújtani egymásnak. Ezután általában
egy meditáció következik, vagy egy éppen aktuális téma
megvitatása. A végén általában Angyal kártyát húzunk,
ami többek kedvence, ebbôl sokat tudunk tanulni a helyes életvezetéshez az elkövetkezô idôre.
Tudomásom szerint nem Felsôpakonyon lakik,
mégis milyen kötôdése van a településsel?
Felsôpakony szülötte vagyok ezen a helyen nôttem fel,

itt jártam iskolába. Az élet úgy hozta, hogy 17 évesen elköltöztem, és máshol folytattam az életem. A család, a
rokonok, és a barátok itt vannak és a településen lakók, a
nagy családom, életem számos szála ide fûz.
Hogyan került kapcsolatba az ezotériával?
Az ezotériába a reikivel kaptam
meg a ,,beavatásomat”, majd sok
mindenbe belekóstoltam, a parapszichológiától az asztrológiáig.
Mivel az egyik életfeladatomnak
tartom mások segítését, kerestem
azt a módszert, ami az egyéniségemhez a legközelebb áll. Végül
megtaláltam a számomra legtökéletesebbet, a Spirituális választerápiát.
Mi a spirituális választerápia?
Ez egy csodálatosan hatékony
módszer, amellyel képesek vagyunk megvizsgálni, és tisztítani
azokat a blokkokat és negatív energiákat, amelyek akadályt jelentenek a mindennapi életünkben. Segíthet például, ha valaki nem boldogul a házasságában, párkapcsolatában, sikertelen a munkában,
karrierben, az anyagi bôséggel kapcsolatban van gondja,
függôségekkel küzd (alkohol, kábítószer, szerencsejáték,
dohányzás), rokonsági konfliktusai vannak, vagy tanulási nehézségei, túlsúlyos, vagy betegségekkel küzd.
A saját életemben is sikeresen alkalmazom, és azoktól
az emberektôl is sok pozitív visszajelzést kapok, akikkel
már dolgoztam, és tisztítottam ôket. Szeretettel várok
mindenkit, aki úgy gondolja, hogy kipróbálná ezt a módszert. Ehhez nem kell nagy hely, csak egy csendes
„szentély”, amit a lakásomon alakítottam ki, ott tartok
kezeléseket. Ha valakinek felkeltette az érdeklôdését,
szívesen segítek, a 0630 3976827-as telefonszámon elérhet.
Köszönöm a beszélgetést, kívánom, hogy tudja
folytatni a megkezdett útját.

