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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL

KÖZMEGHALLGATÁS
Helye:
Herman Ottó Általános Iskola aulája
Ideje:
2008. november 24. hétfô 17.00 óra
Téma:
1. Rendôrségi beszámoló
2. ELOHIM Kegyeleti Szolgálat Kft.
beszámolója
3. Óvoda-Iskola 2008/2009. évi
tanévkezdési beszámolója
4. Tájékoztató a pályázatokról
5. Egyebek

Ez a felsôpakonyi szelektív
hulladékgyûjtés??????
Felsôpakonyon eddig nem volt ilyen. Amióta van, nem tudjuk
hol a határ! Ezek a tárolók a falu minden szelektív-gyûjtôjében így néznek ki sajnos. Mindenki azt gondolja, hogy ô helyesen gyûjti szelektíven a szemetét, de ez biztos így van?
Tanuljuk meg végre!
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SPORT
Gólszüret a serdülôk meccsén
Tizenhetet számolt Péterire U16-os csapatunk
R-PC PLANET Pest megyei I. osztály
Gödöllô-Felsôpakony-Ergofer 0-0
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Román – Sztancs, Dina, Oláh (Komódi) – Garics (Wendler), Tasnádi. Játékos-edzô: Wendler Gábor
Felsôpakony-Ergofer-Délegyháza 1-1 (0-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik,
Bárdos – Sztancs, Oláh, Román (Tóth Z.), Rajz – Tasnádi, Garics (Wendler). Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: Egervári
Ôrbottyán-Felsôpakony-Ergofer 0-1 (0-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T.,
Imrik – Sztancs (Ettenberger), Oláh (Dina), Bárdos (Komódi),
Rajz (Román) – Tasnádi (Garics), Tóth Z. Játékos-edzô:
Wendler Gábor. G: Rajz
Felsôpakony-Ergofer-Bag 3-0 (0-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik,
Bárdos – Tasnádi (Garics), Tóth Z., Oláh (Sztancs), Dina –
Rajz (Román), Ettenberger. Játékos-edzô: Wendler Gábor. G:
Bárdos, Ettenberger, Garics
Üllô-Felsôpakony-Ergofer 2-1 (1-1)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó (Komódi), Egervári,
Tóth T., Imrik (Oláh) – Dina, Tóth Z., Rajz (Sztancs), Bárdos
– Tasnádi, Ettenberger (Wendler). Játékos-edzô: Wendler Gábor. G: Ettenberger
1. Üllô
2. Tárnok
3. Dunakeszi
4. Felsôpakony
5. Viadukt
6. Erdôkertes
7. Pilis
8. Bag
9. Diósd
10. Örkény
11. Hévízgyörk
12. Gödöllô
13. Délegyháza
14. Tápiószecsô
15. Budakalász
16. Ôrbottyán

A bajnokság állása
13 10
1
2
13
9
4
0
13
8
3
2
13
7
5
1
13
6
3
4
13
6
3
4
12
5
3
4
12
5
3
4
13
5
3
5
13
4
3
6
13
4
2
7
13
4
2
7
13
2
4
7
13
2
3
8
13
1
5
7
13
1
1
11

24–9
29–5
34–10
21–9
26–26
20–25
18–11
20–26
20–23
22–22
14–20
10–20
13–25
19–31
9–27
14–34

R-PC PLANET Pest megyei I. osztály, U19
Gödöllô-Felsôpakony-Ergofer 2-1 ( 1-0)
G: Gombik
Felsôpakony-Ergofer-Délegyháza 4-3 (3-2)
G: Kiss B. (2), Simon, Tóth R.
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Ôrbottyán-Felsôpakony-Ergofer 3-4
G: Kiss B. (3), Tóth R.
Felsôpakony-Ergofer –Bag 1-0 (1-0)
G: Ettenberger
Üllô-Felsôpakony-Ergofer 0-4
G: Kiss B., Gombik, Tóth R. (2)
1. Hévízgyörk
2. Felsôpakony
3. Pilis
4. Örkény
5. Viadukt
6. Gödöllô
7. Budakalász
8. Délegyháza
9. Dunakeszi
10. Üllô
11. Tápiószecsô
12. Tárnok
13. Bag
14. Erdôkertes
15. Ôrbottyán
16. Diósd

A bajnokság állása
13 11
0
2
13 10
0
3
12
8
2
2
13
8
2
3
13
7
5
1
13
8
1
4
13
6
4
3
13
6
1
6
13
5
2
6
13
5
1
7
13
5
1
7
13
3
1
9
12
2
3
7
13
1
5
7
13
1
3
9
13 1
1
11

51–17
45–21
39–13
41–21
33–22
55–43
35–30
35–36
22–28
28–34
27–36
14–42
20–26
12–41
21–48
16–43

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Dabas-Gyón-Felsôpakony 7-0 (0-0)
Táborfalva-Felsôpakony II 3-0
Felsôpakony II-Örkény II 3-0
A bajnokság élcsopoprtja
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Pest megyei III. osztály, U16, Monori csoport
Felsôpakony-Péteri 17-2
Üllô-Felsôpakony 6-1
Felsôpakony-Ócsa 3-0
Felsôpakony-Mende 0-8
Gyömrô-Felsôpakony 3-0
Pest megyei III. osztály, U13, Ócsa, Északi csoport
Gyáli BKSE-Felsôpakony 5-1
Felsôpakony-Gyáli Lurkó 2-4
Felsôpakony-Bugyi SE 0-5
Pest megyei III. osztály, U9, Ócsai csoport
Vasad-Felsôpakony 2-1, Felsôpakony-Gyál Lurkó 3-0,
Felsôpakony-Dabas 1-3
Pest megyei III. osztály, U7, Ócsai csoport
Felsôpakony-Örkény 0-3, Vasad-Felsôpakony 3-0
Nagy János

JÓTÉKONYSÁGI SPORTBÁL
November 22-én a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében tartja szokásos
év végi sportbálját a Felsôpakonyi Községi Sport Egyesület. A zenét a Sláger Band
szolgáltatja. Belépôk (mely a vacsorát is magában foglalja) 3500 Ft-os egységáron
korlátozott számban a Dreher sörözôben még kaphatók.
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HIRDETÉS

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
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Pályázati kiírás
Felsôpakony Község
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

ADÓÜGYI
ELÔADÓI
munkakörre pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
1. A munkahely megnevezése:
Felsôpakony Község 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. december 01.
5. A pályázat benyújtásának helye:
Felsôpakony Község Polgármesteri Hivatal Jegyzôjénél
(2363 Felsôpakony, Petôfi S. u. 9.)
Határideje: 2008. november 27. 16:00 óra.
Érdeklôdni lehet: Jegyzônél
6. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- képesítésre vonatkozó iratok másolatát
7. A pályázat elbírálásának idôpontja: 2008. november 28.
8. Egyéb információk: az Önkormányzat a pályázat
eredménytelennek nyilvántartásának jogát fenntartja
Felsôpakony, 2008. október 31.
dr. Remete Sándor - jegyzô

Közbiztonsági hírek
Az elmúlt hónapokban a településen több alkalommal jelentek meg olyan személyek, akik nem helyi lakosok. Feltehetôen
nem azért jöttek, mert Felsôpakonyon akarnak telket vásárolni. Egy szemfüles helyi lakosnak feltûnt, hogy ezek a személyek házakba csengetnek be, ezért telefonon értesített az
esetrôl. Sikerült is igazoltatás alá vonni a két személyt, akik
elmondták, hogy dolgozni, „vasazni” jöttek. Elég furcsának
találtam, hogy egy Lada Samara típusú személygépkocsival
jönnek vasazni Budapestrôl, nem pedig egy kisebb teherautóval. Igazoltatás során kiderült, hogy az egyik személy ellen elfogatóparancsot adott ki a bíróság lopás elkövetése miatt, mivel nem jelent meg tárgyaláson. Nevezettet elfogtam, majd az
illetékes bíróság elé állítottam.
Egy másik alkalommal igazoltatás alá vontam egy Lada típusú gépkocsit, amelyben öt személy utazott. Gépkocsi átvizsgálása során szerszámok (feszítôvas, kulcsok), kézi szerszámgépek és egy táskában nagyobb mennyiségû édesség, kávé, fûszerek kerültek elô. Elmondták, hogy az édességet egy
felsôpakonyi boltban vásárolták. A boltvezetôvel telefonos
egyeztetés után megállapítást nyert, hogy nem vették, hanem
elvették a pultról. Nevezettek a Gyáli Rendôrôrsre elôállításra
kerültek, ahol kiderült hogy élelmiszereket az egyik hölgy a
szoknyája alá rejtette és úgy hozta ki a boltból. A boltvezetô a
Gyáli Rendôrôrsön átvehette az eltulajdonított árukat.
Több információ is érkezett hozzám az elmúlt idôben. Ezek
közül az egyikre hosszabb megfigyelés után sikerült fényt deríteni. Egy felsôpakonyi lakos szétvágott autó alkatrészeket

szállított egy közeli tanyára.
Ott megjelentem kollégákkal, így sikerült megállapítani, hogy három különbözô
márkájú gépkocsi van szétvágva. A jármûvek még csak
2006-os évjáratúak. Alvázszám alapján sikerült beazonosítani, hogy egy Skoda Fabia
típusú
gépkocsit
2008.09.19-én tulajdonítottak el Budapest IX. kerületébôl. Az oda szállító személyt lakásán elfogtam, majd a házkutatás során elôkerült egy sértetlen Audi A6-os típusú gépkocsi, amelyet a Budapest XX. kerületébôl tulajdonítottak el. Továbbá elôkerült az említett Skoda több alkatrésze, több motorblokk, ülések, kerekek stb. A helyszínre kiérkezô budapesti
kollégák az ügyben az eljárást átvették a nyomozást ôk folytatják.
Megkérem a községben lakókat, hogy vigyázzanak értékeikre és ha nem a községben lakó gyanús személyeket látnak,
személyleírásukat, az általuk használt gépjármûvek rendszámait jegyezzék fel és a 06-20-55-00-949-es telefonszámon értesítsenek, mert csak közös erôvel tudjuk a településen a hasonló eseteket megelôzni, illetve felderíteni.
Bodzán Lajos r. zls.
körzeti megbizott

Ünnepi hulladékgyûjtés
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a karácsonyi és szilveszteri ünnepek a felsôpakonyi hulladékgyûjtés rendjét nem érintik, a munkát a hétköznapi munkarend szerint végezzük decemberben is.
.A.S.A.
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SULIMOZAIK
SULI HÍREK

Októberben megtartottuk immár hagyománnyá növekedett
programunkat, az Állatok Világnapját.
Nem csak iskolások, hanem szülôk, nagytestvérek is jöttek,
és segítettek abban, hogy minél több házi kedvencet megnézhessünk. Majdnem 50 kis- és nagytestû állat vetélkedett a legszebb állat címért. Akadt olyan nyuszi, és tyúk, amelyik nem
levágásra várt, hanem beszélgetésre, mert barátként van nevelve, gondozva. Volt olyan kutyus,
kinek gazdája „hajkölteményt”
varázsolt e jeles napra kedvencére. Természetesen különleges
állatot is lehetett találni, és szavazni a legszebbekre, három kategóriában. Minden érdekességet, élményt, kedves dolgot itt
leírni nem lehet, amivel gazdagabbak lettünk. Csodálatos, hogy
a sokféle-fajta állat milyen türelmes volt velünk, és egymással!
Ezzel a néhány órával, amit közösen az állatok figyelmére
szántunk, más célunk is volt. Sok gyermek ismeretterjesztô
filmet nézett, alsós osztályok kirándulásokat szerveztek ehhez
a programunkhoz kapcsolódóan, például voltak, akik Karcsi
bácsinál járhattak látogatóban, aki a méhek életével ismertette
meg ôket.
Mi szülôk sokszor hallgatjuk gyerekeinket, néha nyafogásukat, hogy milyen állatot szeretne venni, kapni. Ôszintén szólva
sokszor hosszú alkudozások után fogadunk be egy-egy állatot,
vagy mégsem. A kezdeti lelkesedés után pedig nekünk kell
gondozni, vagy kereshetünk egy helyet, ahol „leadjuk”. Ugye
mennyi ilyet hallottunk már? Milyen nehéz meggyôzni gyermekünket, hogy nálunk nem adottak a lehetôségek, vagy hogy
a múltkor sem etetted? Pedig tudjuk, hogy az állattartással is
nevelünk. Gondoskodást, szeretetet, hûséget, felelôsséget és
még sorolhatnám. Ugye néha hallani sem akarják ezeket a dolgokat? Az állatkiállításon az elejétôl fogva ott voltam, fényképeztem ôket, és közben akaratlanul is, de kihallgattam néhány
beszélgetést. Mirôl? Gyermekeink azokról a dolgokról beszélgettek, hogy kell minket szülôket rábeszélni egy-egy állatra.
Aztán pontos tanácsokat adtak gondozásról, etetésrôl, tapasz-

talatokat osztottak meg egymással. Nevelôi, és szülôi irányítás
nélkül! Kedvenc állatukkal ölükben. Lehet, hogy itt kell legközelebb kezdenünk? (Fényképeinkbôl készült tablóink az iskolában megtekinthetôk.)

Tanuláson kívüli terveinkbôl:
Decemberben tartjuk szintén hagyományos bolhapiacunkat, melyre mindenkit szívesen látunk, itt gyermekeink árulnak, mi pedig hagyjuk magunkat „rábeszélni” a vásárlásra. Erre a programunkra azt is várjuk, aki nem szokott iskolánkba
jönni, hogy megismerhesse tanulóink „üzleti” oldalát is.

Idôpont: december 12-én délután
December elsô hetében indul a karácsonyi
készítgetô is. Minden héten egyszer, vagy
kétszer lesz olyan kézimunkás foglalkozás,
ahol karácsonyi díszt, karácsonyi ajándékot
lehet készíteni. A mintadarabok folyamatosan
lesznek november 3-tól kiállítva az iskola
lenti folyosóján. Fontos, hogy minden foglalkozásra elôre kell majd jelentkezni, a hozzávalók beszerzése miatt. Lesz lehetôség karácsonyi mécsest készíteni ajándékba, vagy magunknak, saját
faliórát készíteni és díszíteni ajándékba, egyedi ajtókopogtatót
alkotni, fényképtartót mozaikozni nagymamáknak, és még sok
mindent.
N.P.Tünde
Folytatódnak méz napjaink is,
pontos idôpontjaink:
Minden hónap második hétfôje,
november 10, és december 8.

Pingpong bajnokság
„Mikulás Kupa” pingpong versenyt szervezünk, melynek idôpontja: 2008. december 6. 9 óra.
Helyszíne: Herman Ottó Általános Iskola tornaterme. Nevezési díj: 2000 Ft
Jelentkezés: az iskola titkárságán (517-080) munkaidôben minden nap 16 óráig vagy csütörtök
esténként 19 órától a tornateremben.

Gyere velünk színházba!
A Herman Ottó Általános Iskola diákönkormányzata színházba hívja az iskola diákjait. December 9-én (kedden) A dzsungel könyve c.
musicalt nézzük meg a Pesti Színházban. A busz az iskola elôl 17.30-kor indul. A
hazaérkezés várható ideje
22.30. Jelentkezni lehet az
osztályfônököknél illetve
Wareczki Erika néninél. A
kirándulás összköltsége 3600 Ft.
Az iskola diáktanácsa

SZABÓ MAGDA
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EGY ÉVE NINCS KÖZTÜNK
Az újságok, tévék és rádiók fôcímként közölték a következô szomorú hírt 2007. november 19-én:
Meghalt Szabó Magda. A Kossuth- és kétszeres József Attila- díjas
író, mûfordító 90 évet élt. Az egyik legtöbbet fordított magyar íróként
regényei számos országban és nyelven megjelentek, egyebek mellett a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia és a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja is volt.

SZABÓ MAGDA
Szabó Magda 1917. október 5én született Debrecenben, itt érettségizett 1935-ben. A debreceni
egyetemen szerzett latin–magyar
szakos tanári és bölcsészdoktori
diplomát. A helyi Református Leányiskolában, majd Hódmezôvásárhelyen tanított 1945-ig, amikor a
Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa lett.
Az 1940-es években Páhi (BácsKiskun megye) községben tanított
rövid ideig.1949-ben megkapta a
Baumgarten-díjat, de még abban az
évben visszavonták tôle és állásából
is elbocsátották; egészen 1958-ig
nem publikálhatott. Ebben az
idôben általános iskolai tanárként
dolgozott.
Az eredetileg költôként induló
Szabó Magda 1958 után már regény- és drámaíróként tért vissza. A
Freskó és Az ôz címû regények
hozták meg számára az országos ismertséget. Ettôl fogva szabadfoglalkozású íróként élt. Számos önéletrajzi ihletésû regényt írt, az
Ókút, a Régimódi történet és a Für
Elise saját és szülei gyermekkorát
valamint a 20. század elejének Debrecenjét mutatja be.
1985 és 1990 között a Tiszántúli
Református Egyházkerület fôgondnoka és zsinati világi alelnöke volt.
2000-ben a Széchenyi Irodalmi és
Mûvészeti Akadémia alapító tagja
és irodalmi osztály rendes tagja lett.
1947-ben kötött házasságot Szobotka Tibor íróval, akinek alakját
Megmaradt Szobotkának címû
könyvében idézte fel. A férj halála
után Szabó Magda lett hagyatékának gondozója.
Az egyik legtöbbet fordított magyar íróként regényei számos országban és nyelven megjelentek.
Alapító tagja a Digitális Irodalmi
Akadémiának.

Szerencsére sok elôhalál van a valódira való felkészülésig, az ember élete folyamán többször is érzi, hogy se
útja, se jövôje, se ereje nincs már,
minden bejezôdött, kész, igazán szép
volt a Jóistentôl, hogy ezt a módszeres szoktatást a nagy záráshoz kitalálta. A végleges, a záró meglepôen
könnyen folyik majd, mosolyogva
halsz meg, kezet rázol az elmúlással,
és az utolsó mozdulattal becsukod a
könyvet. Akkora már annyi katasztrófát átéltél, annyi vért vesztettél,
annyit féltél, sírtál, próbálkoztál hiába, hogy alig marad szegény halálnak valamije, amit elrabolhat
tôled… Sebezhetetlen leszel a végre
elnyert semmiben.
(Tanította a Für Elisében anyja,
Jablonczay Lenke)

November 18-án és 25-én 18.00
órakor az írónô Abigél címû regényébôl készült filmet vetítjük.
Mindenkit szeretettel várunk a
vetítésre a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házba.

MÛVEI:
Bárány (versek, 1947)
Vissza az emberig (versek, 1949)
Ki hol lakik (verses képeskönyv, 1957)
Mondják meg Zsófikának
(ifjúsági regény, 1958)
Freskó (regény, 1958)
Bárány Boldizsár (verses mese, 1958)
Neszek (versek, 1958)
Marikáék háza (verses képeskönyv,
1959)
Sziget-kék (meseregény, 1959)
Az ôz (regény, 1959)
Vörös tinta (filmforgatókönyv, 1959)
Disznótor (regény, 1960)
Álarcosbál (ifjúsági regény, 1961)
Születésnap (regény, 1962)
Pilátus (regény, 1963)
A Danaida (regény, 1964)
Hullámok kergetése (útijegyzetek, 1965)
Tündér Lala (meseregény, 1965)
Eleven képét a világnak (drámák, 1966)
Fanni hagyományai (dráma, 1966)
Alvók futása (elbeszélések, 1967)
Mózes egy, huszonkettô (regény, 1967)
Zeusz küszöbén (útijegyzetek, 1968)
Katalin utca (regény, 1969)
Abigél (ifjúsági regény, 1970)
Ókút (regény, 1970)
Kiálts, város! (színmû, 1971)
A szemlélôk (regény, 1973)
Az órák és a farkasok (drámák, 1975)
Szilfán halat
(összegyûjtött versek, 1975)
Az a szép, fényes nap (színmû, 1976)
Régimódi történet (regény, 1977)
Kívül a körön (esszék, kritikák, 1980)
Erônk szerint (drámák, 1980)
Megmaradt Szobotkának
(emlékezések, 1983)
Béla király (dráma-trilógia, 1984)
Az ajtó (regény, 1987)
Az öregség villogó csúcsain
(mûfordítások, 1987)
Záróvizsga (esszék, tanulmányok, 1987)
A pillanat (Creusais) (regény, 1990)
A félistenek szomorúsága
(esszék, tanulmányok, 1992)
Szüret (drámák, 1996)
A lepke logikája (publicisztikai
tanulmányok, 1996)
A csekei monológ (monodráma, 1999)
Mézescsók Cerberusnak
(elbeszélések, 1999)
Merszi, Möszjô
(publicisztikai írások, 2000)
Für Elise (regény, 2002)
Békekötés (hangjátékok, 2006)

…hol van? Ki látta ôt,
ti emberek? A szót, azt vitte el,
mint üveggolyót tartja tenyerén
az egyetlen megfejtést a titokhoz
…
A porba karcolom többé soha
ki nem mondható szépséges nevét.
(Szabó Magda: Sírvers)
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zenével, s azzal a nagy-nagy szeretettel és alázattal, amivel
minden rendezvényhez hozzájárul, idejét és energiáját nem kímélve: örök hálám!
Köszönet a gyönyörû jelmezekért a dolgos, ügyes kezeknek: Dobos Krisztinának (a királyi pár), Tancsikné Kökény
Csillának és Kiss Istvánné Irénkének! (De kár, hogy elköltöztél Pakonyról!) Matisz Zsolt igazgató úrnak pedig azt köszönöm, hogy átadta nekünk a trónját !
Köszönet kedves Bolondunknak: Bagoly Ricsinek! (Petrás
Máriának könnye csorgott, úgy nevetett játékodon.) Remélem,
sok-sok alkalom adódik még közös mókázásra!
És nagy – nagy hálám a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület
minden kedves tagjának, akik segítsége nélkül nem gyôztem
volna magam a munkát! /(Családom is fülig merül már a „közremûködésbe”)
Kicsit rontotta kedvem, hogy a Petrás Mária kiállításra kevésbé voltak kíváncsiak a résztvevôk.
A Durkó Dekor Stúdió kivitelezésében s a „Mária kultusz
Magyarországon” jegyében nyitottuk meg, hogy csatlakozzunk vele a Biblia Évéhez is és a katolikus hívek szándékához,
hogy Lourdes-i barlang elképzeléseiket megkönnyítendô:
olyan szobrászt mutathatok be számukra, akinek mûvészete
Mária jegyében kristályosodik ki.
Kóka Rozália mesemondó Mátyás meséin is csak kevesen

voltunk. Igaz, ebédidôben, hosszú elôadás
után – érthetô volt az
érdeklôdés megcsappanása. Rossz volt az
idôpont megválasztása.
Nincs szerencsém a
mesemondókkal: tavaly
Berecz Andrásra nem
voltunk
kíváncsiak,
most Rozika neve nem
volt elég csalogató. (Pedig mindketten mesterei
mûvészetüknek, s a TV
képernyôjén gyakorta
láthatjuk ôket a jó mûsorok között és vetélkedôk zsûrijében.)
De ígérem: tanulunk
belôle! A következô Falunapon még ügyesebbek leszünk és még többen leszünk! Ugye, így lesz, kedves
felsôpakonyiak?
Durkó Éva / Felsôpakony Jövôjéért Egyesület

Mindennapok tárgyai a reneszánszban
A 14. századtól a 16. századig terjedô
idôszakot a 19. században élt nagy francia
történetíró Michelet óta renaissance–nak
(reneszánsznak) nevezzük. A szó maga újjászületést jelent. Olaszországból indul a
mozgalom és elôször a mûvészetek területén látjuk a hatását. A középkor hagyományaiból, kötöttségébôl felszabaduló
emberi lélek a klasszikus ókorhoz visszanyúlva, annak szokásait, emlékeit, bizonyos technikáit és az addig feledésre ítélt
filozófiai gondolatait új életre kelti, így
biztosítva az emberi mûveltség újjászületését. Ez alatt az idôszak alatt Európa hatalmi és gazdasági viszonyai is átalakulnak. A városok, városállamok polgársága
megerôsödik, lelkiekben eltávolodik az
aszkétikus, misztikus világnézettôl. Az új
filozófia középpontjába az embert helyezi, aki öntudatra ébred és az egoizmust
ideállá emeli. A Természetet a maga
vérbô, egészséges formájában érzékeli és
érzékelteti a mûvészeteken át. A kor írói, Petrarca, Boccacio az igaz emberséget
hirdetik. Alapvetô filozófiájuk a humanizmus. A katolicizmusnak a lelkek feletti
ezeréves uralma a reneszánsz pápák alatt
ingataggá válik és megszületik a tisztultabb kereszténység utáni vágy, az Egyház
megreformálásának gondolata. Ez a három évszázad (a trecento, quattrocento és
cinquecento) átformálta egész Európa
gazdasági, kulturális és hatalmi rendszerét, máig ható érvénnyel.
Ennyi bevezetés szükséges és minden bizonnyal elégséges is ahhoz, hogy
térben és idôben elhelyezzük azt a kiállítást, amely a „2008 a Reneszánsz Éve” alkalmából, három nagyszerû alkotó közös
munkájának és áldozatkészségének kö-

szönhetôen a felsôpakonyi Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házban november
7-én nyílt meg. A három helyi alkotó - Fehér Anna, Dobos Krisztina és Kökény
Csilla munkái külön-külön mindannyiunk
számára ismertek, de Fehér Anna mûvészi
gyöngyékszer kollekciói, Dobos Krisztina
mesteri bôrtárgyai és Kökény Csilla díszes, gyönyörû ruhája most ezt a kort
idézték. A gyöngyékszerek remekül érvényesültek Kerekné Kocsis Marika által
készített hajviseleten. A kiállítást Dobos
Ildikó, ahogy magát szerényen nevezte
egy „mûkedvelô mûértô” nyitotta meg. A
megnyitó után a Herman Ottó Általános
Iskola ötödik osztályos hölgyei( Ceglédi
Ivett, Ferenc Szonja, Horváth Rita, Nagy
Ninetta Lotti, Varga Dóra Karola és Zsók
Bernadett) a legutolsó 16. századi firenzei
divatot idézô ruhákban adtak elô egy
olyan kedves kis gyermekjátékot, amelyet
talán a régi nagyhírû városállamban is
játszhattak az akkori Fiametták és Beatricék. A hangulatot fokozta Sas Bence klarinét és Sas Fanni fuvola szólója, akik
mint mindig, most is elvarázsolták a szépszámú hallgatóságot. A mûsor után mód
nyílt egy kis beszélgetésre, az alkotókkal
és szereplôkkel egyaránt. Végigolvashattuk a tablókon elhelyezett, a reneszánszkori kézmûves szakágakat bemutató anyagot, amely szakszerûen, de amellett nagyon élvezetes stílusban íródott, és gyönyörködhettünk a kiállított gyöngyékszerek csodálatos finomságában, a ruhák és a
bôr kiegészítôk mesteri tökélyében. Köszönjük, hogy mindezt megosztották velünk.
Varga Imre
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Fekete Jánosné Rózsika nyugdíjas lett…
Kedves, hangulatos eseménnyel indítottuk az évet. Hosszú dolgos napok után nyugdíjba
ment Rózsika néni, mindenki „konyhás-nénije”. Fekete Jánosné Rózsika közel húsz évet
dolgozott az óvodában. Elgondolni is sok idôbe telik, mennyi ebédet osztott ki ez idô alatt,
hány vajas, lekváros vagy sajtos kenyeret kent meg?!
Most megérdemelten tölti otthon napjait. Gondoljuk nem ölbe tett kézzel üldögél, mert az
udvar a ház környéke ápolt, gondozott.
Munkájával, szorgalmával meg voltunk elégedve, a konyha délutánra tisztán, az edények
helyükre rakva, példásan felsorakoztatva várták a másnapot, hogy akkor kezdôdjön minden
elölrôl.
A kapcsolat az óvoda és közte még nem szakadt meg és szeretnénk, ha így is maradna.
Továbbra is jöjjön a közös névnapozásokra, karácsonyi ünnepségekre, kirándulásokra. Kívánunk Rózsikának minden szépséget és jót, hosszú boldog, egészségben, szeretetben
bôvelkedô éveket.
Rózsika! Ha szeretnél egy jót beszélgetni, vagy ovis ölelô karokra vágysz, akkor látogass
meg minket!
Sok szeretettel: az óvoda dolgozói és az ovisok

TÁMOGATÓINK A TÖKFESZTIVÁLON
Fejes Lajos 500 000 forinttal segítette a MESEVÁR ÓVODÁ-t.
Nem azért tette, hogy nagy szavakat várjon tôlünk, hanem azért, hogy a kicsiknek jobb legyen, szebb környezetben tölthessék napjaikat. Köszönjük, hogy észrevetted, segítettél!
Dobosné Kerepeczki Mária – óvodavezetô
Antal Mihályné Suga Éva
Asztalos István és neje
Balogh Csaba és családja
Bánki Zoltán
Bodnárné Takács Mónika
Cuki Fagyizó – Dani Erika
Czirják József
Cseh Rózsa
Dobos Sándor
Durkó Éva
Farkas Istvánné
Fazekas Ferenc
Gavló Jánosné
Hadházi Imre
Hegedûs Mihály és neje
Herman Ottó Általános Iskola
Hugi Zöldség-Gyümölcs

ifj. Ignácz József
Jóbarátok Vendéglôje
Junior Vendéglátó ZRT.
Kalimba Társulat
Kaszala Béla
Kerepeczki Ferenc
Kereskedôház – Erdei Sándor
Kocsi Istvánné
ifj. Kohán András és családja
Kókainé Dr. Bálint Ágnes
Matusek Krisztián
Némethné Oláh Szilvia
Ócsai Fúvószenekar
Pataki Andor és Pataki Kristóf
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Ráczné Ferenc Mónika
Révész Ferencné

Révész Gyöngyi
Rozgonyi István
Sass Attila
Siska Ferenc és Eszter
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház dolgozói
Szabóné Farkas Anita
Szlávik István
Sztancs János
Sztancsné Bábel Erzsébet
Szûcsné Botlik Éva
Szülôi Szervezet
Tamás Tamás és neje
Tóth Zoltán
West Dance Team
KÖSZÖNJÜK!

„Tökre jó volt!”
A felsôpakonyi Mesevár Óvoda immár a 4. alkalommal rendezte meg óvodai tökfesztiválját, melynek híre már községünk
határain is túljutott. Rengeteg látogatónk, vendégünk, támogatónk volt az idén is és az ô szavukat idézve: „Tökre jó volt
minden!”
Az idôjárás a 4. alkalommal is kegyes volt hozzánk, a nap is
kibukkant a felhôk mögül, délután pedig órákon át sütött.
A kapuban kedves fogadtatás és a tökvarázsló várta a vendégeket, az utóbbit a Polgármesteri Hivatal dolgozói készítették nekünk.
10 órától a gyerekek lelkesen próbálgatták a kézmûves tevékenységeket, a szülôk pedig aktívan segítettek
nekik.
Kati és Gabi óvó néni az üvegfestéssel ismertette meg az érdeklôdôket.
Sokan mondták utána, hogy bátran
mernek karácsonyra üvegfestéket venni a gyermeküknek, mert ellesték a
fortélyokat.

Edit és Anna óvó néni a textilkép és tökmagvirág készítéssel hívta fel magára a figyelmet.
Yvett és Ibolya óvó néni az egyik leglátogatottabb tevékenységet irányította. A falovacska készítés a legsikeresebbek
közé tartozott. Olyan kreatív munkákkal találkozhattunk napközben az udvaron ( amit a gyerekek aktívan használtak is ),
hogy szinte kiállítást lehetett volna belôle rendezni. Anyukák,
apukák, gratulálunk!
A tökfaragás, a zöldségfigurák készítése minden évben kemény feladatot ró Erzsi és Zsuzsi óvó nénire, ahol
bizony a fantáziának, a kéznek is
ügyesen kell mozogni, baleset nélkül.
Segítôként Ancsa és Luca az idén is
helyt álltak mellettük.
Gabi óvó nénivel megpróbáltuk a
népi hagyományokat ôrizni, a kukorica
csuhéból, a rongyos- és fonalas zsákból dolgozunk évrôl évre. Csuhébaba,
repülô, virág, kis tarisznya, kis- és
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nagyszônyeg, s mennyi más csoda volt elkészíthetô nálunk. A
szövés-fonás az idén kiegészült egy házilag barkácsolt „közösségi” szövôkerettel, melyen kb. 40*60 cm-es szônyeget vagy tarisznyát lehetett
készíteni. Ennél a tevékenységnél többen is dolgoztak. Ki
választotta a fonalat, ki fûzte,
ki kötözte, stb. A nap folyamán két szônyeg készült el
teljesen, Varga Balázs és Némedi Enikô „dolgozott” meg
érte.
Eközben az óvoda emeleti
részén „MESEVILÁG” címmel kiállítást nézhettek meg a
kedves látogatók.
Hamar eltelt az idô, ami
persze megint kevésnek bizonyult és máris a családi verseny kezdôdött. Immár két éve
minden résztvevô egy pöttyös labdával térhet haza helyezéstôl
függetlenül. Lehetett csutkával célba dobni, csutkavárat építeni, tökváltóban részt venni, diót törni, stb. Közben a Tökbazárban - többek között az óvó nénik által készített - ajándéktárgyakat is meg lehetett vásárolni, valamint zsákbamacskához
és tombolához is könnyen hozzá lehetett jutni. Az ételes sátrat
is mindenki felkereste.
A színpadi fellépések 15 órakor kezdôdtek az Ócsai KALIMBA ütôegyüttes mûsorával, ahol érdekességként megismerkedhettünk pl. a marimbával, mint hangszerrel.

Kedves Pakonyiak!
Jövôre is lesz TÖKFESZTIVÁL, immár majd az 5. alkalommal. Kérünk benneteket készüljünk együtt rá ! Minden évben

A Herman Ottó Ált. Iskola tanulóit mindig szeretettel fogadtuk, hiszen ôk még nem is oly régen a mi gyermekeink is
voltak, öröm volt látni, hogy felnôttek. Mûsorukat sokan megtapsolták. Köszönjük nekik !
A West Dance Team mûsorára egy óvodás szülô hívta fel a
figyelmünket, de nem bántuk meg, nagyon szórakoztató és
ügyességet igénylô tánc volt. Ôk elôször szerepeltek nálunk,
reméljük nem utoljára. Majd az elmaradhatatlan GÉZENGÚZ
együttes szórakoztatta, mozgatta meg óvodásainkat.
Bánki Zoltán mûvészien kifaragott töklámpásokkal és egy
nagyszerû ötlettel érkezett: árverezésre ajánlotta fel azokat. Az
árverezésen sikerességében nagy szerepe volt a „szpikerünk”nek, Bukodi Károlynak, az ócsai alpolgármesternek, akinek ezúton is köszönjük, hogy már több éve bevállalja a mûsorvezetést.
A Katica csoport többségében olyan gyermekekbôl áll akik
még nem, vagy alig múltak négy évesek, számunkra nem az
volt a kérdés, hogy mit táncoljunk, hanem az, hogy egyáltalán
hozzánk fussanak, szívesen játszanak velünk.
Ezután pedig jött egy újabb csoda. Vörös Árpád és a TÉBLÁB nevét biztosan megjegyeztük mindannyian, hiszen olyan
táncházat tartott nekünk, hogy még másnap is éreztük „jótékony” hatását.
Aztán megérkezett az ócsai fúvószenekar, s velük az esti
töklámpás felvonulás az idén is látványosra sikeredett. Jövôre
visszavárjuk ôket !
Természetesen az idén is lehetett lovas kocsival községet
nézni, - köszönet érte Misinek és a lovának -, lehetett tökhalat
horgászni, tökbábu készítô versenyre benevezni és jókedvûen
eltölteni ezt a napot.
Éva óvó néni
voltak helybeliek akik önzetlenül tököt termeltek nekünk, tavasszal gondoljanak ránk mások is. Próbálgassanak minél
nagyobb, érdekesebb, különbözô formájú tököt termeszteni.
Elôre is köszönjük.

A TÉBLÁB Felsôpakonyon
A Mesevár Napközi Otthonos Óvoda az idén október 11-én
rendezte meg immár hagyományos Óvodai Tökfesztiválját. A
fellépô vendégek között szerepelt a Budapestrôl érkezô TÉBLÁB Táncmûvészeti Alapítvány és Mûvészeti Iskola vezetôje
Vörös Árpád néptáncpedagógus is. A Tébláb név Dél-Pesten
több mint tíz éves múltra tekint vissza. Az intézmény megálmodója és megalkotója egy általános iskolai néptáncszakkört
fejlesztett mára már közel 400 fôs iskolává, ahol a diákok népzenét, néptáncot, folklórt tanulhatnak. E munkát 9 szakképzett
pedagógus és néhány kisegítô szakember segíti. Iskolánk
nemcsak Dél-Pesten ismert, sok helyre kapunk meghívást,
több alkalommal jártunk országhatárainkon kívül is és nagyon
örültünk a meghívásnak e neves fesztiválra. A Pestlôrinchez
15 perces távolságra lévô Felsôpakonyon dolgozó lelkes óvodapedagógusok és mûvészemberek összetartó közösségfejlesztô célkitûzéseirôl már hallottunk. Nemcsak a szakmai
munka, a tanítás, de a kíváncsiság is vezérelt minket, mikor elfogadtuk a felkérést és ahogy megérkeztünk a községbe nem
csalódtunk, a látvány magáért beszélt. A sok kis fantáziadús
mûalkotás mind-mind tökbôl készült, a gyermekek, a segítô
pedagógusok saját kezükkel alkották ôket. Volt itt kisvasút,
hóember, parasztudvar, szénaboglya mellett vendégeket fogadó fiú- és lányfigura, lovasszekér és még sorolhatnánk. Az
óvoda kertjében az érdeklôdô gyermekek és családjaik egy
egész napos programon vehettek részt, mire a Tébláb megérkezett, már sok-sok élményen voltak túl. Mégis nagyon lelkesen álltak be az Árpád által irányított néptánc tanulásába. A
programot közös dalolással kezdték, majd fokozatosan lé-

pésrôl-lépésre, ritmusról-ritmusra melegedett a hangulat. A
körtáncok varázsa, a szüreti dalok együtt éneklése táncba vonzott minden óvodást és sok-sok felnôttet is. Az egész napos
aktív jelenlét után is maradt energiájuk a kicsiknek arra, hogy
együtt énekeljenek, táncoljanak, nevessenek. A szülôk a körön
kívül és belül is mosolyogva biztatták gyermekeiket. Nagyon
izgalmas az a helyzet, melyet a Tébláb képviselt: tanítani jönni egy városi, urbanizált helyzetbôl oda, ahol hagyománya lehet a népi életnek. A tanítás és a tanulás egyszerre jelentkezik,
tanul a diák, tanít a tanár, és fordítva. De vajon ismerjük-e hagyományainkat? Ismerjük-e történelmünket? Tudjuk-e mit jelent a tánc, a néptánc, azon kívül, hogy ismerünk néhány hozzá kapcsolódó fogalmat, mozdulatot? Tudjuk-e hogy a táncon,
a boldog együttléten kívül még milyen készségeket, képességeket fejlesztett e néhány együtt töltött perc? Eszünkbe jut-e,
hogy a közös tánc, a körtánc, az egymásba kapaszkodás milyen fontos hétköznapjainkban is? Gondolunk-e arra, hogy
milyen fontos az a fajta közösségi együttlét, melyben szülô,
gyermek, diák és tanár a megmérettetés terhe nélkül érezheti
jól magát, táncolhat, mulathat. Nyilván e kérdések megválaszolása e cikk keretében nem valósulhat meg, de elgondolkodtathat sokunkat.
Reméljük, hogy a Tébláb néptáncpedagógusa, Vörös Árpád
maradandó emlékeket hagyott a fesztiválozók körében. Mert
mi nagyon jól éreztük magunkat Felsôpakonyon. Mire elindultunk hazafelé, az este is ránk borult, a kivilágított tökházikók mutatták a faluból kivezetô utat.
„KÁ”

FALUNAPI RENESZÁNSZ

19

Falunapi reneszánsz
Nincs olyan nemzet talán a világon, akinek ne volna kedvenc történelmi személyisége, legyen az király, herceg avagy
útonálló rabló. A mi legkedvesebbünk: Hunyadi Mátyás királyunk.
Az igazságos, a furfangos, az álruhában bujkáló, a gazdag

rossz szándékúakat megleckéztetô, a tisztességes, egyszerû
embereket megjutalmazó. Legendák, mesék övezik alakját.
Felruházták minden áhított jóval azok, akiknek életébôl hiányzott mindez.
Talán ezért is vettek részt oly játékos örömmel és buzgalommal az iskola tanulói és tanáraik (!) a Falunap délelôtti
programjában, amelyhez „A Legendák Mátyás királya” – e
különleges reneszánsz egyéniség adott témát. Tavaszi, remekül sikerült Reneszánsz napjuk folytatódott a falunapi másfélkét órában, a szövegkönyvem szerinti mese eljátszásával. A
történet, melyet a király Bolondja mesélt s a Krónikás egészített ki történelmi adatokkal, a mátyási uralkodás jeles eseményeirôl szóltak, s remek szereplési lehetôséget adtak a gyerekeknek, hogy muzsikával, verssel, énekkel, tánccal, színjátékkal, pantomim játékkal vegyenek részt az elôadásban.
Tóth Rebeka és Hajas Fanni „fanfárjainak” hangja mellett
vonulhatott teljes királyi pompában a királyi pár: Nagy Dóra
és Jakubik Máté. Mátyás elôkelô intésére lejtett táncot Erkel
palotására az udvari hajadonok s ifjak serege, (Matiszné Gomba Zsuzsanna tanárnô néptáncos szakkörösei) gyönyörû viseletben. Nemes apródok : Mészáros Richárd, Bácsi Barnabás,
Józsa Bence, Pataki Gergely hordozták körbe pajzsokon a Hunyadiak címerét, arcképeit, a krónika szerinti események, személyek és alkotások képeit, hogy a reneszánsz kor hangulatát
megidézzék nekünk, s ott legyünk a történelem színpadán. A

Krónikás elbeszélését a Szent Korona elrablásáról pantomim
ábrázolta, Princzné Szilágyi Ilona történelem szakköröseinek
elôadásában, nagyon ötletesen és szemléletesen. Drámai dobpergés és lágy gitár dallamok festették alá Schiffler Patrik és
Dóri Zorán jóvoltából.
Mátyás megkoronázását Halleluja köszöntötte az iskolai
kórussal. Hallhattuk Arany János gyönyörû V. László és Mátyás anyja balladáját Vízi Jánosné – Erika nagyszerû tolmácsolásában, és Vörösmarty Szép Ilonkájának néhány versszaka is felidézhette a régen olvasott, gyönyörû költeményt a szerelmet szeretô Mátyásról, az álruhás udvarlóról.
Bolondosnál is bolondosabb Bolondunk (a végzett iskolás,
játékos kedvû Bagoly Richárd) megismertette velünk kedves
vendégünket: Petrás Mária csángó magyar szobrász –iparmûvészt, a gyönyörû hangú énekest, aki énekelt is nekünk. Szobrait a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban rendezett
kiállításán tekintettük meg, elôadás után. „Belekötött” másik
kedves vendégünkbe is, akirôl kiderült, hogy ô Döbrentei Kornél, a költô, aki Petrás Mária mûveinek nagy értôje és tisztelôje. Ô mutatta be nekünk a mûvésznôt és alkotásait, s nyitotta meg kiállítását. Döbrentei Kornél – Bolondunk tréfáinak
méltó társaként -, beszélt magáról, s meghatódott kedves versmondóink: Varga Dóra Karola, Hamar Patrik és Józsa Bence
meglepetés Döbrentei verseitôl s az 5/B osztály „Bújj-bújj
zöldág” játékától.

Velünk játszott tovább, s még fel is olvasott nekünk gyermekkori, betûtanulási tortúrájáról. Bolondunk beszédébôl s a
Krónikás elôadásából megismerhettük Mátyás házasságait,
udvarbéli szokásait, mûvészet- és tudományszeretetét, s szerencsétlenül alakult utódlási törekvéseit is.
Az udvari csillogást kamarazene idézte meg Agócsné Polgár Aranka és régi, kedves barátunk: Metzger Pál elôadásában.
S hogy Mátyás humorát és igazságosságát is bizonyíthassuk: láthattuk „Az aranyszôrû bárány” mesejátékot is a 4. osztályosok színjátékában. (Rutterschmidné Balázs Mária betanításában.)
Remek móka volt! Hiszem, hogy valamennyien jól szórakozhattunk a közös elôadáson, melyért ôszinte szívvel mondhatunk köszönetet Pataki Rozika igazgató helyettes asszonynak a lelkes támogatásért! Minden elismerésem és köszönetem Bácsiné Mile Krisztina, Matiszné Gomba Zsuzsanna,
Princzné Szilágyi Ilona, Rutterschmidné Balázs Mária tanárnôknek a rendezôi közremûködésért, a gyermekek és programok betanításáért (Ilyen rövid idô alatt – ennyi mindent!).
Agócsné Polgár Arankának a nagyszerû zenei részvételért
kórussal, síppal – dobbal-/nádi/hegedûvel és gitárral, kamara-
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KULTURÁLIS OLDAL
Gondolatok egy színházi elôadásról
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A TV által nyújtott, gyakorta sekélyes és ostoba, kitaláltan
túlszínezett figurák és helyzetek elrontottak bennünket! Lessük
a mindenféle pletyka és kibeszélô show-k elképesztôen visszataszító mûsorait, akciók és fikciók véres vagy idétlen világát.
Azt hisszük, a pucér testek és mûveleteik mutogatása majd
helyrehozza szexuális életünket, az erôszakos cselekedetek, a
durva és egyre obszcénabb beszéd „macsósabbá” tesz bennünket. Lassan már-már szót
váltani sem tudunk tisztességesen!
Elcsábulunk egy olyan világba, amihez
semmi közünk. Nem volna szabad, hogy közünk legyen!
Talán ideje volna észre térnünk! Amíg
nem késô!
Egy valódi gondokat feltáró és gondolatokat ébresztô, élô színház segíthetne ebben.
Talán kevesebb lenne az alkohol, a kábítószer bódulatát, (fel)színesebb világát keresô,fiatal, eltévedt lélek!
Talán közelebb hozna ismét egymáshoz
bennünket az élô, igaz beszéd, s jobban
megértenénk egymást a közös gondokban és
bajban?! Talán közelebb kerülne egymáshoz
szülô és gyermek, öreg s fiatal, férfi és nô?!
Valaha szerettük a színházat, mert magunkra ismertünk szereplôiben. Egyszerû
volt velük átélni önmagunkat. A magyar
nyelvi kultúra (a magyar lét!) legfontosabb
képviselôje volt. A tizenkilencedik század
ekhós szekerû vándorszínházai, Dérynék és
Katona Józsefek nélkül mivé lett volna németesedésre kényszerített nemzetünk?
A Nemzeti Kamara Színház is küzd! Értünk! A globalizmussal, az elamerikaiasodással, elkínaiasodással, elsilányosodással,
az értéktelenséggel s érdektelenséggel szemben, az anyagiassággal szemben.
Ne hagyjuk magára! Álljunk mellé! Látogassuk elôadásait!
Vegyünk bérletet! /Rendkívül olcsó a diák és nyugdíjas bérlet!/
Ajándékozzunk színházjegyet egymásnak vagy az iskolák: tanulóiknak - jutalom gyanánt! Teremtsük meg újra a színházba
járás kultúráját! Egy osztálykirándulás a színházba, a szomszédba, nem költséges, de tanulságos. (Találkozni és elbeszélgetni a színészekkel, véleményt formálni, velük játszani?! Nem
lenne jó mulatság?) Legyünk hát állandó résztvevôi és barátai
Usztics Mátyás társulatának! Értük s jómagunkért!
Durkó Éva / Felsôpakony Jövôjéért Egyesület
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Hajszába ölt emberi magányunk nem csak gyermekeinkbe,
unokáinkba is átöröklôdik.
Ez járt mindvégig agyam hátsó zugaiban, míg Váradi Nagy
Bella: Holnap kedd van címû darabját néztem a Gyáli Közösségi Ház színháztermében.
Fiatal nô a fôszereplô. Tanult, jól képzett, gondolkodó, mármár sikeres, hisz elsô könyve megjelent, de ami azonnal szembetûnik:
végtelenül zavart és kétségbeesett.
Lassan kibomlik elôttünk sorsa: ránehezedik a múltból szülei tragédiája,
kibeszéletlen-tisztázatlan társadalmi
helyzete, baráttalan-társtalan mindennapjai. Súlyok, melyekkel nem tud mit
kezdeni: Ledobja? Viselje? Emberi
kapcsolatok, melyeknek mélyére nem
lát, nem ért, nem ismer fel. Lehetôségek, melyeket elszalaszt, mert nem tanulta - nem tanulhatta - meg kezelésüket.
Magánya - amibôl hol kitörni akar,
hol beletemetkezni -, a miénk. Átéltük
százszor és ezerszer: mintha a mi életünk egy-egy korszaka peregne le szemünk elôtt.
Mi vagyunk, akik nem tanítottuk
meg, hogy a tiszta, nyitott beszéd, a
másik ember megismerése, megértése,
a valósággal való szembenézés mindennél fontosabb. Ez lehet eszköze a
harcnak a mindenkori rossz ellen. Lehet az értelmes élet kulcsa. De mert mi
sem tudtuk – mit adhattunk volna át?
Ezért most itt küzd elôttünk, itt a színpadon ez a törékeny,
kis élet. Küzd az érthetetlennel, a hazugságokkal, az elhallgatott tragédiákkal, a félelemmel s a bizonytalanságba-kétségbeesésbe torkoló magánnyal. Kinyílik-e számára az élet? Leomlik-e az általa épített fal?
Talán. Reméljük. De nem tudhatjuk. Mi nem, mert saját életünket sem tudtuk megoldani - többnyire.
Nekem errôl szól ez a darab. Másnak, bizonyára, másról. De
mindenképpen egy olyan valóságról, amely gondolatokat ébreszt, felráz és megráz. Tükör, amit elénk tart: igazi, Shakespeare-i értelemben. Talán kinyújtott kéz is, hogy magunkra (gyermekeinkre) ismervén, segítsen nekünk.
A Nemzeti Kamara Színház társulata - Usztics Mátyással az
élen -, nem kínál felszínes élményt.
Erre Usztics Mátyás maga, a garancia. Kis csapata (fiatal, ragyogó színészek (nagy) Magyarország minden tájáról verbuválva), végtelenül tehetséges és lelkes! A fôszerepet játszó ifjú színésznô: Mettler Emese átlényegülése a pályakezdô, magányos
írónô alakjába olyannyira hiteles, hogy legszívesebben magunkhoz ölelnénk, csitítgatva-szeretgetve vigasztalnánk, bátorítanánk: nyíljon ki, vállalja az életet! A Karolát játszva-játszó
Veres Veronika vibráló, harsány kitárulkozása mögött életveszélyes sérülések bújnak meg: rádöbbentve bennünket,
mennyire felszínesen ítélkezünk. A mérnök (Lôrincz Levente) s
a szomszéd (Matoricz József) a lehetséges választás. Barát és
társ lehetne egyik vagy másik. (Mi dönti el?) A legfontosabb
azonban, hogy ôk mind oly’ szívvel-lélekkel játszanak húsz embernek is, mintha „teltház” figyelné ôket!
Itt van a kutya eltemetve!
Gyál város harminc ezres létszámú, Felsôpakony község háromezres, Pestimre, Alsónémedi, stb. – ki tudja mennyi?! Hogy
nem képesek felfogni és méltányolni, hogy saját – szinte otthonukba menô – színházat kaptak, ami értük és nekik szól, játszik,
harcol, lelkét is kiteszi!? Miért, hogy kiváló elôadásokon alig
cselleng egy – két ember? Lusták vagyunk vagy érdektelenek?

Mérnök:
Lôrincz Levente

TÖKFESZTIVÁL

„A jó pap holtig tanul”
(avagy hogyan készül egy pakonyi család
a Tökfesztiválra)
Vajon kitôl vegyünk trágyát, hogy az óvónéniktôl kapott tökmag megfelelô, jó talajban fejlôdhessen?-töprengett a menyem az ültetés idején. Na, ha tudnád kedves menyem, hogy drága jó szüleim, de ez inkább anyám dolga
volt, mit rakott a tökfészekbe, nem firtattad volna a dolgot.
S mint olyan emberek, akik minden élôlényt nagyon tisztelnek, legyen az béka vagy épp a csiga, szorgalmasan öntözték a gyorsan hosszú indákat eresztô tököt.
Nekünk nagyszülôknek már többféle okból igen kicsi
területünk van a kertben arra, hogy az elterpeszkedô töknek jó élôhelye legyen. No, de KELL a tök a Tökfesztiválra! – érvelt a család. És az elmúlt évek tapasztalatát ismerve, nem tortával kellene hozzájárulnom az óvodai eseményhez (nem is vagyok annak sem a nagymestere), hanem valami tökbôl készíthetô sütivel. Sajnos az elsô próbálkozásomra az elmúlt életemben fekete pontot adtam
volna. Optimista ember lévén nem adom fel, majd
jövôre...
Na de mama, ez a tök nagyobb, mint amit István hozott!
– sopánkodott unokám amikor az óvoda aulájában megláttuk a Döbrögi pocakjára emlékeztetô termetes növényt.
Amit csodálatosnak tartok az ilyen eseményekben, hogy
bizony megmozgat a faluban, a családban sok-sok embert.
Másik unokám még nem lesz jövôre sem óvodás, apukája
igyekezett jókora tököt beszerezni. Hogy nem ez lett a legnagyobb ? Mit sem számít. Elôször jót játszott a két kisunokám a saját terményükkel és a vett óriással, aztán irány
az óvoda. Mert bizony ott szakavatott kezek, fantáziával
megáldott óvó nénik, anyukák, gyerekek szemet gyönyörködtetô figurákká változtatták. Én nem vettem részt ebben, de jövôre…
M. mama
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„Az egyik szemem sír,
a másik meg nevet”
A vénasszonyok nyara a legszebb arcát mutatta október
11-én. Akinek dolga volt a falun kívül, az sem maradt ki abból a hangulatból, amit az óvoda dolgozói és segítô szülôk
teremtettek a kövesút mellett. Fel kellett figyelni, itt valami
készül. Kaptam az óvoda meghívójából, ahol részletesen leírták mit is terveznek erre a napra. Ötletesen, tökbe vésve (írva).
Mint nagyszülô, aki az unokájáért aggódik, sôt szorong is,
hiszen ez az elsô alkalom, hogy a kis csoporttársaival, a Katicákkal a falu elé, a szüleik elé álljanak, perdüljenek a kis táncukkal, már a körmeim kezdtem tördelni a tombolahúzás ideje alatt. Tekingettem és közben arra gondoltam, milyen nagyszerû esemény ez, sok-sok ember kíváncsi a gyermekére,
örül, sôt talán el is érzékenyül. De nem csak az jött el, akinek
gyermeke, unokája táncolt, legyen az iskolás vagy óvodás,
hanem az is, aki egykor az óvodás éveit itt töltötte, jött a játékokon részt venni, töklámpást faragni, és sorolhatnám.
Köszönetet szeretnék mondani az óvó néniknek, daduskáknak, akik a gyerekekkel együtt ropták a táncot, figyeltek
arra még estefelé is, a picikéknek legyen párjuk.
A jókedvemet elrontani nem lehetett, hisz a töklámpás felvonulás az elmúlt évtizedek elôtti szüreti felvonulásokat
idézték, amikor jómagam is a gyönyörû ruhákba öltöztetett
csikósok, cigánylányok után vonultam a csôszlányokkal és
csôszfiúkkal együtt. És vonult a falu apraja nagyja. De nem
volt aki autóval belénk hajt, nem dudáltak, hogy menjünk
már félre, ô most azonnal akar erre menni. Ez sajnos az utóbbi évek divatja lett. Letiporni mindenkit, aztán kiszállni a kocsiból és nyomdafestéket nem tûrô szavakat mondani. Kedves autóstársam! Fiatal ember vagy és remélem lesz szép
családod is, de legfôképp szorul beléd még egy kis emberség,
egy kis tolerancia is. Akkor már nem úgy fogsz tenni, mint
ahogy tettél 2008 októberében a pakonyi óvoda Tökfesztiválján.
Manyi néni
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EGYHÁZI OLDAL
Még mindig a Biblia évérôl!
S te mit tehetsz a Biblia évében?

Az ilyen-olyan dolog éve
általában hidegen hagyja az
embereket. Nagy valószínûséggel ez is hidegen hagyhatja, ha nem leszünk egyenként
elkötelezettek. Mire? Nos,
tégy valami olyasmit ebben
az évben, amit még nem tettél
a Bibliával!
- Nem olvastad végig? Keress egy éves bibliaolvasási
tervet és olvasd végig!
- A Bibliát eddig csak magában olvastad? Keress hozzá
segédkönyveket: magyarázatokat, atlaszt, lexikont stb.!
Olvasd vele párhuzamosan, hátha jobban megérted!
- Távolinak tûntek a Biblia igazságai? Kezd el ôket még ma
alkalmazni!
- Keveset tudsz a Bibliáról? Tanulj róla! Járj utána könyvtárban, az Interneten, hogy mit lehet errôl a könyvrôl megtudni!
- Sokat tudsz a Bibliáról? Tudásodat oszd meg másokkal!
- Nem jártál még a Biblia-múzeumban? Pedig ingyenesen
meglátogathatod a Károli Gáspár Református Egyetemen
(1092 Bp., Ráday u. 28., tel.: 06-1-217-63-21, nyitva tartás:
hétfô kivételével 10.00-17.00).
- Továbbá csatlakozhatsz az „Ajándékozz egy Bibliát 2008ban!” mozgalomhoz, hiszen a Biblia éve egyedülálló alkalom
és lehetôség arra, hogy a Bibliát nem ismerô, templomba nem
járó családtagjainknak, barátainknak, kollegáinknak és is-

merôseinknek végre egy igazán értékes ajándékot vegyünk
(névnapra, születésnapra, karácsonyra): egy Bibliát!
„Ó Könyvek Könyve, Biblia,
Istennek hozzánk írt szava,
Te tiszta forrás vagy nekünk,
melybôl erôt meríthetünk.”
Nyisd ki a Bibliádat
- Ha békességet keresel: Róma 5, 1-2; János 14
- Ha minden jól megy: Zsoltárok 33; 1Timóteus 6; Jakab 2, 1-17
- Ha új feladatnak fogsz neki: Zsoltárok 1; Példabeszédek 16
- Ha helyesen akarsz bánni embertársaiddal: Róma 12
- Ha családod miatt gondban vagy: Zsoltárok 121; Ézsaiás 40
- Ha elbátortalanodtál: Zsoltárok 23; 42; 43
- Ha egyre nagyobb a nyomorúságod: 2Timóteus 3; Zsidók 13
- Ha barátaid elfordulnak tôled: Máté 5; 1Korinthus 13
- Ha kísértés környékez: Zsoltárok 15,19; 139; Máté 4; Jakab 1
- Ha túl sok a próbatétel: Zsoltárok 34; 71
- Ha nem tudsz elaludni: Zsoltárok 4; 56; 130
- Ha harcaid voltak: Máté 18; Efézus 4; Jakab 4
- Ha elfáradtál: Zsoltárok 75,1-7; Máté 11,28-30
- Ha bocsánatot szeretnél bûneidre: Lukács 15; Filemon
- Ha beteg vagy, fájdalmaid vannak: Zsoltárok 6; 39; 41; 67;
Ézsaiás 26
- Ha hited meggyengült: Zsoltárok 126; 146; Zsidók 11
- Ha úgy érzed, messze kerültél Istentôl: Zsoltárok 25; 125;
138; Lukács 10
- Ha magányosnak és bizonytalannak érzed magad: Zsoltárok
27; 91; Lukács 8
- Ha félsz a haláltól: János 11; 17; 20; 2Korinthus 5
- Ha vétkeztél: Zsoltárok 51; Ézsaiás 53; János 3; 1János 1

Egy Biblia naplója
Január: Most nagyon el vagyok foglalva. A család legtöbb tagja elhatározta,
hogy ebben az évben végigolvas. Az
elsô két hétben valóban gyakran használatban voltam, de azóta ismét elfeledkeztek rólam.
Február: Nagytakarítás. Tegnap leporoltak és visszatettek a helyemre. Tulajdonosom a múlt héten néhány percre
elôvett. Vitába keveredett valakivel, és
megkeresett néhány bibliai textust, hogy
igazát bizonyítsa.
Március: A hó elején alaposan lapozgattak bennem. A tulajdonosomat megválasztották a szülôk-tanárok egyesületének elnökévé, és székfoglaló beszédének elkészítéséhez engem használt fel.
Április: Ebben a hónapban látogatóba
jött a nagypapa. Egy óra hosszat az ölében tartott, és elolvasta az I.Korintus 13at. Mintha többet tartana rólam, mint a
család némely tagja.
Május: Néhány zöld folt volt az oldalaimon. Ez attól van, hogy a szedett tavaszi virágokat a lapjaim közé teszik száradni.

Június: Úgy festek, mint valami
gyûjtôalbum. Megtömtek újságkivágásokkal – férjhez ment az egyik lány a
családból.
Július: Ma betettek a kofferbe. Azt

hiszem, nyaraláshoz visznek magukkal.
Pedig milyen szívesen maradnék otthon.
Biztos vagyok benne, hogy legalább két
hétig bezárva maradok ebben a bôröndben.
Augusztus: Még mindig a kofferben
vagyok.
Szeptember: Végre megint otthon
vagyok, régi helyemen. Számos társam
is van. Két nôi magazin és 4 vicclap
közé vagyok beszorítva. Bárcsak engem is olyan gyakran olvasnának, mint
azokat.
Október: Ma olvastak belôlem egy
keveset. A család egyik tagja súlyosan
megbetegedett. Most az ebédlôasztal közepére tettek. Valószínû, hogy eljön a
lelkész, látogatóba.
November: Ismét visszatettek a régi
helyemre. Valaki megkérdezte a napokban, hogy emlékalbum vagyok-e?
December: A család lázasan készülôdik karácsonyra. Azt hiszem, az
idén is, mint sok éve már, elborítanak
majd az ajándékok és a csomagolópapírok.

ÚGY OLVASD A BIBLIÁT, MINTHA ELÔSZÔR ÉS UTOLJÁRA OLVASNÁD!

PROGRAMAJÁNLÓ
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A GYÁLI ARANY JÁNOS KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMJA
November 5. szerda 15 óra
IDÔSEK ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ
EU-s tájékoztató elôadás nyugdíjasoknak
November 9. vasárnap 18 óra
TÉLI TÁRLAT ELÔKIÁLLÍTÁS MEGNYITÓ
A kiállítást megnyitja: Szigeti Márti– Gyáli Képzômûvészeti
Egyesület vezetôje
A kiállítás megtekinthetô: 2008. november 23. vasárnapig
November 10. hétfô 15 óra
DIABETES VILÁGNAP A Gyáli
Cukorbetegek Egyesületének szervezésében
November 19. szerda 9-14 óráig
VÉRADÁS
November 29. szombat 19 óra
MAGYAR ATOM KONCERT
Tátrai Tibor, Solti János, Jamie Winchester,
Tóth János Rudolf, Zsoldos Tamás

DECEMBERI ELÔZETES
December 6. szombat 18 óra
TÉLI TÁRLAT MEGNYITÓ
A kiállítás megtekinthetô: 2008. december 21. vasárnapig
December 6. szombat 19 óra
PITTI KATALIN ÉS MEDVECZKY ÁDÁM KONCERT
December 12. péntek 19 óra
Nemzeti Kamara Színház
PERÚJÍTÁS
- zenés irodalmi összeállítás
Wass Albert mûveibôl
December 20. szombat 20 órától
EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA
SZALAGAVATÓ BÁLJA

A Nemzeti Kamara Színház
elôadásai
(Bérletes elôadás) - Polgár András: A pesti beteg
2008.11.14. 19.00 óra
(Bemutató) - Síppal, dobbal, nádi hegedûvel
(verses, zenés gyermekelôadás) 2008.11.18. 11.00 óra
(Bérletes elôadás)
- Szép Ernô: Május + Molnár Ferenc: Ibolya
(két egyfelvonásos) 2008.11.21. 19.00 óra
(Bérletes elôadás) Perújítás - Wass Albert-est
2008.12.12. 19.00 óra
(Bérletes elôadás – Bemutató) Gorkij: Kispolgárok
2009.01.16. 19:00 óra
Gorkij: Kispolgárok 2009.01.17. 19.00 óra
(Bemutató) - Andersen: A császár új ruhája
(zenés mesejáték) 2009.03.06. 11:00 óra
Az elôadásokra bérletek és jegyek kaphatók
kedvezményesen a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Házban.
A jegyek ára: 1.500 Ft
Csoportos jegyvásárlás esetén: 1.200 Ft.

Érdekli a színészkedés? Szeretne mások elôtt szerepelni?
A Gyáli Nemzeti Kamara Színház elôzetes felmérést szeretne végezni egy helyi OKJ-s
színész-tanfolyam beindításához. Megfelelô számú érdeklôdô esetén helyben tartanák
a képzést a Nemzeti Kamara Színház színészeinek vezetésével.
Jelentkezési igényét 2008. november 29-ig várjuk
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban!
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EGYÉB

Tisztelt gyáli és Gyál környéki
lakótársaink!
Az OFE (Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület)
gyáli szervezete szeretne
megosztani Önökkel egy
örömhírt. Ezt az örömhírt
öten „okozták”: Gyál Város
Önkormányzata Képviselôtestülete, a Képviselô-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága, az Arany János
Mûvelôdési Ház és Városi Könyvtár, a Felsôpakonyi
Szabó Magda Mûvelôdési Ház és egy agilis, tudatos vásárló. Idén szeptember hónapban segíthettünk egy fogyasztó több mint 100.000 forintos kárenyhítésében. A
történet az alábbiak szerinti: Márciusban a panaszos
Gyálon vett egy számára naponta nélkülözhetetlen orvosi segédeszközt. Nagyon hamar kiderült, hogy nem
tudja használni, ugyanis nem az ô paramétereihez szabták az üzletben. Visszament a vásárlás helyére több alkalommal, ahol mindig javítgatták a segédeszközt és
nyugtatták, hogy jó lesz számára. Eközben egy másik
ugyanilyen profilú üzletbe is elment, megvizsgáltatta a
reklamált árucikket. Ott szóban közölték vele, hogy
nem jól készítették el az eredeti vásárlás helyén, és ebben az üzletben hívták fel a figyelmét ránk, fogyasztóvédôkre. Újból visszament az elsô üzletbe, ahol megint
jelezte, hogy nem megfelelô a segédeszköz, ott a panaszos megdöbbenésére közölték, hogy az üzletnek nincs
fôhatósága! Ezután fordult hozzánk. Mi a panasz megismerése, írásos dokumentálása után felhívtuk a lakó figyelmét, hogy:

GYÖNGYKUCKÓ
Állandó kiállítás Felsôpakonyon
2008.májusában a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház számítógépes szobájának egyik sarkában egy szerény kis kiállítás nyílt.
Egy könyvtári vitrint és két fali tárlót töltenek meg az itt látható
gyöngymunkák.
Érdekességük, hogy gyûjtôjük még az 1980-as években tett szert
ezekre a tárgyakra, Erdély magyarlakta falvaiban és a dunántúli
Decsen járva.
A múlt század eleji polgári viselet tárgyaiból is láthatunk ízelítôt.
Akit érdekel, nyitva tartási idôben megnézheti a „Gyöngykuckót”.
Aki még többet szeretne tudni a gyöngyfûzés hagyományairól,
esetleg a fûzésmódok is érdeklik, az minden hónap harmadik péntekén 16-18 óra között szakszerû tárlatvezetést és kiselôadást hallhat a magyar népi ékszerekrôl. Fél óra elôadás után gyöngyfûzés
következik.

Moldvai gyöngygallér modern változata
1. az eredeti üzlettel próbáljon megegyezni,
2. ha nem tud megegyezni, szerezzen be írásos szakvéleményt arról, hogy rosszul készítették el a segédeszközt,
3. írja be a vásárlók könyvébe panaszát, egy példányt
kérjen el,
4. ne higgye el, hogy van olyan üzlet Gyálon, vagy
bárhol Magyarországon, amelynek nincs fôhatósága.
Végül a történet a panaszfelvételt követô 23. napon
„happy-end”-del végzôdött, mert lakótársunk visszakapta az eredetileg kifizetett több mint 100.000 forintot!
A tanulság mindannyiunk számára, hogy ne hagyjuk
magunkat, ha kár ér és igazunk van, tegyünk meg mindent a magunk részérôl!
Ha Önt is kár érte, mielôbb, bátran jelezze a
06205277701
telefonszámon,
vagy
az
ofegyal@gmx.net e-mail címen, vagy személyesen Gyálon
az Arany János Mûvelôdési Ház és Városi Könyvtárban
hétfôn 8-12 óra és csütörtökön 11.30-15.30 közötti
idôpontokban. Vagy Felsôpakonyon a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Házban minden hónap elsô csütörtökén 08.00-10.00 közötti idôpontban. Ha pedig szeretne Ön is osztozni velünk közösen hasonló sikerélményekben, akkor lépjen be közénk a fent jelzett elérhetôségek bármelyikén vagy jöjjön el az Arany János
Mûvelôdési Házba bármely hónap második keddjén
délután 4 órakor tartandó gyûlésünkre (kivéve július és
augusztus hónapokat)!
Tisztelettel: gyáli fogyasztóvédôk

A „MADE IN HUNGARY” klubba várjuk a 14 évnél idôsebb fiatalokat és felnôtteket .
A tanítás ingyenes, csak a felhasznált anyagot kell kifizetni.
Elsô alkalommal a moldvai gyöngygallérral ismerkedünk meg.
A „Made in Hungary klub” következô idôpontja:
2008. November 21. 16 óra
Az érdeklôdôket kérem, hogy jelentkezzenek be nálam telefonon:
29/317-116 vagy 20/353 6973
A résztvevôk számától függôen választjuk meg a helyszínt.
Szeretettel várja a jelentkezôket Fehér Anna klubvezetô

EGYHÁZI OLDAL
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Mi lenne, ha a Biblia lenne a mobilom?
Mi lenne, ha a Bibliánkat úgy kezelnénk, mint egy mobilt?
Mi lenne, ha minding magunkkal hordanánk? Mi lenne, ha
mindig visszafordulnánk érte, ha otthon felejtettük? Mi lenne,
ha az Igékre úgy néznénk, mint az SMS-ekre? Mi lenne, ha
karácsonyra ajándékként adnánk? Mi lenne, ha vészhelyzet
esetén elsôként vennénk elô? Mi lenne, ha úgy tekintenénk rá,
hogy nem tudunk nélküle élni a mai modern világban?
A Biblia olyan, mint a mobilunk. Összeköt Istennel, ezáltal
is tudunk vele beszélni, ezen keresztül is válaszol.

És miért jobb a Biblia, mint a mobil?
Mert soha nem kell a térerô miatt aggódnunk, ugyanis Jézus
Krisztus a kereszthalálával megteremtette a 100%-os lefedettséget az egész földön, és kiontott vérével aláírta azt a hûségszerzôdést, amely örökre szól, s állja minden számlánkat, így
ingyenesen hívható.
HÍVD TE IS!
És ne kapcsold ki soha!
(Vetés és aratás c. folyóiratból)

TÁVLATOK
Az AGORA újság szerkesztôjének a cikk megírására biztató
hívása éppen a Börzsönyben a Remete-barlangokhoz igyekvésem közben ért. Nem azért mondom ezt, hogy bosszankodást,
irigységet váltsak ki általa. Bár lehetne azt is, ha írói vénával
le tudnám írni az elém táruló fenséges látványt. Valóban fenséges a látvány. A Remete-barlangok fölötti kilátóban akár 90
foknál is többet fordulhat az ember, akkor is Dunát és hegyeket láthat. Sôt egyaránt láthatja Zebegényt, Nagymarost, Visegrád fenséges látványát. Festôi táj, nemhiába éltek, és élnek
ma is a tájfestôk Zebegényben, vagy másutt a Dunakanyarban.
Ennek a leírására nem akarok több idôt szánni, inkább mellékelek egy képeslapot. Ezt nem csekély bátorsággal összehasonlításnak szánom és ajánlom.
Tudják-e a felsôpakonyiak, hogy honnan a leglátványosabb
a falujuk? Valószínû, hogy
többen észrevették már, hogy
az autópálya felsôpakonyi vasúti felüljáró hídjáról látszik az
egész falu, fôleg most, hogy
lehullott a lomb.
Pedig még tíz méter magas
sem lehet a híd, de egy emeletnél magasabb. Ez sem kevés,
mert Felsôpakonyon talán csak
a református templom tornyában lehet egy emeletnél magasabbra menni, és onnan szétnézni. Be kell vallanom, szívesen megtekinteném ezt a látványt egyszer, vagy megelégednék egy olyan fényképpel
is, amit keresztény testvéreink
templomtornyából készítettek.
Ez is a távlatok témához tartozna, több szempontból is.
Az ám, nem is említettem
még, hogy miért adtam a távlatok címet a cikkemnek.
Talán, mert a zebegényi kirándulásomat akartam szóba
hozni? Á dehogy, ez csak egy
afféle apropó, indítóok, hogy
távlatokról, de sokféle, és egészen másféle távlatokról is beszéljek!
Például azzal is távlatainkat,
a keresztény életünk jövendô
reményeit pedzegetem, hogy a református templom tornyába
kívánkozom, azt emlegetem nagyobb dicsérettel, mint akár a
mi katolikus templomunk zömökebb tornyát. Valamivel viszonoznom kell, hogy Vízi János tiszteletes úr a ravatalozót avató
beszédében reflektált arra, amit én pár perccel elôtte mondtam. Ôszintén meglepett és jólesett. Hátha alakul valahogyan

az ökumenikus kapcsolatunk. Alakulnia kell, hiszen az „élet”,
a felsôpakonyi közélet egymás mellé állít bennünket sorjában:
útavatás, orvosi rendelô megáldása, Mártírok Emlékparkjának
avatása, ravatalozó megáldása, csak úgy, ami mostanában történt… Távlatokban nézve bizonyára még több ilyen alkalom
lesz.
Nos, maga a ravatalozó is kínálja a távlatok témát. Ugyanis
annak is van tornya. No nem olyan magas, hogy magasságával
lenne érdemes foglalkoznunk. Ám van stílusa, egy kicsit több
van benne, mint ami a funkcióhoz okvetlen szükséges. Ha már
torony, akkor eleve olyan dolog, hogy az iménti megállapítást
okvetlenül el lehet mondani róla. Régen csak a templomoknak
volt tornya. Ma már nem kis meglepetésemre néhány tehetôs
ember tornyot is építtet boltjához, talán reklámnak szánja.
Kár, mert a torony jelkép. Temetôbe illik. Itt elôfordulnak
temetôi kápolnák, családi sírhelyek vagy temetôi stációk,
keresztutak befejezô épületeként. Így ez a ravatalozó, mint
valami temetôi kápolna díszíti
a béke udvarát. El is tudom
képzelni, hogy egy-egy havas
esôs Mindenszenteki temetôlátogatáskor itt mondjam
el a közös imát az összes megholtakért.
No és az épület díszei, nemes vonalai mellett, harang is
került a toronyba. Hadd
mondjak köszönetet a harang
adományozójának, ismét csak
egy református ember nagylelkûségét dicsérve. Bár vannak katolikus családtagok is
Fejes Lajoséknál, mert egyik
unoka a katolikus hitoktatást
látogatta egy ideig. A harang
mindenképpen a távlatok eszköze: messzire szól a hangja,
az élôket hívja, a holtakat búcsúztatja, a vihart megtöri. Ez
mind távolba, messzire kiható
feladat.
Holtakat búcsúztatni, egészen a mennyországig kísérni! Ez az igazi távolság, igazi
távlati feladat. Igaz, nem a harang hangja hallatszik el a
mennyországig, hanem az imádság, amit a harang felhívó szavára elkezdenek mondani az emberek! Az valóban eljut Isten
országáig! Fel hát az imádságra, fel hát az Istenig érô távlatokra!!!
Hefler Gábor – plébános
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RAVATALOZÓ
RAVATALOZÓ AVATÁS

2008. november 1. Felsôpakonyi Temetô, 15 óra - Ünnepség Mindenszentek Napján
Mindenszentek és Halottak
Napjának idején ünnepséget
rendezni? – botránkozhatnának
a rossznyelvek. Nem lenne igazuk. Itt és most nem. Mert nagy
ünnep ez nekünk, Felsôpakonyiaknak. Új létesítménnyel
gazdagodtunk. Felszentelhettük
és átvehettük új, gyönyörû ravatalozónkat, amely ezentúl méltó
módon fogad bennünket utolsó
utunkra.
Halandóként utat járunk be
földi életünk során – fogantatásunk pillanatától utolsó leheletünkig. Átváltozásaink: sejtekbôl molekulává, kromoszómák irányította csodálatos élô szervezetté, csecsemôbôl
felnôtté, majd szép lassan széthullva öregszünk, míg lelkünk
kiröppen testünk burkából.
Nagy, ismeretlen Úrnak vendégeként - jövünk a semmibôl.
Porban, göröngyök közt botorkálva haladunk a semmi felé rövidke életünk során.
Semmi vagy a mindenség? Szemernyi pontként világnak része lenni – az Úrnak szándéka szerint.
S, hogy vendégségünk más dimenziókban folytatódik e?
Örök, megválaszolatlan kérdés sóváran kutató elménk számára. De mindig megmarad kérdésnek és mi mindig várni fogjuk
rá a választ. Mert nem törôdhetünk bele, hogy utunknak vége
ne egy új útnak kezdete legyen. De addig is: hitünk szerint búcsút veszünk az eltávozottól, elkísérjük utolsó útjára. Megidézzük személyét, életének eseményeit -, hogy beletörôdhessünk elvesztésébe.
Hol tehetjük s hogyan? Errôl szólt ez a mai nap. Itt a
Felsôpakonyi Temetôben. Mert egy tisztességgel bejárt életutat az utolsó út tisztessége koronáz meg. A végsô búcsú helye
méltó kell legyen az élethez! Ennek tettünk ma eleget! A közös akarat, egy
megnyert pályázat, egy kiváló
építész – Horváth Zoltán –
terveinek jóvoltából, a pontos,
tisztességgel
végzett kivitelezôi munkának
köszönhetôen,

ma gyôzött a jó! Gyôzhetett:
mert sokan akarták. Kétkezi
munkától kezdve az adományokig – sokan járultak hozzá, hogy
ne csak a ravatalozó, de a hozzátartozó kert is kész legyen!
Sôt: lélekharang is legyen!
Kölcsönveszem Horváth Zoltán szavait, mert annyira szépek:
„A halálról nekem nem a vég,
hanem az átváltozás jut mindig
eszembe. A temetés szertartása
pedig nem egyéb, mint út az átváltozáshoz. Szoktuk is mondani: az utolsó útra kísérjük el a
halottat. Ez az utolsó út sokban
hasonlít egy erdei úthoz, melyet a fák sûrû sorfala határol, és
nyílegyenesen vezet a tisztásra, a fényességbe. Az utolsó út rövidített változata az életútnak, ott van mindenki sorfalat állva,
akik földi életünket meghatározták.”
Nagyszerû dolog érezni - látni -, hogy munkája híven követi ezt a gondolatsort. Azt valósította meg, ami mindannyiunk
számára - bár többnyire megfogalmazatlanul -, a lelkünk része. Az Utolsó Út Ravatalozó: kapuk sora. Alatta áthaladva
belépünk az örökkévalóságba, vissza a természetbe, a fénybe,
a megfoghatatlanba. Isten áldásával.
Katolikus egyházunk képviseletében Hefler Gábor atya,
Gazsóné Verasztó Teodóra evangélikus lelkész és Vízi János
református lelkipásztor mindent megtettek ezért. Fejes Lajos
és családjának adományát, a gyönyörû szavú lélekharangot is
elhelyezték a toronyba, s mindez immár a miénk, a falué.
Templomaink közös kórusának is örvendezhettünk. Jó érzés
ôket együtt hallani.
Ünnepségünk fényét emelte, hogy az elhangzott gyönyörû
verseket a gyáli Nemzeti Kamara Színház mûvészeitôl hallhattuk. Schiller Harangok címû versét Usztics Mátyás, Varga
Imre Végül címû versét Mettler Emese, s a Könyörgést Seszták Szidónia mondta el. /Lám: milyen jó, hogy „saját” színházunk van!/
Matusekné Dimov Éva polgármesterünk meghatott és boldog szavai mellé országgyûlési képviselônk dr. Végh Tibor is
csatlakozott üdvözlô beszédével. A lélekharang zengése közben együtt vágták át a nemzetiszín szalagot.
Gyönyörû nap volt! A mécsesek lobogó lángjainak fénye elkísért bennünket hazáig.
Durkó Éva
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Daruhír – Tevékenységünk 2008 októberében
Október 01-jén Szentendrére kaptunk meghívást az
Idôsek Világnapján. Ezt összekötöttük egy finom ebéddel és múzeum látogatással.
Október 03-án a helyi Idôsek ünnepén szerepeltünk.
Október 04-én a Falunapon vettünk részt, itt is szerepeltünk.
Október 11-én Cserkeszôlôre vitt bennünket a busz, ahol a csodálatos gyógyvízhez
ajándékba kaptunk egy
meleg napos csodálatos idôt.
Október 13-án sajnos nagyon kevesen
tudtak eljönni a szemétszedéshez. Akik eljöttek, azoknak köszönet érte.
Október 18-án sokan
el tudtunk menni a
Mártírok parkja és harang avatására. Köszönjük a rendezôknek
a szép mûsort és a sok munkát. Kerekes Róbertnek, hogy
a hónapokkal elôbb már erre a napra megszervezett mûsorukat lemondták, a pénzt visszaadták azoknak, akik
jeggyel rendelkeztek.

Október 22-én délután a községi ünnepélyen vettünk
részt, melyen a mûsort a Herman Ottó Általános Iskola
tanulói mutatták be Princzné Szilágyi Ilona vezetésével.
A Mártírok Emlékparkban koszorút helyeztünk el a
hôsök emlékére.
Október 25-én operába mentünk, ahol
teljesen új rendezésben nézhettük meg az
Elektrát.
Október 30-án kiosztottuk a meghívókat a választási közgyûlésre. Köszönjük a
munkát Filákné Margitkának és Mózsikné
Ilonkának. Ezen a napon gyertyákat gyújtottunk a nyugdíjas
klubunkból végleg eltávozott kedves halottainkért.
Október 31-én sokan kísértük ki utolsó
útjára Kaszala nénit, aki régen szintén tagja volt ennek a
klubnak. Adjon az Isten neki nyugalmat, a kedves családjának pedig vigasztalást.
Lôrentei Erzsébet

Idôsek Világnapja
2008. október 3-án az Önkormányzat és a Vöröskereszt helyi szervezete az Idôsek Világnapja alkalmából köszöntötte a
megjelent szépkorúakat. Köszöntôt mondott Török László a
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének igazgatója,
ami különleges alkalom és egyben megtiszteltetés szervezetünknek. Továbbá köszöntôt mondott Bartos Sándorné a területi Vöröskereszt vezetôje és felköszöntötte a többszörös véradókat: Boér Katalin, Bruder Ferencné, ifj. Czirják József,
Krizsa Ferencné és Takács Imréné - ajándékot és oklevelet
adott át nekik.
Dr. Remete Sándor, községünk jegyzôje is köszöntötte a
megjelenteket, ki sokak számára most lett ismertté. Nagy Sándor a képviselô-testület korelnöke köszöntötte községünk legidôsebb embereit: Buza Barnabás ( 89 ); Horváth Józsefné (
92 ); Károly Istvánné ( 90 ); Kocsis Imréné ( 91 ); Molnár Józsefné ( 90); Rehó Béla ( 89 ). Isten éltesse ôket!
Dr. Illés Anna a helyi Vöröskereszt elnöke nem tudott részt
venni betegsége miatt, nagyon sajnáljuk és mielôbbi jó egészséget kívánunk neki.
A köszöntéseket a jelenlévôk nagy szeretettel fogadták.
Ezután szép mûsort adtak az óvodásaink Gabi és Ivett óvó-

nénik vezetésével. Nagyon köszönjük a mûsorukat, amibe
nagy munkát fektettek bele. A mûsor az iskola 3. A osztályából
Jakubik Máté és Czirják József versével folytatódott, köszönjük nekik és Kriszti tanító néninek, aki felkészítette ôket.
A nyugdíjas énekkarnak köszönet a szép dalokért - igaz
megszoktuk, hogy mindig szépen énekelnek - és Füziné Esztikének a szép verset.
Köszönjük a megterített asztalokat, ami az Önkormányzat,
Fazekas Ferenc, Laki Lajosné Irénke, Tamás Tamás és Tóth
Zoltán anyagi támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. A
sok süteményt a Péksüti Kft-nek (Takács Éva), amit Filákné
Margitka hozott el. És mindenkinek akik sütöttek, köszönet
mindenért.
Patkós Tamásnak a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház vezetôjének a rendezvény szervezéséért, és a segítôknek,
akik megterítettek és felszolgáltak.
Kerekes Róbertnak és kollégáinak a jó hangulat megteremtéséért.
A háttérbôl végignézve megérte a fáradtságot!
Czirják Józsefné – V. K. Titkára
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érezzük, amikor hirtelen ötletünk támad. Észre kell vennünk
felsôbb énünk irányítását, mely az önmagunkért való felelôsségre emlékeztet „Kövesd az intuíciódat, és megmutatja,
mit kell tenned” Jelmondata: Mi az életfeladatom?
A homlok- csakra blokkjai: céltalan, labilis élet (,,Nem tudom, tulajdonképpen, miért is élek?”), elidegenedést a munkától (,, Nekem mindegy mit csinálok, csak lóvé legyen”).
Gyenge mûködéskor hajlamos az ember arra, hogy egy „tompa agyú melós” legyen: sörösüveg és televízió, semmi hobbi,
semmi vélemény, semmi érdeklôdés. Túl erôs mûködésnél:
víziói vannak, (a bolond próféta) szellemeket lát, félelmei
vannak, anélkül, hogy tudná miért. Kimerült állapot, bágyadtság „nem találja a maga útját”.
Betegségei: gyakori fejfájás, látászavarok.

Hetedik: korona- csakra
Helye: fejtetô
Színe: ibolya, fehér
Szimbóluma: ezerszirmú lótuszvirág
Szervi befolyás: agykéreg, nagyagy, az agy
bal felsô része, jobb szem, tobozmirigy.
A csakra feladata a legmagasabb szintû önmegvalósítás, önuralom, belsô tudás, beteljesülés, összeköttetés a spirituális
énnel. A szellemi erôk kapuja. Ha valaki erre a szintre emeli a
tudatát, akkor ráébredhet, hogy egyek vagyunk a teremtôvel.
A korona csakra blokkjai: a lét értelmetlensége, halálfélelem, bizonytalanság, felszínesség, kicsinyesség, túlérzékenység, menekülés a valóságtól.
Betegségei: depresszió, Parkinson-kór, Alzheimer-kór, epilepszia.
Jónás Noémi

Minden kezdet nehéz… (vagy mégsem?)
Köszönöm szépen a múlt havi cikkre a sok gratulációt és hálával tölt el, hogy ily
sokan pozitívan visszajeleztek. Még nagyobb öröm azonban, hogy néhány e-mailt is
kaptam, ami személyes kérdésekre és kérésekre vonatkozott. Ezeket ilyen módon is
kezelem, tehát a nyilvánosságra nem kerülnek. A többeket érdeklô dolgokra apránként fogok választ adni, hogy aki még bátortalan, szintén ismeretekhez juthasson. A
kérdések sokrétûek, és hosszabb távú inspirációt jelentenek. Néhányat leírok, amely
nagyjából irányt mutat, mirôl fognak szólni a további írások.
Például: Milyen csillagképek vannak? Mi a csillagjegy, illetve zodiákus jel? Mik
a teremtô energiák? Miként jelennek meg az életünkben? Milyen egy asztroszkóp?
Szeretném, ha az életünkben jobban tudnánk alkalmazni azokat az energiákat,
amelyek erôsségként vannak bennünk, és azokat a „kevéske” hiányosságokat, amelyek némi tanulással javíthatók. Ezek minden Embernél mások és mások. Az asztrozófia segít az önismeretben. Ha lesz rá lehetôség, megírom, mely területen, mikor
milyen támogatást kapunk a minket körülvevô kozmikus energiáktól. (Kozmosz =
rend.) Persze ezt mi magunk döntjük el, hogy figyelembe vesszük-e, vagy sem. Úszni árral szemben nehezebb.

A csillagképekrôl
röviden:
Az „összetartozó” csillagok alakokat,
képeket, ábrákat alkotnak. Az égbolton
utak is megfigyelhetôek. Az égi utak közül a legjobban elterjedt az ekliptika,
vagyis a Nap látszólagos útjának használata. A Nap az évkörön 14 csillagképet érint, melyeket ekliptikai csillagképeknek nevezünk. Az enyhén ellipszis
alakú, tehát két fókuszponttal rendelkezô ekliptika a poláris világban utazó
lélek szimbóluma. Az „úthoz” az alsó és
felsô világ megismerése is szükséges. A
csillagképek a szellemiség jelölôi. Sorrendben a következôk: Kos (Aries), Bika (Taurus), Orion (Nimród), Ikrek (Gemini), Rák (Cancer), Oroszlán (Leo),
Szûz (Virgo), Mérleg (Libra), Skorpió
(Scorpius), Kígyótartó (Ophiuchus),
Nyilas (Sagittarius), Bak (Capricornus),
Vízöntô (Aquarius), Halak (Pisces)
E hónap Mindenszentekkel kezdôdött
és ez életünk egyik próbatétele. Eltávozott szeretteinket alázattal elengedtük és
szeretettel emlékezünk rájuk? Esetleg
görcsösen ragaszkodnánk hozzájuk

(például bánat, bosszúság, harag miatt),
így önmagunkra terhet véve? A választ
mindenki a lelke mélyén „tudja”, és az
ezzel járó feladatot is „ismeri”.

Szeretettel kívánok sikeres munkát
mindenkinek:
Ujjné Debreczeni Nicolette
(E-mail cím: milli01@freemail.hu)

A tizenkét ismert állatövi jegy és szimbólumaik

MÁRTÍROK EMLÉKPARK
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„Szólalj meg harang most mindenkiért – aki elveszett”
2008. október tizennyolcadikán közel kétszáz ember kereste
fel a Mártírok Emlékparkját, hogy tanúja legyen az oly sok
munkával, lelkesedéssel, elszántsággal létrehozott emlékmû
és tér felavatásának, megszentelésének. A kellemes ôszi délutánon a gyáli fúvósok által szolgáltatott térzene hangjai mellett érkeztek az ünneplôk és a meghívott vendégek. Az emlékmû melletti díszôrséget a Nemzetôrség és a Szent György Lovagrend tagjai szolgáltatták történelmi egyenruhákba öltözve.
Úgy álltak ott fegyelmezetten, rezzenéstelenül az egymásra
következô korokat megidézô egyenruhákban, mint valami
méltóságteljes történelmi panoptikum. A zászlórudakon a címeres nemzeti zászló és a település lobogója kapott helyet.
Az ünnepség, szinte percnyi pontossággal a meghirdetettek
szerint 16-órakor vette kezdetét. Az összegyûlt ünneplô tömeg
felállva énekelte a Himnuszt a fúvószenekar zenei kíséretével,
majd Víziné Surányi Erika szavalta el, mély átéléssel a „Mártírok Parkja” címû verset, Holényi Lászlónak a Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület volt vezetôjének és néhai Révész Ferencnek az Emlékpark megálmodójának ajánlva, akik a szervezet
számos tagjával együtt, valamint a helyi és a Pest Megyei Önkormányzat segítségével megvalósították elképzelésüket. A
nyitó vers után Durkó Éva a „Felsôpakony Jövôéért Egyesület” társelnöke mondta el gondolatait és ismertette az ünnepség mûsorrendjét. A mûsorrend ismertetése után felkérte Matusekné Dimov Éva polgármestert, hogy tartsa meg elsôként
ünnepi beszédét.
A polgármester asszony rövid, de tartalmas beszédében elismerte és értékelte a civil szervezet tagjainak áldozatos munkáját, kitért az önkormányzatnak a beszûkült lehetôségek miatt
szerény, de szívbôl jövô támogatására és a település nevében
köszönettel átvette a létesítményt, amelynek megôrzésére ígéretet tett. A polgármester asszony beszéde után az ünnepség
mûsorvezetôje Fazekas Zsuzsa a harangszentelés szertartásának elvégzésére hívta Hefler Gábor atyát, aki a harang feladatairól szólt, - úgy áldotta meg a harangot, hogy az mindig a jó

Nagy nap volt Felsôpakony életében
2008. okt. 18-án az állomás mellett lévô Mártírok
Emlékparkjában felavatásra került a harangláb.
Szerencsére nagyon sokan részesei lehettünk ennek a jeles eseménynek.
Nagy fába vágta a fejszéjét a Felsôpakony Jövôjéért Egyesület, amikor megálmodta az állomás mellett lévô bozontosból
egy emlékpark kialakítását.
Nem kevés munka, áldozat, anyagi hozzájárulás kellett ahhoz, hogy elkészülhessen a Mártírok parkja.
A két fô értelmi szerzôje: Holényi lászló és Révész Ferenc
volt. Sajnos Révész Ferencet közben a Jóisten magához szólította, így ô már nem élhette meg az álma befejezését.
Az emlékmûhöz méltó ünnepség keretében történt a harangláb felavatása, utána pedig kedves vendéglátás keretében még
ki-ki elmondhatta az élményeit a parkkal kapcsolatban.
Köszönjük az egész falu nevében, vigyázzunk rá, óvjuk a
parkunkat, igazán büszkék lehetünk rá.
Kívánom, hogy sok szép, felemelô alkalmat tudjunk ebben a
szép parkban tartani, ünnepelni.
Üdvözlettel: Joánovits Jutka

gyôzelmét hirdesse a gonosz felett, mint ahogy azt a húsvéti
harangok teszik, hirdetve a feltámadást.
A harangszentelést követôen kis óvodások szavalták Móra
Ferenc versét a cinege cipôjérôl. Nagy sikert arattak, éppúgy,
mint az ôket követô iskolások a palotás elôadásával.
A mûsorblokk után Kempf Károly Ignác alpolgármester köszöntötte az alkotókat és beszédében a közös összefogásról, és
a jövô feladatairól ejtett szót. Ôt követte az ünnepi szónokok
sorában Pánczél Károly országgyûlési képviselô, aki a magyar
múlt mártírjairól beszélt. Nagyívû történelmi visszatekintésében Bocskaitól, Rákóczin át az 1848 forradalom és szabadságharc megnevezett és névtelen mártírjairól beszélt. Beszéde végén megcsendült az emlékmû kis harangja, hogy elsirassa azokat a régen porladó holtakat, akik életüket a mi szabadságunkért adták.
Az elhalkuló harangszó után egy percnyi csend támadt, azután felsírt a hegedû. Két rövid, az ünnepi hangulathoz illô zenedarab hangzott el Agócsné Polgár Aranka és a kis zeneiskolások tolmácsolásában. Amikor a taps elült, dr. Balla István
nyugalmazott honvédezredes a Hadtörténeti Múzeum képviseletében lépett a mikrofonhoz és folytatta a Pánczél Károly által megkezdett történelmi leckét. Elénk idézte az 1956-os forradalom elôzményeit, eseményeit és következményeit a tudós
pontosságával és hitelességével.
A beszéd után a mûsorvezetô Fazekas Zsuzsa Holényi Lászlót szólította, kedvesen megkérdezve tôle, hogy mit hozott nekünk új otthonából, Pécsrôl. Holényi László, Aczél Tamás
„Feltámadás” címû versét szavalta el válaszul úgy, ahogy tôle
már megszoktuk, - szuggesztíven, nagy átéléssel.
A mûsor végén a templomi kórus két szép éneke és Vízi János református lelkipásztor áldása hangzott el, majd a Szózat
közös eléneklése után befejezôdött az átadási ünnepség. Aki
jelen volt maradandó élménnyel távozott, ezért köszönet mindenkinek, aki ennek elôkészítésében és lebonyolításában részt
vállalt.
Varga Imre
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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

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

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.
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

Adventi Koszorú és Karácsonyi
Ajándékok készítése-vására

Felhívás!

ahol az ajándékba amit készítünk,
belekötünk egy kis szeretetet!
Helyszín: Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Ház
2008. november 29-én, reggel 9 órától!
Szeretettel várunk mindenkit!

December 08-án ismét megrendezésre kerül a
Felsôpakonyi Téli Tárlat, immár IV. alkalommal.
Kérjük a településünkön élô képzômûvészeket,
hogy december 05-ig hozzák be kiállításra szánt
mûveiket a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Házba!

EZOTERIKUS OLDAL
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A test energiapontjai
Minden élôlény körül energiamezô van, melyet aurának nevezünk. Az emberi aurát, már a régebbi idôkben is észlelték, és ez tapasztalati leírásokon, és képeken is fennmaradt. Gondoljunk csak a szentképekre, ahol a szentek feje körül glória látható.
Az aurának három fô eleme van: a láthatatlan energiaközpontok, vagyis a csakrák; az energia csatornák más néven nádik; és
az aura rétegei. Itt most a csakrákat tárgyaljuk ki részletesebben.
Az emberi testben hét fô energiaközpont van, amely az egyetemes energia befogadására, és szétosztására szolgál. Szanszkrit
szóval csakráknak,(keréknek) nevezzük ôket, amely nem csak a
formájára, hanem a mûködésére is utal; pulzáló, örvénylés szerû
forgás. Mindegyik csakra a test bizonyos részéhez, és mirigyéhez
kapcsolódik. Ezen kívül érzelmi, pszichés hatásai vannak, és a
személyiséget is befolyásolják.
Elsô: Gyökér –csakra
Helye: a gerinc végén található.
Színe: vörös
Szimbóluma: négyszirmú lótuszvirág.
Szervi befolyás: vérelosztás, hátgerinc, vastagbél, végbél, prosztata, végtagok,
csontok.
A gyökércsakrában fejezôdik ki
az ôsi életenergia, az élni akarás, a kapcsolat a földdel, az anyagi világgal. Stabilitás, erô, biztonságérzet a környezetünkben, önfenntartás, teremtés.
Blokkjai: az élettôl való félelem („Nem mehetek
bele kiszámíthatatlan helyzetekbe!”), túlfokozott
agresszió, nehézségek az idôbeosztással (,,Én nem
értem miért kések el mindig!”), türelmetlenség
(,,Miért nem indít már ez az idióta?”), függôség
(,,Nem tudok élni nélküle!”).
A blokkok testi betegségekben is megnyilvánulnak: fog, csont, és gerincprobléma, vastagbél és
végbél betegségek, panaszok.

Az az ember, akinek ez a csakrája gyengén mûködik, magatartásában, és megjelenésében is „szürke egér” típus. Túl erôs mûködés
esetén pedig a „hatalom embere” vagy „családi zsarnok”.
A zavarok szervi tünetei: gyomorpanaszok, hasnyálmirigy zavarok, máj és epe panaszok.
Negyedik: Szív- csakra
Helye: szív tájék
Színe: zöld, rózsaszín
Szimbóluma: tizenkét szirmú lótuszvirág
Szervi befolyás: tüdô, szív, érrendszer, vérkeringés.
Ha a szív- csakra kiegyenlített, akkor elfogadjuk magunkat, a világot, és a többi embert olyannak, amilyen. Harmonikusan, kiegyensúlyozottan, és felszabadultan tudjuk élni mindennapjainkat. Szeretetben, önzetlenségben, és odaadásban.
A szív- csakra blokkjai: a szeretet feltételhez
kötése (,,Ha nem teszed azt, amit én akarok,
nem is tudlak szeretni!”), a nyomasztó szeretet
(,,De gyermekem, én csak a legjobbat akarom
neked!”), eltúlzott önzetlenség (,,Az emberek
azért vannak a világon, hogy másoknak segítsenek”), egoizmus, önzés (,,Nekem szabad, neked nem!, Számomra kell, hogy legyen
idôd!”). Az ember, akinek gyengén mûködik a
szív- csakrája, hajlamos arra, hogy ne legyen
tekintettel önmagára, és másokra. A túlhajtott
funkció esetében, eltúlozza a toleranciát, egészen az önfeladásig.
Testileg szívpanaszok, vérkeringési zavarok,
tüdôbetegség, és a csecsemômirigy diszfunkciójában nyilvánul meg.

Második: Szakrális (szex vagy nemi) csakra.
Helye: a köldök alatt, az alhas területén
Színe: narancssárga
Szimbóluma: hatszirmú lótuszÖtödik: torok- csakra
virág.
Helye: torok, gégefô
Szervi befolyás: petefészek, heSzíne: kék
rék, szaporítószervek, vesék, hóSzimbóluma: tizenhat szirlyag.
mú lótuszvirág
Ez a csakra szabályozza azt a
Szervi befolyás: gége,
A csakrák elhelyezkedése
képességünket, hogy hogyan érintkezzünk a vinyak, hangszalagok, nyaki
a testen
lággal. A mûvészetek, a kultúra élvezete, a szexunyirokerek, száj.
alitás, és a valódi életöröm kifejezése. Vágyak,
A torokcentrum szabályozza az emberi önfantázia, kreativitás, lelkesedés, családszeretet, barátságok.
kifejezést, a beszédet, a mimikát, és a gesztusokat. Visszatükrözi
A csakra blokkjai: félelem az érintéstôl („Csak meg ne érints belsô világunkat, és ezzel gondoskodik is a hozzánk illô anyagi
engem!”), undor a testiségtôl. Az értelem túlhangsúlyozása és társadalmi környezetrôl. A torok csakra mottója: „Megmuta(„Minek nekem érzelem, azért nem adnak a boltban semmit”), tom, ami bennem rejlik!”
elszigeteltség, frigiditás, impotencia („Nincs szükségem a szexA torok- csakra blokkjai, gyakran nyilvánulnak meg rekedtre!”), alacsony önértékelés, lelkesedés hiánya.
ség formájában, beszédzavarokban, meggondolatlanságban, az
Testileg a csakrában található zavarok gyakran jelentkeznek önkifejezés zavaraiban. Félelem attól, hogy mások mit gondololyan betegségekben, amelyek a testnedvekkel (vér, nyál, nyirok, nak rólunk; megfelelésvágy. Gyenge mûködéskor kommunikáepe) vagy az ezekkel dolgozó szervekkel (vese, hólyag, nyirok- ciós problémái vannak, dadog, gyakran követ el nyelvbotlást.
csomók) vannak összefüggésben.
Túl erôs mûködéskor gyakran beszél metszô, éles hangon, szívesen vitatkozik, veszekszik, a saját elképzelése szerint akarja
Harmadik: Solar-plexus v. napfonat csakra
megváltoztatni a világot, és elképzeléseit, alaposan meg is indoHelye: gyomorszáj
kolja.
Színe: sárga
Betegségei: torokfájdalom, köhögés, rekedtség, beszédprobléSzimbóluma: tízszirmú lótuszvirág
mák.
Szervi befolyás: máj, hasüreg, emésztôszervek, gyomor, lép, epehólyag, anyagcsere, bôr.
Hatodik: homlok- csakra
Ez a terület, a személyiség kibontakozását, az
Helye: a szemöldökök között
én tudatot, a karriert, érvényesülést, és küzdôkéSzíne: indigókék
pességet, az egyéni akaratot, a gazdagságot, és az intellektust
Szimbóluma: kör, két szirommal
szabályozza.
Szervi befolyás: szem, orr, homlok, az arc,
A csakrában lévô blokkok: hatalmi igények, mohóság („az élet
jobb agyfélteke, idegrendszer.
nem ér semmit, ha nem kereshetek többet, és nem lehet minden évA homlok- csakrát harmadik szemnek is nevezik. A harmadik
ben új autóm!”), vásárlási kényszer (,,Sürgôsen szükségem van új szem az intuíció, és a hatodik érzék szerve. A harmadik szemüncuccokra!”), irigység („A fickónak már megint új kocsija van!”). ket

