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KÖSZÖNTJÜK A PEDAGÓGUSOKAT:
Ma nem tanulni jöttünk,
ma szívünk ünnepel,
a hálát mit érzek
miképp mondjam el?

Mi már Tôled sokat kaptunk
de tôlünk Te keveset.
Az arcodból, a hangodból
Sugárzik a szeretet.

Fogadd Tôlem ezt a csokrot
Mit kötött a szeretet.
Hála, hála mindig hála
Óvónéni / Jó tanítónk teneked.

Donászy Magda: Ma szívünk ünnepel (Részletek)
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
Tisztelt lakosság!
Ügyfélfogadási idô:

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy Felsôpakony Község teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök felülvizsgálata (településszerkezeti terv
(TSZT), szabályozási terve (SZT) és helyi építési szabályzata
(HÉSZ)) megtörtént, melyet a Képviselô testület 2009. március 25-én megtartott ülésén elfogadott és amely 2009. április 1én hatályba lépett.
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a helyi építési szabályzat jelentôsen módosult, ezért az építésügyi hatósági eljárások megindítása valamint az építkezések megkezdése elôtt
tájékozódjanak a változásokról és az új szabályokról. A dokumentáció megtekinthetô a www.felsopakony.hu honlapon (innen le is tölthetô), illetve a Polgármesteri Hivatalban Dodek
Andrea építésügyi elôadónál Ügyfélfogadási idôben.
A legfontosabb változások az alábbiak:

1. A település
külterületén tanyás
Hétfô: 13-16
térségek kialakítáSzerda: 8-12 és 13-17
sára került sor, amelyekre eltérô szabáPéntek: 8-12
lyok vonatkoznak.
2. A gazdasági területek racionalizálása és felülvizsgálata során egyszerûsödtek a telekalakításra
és az egyes övezetre vonatkozó szabályok.
3. Sikerült növelni a gazdasági övezet nagyságát, valamint
kialakításra került egy sport és rekreációs övezet is a település
külterületén.

Kedves Lakótársaink!
Úgy tûnik visszavonhatatlanul itt a nyár! Amerre járunk, azt látjuk, hogy mindenki rendezgeti, csinosítja a környezetét. A jó idô miatt egyre többet tartózkodunk a
szabadban. Igazán akkor érezzük jól magunkat, ha szép, gondozott a házunk tája és
tágabb környezetünk is. Ezért sokat tesz Önkormányzatunk is. Az utak aszfaltozásával és a csapadékvíz elvezetô árkok megépítésével összehasonlíthatatlanul rendezettebb képet mutat településünk, de van még mit tenni.
A föld napja alkalmából akciót szerveztünk az illegális szemétlerakók felszámolása érdekében. A szemétszedésben a nyugdíjasokon, iskolásokon, a Vöröskereszt
felsôpakonyi szervezetén és a Polgármesteri Hivatal munkatársain kívül sajnos elég
kevesen vettek részt.
Fásításokkal is igyekszünk szebbé, hangulatosabbá tenni kis falunkat. Az Önök
segítségével vérszilvafa csemetéket és különbözô cserjéket ültettünk az állomás környékére, a Petôfi térre, a játszótérre és a temetôbe. Sokan vettek részt az ültetésben.
Ásókkal, lapátokkal, talicskákkal érkeztek a tettre kész csapatok. Jó hangulatban gyorsan ment a
munka, szépült a tér. Ezúton is megköszönjük
mindenkinek, aki ott volt
és segített.
Mindenki ott segít,
ahol tud. Jó példa erre
Farkas István önzetlensége, aki saját költségén készítette el a temetô hátsó
kapuját. Köszönet érte!
A Tóth Árpád utca lakói utcájukban, példás
csapatmunkában ültetették a fákat. Szinte minden házból volt segítség. A munka végén mindenki ‘’örökbe
fogadott’’ két fát, amelynek a gondozását, rendszeres öntözését vállalta. Egyik utcabeli család megvendégelte a szomjas csapatot.
A településünk szépítésének még nincs vége! Ezután is számítunk az Önök segítségére.
A közeljövôben utcai padok és új, esztétikus hulladékgyûjtôk kihelyezését, valamint a Petôfi utca fásítását tervezzük, amihez szintén kérjük majd a segítségüket. A
könnyebb tájékozódás segítésére felszereltük az utcanév táblákat.
De az Önök segítsége nélkül nem érhetünk célt. Kérjük ezért mindenkitôl, hogy
az ingatlana elôtti csapadékvíz elvezetô árkot és utcaszakaszt rendszeresen gyommentésítse. Ezzel megelôzhetjük például a parlagfû megjelenését is. A rendezett utcakép kialakítása, és a biztonságos közlekedés érdekében kérjük, hogy ne helyezzenek el semmit kerítésükön kívül.
Folytassuk a munkát! Csak közösen tehetjük szebbé környezetünket! Mi élünk
itt!
Kronvalter Emília

Dodek Andrea - építésügyi elôadó

Tisztelt felsôpakonyi
fiatalok, szülôk!
Újra itt a jó idô, amely a fiatalokat
az utcára, illetve a település egyes
pontjaira vonzza. Ezeket a helyeket
késô este, de nem ritka amikor hajnali órákban hagyják el. Egy-egy alkalommal elôfordulnak rendbontások,
amelyek hangoskodásból, illetve a
maguk környezetében valamilyen
rongálásból tevôdik össze. A fentiek
miatt kérném, hogy vigyázzunk
környezetünkre. A rendbontókkal
szemben mérlegelés nélkül, eljárást
fogok kezdeményezni. A szülôk figyelmét felhívnám, hogy 18 év alatti
gyermekeiket ne engedjék késô estig
az utcán tartózkodni, illetve kint
tartózkodásukat jobban felügyeljék.
Azon fiatalok figyelmét felhívnám, akik katonának, tûzoltónak,
rendôrnek vagy más fegyveres szervhez akarnak késôbbiekben elhelyezkedni, vagy vonzalmat éreznek ezen
szervezetek tevékenységei iránt,
ajánlom a Gyálon mûködô Faluvédô
Egyesület ifjúsági tagozatát. Ez a tagozat kb 2 hónapja alakult, 14-18 év
közötti fiatalokat képeznek ki. Ezek a
képzések elsôsegélynyújtás, tûzvédelmi, polgárvédelmi, bûnmegelôzési, honvédelmi ismeretekbôl állnak. A képzések szakemberek bevonásával
történnek,
amelyek
elméleti és gyakorlati oktatásból
tevôdnek össze játékos formában.
Lehetôség van még lövészetre,
íjászatra is. Különbözô versenyeken
is részt vesznek ezen fiatalok. A
képzések szombatonként 10-13 óra
között történnek. Bôvebb információval keressék 06-29-340-333
FEGY központot vagy 06-70-32882-92 számon Kurucz Árpádot.
Bodzán Lajos r. zls
- körzeti megbízott
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SPORT
Ifjúsági csapatunk a bajnoki cím küszöbén
Mindkét felnôtt gárda a dobogós helyezésért hajt
R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály
19. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Dunakeszi Vasutas 0-1 (0-1)
Felsôpakony: Veres T. – Csapó, Egervári, Tóth T., Bárdos – Dina
(Tasnádi), Szabó, Oláh (Komódi), Rajz – Sztancs, Farkas (Garics). Edzô: Wendler Gábor
20. forduló
Hévízgyörk-Felsôpakony-Ergofer 1-0 (1-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T. (Imrik),
Bárdos – Sztancs, Dina (Vincze), Rajz (Garics), Szabó G. – Farkas (Wrábel), Tasnádi. Edzô: Wendler Gábor
21. forduló
Budakalász-Felsôpakony-Ergofer 1-3 (0-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó (Dina), Egervári, Imrik, Bárdos – Vincze, Sztancs (Ettenberger), Szabó G., Tasnádi (Németh
K.), Farkas (Komódi) – Garics (Wrábel). Edzô: Wendler Gábor
G: Egervári, Garics, Wrábel
22. forduló
Pilis-Felsôpakony-Ergofer 0-0
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó (Wrábel), Rajz, Imrik, Bárdos – Vincze, Szabó G., Sztancs, Tasnádi – Farkas (Komódi),
Garics (Tóth T.). Edzô: Wendler Gábor. Kiállítva: Tasnádi (Wrábel meg nem adott, szabályos gólját követôen reklamált)
23. forduló
Tárnok-Felsôpakony-Ergofer 3-2 (1-2)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Vincze (Dina), Rajz, Szabó G., Sztancs – Wrábel, Komódi (Garics). Edzô: Wendler Gábor. G: Wrábel (2).
24. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Gödöllô 3-1 (0-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Dina, Egervári, Imeik, Bárdos –
Tóth T. (Komódi), Szabó G., - Sztancs, Rajz (Oláh), Farkas (Garics) – Wrábel (Németh K.). Edzô: Wendler Gábor. G: Egervári,
Farkas, Sztancs. Kiállítva: Bárdos (második sárga lap után)
1. Dunakeszi
2. Viadukt SE
3. Tárnok-Crome
4. Felsôpakony
5. Üllô
6. Erdôkertesi SE
7. Pilis
8. Diósd
9. Bag
10. Örkény SE
11. Gödöllô
12. Tápiószecsô FC
13. Hévízgyörk
14. Budakalász
15. Délegyháza
16. Ôrbottyán

A bajnokság állása
24
17
5
24
14
5
24
11 10
24
11
9
24
12
5
24
11
6
24
10
7
24
9
6
24
8
7
24
8
6
24
8
6
24
6 10
24
6
6
23
3
8
24
4
4
23
1
4

2
5
3
4
7
7
7
9
9
10
10
8
12
12
16
18

63-15
64-37
44-22
39-21
38-29
43-39
38-29
40-42
37-39
39-38
27-42
48-43
29-49
28-50
23-65
20-60

56
47
43
42
41
39
37
33
31
30
30
28
24
17
16
7

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

A bajnokság állása
24 18 2
24 17 2
24 14 5
23 15 1
24 12 3
23 11 5
24 10 7
24 11 3
24
9 4
22
9 1
24
8 2
24
7 3
23
6 6
24
4 9
24
6 2
21
1 5

4
5
5
7
9
7
7
10
11
12
14
14
11
11
16
15

67-28
75-29
77-38
79-56
59-38
57-48
57-39
57-49
40-44
44-66
31-68
39-59
41-46
43-71
30-57
24-84

56
53
47
46
39
38
37
36
31
28
26
24
24
21
20
8

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Hernád II-Felsôpakony II. 1-1 (0-0)
G: Ettenberger T.
Felsôpakony II.-Dabas-Gyón 1-4 (1-1)
G: Ettenberger T.
Kunpeszér-Felsôpakony II. 3-4 (2-2)
G: Ettenberger T. (2), Gyôri A. (2).
Táborfalva-Felsôpakony II. 3-0
Tatárszentgyörgy-Felsôpakony II. 1-4
G: Török (2), Szabó S., Szabó P.
Felsôpakony II.-Ócsa 3-0 (versenybizottsági határozat alapján,
az Ócsa visszalépése miatt)
Pest megyei III. osztály, U16, Monori csoport
Felsôpakony-Pilis 1-3
Felsôpakony-Ócsa 3-0
Felsôpakony-Ökrény 3-0
Péteri-Felsôpakony 1-4
Felsôpakony-Üllô 5-1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A bajnokság állása
Gyömrô
16 14 1 1 147-10
Pilisi LK-LEGEA
14 12 1 1 79-16
Sülysáp
15 9 1 5 51-28
Gyál
14 8 3 3 59-24
Mende
15 8 2 5 83-34
Felsôpakony
14 6 0 8 41-43
Örkény
15 6 0 9 39-57
Üllô
16 5 0 11 30-49
Vasad
14 4 2 8 35-60
Ócsa
14 4 0 10 29-83
Péteri
15 0 0 15 13-202

43
37
28
27
26
18
18
15
14
12
0

Pest megye III. osztály, U13, Ócsa Északi-csoport
Bugyi-Felsôpakony 12-0
Felsôpakony-Gyáli BKSE 2-9
Felsôpakony-Pereg 1-3
Ócsa-Felsôpakony 2-2
Szigetszentmiklós-Felsôpakony 2-3

R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
Felsôpakony-Ergofer-Dunakeszi Vasutas 2-0 (2-0)
G: Németh K., Virág
Hévízgyörk-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (0-1)
G: Kiss B.
Budakalász-Felsôpakony-Ergofer3-2 (1-0)
G: Virág, Kiss B.
Pilis-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (1-1)
G: Lukács
Tárnok-Felsôpakony-Ergofer 1-3
G: Németh K., Tóth R., Kiss B.
Felsôpakony-Ergofer-Gödöllô 1-0 (1-0)
G: Ettenberger T.

Felsôpakony
Hévízgyörk
Örkény SE
Gödöllô
Pilis
Budakalász
Viadukt SE
Tápiószecsô FC
Dunakeszi
Délegyháza
Tárnok-Crome
Üllô
Bag
Erdôkertesi SE
Diósd
Ôrbottyán

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

A bajnokság állása
Bugyi
16 11 5 0 60-13
Pereg
15 10 4 2 40-20
Gyáli BKSE
15 7 4 4 53-25
Ócsa
15 4 4 7 25-45
Szigetszentmiklós
16 3 6 7 26-42
Felsôpakony
15 3 2 10 31-56
Gyáli Lurkó FC
15 2 3 10 21-55

38
34
25
16
15
11
9

Nagy János
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Sikeres pályázatok a civilekkel közösen
Több sikeres pályázaton, összesen több mint 15 millió forintot nyertünk a falunk számára! A pályázataink nyomán végre
lesznek utcanévtáblák minden keresztezôdésben és számos pad,
szemetes, kerékpártároló kerül a közterületekre és az intézményeinkbe. Emellett több száz fa, több ezer cserje a közterületekre, iskolába, óvodába, temetôbe! Emellett sikerre vittük közösen a parlagfûirtásos pályázatot is, megnyerve a négymilliós
játszótérbôvítést.
1. Négy megnyert pályázat a KMRFT-nél:
I. pályázat:
„Rendezett községi településkép kialakítása utcabútorok elhelyezésével”
megnyert támogatás: 2.998.080 Ft
beruházás összköltsége: 3.747.600 Ft
A falu minden utcájába, minden keresztezôdésbe kerül 3-4
egységes kinézetû, jól látható utcanévtábla. Lesz két térképes
infotábla és a falutáblánál üdvözlôtábla is!
Ezen kívül számos pad, szemetes és kerékpártároló kerül ki a
parkokba, illetve a közintézményekhez.
II. pályázat:
„Zöld Pakony Program Felsôpakony közterületeinek fásítása”
megnyert támogatás: 2.673.600 Ft
beruházás összköltsége: 3.342.000 Ft
120 gyönyörû gömb-csepleszmeggy fa ad egységes képet
Felsôpakony fôútjának! Várhatóan május utolsó-június elsô hetében lesz az ültetés!
III pályázat :
„Felsôpakonyi Herman Ottó (ÖKO) Általános Iskola és Mesevár Napköziotthonos óvoda udvarának, játszóterének környezetbarát és gyermekbarát kialakítása”
megnyert támogatás: 2.580.000 Ft
beruházás összköltsége: 3.225.000 Ft
Rengeteg növény és öntözôberendezés kerül a két intézmény
udvarára!
IV. pályázat:
„Felsôpakonyi Köztemetô kegyeleti helye természeti környezetének méltó kialakítása”
megnyert támogatás: 2.693.392 Ft
beruházás összköltsége: 3.366.740 Ft
Már elültettük a temetôbe 150 darab vérszilva fát, amely
megfelelôen szépíti a falu kegyeleti helyét.
Ezúton is köszönöm Fazekas Zsuzsának és dr. Remete
Sándornak, akikkel közösen sikerre vittük mind a négy pályázatot!
Köszönetet mondok mindazoknak, akik a növények elül-

tetésében és gondozásában segítségünkre voltak, vannak! A pályázatokon nyert növények egy részének, az
utcabútoroknak és az utcanév-tábláknak elhelyezése hamarosan megtörténik, amelyhez ismét várjuk a pakonyiak segítségét, közremûködését!
2. Sikeres Parlagfûirtási pályázat
játszótérért!
Pest Megye Önkormányzata és a Tégy A Parlagfû Ellen Alapítvány közös pályázatán a civil szervezeteket bevonva olyan
sikeresen irtottuk a parlagfüvet, hogy a 187 Pest megyei település közül mi lettünk a legjobbak. Ennek köszönhetôen nyertük
4 millió forint értékben a játszótér felújítást.
A játszóteret Húsvét elôtt avattuk több száz pakonyi lakos és
vendég jelenlétében.
Köszönet az ünnepség megszervezôinek, résztvevôinek,
lebonyolítóinak és a Kövüz Kht munkatársainak!
3. Foglalkoztatási és képzési pályázat a csökkent munkaképességûek számára!
(Elôkészítés alatt lévô pályázat!)
Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt „Megváltozott munkaképességû munkavállalók nyílt munkaerô-piaci
foglalkoztatását elôsegítô tranzitfoglalkoztatási modellek támogatására” címû pályázaton való indulásra.
A program célja: hogy a célcsoport megváltozott munkaképességébôl fakadó hátrányai oldásával segítse elô aktív és sikeresebb részvételüket a munkaerôpiacon. A program elsôsorban
a foglalkoztathatóság fejlesztésével kívánja támogatni e folyamatot, megfelelôen kiegészülve a képzési-, mentálhigiéné-, és
megmaradt képességek fejlesztését valamint érvényre juttatását
segítô szolgáltatásokkal.
A program ennek megfelelôen munkafolyamatban épített
képzést valósít meg, melynek elvárt eredménye, hogy a bevont
célcsoport elhelyezkedési, szakmai elômeneteli esélyei, a pályázó által biztosított elméleti és gyakorlati képzés által a köztes-, vagy elsôdleges munkaerôpiacon növekedjenek.
Célcsoport: azon személyek, akik munkaviszonyban nem
állnak, munkaképessége a 1762005. (IX.02.) Kormányrendelet
2. § ha-hj alpontok szerint megváltozottnak tekinthetô
Projekt megvalósításának idôtartama: 2012. december
31-ig. kell megvalósulnia.
Pályázat benyújtásának rendje: 2009. május 15.
Köszönet Oláh Istvánnénak az ötletért és a kitartó, folyamatos szervezômunkáért!
Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere

Köszönet a segítségért!
Jó családi program és értékteremtô közösségi munka volt az elsô családi ültetô nap Pakonyon
Azon a kellemes áprilisi napon, kissé félve vártam a reggelt,
hiszen közel 200 fa és közel 1000 cserje várt arra, hogy elültessük Pakonyon. Nem tudtam, hogy lesz-e elég dolgos kéz,
hogy földbe kerülnek-e a facsemeték és a bokrok. A szorongásom természetesen alaptalan volt, hiszen már kilenc órától jöttek szép számban a pakonyiak, hamarosan gyermekzsivaj és
az ültetô „brigádok” jókedvû munkazaja töltötte be a játszóteret és a Vasútállomást. Jött a falunk apraja-nagyja, gyermekek,
fiatalok, szülôk és nagyszülôk. Rengetegen érezték, hogy alkotni, a természeti környezetünket szépíteni jó és nemes dolog. Köszönetet mondok ezért mindenkinek, aki jelenlétévelmunkájával hozzájárult ahhoz, hogy megszépüljön a játszótér,
az állomás, és a temetô. Mindhárom helyre jutott elég „mun-

kás kéz”, így a nap délutánjára többségben a helyükre kerültek
a fák és a cserjék.
A folytatás május 10-én, szerényebb részvétellel, de ugyanilyen eredményesen zajlott. A második alkalommal a Petôfi
térre, az állomás elôtti parkba és a temetôbe kerültek újabb fák
és cserjék. Köszönet a támogatóknak, akik mindkét alkalommal szerszámokkal, ásványvízzel segítették a munkát, és hálás
köszönet a Kövüz Kht vezetôjének, dolgozóinak áldozatos
munkájukért.
Az elsô nagy Pakonyi Családi Ültetô Napon készült képek
önmagukért beszélnek! [szerk.: képek a hátoldalon]
Köszönettel: Felsôpakony Önkormányzata nevében:
Kempf Károly Ignác -Felsôpakony alpolgármestere
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2. NAGY FALUSZÉPÍTÔ NAP!

ÖNKÉNTES LOCSOLÓKAT KERESÜNK!

Szeretettel várunk minden tettre kész pakonyi embert, CSALÁDOT! 150 díszfa és több száz cserje elültetése vár ránk! A
Zöld Pakony Program megvalósításához pályázaton nyertünk
pénzt, ebbôl vásároltuk a növényeket.
Találkozunk június-6-án, szombaton reggel, 9 órakor a
Petôfi téren.
Az sem baj, ha valaki nem tud ilyen korai órától velünk
tartani, a nap folyamán bármikor be lehet kapcsolódni a
munkába!
Kérjük, hozzanak ásót, lapátot, ha van, talicskát és nagy öntözôkannákat!
A program része a 2009 – a Felsôpakonyi Gyermekek és
Családok Éve rendezvénysorozatnak!
MOST A TETTEKEN A SOR! ÖNRE IS SZÜKSÉGÜNK VAN!
MINDENKIT VÁRUNK, AKI TENNI AKAR AZÉRT,
HOGY SZEBB, ÉLHETôBB, EGÉSZSÉGESEBB KÖRNYEZETBEN ÉLHESSÜNK!
Köszönettel:
Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

Kedves Pakonyiak!
Mint tapasztalhatták, a pályázaton nyert pénzekbôl rengeteg fát
és cserjét sikerült vásárolnunk. Ezeket a játszótérre, az állomáshoz, a Petôfi térre, az iskolába és a temetôbe ültettük el sok pakonyi család keze munkájával, társadalmi munkában. Sajnos az
aszályos, esômentes idôjárást nagyon megsínylik a növények, a
Kövüz Kht dolgozói pedig – mivel számos más feladatuk van –
nem bírják egymaguk naponta végiglocsolni az összes növényt.
Ezek azonban így elpusztulnak! Ne hagyjuk, hogy tönkremenjenek! Segítséget kérünk, önkéntes locsolók jelentkezését várjuk,
akik a játszótéren, a Petôfi téren, az állomáson és esetleg a temetôben tudnának locsolást vállalni reggel vagy az esti órákban. A
locsoláshoz szükséges felszerelést a Kövüz Kht biztosítja. Kérem,
hívjanak, ha van hetente néhány szabad órájuk a természeti értékeink megvédésére!
Köszönettel:
Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere
06-70-317-9602

Kempf Károly Ignác alpolgármester, a Játszótér avatásán „el nem mondott” beszéde
Tisztelt Alelnök Úr! Tisztelt Elnök Úr! Képviselô Úr! Kedves Pakonyi Barátaim!
Elôször természetesen a köszönet szavai következnek. Kérem, Kedves magas rangú vendégeink ne vegyék tiszteletlenségnek, hogy - bár Önök adták a pénzt a játszóterünk bôvítéséhez - mégis elsôként a Pakonyiaknak mondok köszönetet!
Mindazoknak, akik fázós esôben vagy tûzô napsütésben, hidegben és forróságban, a saját portájukon és a közterületeken
dolgoztak azért, hogy 100 százalékban parlagfû- és gyom
mentesítsék a falunkat.
Köszönet nekik! Azaz köszönet a közkatonáknak! A nagyvilág számára névtelen, ám számunkra nagyon is ismert
hôsöknek. Ôk, azaz MI vagyunk a közkatonák, a névtelen
hôsök!
Alelnök Úr, Elnök Úr!
Önök a generálisok, a vezénylô tábornokok. Önök vezetik
ezt a háborút. A hazánkat elborító igénytelenség, szellemi-,
lelki-, és természeti környezet szennyezés ellen! Önök járnak
elôl a társadalom elnyomorítása elleni csatában.
A remélhetôleg hálás utókor az Önök nevét fogja kôbe vésni, emlékmûvek talapzatára írni. Ez rendjén is van így! De itt
és most köszönetet kell mondjunk azoknak a közkatonáknak,
akik egyszerû falusi emberként, tôsgyökeres pakonyiként,
vagy a koszos fôvárosból menekülô betelepülôként, megvívták és megvívják a mindennapi csatát a környezetünk értékeiért, az élhetôbb, szebb egészségesebb világért!
Köszönet és hála minden Felsôpakonyinak, aki akár egy
percet is áldozott az életébôl erre! Nekik köszönhetô, hogy
most itt állhatunk és közösen ünnepelhetjük a megújult és
kibôvült játszóterünk átadását. Ez is egy olyan példa – hála Istennek egyre több ilyen példánk van - itt Pakonyon, amely
megmutatta, hogy érdemes összefogunk, érdemes társadalmi
munkát vállalnunk! Hogy a Pakonyi emberek többsége NEM
olyan, aki becsukja a kertkaput és nem érdekli, hogy azon túl,
azon kívül mi van! Nem ilyenek vagyunk! Mi pakonyiak, bármerrôl is vetôdtünk ide, örömmel dolgozunk a falunkért! Köszönet érte, csak így lehet.
Természetesen köszönet és hála Dr. Áder Jánosnak és alapítványának, a Tégy a Parlagfû Ellen Közalapítványnak, Dr.
Szûcs Lajosnak és Pest Megye Közgyûlésének azért, hogy
nem csak szóval, nem csak konferenciák és tájékoztatók szervezésével harcolnak a parlagfû ellen! Hanem egy ilyen szen-

zációs pályázatot, versenyt találtak ki. Nincs annál motiválóbb
ugyanis, amikor egy közösség a gyermekekért dolgozhat. A
játszótér, mint ajándék, az egyik legnemesebb gesztus! Köszönet, hogy milliókat áldoztak érte! Több, mint félezer Pakonyi
gyermek várja csillogó szemmel, hogy átvágjuk a nemzeti színû szalagot.
De – kérem, ne vegyék dicsekvésnek, hanem jogos büszkeségnek – hadd mondjam el, hogy ha majd átvágjuk a szalagot
és bemegyünk a játszótérre, nem csak a játékok jelentenek
majd újdonságot fejlôdést. Az elmúlt hétvégén tucatnyi fát és
közel 1000 cserjét ültettek itt családok, fiatalok-öregek együtt,
az alkotás, az értékteremtés örömével az arcukon. Kerülnek
még ide új padok, biciklitárolók, mint ahogy az iskolára, az
óvodába, az állomásra, a temetôbe szintén növények ezrei és
utcabútorok sokasága a következô hetekben hónapokban.
Lesz mindenhol utcanév-táblánk is hamarosan. Mindez szintén a közösség összefogását dicséri! Hiszen, bár a pénzt mindezekhez pályázati úton nyertük, a munka oroszlánrésze, azaz
a növények ültetése, gondozása, ápolása a pakonyi családok
munkáját hirdeti és dicséri. Köszönet érte! Fazekas Zsuzsával
és Remete Sándor Jegyzô Úrral hiába írtunk volna hárman
nyertes pályázatokat, ha Önök több százan, azaz számos pakonyi család nem segítenek a megvalósításban. Ez ugyanis már
nem pénz kérdés! Az
Önök munkájának értéke
megfizethetetlen. Köszönet érte és arra kérek mindenkit, hogy az országunkat sújtó mind nagyobb
nehézségek, gondok ellenére, vagy tán pont azért
mert másképp már nem
lehet
az
értékeket
megôrizni, fogjunk továbbra is össze! Mindenki
tegye hozzá a közös munkánkhoz, lehetôsége és tehetôssége szerint mindazt,
ami még szebbé, még élhetôbbé teszi a mi közös
otthonunkat,
Felsôpakonyt.

HIRDETÉS
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AZ EUROPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indit a felsôpakonyi
Szabó Magda Könyvtar és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beíratkozási idôpont:
június 15-én és július 13-án 17.00-kor

„TEREMTSÜNK MUNKAHELYEKET
FELSÔPAKONYON”
Vállalkozó szellemû, szorgalmas, megbízható
munkatársakat keresek. Önéletrajzokat a
könyvtárban lehet leadni.
Érettségi és jogosítvány szükséges!
Fehér Anna gyöngyfûzô

Újszülöttek:
Aczberger Bianka 03.28
Simkó Rita 04.02
Albert-Vass Attila Richárd 04.03
Domokos Viktória 04.04.
Szabó Boglárka 04.07
Szente Laura Pálma 04.10.
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Keressük a Rév településsel kapcsolatos emlékeket
Ismét megtörtént a kapcsolatfelvétel
az erdélyi Rév településsel, amellyel
1989-tôl néhány éven át volt már szorosabb kapcsolata Pakonynak. A mostani tárgyalások eredményeként a hivatalos testvérvárosi kapcsolat aláírása
elôtt állunk. A szerzôdés tervezetét
Felsôpakony Képviselô Testülete áprilisi ülésén elfogadta. Ha a réviek is elfogadják, ünnepélyes keretek között
kerülhet sor, a tervek szerint júniusban
a szerezôdés aláírására.
Az ünnepi alkalmat szeretnénk
azzal is emlékezetessé tenni, hogy kiállítást rendezünk az egykori kap-

csolatunk tárgyi és eszmei emlékeibôl.
Ezért arra kérek mindenkit, hogy
akiknek birtokában vannak egykori fotók, képeslapok, ajándéktárgyak, dokumentumok, amelyek összefüggnek
Révvel, jelezze személyesen, írásban
vagy telefonon számomra! Egyúttal arra kérek mindenkit, aki kint járt, vagy
itt fogadott révi vendégeket, hogy az
ezekkel kapcsolatos élményeit, emlékeit írja le és juttassa el hozzám május
31-ig!
Azt is köszönettel vesszük, ha a testvérvárosi kapcsolat élô tartalommal

való megtöltésére javaslatokkal, ötletekkel megtisztelnek!
Köszönettel:
Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere,
a testvérvárosi kapcsolat felelôse
mobil: 06-70-317-9602
mail:
kempf.karoly@felsopakony.hu
cím: Felsôpakony,
Deák Ferenc utca 3.

Tisztelt Választópolgárok!
2009. június 7-én ismét a szavazóurnák elé járulunk. Mint
az már köztudott, az Európai Parlamenti Képviselôkre adhatjuk le szavazatainkat.
A helyi választási irodában már hónapok óta folynak a választás lebonyolításával kapcsolatos háttérmunkák.
Felsôpakonyon ez alkalommal is három szavazókörben történik majd a szavazás:
1.szavazókör: Herman Ottó Általános Iskola
Felsôpakony, Iskola u.20.
2.szavazókör: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
ház
Felsôpakony, Rákóczi u.41.
3.szavazókör: Mesevár Óvoda
Felsôpakony, Zrínyi u.36.
A választópolgárok az április 10-ig kézhez vett kopogtató
cédulán feltüntetett szavazókörben adhatják le szavazataikat,
reggel 6 óra és este 19 óra között.
Azok a nem felsôpakonyi választópolgárok, akik lakóhelyüktôl eltérô helyen, de Felsôpakonyon kívánnak szavazni, és
a választást megelôzôen a lakóhelyük szerinti helyi választási
irodából igazolást kértek, az 1. számú szavazókörben adhatják
le voksukat, az igazolás leadásával egyidejûleg.

Azok a felsôpakonyi lakosok, akik nem lakóhelyükön kívánnak szavazni, 2009. június 5-ig –személyesen, vagy meghatalmazott útján- igazolást kérhetnek a helyi választási irodából.
A szavazólapokon pártok listáira szavazhatunk. Érvényes
szavazatot akkor adunk le, ha a lista elôtt, alatt, vagy mellett
elhelyezett körbe két egymást keresztezô vonalat teszünk. (+
vagy X).
Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk miatt
mozgásukban gátoltak, írásban kérhetik, hogy mozgóurnával
szavazhassanak. Az írásbeli kérelmet a szavazás napja elôtt a
Polgármesteri Hivatalban mûködô helyi választási iroda vezetôjéhez, a szavazás napján pedig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz kell benyújtani.
Kérünk minden kedves választópolgárt, hogy személyazonossága és lakcíme igazolására a szavazáskor vigye magával
az érvényes:
l. lakcím igazolására is alkalmas személyazonosító igazolványát
2. lakcímigazolványát és
– személyazonosító igazolványát, vagy
– útlevelét, vagy
– 2001.január 1. után kiállított vezetôi engedélyét.
Helyi Választási Iroda

.A.S.A. szemétszedô akció volt Gyálon
Az .A.S.A. Magyarország Kft. és a Gyál Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Vadászunk és
gyûjtögetünk címmel hirdette meg közös tavaszi szemétvadászó és -gyûjtögetô akcióját.
Április 25-én az akció során a gyáli patak partját tisztítottuk meg az elhagyott szeméttôl,
és ezzel alkalmassá tettük kellemes tavaszi sétákra, családi feltöltôdésre.
A lelkes gyáliak mintegy 120-an gyûltek össze, és a ledolgozott 224 munkaóra eredményeképpen több mint 11 tonna szemetet szedtek össze azon a szép napfényes szombati napon! Jutalmuk a minden ledolgozott óra után járó egynyári virágpalánta, azóta már otthonukat díszíti.
R.T.

Köszönjük, hogy részt vehettünk
a Felsôpakonyi Majálison és Gyereknapon!
A hangulat, ahogyan már Felsôpakonyon megszoktuk kellemes volt, jól
éreztük magunkat! Remélem, jövôre még több érdeklôdô kisemberrel találkozhatunk, és játszhatunk egyet környezetünk megismerése és védelme érdekében!
R.T.
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ÓVODAI HÍREK
„Óvjuk a Földet!”

A Föld napja – Nagy Nikolett, kiscsoportos
Immár második alkalommal ünnepli meg óvodánk a Föld
napját. A tavalyi sikereken felbuzdulva idén is készültünk e jeles napra. Fontosnak tartjuk már óvodás korban belenevelni a
gyerekekbe a környezetük szeretetét, - védését, környezettudatos életvitelre való felkészítést. Óvodánk tavaly szeptemberben elnyerte a Zöld Óvoda címet, amely maga után vonja a jeles napokról való megemlékezést. Az óvodában mûködô
összes csoport készült erre a napra, már napokkal korábban téma volt a Földünk.
A Neszepisze csoportban már három héttel korábban megadtuk a házi feladatot a családoknak: mindenki ültessen kéthárom cserépbe magot (gyümölcs-, zöldség-, virágmagot), otthon gondozza s beszéljék meg mi lesz annak a növénynek a
haszna. Szép, képekkel illusztrált cserepek is érkeztek be.
Ezekkel a növényekkel kiegészítettük az aulában megtekinthetô (Víz napja) kiállításunkat. Segítôkész szülôk felásták a
kiskertünket, amelybe ezeket a növényeket ki fogjuk ültetni.
Nagyon érdekelt bennünket, hogy amit mi kidobunk szemetet az hova kerül, ezért megszerveztük, hogy ellátogathassunk
a közeli hulladékkezelô központhoz, az A.S.A-hoz. Indulásunk nem volt zökkenômentes, de szülôi segítséggel megoldottuk. Fantasztikus élményekben volt részünk. Ezen a telepen nagyon összetett és sokféle munka zajlik.
Elsô pillanatban elámultunk a zöld, rendezett elôkerten és a
virágoskerten. Majd lenyûgözött bennünket, hogy nemcsak az
egyfajta kukásautó létezik, amely Pakony utcáiról szállítja a
hulladékot, hanem még számtalan féle. Például, ami a konténert szállítja. Megtudhattuk, hogy arra is odafigyelnek, hogy a
fertôzéseket kerekeiken ne hozzák be az autók a faluba, ezért
kifelé menet fertôtlenítô folyadékon kell áthajtaniuk. Azt is
megtudhattuk, hogy Budapest utcáiról az éj leple alatt szállítják el a szemetet, ilyenkor nem olyan nagy a forgalom. A hulladéklerakó területe olyan nagy volt, hogy még egy felnôttnek
is sok lett volna bejárni. Elérkeztünk a „nagy hegyig”, amely
tetején drótháló volt kifeszítve, hogy az újonnan érkezô szemetet ne vigye szét a szél. Az idegenvezetô bácsi segítségével
megtudhattuk, hogy a sok-sok gép (markoló, lánctalpas, stb.)
azért vannak itt, és azon dolgoznak, hogy elôkészítsék a terepet egy újabb hegynek, mert a régi már megtelt. Egy ilyen
hegy, négy év szemetét bírja befogadni, ezért újat kell létesíteni. Elmondták nekünk, hogy még 10 ilyen „nagy hegyet” szeretnének létrehozni. Újabb állomáshoz érkeztünk, ahol azt a
furcsa, kellemetlen szagot lehet érezni. Ennek az okát is megtudhattuk.
Útközben láthattuk, hogy nem egészen lakatlan ez a terület,
sirályokkal van tele, amelyek kieszik az ételmaradékokat a dobozokból. Már megint mennyit okosodtunk!
Izgalmasabb részhez érkeztünk, megnézhettük, hogy hova
kerül a szelektíven gyûjtött hulladék. Láthattuk, amint a papírt

apró darabokra darálja egy gép s az valamilyen más anyaggal
vegyítve tüzelôanyagként szolgál. Újabb épülethez érkezve
azt láttuk, amint egy bácsi hosszú bottal egy aknába tolja a
papírdobozok lapjait, amiket egy sín felhúz a tölcsérbe, s onnan már összebálázva nyomja ki a papírokat. Sok-sok ilyen
papírbálát láttunk egymás tetejére pakolva. A gyerekek okosan
megmondták, hogy ezekbôl a bálákból újra papírt is lehet készíteni.
Ugyanilyen bálákba rakva láthattuk a mûanyag flakonokat.
Érdekességként szolgált számunkra, hogy a pulóverek készítéséhez is használják ezt az újrahasznosított anyagot. Végre elérkeztünk oda, ahol a kukásautók parkoltak, de sajnos nem ülhettünk bele egyikbe sem. Majd itt elbúcsúztunk az idegenvezetônktôl: Viktor bácsitól, és sok-sok új ismerettel a fejünkben
elindultunk vissza az óvodába.
Az óvoda többi csoportjában is nagyon sokat beszélgettek a
gyerekek, felnôttek magáról a Földrôl, a rajta élô állatokról,
növényekrôl.
A Kukatündér társasjáték, amely a szelektív hulladékgyûjtés tudatosítására szolgál, szintén a hét kedvelt játéka lett.
Az óvoda közelében lévô szelektív hulladékgyûjtô szigetet
szintén meglátogatták a csoportok, összetaposott mûanyag flakonokat dobtak bele a sárga színû kukába.
A közeli erdôkben is vendégek voltunk már az elôzô héten
is, kihasználtuk az erdô adta lehetôségeket, fára másztunk, futkároztunk. A gyerekek ismerik a szabályokat, tudják, hogy
nem szemetelünk az erdôben, ott mi csak vendégek vagyunk.
Mindezeken túl a Katica csoportosok képeskönyvet készítettek, amelyben a Föld élôvilágával kapcsolatos képeket ragasztottak be. Ez a könyv is a kiállításunkat gazdagította. A
szülôket is bevonták a készülôdésbe, ôk azt a feladatot kapták,
hogy küldjenek be olyan tárgyat, ami a Föld számára hasznos.
Érkeztek magoktól kezdve a méhviasz gyertyáig sok minden.
A Napraforgó csoport elkészítette a régóta áhított komposztáló ládát, amelybe mehetnek ezentúl a szerves hulladékok,
így gazdagítva a kis kertünk földjének tápanyag tartalmát.
Gyönyörûen ki is festették a ládát, hogy jobban illeszkedjen az
óvoda környezetéhez. A környezet szépítéséhez hozzájárultak
oly módon is, hogy összeszedték a szemetet az óvoda udvaráról, sepregettek, kiürítették a kukákat. A közös plakátkészítés
nagy öröm volt a kicsiknek, akik a kivágott vadállatokat felragasztották a lapra. Szép egységes plakát készült, amely gazdagította a kiállítást.
A Hétszínvirág csoportban sokat beszélgettek a Föld értékeirôl, és a rajta élô népekrôl. Élôsarkukat mindamellett hogy
gondozták, állatokkal bôvítették ki, terráriumban csigákkal,
földigilisztákkal.
A Nefelejcs csoport gyermekeinek az volt a feladata, hogy
otthon a családjukkal képeket gyûjtsenek az „Élet szép”címmel, amiket aztán kiállítottak az aulában.
A partneri kapcsolatainkat ápolva a Szabó Magda Könyvtár
is e témában készült a foglalkozásra, amelyet Margitka néni
tartott. Nagyon sok érdekességet mesélt arról, milyen élôlények élnek a Földön, mi szükséges ahhoz, hogy életben maradjanak. Mi is elmeséltük neki, az újonnan szerzett ismereteinket a hulladékgyûjtôvel kapcsolatban.
A szerdai napot a már hagyománnyá vált kerékpár túránkkal
édesítettük meg. Nagy élmény volt a gyerekeknek saját biciklijükkel eljönni az óvodába. A kedves szülôk segítettek a kerékpárok fogadásától kezdve a lebonyolításon keresztül, a biciklik hazaadásáig.
A sort a gyalogsereg vezette Éva óvó néni irányításával,
akik az „Óvjuk a Földet” feliratú transzparenst vitték, ezzel is
kívántuk felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy mi is a mi túránk kiváltó oka, célja. Ez a felírat keretként szolgált a felvonulásnak, ugyanilyen táblát vittek a kétkerekû kerékpárosok a
menet végén. Közöttük a rolleresek, háromkerekûek és a pótkerekese biciklisek haladtak. A célállomás volt a vasútállomás, ahol miután leparkoltunk, egy kicsit szaladgálhattunk, s a
vonatnak is integethettünk. Láthatták az utasok az „Óvjuk a
Földet” felhívásunkat, sôt még le is feküdtünk, jelezvén, hogy
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Hadd mozogjon az a kutya!
Az utóbbi idôben egyre több bejelentést kaptunk, mely szerint különbözô fajtájú és méretû kutyák szabadon mászkálnak
Gyálon és Felsôpakonyon. Úgy tûnik, hogy ezeknek a „kóbor”
kutyáknak csak egy része a valóban kitett, vagy elkóborolt
gazdátlan eb, többségüknek nagyon is megvan a gazdája. Ez
adott esetben a kutya küllemén és viselkedésén egyértelmûen
látható. Az ilyen kutyák jelenléte különösen kellemetlenné tud
válni egy-egy busz-, vagy vasútállomás környékén, vagy az iskolák, óvodák közelében. Nem lehet pontosan tudni, mi vezérli ezeknek a kutyáknak a gazdáját, de az egyik ok talán a címben szereplô mondatban rejlik. A dolog talán ártalmatlannak
tûnhet, de valójában az eb közterületen való, felügyelet nélküli tartózkodása közbiztonsági, közegészségügyi és nem utolsó
sorban állatvédelmi szempontból is súlyosan aggályos. Semmiképpen nem várható el egy átlagos járókelôtôl, hogy legyen
felkészülve egy kutya támadására közterületen. Ez pedig akkor is elôfordulhat, ha az állat egyedül van, és a járókelô okosan, higgadtan és határozottan viselkedik.
Adott esetben mit is tehetünk? elôször is semmiképpen nem
szabad elfutnunk, inkább meg kell próbálni lassan elsétálni a
kutya látóterébôl. Ha ez nem jön be, akkor is kerülni kell a
közvetlen szemkontaktust, ne nézzünk a kutya szemébe és
próbáljunk nyugodtan viselkedni, esetleg minden ellenérzésünk ellenére dicsérgetni az állatot: „Jó kutya, okos kutya …”.
Végül ha elkerülhetetlen a támadás mást nem tudunk tenni,
mint, hogy a kezünkkel védjük a fejünket, nyakunkat!
Ettôl függetlenül senki sem tehet arról, ha fél a kutyáktól és
még inkább növekszik a támadás veszélye, ha a járókelô megijed, de akkor is ha a kutya másod-, vagy többedmagával
van. Ilyenkor még jobban érvényesül a kutya alapvetôen ragadozó volta, és „a zsákmányért” való versengés náluk is felülírja akár a szelíd neveltetést is.
Az állattartó általános felelôsséggel bír a tekintetben, hogy
állata ne maradjon felügyelet nélkül.
Kérem, hogy aki magára ismer a fent leírtakban, az a
jövôben állata elszabadulását bármilyen alkalmas mûszakitechnikai megoldással akadályozza meg. A probléma megol-

Felsôpakonyi sikerek
az irodalmi életben
A gyáli Arany János Közösségi Ház és
Varosi Könyvtár idén is megrendezte
a költészet napi versíró versenyét.
A felnôtt kategóriában immár harmadik
alkalommal is Varga Imre Lajos hozta el
az elsô díjjal járó oklevelet.
Az általános iskolás kategóriában
Zsók Bernadett, V.b osztályos tanuló
3. helyezést ért el.
Gratulálunk az elért eredményekhez
és további sok sikert kívánunk!

Köszönetem szeretném kifejezni
Fejes Lajosnénak, hogy segítséget nyújtott
beteg unokám speciális intézményben történô
foglalkoztatásához.
Kohári Andrásné

dására az érintett
társhatóságokkal és
a gyepmesteri telep
üzemeltetôjével közösen az alábbi eljárásrendet, dolgoztuk ki:
A közterületen
befogott kutyákat –
a befogás és a tartás
költségeinek megtérítése után – a 14 napos megfigyelési
idôszakon belül csak abban az esetben adja ki a gyepmesteri
telep, ha a kutya veszettség ellen oltott, és helyszíni szemle útján meggyôzôdünk arról, hogy az állat további kiszökése ellen
az állattartó megtette a szükséges lépéseket. Ilyenkor az eljáró
hatósági állatorvos figyelmezteti kötelezettségeire az állattartót. Ha a kutya ennek ellenére ismét közterületrôl kerül befogásra, már nem kerülhetô meg a bírság kiszabása, és mérlegelni kell a társhatóságok (rendôrség, polgármesteri hivatal, stb.)
bevonását is.
Arról még szó sem került, hogy mindezt milyen rosszul élik
meg maguk a vétlen állatok.
El lehet mondani, hogy minden érintett rosszul jár!
Még ha nincs is támadás, a félelemnek, veszélyeztetettség
érzésének kitett járókelô, a kutya és annak gazdája és még a
kutya befogást végzôk is, hiszen munkájuk áldatlan, soha véget nem érô és ha semmi sem változik, ez így is marad.
Ugyanazt a kutyát akár tucatszor is kénytelenek újra és újra fáradságosan befogni. És ez nem egy könnyû sport és nem is vidám dolog!
Ezért kérem az állattartókat, hogy mind kutyájuk, mind saját maguk, mind a köz érdekében figyeljenek oda, és ne tegyék
ki lakostársainkat, kedvencüket és önmagukat ennek a kellemetlenségnek, vigyázzanak állataikra!
Dr. Kiss Miklós Fôállatorvos
Dabasi Állategészségügyi és Élelmiszerellenôrzô Hivatal

Könyvtári programok:
Június 4-én 18.30 órakor
megemlékezés Trianonról a Közösségi Házban. Vetítésre kerül
Koltay Gábor TRIANON c. filmje
Minden kedves érdeklôdôt
szeretettel várunk!
Durkó Éva
Bese Mária kerámiái és Kökény
Csilla textilkép kiállítása
június 19-tôl 26-ig a nagyteremben.
Szeretettel várunk minden
kedves látogatót.
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CIVIL OLDAL
Szemelvények a Darumadár Nyugdíjas Klub életébôl

Mindjárt a hó elején, április 2-án vezetôségi ülést tartottunk.
Április 3.-án részt vettünk Harsányi Zsuzsanna festômûvész
kiállításán, lenyûgözô képeket láttunk és szép mûsort élvezhettünk.
Április 4-én klubunkból Túri Magdi, Vajdáné Zsuzsi, Siposné Etelka, Lörentei Erzsike, Sipiczki Ferenc és Böôrné Marika
dolgozott a faültetési akcióban, - nehéz kannákkal hordták a
vizet és iszapolták a csemetefákat. A fárasztó munka után többen részt vettek Pesten, Siposné Etelka által népszerûsített
„Meditatív” koncerten, amely várakozáson felül, nagyon elvarázsolta a résztvevôket.
Április 9-én 11 óra 15 perckor színvonalas, de a picurkák és
az ifjabbak számára kissé hosszúra nyúlt mûsoros ünnepséggel nyitották meg a felújított, kibôvített játszóteret, ahol neves
személyiségek, - mint dr. Áder János, dr Szûcs Lajos és a
felsôpakonyi vezetôk közül Kempf Károly Ignác alpolgármester tartott rövid ünnepi beszédet, hiszen látták, hogy a gyermekek már türelmetlenül várják azt a pillanatot, hogy végre birtokba vehessék és kipróbálhassák a sok érdekes játékot, amely
a szülôk örömére is szolgál.
Április 11-én és 12-én húsvétolt mindenki. Finom sütiket
sütött, fôzte a tojásokat, majd színezte festette azokat a családdal, az unokákkal. Szinte minden asztalra került ilyenkor fôtt,
vagy sült sonka, így várva a rokonokat és a barátokat. A hagyományt követve, ki vízzel, ki kölnivel locsolkodott.
Április 18-án néhányan közülünk elmentek Cserkeszôlôre
egy termékbemutatóval egybekötött fürdôzésre.
Április 22-én a Föld Napja alkalmából meghirdetett szemétszedésre az iskolásokon kívül tagjaink közül Sebôkné Erzsike,
Deákné Irmuska, Gergely Mihály, Gergelyné Margó, Lôrentei
Erzsike, Túri Magdi, Tóthné Erzsike, Krizsáné Ica, Sipiczki
Ferenc, Füzi Marika és Czirjákné Esztike vettek rész a fárasztó és nem egyszer undorító szemetek összeszedésében. Az
idôjárás kedvezô volt a munkára, de a résztvevôk nem gondoltak arra, hogy valamiféle folyadékot is vigyenek magukkal,
mivel a tavalyi évben volt védôital, most meg szinte ájulásig,
szomjazva dolgoztak. Látható, hogy nem csak a bálokon ve-

szik ki a részüket a szépkorúak, de a munkákban is helytállnak. Igaz, a középgeneráció dolgozik, ezért az ô részvételükre
kevésbé számíthatunk, de vannak még a faluból sokan, akik
nem dolgoznak sehol, de szemetet még nem szedtek soha! Az
is igaz, hogy az lenne a legegyszerûbb, ha senki sem dobálna
szét szemetet, hiszen mindenhol van kuka, amit elszállítanak.
Nagyon készültünk a május elsején megtartott majálisra,
ahol énekkarunk természetesen szintén fellépett. Már április
30-án délelôtt Jankó Istvánné Évike jóvoltából szerzett katonai sátort, (köszönet érte testvérének Virág Józsefnek, aki
nemcsak kölcsönözte, de el is hozta nekünk!) klubunk ügyes
férfiai Gergely Mihály, Jankó Imre, Jankó István, Kovács Ferenc, és Szlávik István, a Polgárôrség vezetôje segítségével
szakszerûen és gyorsan felállították. Nagyon jó szolgálatot tett
ez a sátor, mert ha nem lett volna, ki tudja hol öltözhettek volna át meghívott vendégeink a népdalok elôadására. Dunavarsányból 25 fô, Gyálról 48 fô, Ócsáról 4 fô érkezett. A szép
elôadásaikat követôen mindenki finom ebédet fogyaszthatott
el. Utána addig maradt, ameddig bírta energiával és élvezhette
a nívós elôadások sorát. A mi sátrunkat a többiekkel együtt a
Polgárôrség ôrizte. Köszönjük!
Végül májusi programunkból adunk ízelítôt: május 2-án
operabérlet, 6-án Idôsek Akadémiája (dr. Iván László professzor elôadása, Bp. IX. ker. Nagyvárad tér), 7-én a klubfoglalkozás elmarad, helyette operett, 14-én klubnap, 15-én Madách bérlet, 16-án Ceglédi fürdô (indulás: 8.00), 20-án Tisztelet Társasága Gálamûsor (Aréna, indulás: 13.00) 21-én a klubfoglalkozás elmarad, helyette Gyál, kistérségi találkozó, többeknek operettbérlet, 27-én Idôsek Akadémiája, 28-án vezetôségi és taggyûlés, április 25-én, a klubnapon már meghirdetésre került a Pünkösdölés, amelynek helyszíne Tápiószecsô
(indulás: május 31-én 8.00), ahol fellép az énekkar és finom
ebédet vehet mindenki, ha enni akar. Június 6-án Cserkeszôlôre megyünk (indulás: 5.45), ahol szintén fellép az
énekkar és kellemes fürdôzési lehetôség várja a résztvevôket.
Kovácsné Németh Ilona

Beszámoló a Vöröskereszt felsôpakonyi szervezetének munkájáról
A Vöröskereszt helyi szervezete jótékonysági bált rendezett március 21én. Megköszönjük mindenkinek, aki
eljött és ezzel támogatta a helyi szervezetet. Sok munka van a rendezvény
szervezésével, de a munkában nagyon
sokat segítettek. Köszönjük a segítséget a jegyek árusításában, és a tálalásban, összepakolásban Balassa Évikének, Lôrentei Erzsikének, Oláhné Ilonkának. Köszönjük az értékes tombolákat Dani Erikának, Molnár Áginak, Szeleczkiné
Trapp Icának, Tamás Tamásnak, Lakiné Irénkének, Vajvoda
Évikének, és nem különben a Nyugdíjas Klubnak, és még sorolhatnám.. Köszönjük az általános iskolának a tornatermet, a
Szabó Magda Mûvelôdési Ház és Könyvtár dolgozóinak a
sok-sok segítséget, a Nyugdíjas Klub énekkarának fellépését,
a sok szép éneket, Füziné Esztikének a szép verset, a Jóbarátok Vendéglôjének a finom vacsorát, Kerepeszki Norbertnak a
talpalávaló, kellemes zenélést. Szóval, köszönjük mindenkinek a segítséget.
Az Önkormányzat a Föld Napjára meghirdette a lakosságnak és a civil szervezeteknek az utak mentén a szemétgyûjtést,
kisebb-nagyobb sikerrel. A kisebbet azért írom, mert a civil
szervezetek közül csak a Nyugdíjas Klub és a Vöröskereszt
vett részt, rajtuk kívül, csak két aktív dolgozó, név szerint Kiss

Annamária, az Önkormányzat dolgozója és Füzi Marika, aki
éjszakai mûszak után is vállalta ezt a társadalmi munkát, majd
egész napon át, bár este újra dolgozni kellett mennie. Füzi Marika a Vöröskeresztnek és a Nyugdíjas Klubnak egyaránt tagja. Áldozatvállalásáért külön is megilleti a köszönet. A nagyobb siker azért mégis csak az, hogy a szemét hiánytalanul
össze lett szedve!
Más. A Vöröskereszt dabasi körzetétôl sok új gyerekszandált és tornacipôt kaptunk, amit az óvodában és a gyermekrendelôben helyeztünk el szétosztásra. Ennek nagy sikere volt,
mert az óvodában alig három-négy hét alatt mind elfogyott.
Örültünk, hogy így tudtunk segíteni az arra rászoruló családokon.
2009 április 9-én sikeres véradás volt. Ilyen sokan még nem
voltak soha! Köszönjük!
Kérjük, hogy a továbbiakban is legyenek hasonlóképpen a
segítségünkre.
A Vöröskereszt részt vett a majálison, itt vércukor és vérnyomásmérést végeztünk, minden érintett nagy örömére. A
szûrt személyek száma meghaladta a kétszáz fôt, és ezzel is
segítettük a lakosság egészségmegôrzését.
A fentiekbôl, azt hiszem látszik, milyen sokrétû munkát végez a Vöröskereszt helyi szervezete is.
Czirják Józsefné - Vöröskeresztes titkár

ÓVODAI HÍREK / SULIMOZAIK
mi a szó szoros értelmében óvjuk, védjük a Földet. Miután
csillapítottuk szomjunkat, elindultunk vissza az óvodába. A
gyerekek élvezték az utat, betartották az elôre megbeszélt szabályokat.
Fontos e jeles napra odafigyelni és a többi ember figyelmét
is felhívni. Ezekbe a gyerekekbe e sok tevékenység kapcsán
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próbáljuk belenevelni, hogy milyen fontos a környezetünk védelme. Csak így lesznek környezetszeretôk, környezettudatos
felnôttek.
Szeretnénk megköszönni a szülôknek, hogy a nap folyamán
segítséget nyújtottak a kerékpártúránk lebonyolításában.
Zsurka Zsuzsa - óvó néni

Anyák napi köszöntô a majálison
A Mesevár Óvoda az idén is képviseltette magát a majálison. A Neszepisze csoport Erzsi óvó nénivel, a Nefelejcs csoport
Anna óvó nénivel és Edit óvó nénivel ünnepi mûsorral köszöntötték az édesanyákat és a nagymamákat
„S, ha egy nagy tér közepén
Tenger gyerek állna,
Közöttük az anyukám
Mégis rám találna.”
„Anyukám anyukám találd ki,
hogy az én nagy kincsem ugyan ki?
Ki más is lehetne, ha nem te,
ültessél gyorsan az öledbe!”
A Mesevár óvodában az évzáró és ballagási ünnepségek 2009. május 29-én 13.00 órától kerülnek megrendezésre.
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket.
Edit óvó néni

Rajzpályázat a Föld napjára

Az óvoda saját honlapja

A berettyóujfalui Vass Jenô Óvoda és
Bölcsôde SZÉKHELY ÓVODÁJÁNAK nevelôtestülete rajzpályázatot hirdetett a Föld
napja alkalmából.
– XI. Országos rajzpályázat
Téma: Mesélô vízpart
Földünk kincse a víz. Vigyázzunk rá!
– vizeink védelme, védelmének jelentôsége
– „a víz az ember szolgálatában”
– tavak, folyók növényvilága, állatvilága,
örömei

Szeretném megköszönni a Mesevár Napközi Otthonos Óvoda dolgozói nevében,
hogy Szabó Andrea elkészítette az Intézmény honlapját. Nagyon szép és figyelemre
méltó munka, mellyel segíti óvodánk információáramlását. Segíti megismertetni munkánkat azokkal, akik még nem jártak nálunk, de érdeklôdnek.
Meghatódtam kezdeményezésén, jól
esik, hogy amihez ért azt önként ajánlotta
fel.
Szeretném, ha minél többen megismernék honlapunkat: http://www.fpmesevarovi.uw.hu
Köszönettel:
Dobosné Kerepczki Mária – óvodavezetô

A MESEVÁR ÓVODA négy csoportjából
pályáztak a gyerekek. Budai Dominika „kiállított” helyezést ért el. (Neszepisze csoport).
Gratulálunk!

SULIMOZAIK – Tavaszi programok
A Herman Ottó Általános Iskolában
ismét programoktól bôvelkedett a tavaszi idôszak.
Március 24-én az alsó tagozatosoknak
egész napos sportvetélkedôt rendeztek a
tanító nénik. A gyerekek nagyon élvezték, jól el is fáradtak a különbözô játékos, ámde igazi erônlétet követelô gyakorlatoktól, sportversenyektôl.
Március 28-án az egészségvédelemmel kapcsolatban kaptak különbözô kérdéseket a gyerekek. Nagy Józsefné Tünde néni szervezésében zajlott a vetélkedô. Érdekes, vicces feladatok tették
még változatosabbá a délelôttöt, ahol
nemcsak a tanulók, de a tanárok is élvezték a versenyt. Értékes ajándékokat
osztottunk szét minden egyes résztvevô
csapatnak.

Március 31-én olvasóversenyt szervezett Nagy Csaba Attiláné Éva, Bácsiné
Mile Krisztina és Rutterschmidtné Balázs Marika tanító néni a 3. és 4. osztályosok között. A gyerekeknek egy szabadon választott olvasmányt és egy, a
versenyen kapott ismeretlen szöveget

kellett felolvasni. A következô eredmények születtek: 4. osztály: Rácz Attila 1.
helyezett, Palotai Dániel 2. helyezett,
Varga Kíra 3. helyezett, 3. a osztály: Jakubik Máté 1. helyezett, Nagy Dóra 2.
helyezett, Sultisz Milán 3. helyezett, 3. b
osztály: Zsoldos Bernadett 1. helyezett,
Tarkovács Anita 2. helyezett, Gyôri
Gergô 3. helyezett. Gratulálunk nekik!
Az április hónap a papírgyûjtéssel
kezdôdött, amit Wareczki Erika néni bonyolított le a kollégák segítségével.
Igaz, a vártnál kevesebb papír érkezett,
pedig sokan fáradoztak azon, hogy teljen a konténer. Köszönjük mindenkinek
a segítségét, és várjuk jövôre is a papírhulladékot!
Katasztrófavédelmi versenyt szervezett Örkény április 8-án, ahol iskolánk
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csapata a 3. helyezést szerezte meg. A
csapat tagjai: Dóri Zorán, Gaál Erik, Gavallér Zoltán, Hamar Patrik 8. osztályos
tanulók voltak. A felkészítésben Wareczki Sándorné Erika néni segítette
ôket. Gratulálunk nekik!
Már 6. alkalommal zajlott iskolánkban a települési asztalitenisz bajnokság,
ahol a bajnoki címet Rehó Imre szerezte
meg, 2. helyezést Bodon Gyula, 3. helyezést pedig Vízi János ért el.
Az ôszi bajnokságra már a nôi versenyzôket is szeretettel várjuk!
A gyáli Arany János Közösségi Ház
és Városi Könyvtár „ Verset írunk … „
címmel kistérségi versíró pályázatot hirdetett, ahol Zsók Bernadett 5.b osztályos
tanulónk 3. helyen végzett a Barátnôk és
a Festmény címû versével. Büszkék vagyunk rá!
Az idei szavalóversenyt április 21-én
tartottuk meg a Radnóti - év alkalmából,
melyen a diákok Radnóti Miklós egyegy versét szavalták el. Az 5-6. osztályosok között 1. helyezett Hajas Fanni
6.o., 2. helyezett Nagy József és Varga
Dóra 5.o, 3. helyezett Tancsik Dóra,
Zsók Bernadett 5. o. és Kovács Ádám 6.
osztályos tanulók lettek. A 7-8. osztályos tanulók között 1. helyezett lett Dóri
Zorán 8. o. és Galló Patrícia 7. o. Gratulálunk a nyerteseknek!
A Föld Napján, április 22-én barlangtúrán vettek részt a tanulók, a pedagógusok és a szülôk. A solymári Ördöglyuk
barlangba szervezett kirándulást Wa-

reczki Erika néni. Az itthon maradt diákok erdôtisztítási akcióban jeleskedtek a
pedagógusok vezetésével.
Az alsó tagozatos osztályok valamennyi tanulója április 27-én Csobánkára ment kirándulni, ahol szülôk is szép
számban elkísérték ôket. Sok-sok élménnyel tértek vissza mindannyian. Köszönjük a szervezést a tanító néniknek
és a segítô szülôknek is!
Május elsején, a Majálison megrendezett fôzôversenyen SULIPIKNIK elnevezéssel indult az iskola.
Pedagógusaink a ’ Legnagyobb stábot
felsorakoztató ’ külön díjat nyerték meg
ízletes babgulyásukkal.
Elsô ízben rendezték meg a Majálison
a Pakony Maraton futóversenyt, amely 4
km hosszú volt és bárki jelentkezhetett
picitôl idôsig. 39 versenyzô indult neki a
rövidnek nem mondható távnak és mindenki beért a célba. Nagy dicsôség számunkra, hogy Agócsné Polgár Aranka
nyert a nôi indulók között.
Az elôzô cikkek írásánál megígértük,
hogy beszámolunk az országos angol
verseny eredményérôl. A Városligeti Általános Iskolában gyûlt össze az ország
minden részérôl, évfolyamonként megközelítôleg 300 tanuló, hogy bizonyítsa
tudását. Iskolánk tehetségei a következô
eredményeket érték el: 5. osztályosok:
Tancsik Dóra 107., Kálvin Ferenc 132.,
6. osztályosok: Ferenczi Anett 92., Pataki Gergely 140., Mósa Péter 171., Hajas
Fanni 187., Farkas Renáta 193. és Tóth

Jolán 251. Gratulálunk! Köszönjük a segítségét a felkészítô tanároknak, Kocsisné Matusek Diána és Máténé Virág Rita
tanárnôknek.
Anyák Napja alkalmából az iskola diákjai izgatottan készültek az édesanyák
köszöntésére. Sok szeretettel vártuk az
édesanyákat és a nagymamákat, hogy
méltóképpen köszönthessük ôket!
Május 8-án, a Nyolcadikosok Napján
a pedagógusok a szülôkkel együtt kirándulni vitték a végzôs diákokat Visegrádra, ahol számos program kínálkozott arra, hogy mindenki jól érezze magát, és
emlékezetes maradjon az utolsó év nyolcadikosaink számára.
Ebben a hónapban még környezetvédelmi vetélkedô vár tanulóinkra, illetve
a minden évben nem annyira várt országos kompetencia felmérés május 27-én.
A tavalyi eredmények megtekinthetôk
az iskola honlapján.
A sok-sok programmal igyekeztünk a
tavaszi idôszakot még szebbé, változatosabbá tenni tanulóink számára. Reméljük, mindenki tudott mazsolázni belôle,
hogy a nyáron is szívesen emlékezzen
az iskolai szép napokra.
További képeket és információkat az
iskola honlapján találhatnak: http://iskola.felsopakony.hu
Korábbi számunkban tévesen közöltük Riegel Ágnes nevét, mint a cikkek
íróját Máténé Virág Rita helyett.
Máténé Virág Rita

Összefoglaló az Örkényi Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyrôl
Jonathan Red gondolatainak szellemében, miszerint „A
felnôttek kötelessége és felelôssége, hogy a felnövekvô nemzedékeknek átadjanak minden olyan ismeretet, amelynek
személyes megtapasztalása számukra sok fájdalommal és
veszteséggel járna”, Dabas Város Polgári Védelmi Irodája
idén is katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt hirdetett a környezô települések iskolái számára.
A verseny célja volt, hogy a tanulók megismerjék a körülöttünk lévô veszélyeket, megtanulják önmagukat és társaikat
menteni veszélyhelyzetben. Legyenek képesek a bajban pánik
nélkül, fegyelmezetten, megfontoltan cselekedni, és nem utolsó sorban tanulják meg, hogy a gyors döntés és a csapatmunka
életet menthet.
A vetélkedôre 2009. április 8-án, Örkényen a Pálóczi Horváth István Szakközépiskola és Kollégiumban került sor. Tanárok, szervezôk, döntnökök, felkészítôk hetekkel a verseny
elôtt kezdték meg a szervezést, a felkészítést, melynek köszönhetôen a gyerekek egy rendkívül érdekes és tanulságos
versenyen
vehettek
részt.
12 csapat tanulói
9 embert
próbáló állomáson
adtak számot arról,
hogy ka-

tasztrófa esetén hogyan állnák meg a helyüket, hogyan birkóznának meg a veszélyekkel. A versenyállomásokon az életbôl
vett valós veszélyhelyzetekkel várták ôket a döntnökök.
Volt itt veszélyes anyagokat tartalmazó eszközök felismerése, baleset sérültjének ellátása, veszélyhelyzeti „túlélô-csomag” összeállítása arra az esetre, ha ideiglenesen el kellene
hagynunk a települést. Nem volt könnyû feladat a csecsemô
mentése labirintusból gázálarcban, a megáradt folyóparton
szabályos gát építése homokzsákokból, mentôkötél összeszedése, vagy a tûzoltás irányított vízsugárral puttonyfecskendôbôl.
Meg kellett küzdeniük a sérült hordágyon való szállításával.
A Rendôrség állomáson számot adtak arról, mit tudnak a
Rendôrség munkájáról, illetve egy bûnmegelôzési bemutatót
hallhattak a versenyzôk, továbbá mentesítettek egy tavat a
szennyezôdésektôl.
Ezek a szimulált veszélyhelyzetek az életkori sajátosságoknak megfelelôen, játékosan, de próbára téve a tanulók fizikai
és szellemi képességeit egyaránt, ôk mégis örömmel, lelkesen
teljesítették a pályákat.
Jó volt látni a sok harcos, de mosolygós gyermekarcot. A diákok nagy lelkesedéssel küzdöttek meg az akadályokkal, bebizonyították, ôk megtették, ami a gyerekek feladata ezekben
a nehéz idôkben: elsajátítottak valamit, amire az életben nekik
és társaiknak szükségük lehet: megtanulták menteni az életüket.
A versenyben három minôsített helyezett volt minden korcsoportban.
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KÖNYVTÁRI OLDAL
SZÍNEK ÉS FÉNYEK
Mûvészeti kiállítást nyitottunk meg április 3-án, a Közösségi Házban
Görög-latin gyökerû kultúránk úgy
tartja: csak a mûvészet örök. Az élet rövid, múlandó, de az emberi alkotás legjava túléli magát az alkotót. Ez így igaz
és így rendjén való. Ami belôlünk a legjobb, az maradjon fenn! Legyen példa az
utánunk jövôknek: így érdemes!
Ezért szerettem volna, ha Önök is
megismerik azt az alkotót, akinek a világ látása példa értékû! Aki a természetre úgy csodálkozik rá, mint a gyermek:
teljes odaadással, a szépre éhesen. Aki
érti és érzi, milyen apró csodák vesznek
körül bennünket. Aki számára a falra kúszó vadszôlô bíbora, a pipacsok izzó vöröse, a margaréták fehérlô bóbitája, a tó
vizének lágy fodrozódása s a tenger robajos hullámtaraja azt jelenti: az élet
szép!
A rétek tarkasága, az ég felhôkkel
bodrosodó kéksége arról mesél neki,
amirôl nekünk is: ez mind a miénk!
Ajándék. Valakitôl, aki fölöttünk való.
Ezt az ajándékot észre nem venni, oda
nem figyelni: vétek. Mert a világon semmi hozzá nem mérhetô. Gyönyörûség és
vigasz az élet terheinek elviseléséhez. A
színek és fények mûvésze: Harsányi
Zsuzsanna grafikus, festômûvész képei
ezt sugározzák.

A pasztell finom, bársonyos hatása a
nagy francia plein-air festôket idézi
munkáiban. A mûvészetkedvelô és pártoló városból jött, ahol a Cifra Palota, a
majolika tulipános Városháza, az Öregtemplom és a Kodály Zoltán Zeneiskola,
a látványos oromzatok és portálok, a virágos-lombos utcák és parkok sokasága
tanúsítja: Kecskeméten szeretik a szépet.
Apró, mediterrán hangulatú, viruló tavaszi kertjét hagyta ott kedvünkért s jött
közénk megnyitni kiállítását. Ott járva
éreztem: nem véletlen születtek meg képei. Az ô számára a természet minden
rezdülése: kincs. Képeinek selyem-bársony színei, sejtelmes fényei azt sugallják: körülöttünk Tündérország van, csak
vegyük már észre! Amikor elôször találkoztam munkáival, fönn a Várban, a
Szentháromság téren, rögtön tudtam:
ezeket a képeket szeretném megmutatni
itthon, ha lehet, mindenkinek! Hogy
mindenki érezhesse, amit én: a pénz, a
hatalom, még az úgynevezett jólét sem
fontos. Az élet lényege, hogy -bár többnyire nem vagyunk mûvészek-, tudjunk
örülni a fölöttünk úszó felhôk játékos
formáinak a nagy kékségben, a fû között
megbújó apró csodáknak, tarka virágok-

könyvAJÁNLÓ

Stephen King:
ÁLLATTEMETÔ

Stephenie Meyer: Újhold
Bella betöltötte tizennyolcadik születésnapját, és ettôl
egyáltalán nem boldog. Sôt!
Ha lehetne, nemzeti gyásznappá nyilváníttatná. Egy évszázad ide vagy oda Edward
javára, akkor is úgy érzi biológiailag máris idôsebb a fiúnál.
Alice persze nem fér a bôrébe, és mindenáron bulit akar
rendezni a lánynak. A buli ünnepinek indul, de
hatalmas katasztrófa kerekedik belôle. Bella
élete veszélybe kerül, Edward pedig élete legnehezebb döntését hozza meg, szakít Bellával.
A lánynak nincs más választása, mint beletörôdik a döntésébe, de ennek nagy ára van.
Már nem a régi lány koptatja az iskolapadot, barátaival nem törôdik, a tanulásba és a magányba menekül. Jacob Black az egyetlen, aki közel
kerül hozzá. A fiú visszahozza a lányt az életbe,
de hamarosan ô is furcsán kezd viselkedni.
Bella eddig azt hitte már megismerte Forks
összes titkát. De az elsô rész csupán a kezdet
volt! Újra veszélyben az élete, és neki megint
hallgatnia kell.
A nagysikerû Alkonyat második része ugyanúgy rabul ejtette az olvasókat, mint az elsô
rész. A harmadik rész megjelenése októberre
várható.

Dr. Louis Creed, a fiatal orvos kitûnô állást kapott: a Maine-e Egyetem rendelôjének
lett a vezetôje, ezért Chicagóból az idilli New England-i tájban álló magányos házba költözik családjával - feleségével,
Rachellel, ötéves lányukkal,
Ellie-vel és másfél éves kisfiukkal, Gage-dzsel. Boldogan,
a szép jövô reményében veszik birtokba új otthonukat.
Az elsô gondra az út túloldalán, velük átellenben élô öregember, Jud hívja föl a figyelmüket:
a tájat kettészelô országúton éjjel-nappal olajszállító tartálykocsik dübörögnek, halálos veszélynek téve ki a háziállatokat és az apróságokat. Nem véletlenül van a közelben egy nyomasztó légkörû, ódon temetô az elgázolt háziállatok számára... Az elsô trauma akkor éri Louist,
amikor egy baleset áldozatául esett, haldokló fiú
a rendelôben óva inti az állattemetôn túli veszedelemtôl. Nem sokra rá egy tartálykocsi elgázolja Ellie imádott macskáját, és az öreg Jud - jóvagy rosszakaratból? - az állattemetôn túli, hátborzongató vidékre, a micmac indiánok egykori
temetkezôhelyére viszi Louist, s ott földelteti el
vele az állatot.
Másnap a macska visszatér: tekintete megváltozott, mozgása lelassult, és elviselhetetlen

nak, illatozó rétnek! (És jusson eszünkbe azonnal: mindezt megôrizni kötelességünk!)
Harsányi Zsuzsanna kiállításának
megnyitója igazi ünnep volt! A Tavaszt,
a természet újjászületését köszönthettük
általa: Matusekné Dimov Éva polgármester megnyitó szavaival, az iskola tanulóinak hangulatos és kedves elôadásával, Agócsné Polgár Aranka és Metczker
Pál kamara zenéjével valamint Víziné
Surányi Erika által tolmácsolt, gyönyörû
Szabó Lôrinc és Áprily Lajos versekkel.
De a fôszereplôk a képek voltak. Boldog vagyok , hogy akik eljöttek, azoknak megmutathattuk ôket!
Durkó Éva és a Durkó Dekor Stúdió
bûzt áraszt. Ezzel kezdetét veszik a családot
érô szörnyû és végzetes tragédiák...
A könyv szörnyûségeire jellemzô, hogy az író
egy ideig vonakodott befejezni, mert maga is
olyan rettenetesnek találta.
Stephen King „Állattemetô” címû könyve
könyvtárunkban is megtalálható!

Leslie L. Lawrence
(Frank Cockney):
Négy fekete koporsó
Frank Cockney felügyelô személyesen is belekerül a rejtélyes gyilkosságok, csapdák, emberrablás középpontjába. Társaival együtt élve
eltemetik, dübörögnek a koporsón a göröngyök, behallatszik a sortüzek csattanása.
Megmenekülésük
csodaszámba megy. Bosszút esküsznek.
Múlnak az évek. Egy napon hôsünk az irodájában titokzatos csomagot kap: egy
fekete koporsót. Gyilkosság
gyilkosságot követ, és elérkezik a leszámolás pillanata…
Leslie L. Lawrence „Négy fekete koporsó”
címû könyve könyvtárunkban is megtalálható!
Józsa Anett

12

EGYHÁZI / EZOTERIKUS OLDAL

den úton-módon igyekszik céljának elérésére. Nem válogat az
eszközökben. Legfôbb módszere a csalás, a megtévesztés, és
hitetés!
A Szentírás az Úr Jézus követésére hív minket: “Én vagyok
a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben,
hanem övé lesz az élet világossága.” (János 8,12)
Pál apostol a Thesszalonikai levélben arra figyelmezteti a
gyülekezeteket, hogy éberek és józanok maradjanak. Erre biztat minket, hogy kritikusan vizsgáljuk meg korunk kínálatát:
vajon valóban jó-e minden, amit jóként kínálnak?
Testi egészségünk fontos és jó, de csak akkor, ha nem vesz-

élyezteti örök sorsunkat. A testi egészség nem ér semmit, ha
lelki károsodással jár: “Mert mit használ az embernek, ha az
egész világot megnyeri, de lelkében pedig kárt vall.” (Márk
8,36).
Az elôadás végén lehetôség nyílt kérdéseket intézni az
elôadóhoz és személyes beszélgetésekre is volt mód.
Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget. Az elôadásról
felvétel készült, DVD lemezen a Lelkészi Hivatalban
(Felsôpakony, Templom tér 3.) kölcsönözhetô.
Szabó Magdolna - református presbiter

Ünnep… szépség… termékenység… teremtés…!
Az év egyik legszebb ünnepe május hónap ajándéka,
az anyák napja. Aki foglalkozik ezoterikus tanokkal az
tudja, aki, nem, jó ha hallja! Az élet nagy kérdései a következôk: Honnan jöttem? Ki vagyok én? Mi a célom?
Mi dolgom a földön?... Mielôtt megszülettünk, kiválasztottuk szüleinket testvéreinket, barátainkat és néhány feladatot a velük való kapcsolatainkban. Édesanyánkkal a viszonyunk minôsége mutatja milyen a reánk váró munka. Mindannyian
tudjuk, hogy anyák napján szeretettel és
hálával köszöntjük ôket. Az év többi
napján is ezt tesszük? Netán divattá
válik csak, mint bármely szokás, amit
az emberek tesznek? Átérezzük-e,
hogy tulajdonképpen nekik köszönhetjük azt az apró „csekélységet” az
emberi létezést…? Háza, kocsija, pénze, barátja és ismerôse akárhány lehet
bárkinek, de édesanyja csak EGY! E rövid
kitérô után szeretném folytatni a korábbiakban elkezdett teremtô erôinkrôl szóló ismertetésemet.
A Nap, Hold, Merkúr után következik a Vénusz. Belsô
bolygó; a Merkúr és a Föld között kering. Az egyensúly,
szépség, harmónia, mûvészetek csak a Fény által jelenhetnek meg és teljesedhetnek ki. A szeretetben megszületô biztonság és kiegyenlítettség elve. A régi korok emberei szerint a Vénusz „két arca”, a Hajnalcsillag a Napot vezeti fel az égre; az Esthajnalcsillag, pedig a Holdat. A külvilágban való megjelenés és külsô szerepvállalás igénye jelenik meg általa. Vénuszi megnyilvánulás
a szerelem, romantika, érzelmesség, béke, egyensúlyra
törekvés, a harmónia, a szórakozás, párkapcsolat, külvilág felé fordulás, társasági élet, zene, tánc, szobrászat,
festészet, általában a mûvészetek és az ünnepélyek. A
könnyed, kellemes, élvezetes dolgok tartoznak hozzá, de
a harmonizálás, kiegyenlítés munkája idônként nehéz is
lehet. A régiek úgy tartották, hogy az anyag örömeinek,
élvezeteinek ígéretével hívta a vénuszi elv a lelkeket a
Földre. Az emberi lélek ôsemlékezetében ôrzi az egyensúly, szépség, biztonság iránti igényét. Ezt próbáljuk az
anyag világában és az emberi kapcsolatainkban megteremteni és megélni. Két útja van a megvalósulásnak. Az
elsô út, amely szépséggel és szeretettel teszi termôvé a
földet, az anyagot. Ebben a minôségben fontossá válnak
a formák. A színek és formák az öröm forrásai, a mûvészi alkotások is ezzel az igénnyel születnek. Illatok, ízek,
bársonyos, puha érintések, ölelések teljesítik ki az
anyagban rejtôzô lehetôséget. A másik útja az ideák bi-

rodalma. A motiváció itt az anyagot „elvarázsoló” elvek
bûvölik el az embereket, s kapcsolataikat is. A társas
kapcsolatok itt válnak fontossá. Csak a többi emberrel
együtt lehet teljes az egyensúly. A nyilvános rendezvények, bulik, összejövetelek alkalmával nyílik lehetôség a
szépség hirdetésére. Saját képletünkben mutatja, hogy
milyen módon és hol akarunk egyensúlyt és szépséget hozni.

Mars
A tûz világosságot teremtô erejét
képviseli. A belsô harc, az önmagunk
feletti gyôzelem feladatának a megjelenítôje. A képletünkben az energiáink irányának célját jelöli. Szimbolizálja az elindulást, kezdetet, sebességet, lendületet, szellemi irányítást, a
küzdôkészséget, a fejlôdés igényét, lelkesedést, szenvedélyt, a mélységekbe hatolást a
titkok felkutatásához szükséges bátorságot és az
önlegyôzésre irányuló energiákat. A Mars megmutatja
miért, mivel küzdünk és mire fordítjuk erôinket. Jelölhet
ütközéseket, melyek által fejlôdik, erôsödik fejlôdésbe
vetett hitünk. Szintén két útja van, az elsô a gondolkodás, szellemiség, felfedezés, rálátás és irányítás motiválja. Minden akadály erôsít és legyôzésük révén igazolódnak be energiáink életképessége. A másik útja befelé vezet. Az ösztönök, érzések és a lélek megismerése követi.
A lelki biztonság igénye, a vágyakkal, indíttatásokkal
való belsô harc itt jelenik meg. Nem a tudat,hanem a vágyak, érzések, belsô elkötelezettségek motiválják harcainkat, munkáinkat. A Mars szimbolizálja a testi-lelkiszellemi cselekvô erôket. Segítségével végezzük az önmegvalósítás egyéni, majd magasabb szinten már közösségi munkáját. Belsô harcot és felemelkedést hordoz,
ami által világossá válik, hogy a mély energiák a magasba emelhetôek és szellemi síkon is hasznosíthatóak. A
szeretet erejét, tüzét, vérét hordozza a vörös bolygó.
Május 20-ig a Bika jegyén halad át a Nap, mely fölött
a Kos csillagkép van. Ez lehetôséget ad arra, hogy a biztonság, szépség megteremtéséhez áldozatot hozzunk.
Május 21-tôl június 20-ig az Ikrek jegye mögött a Bika és Orion csillagkép látható. A biztos tudás megszerzésével, az önmagunkon való felülkerekedés igényével indulhatunk szellemi fejlôdésünk magasabb minôsége felé…
Mindehhez kívánok vidám és termékeny napokat:
Ujjné Debreceni Nicolette (milli01@freemail.hu)

SULIMOZAIK
A helyezett csapatok:
Általános iskolás kategória
1. helyezett: Csurgay Farnciska Általános Iskola, Táborfalva
2. helyezett: Kossuth Lajos Általános Iskola, Dabas
3. helyezett: Herman Ottó Általános Iskola, Felsôpakony
Középiskolás kategória
1. helyezett: FEGY Polgárôr és Tûzoltó Egyesület, Gyál
2. helyezett: Pálóczi-Horváth István Szakképzô Iskola, Örkény
3. helyezett: FEGY Polgárôr és Tûzoltó Egyesület, Gyál
A verseny nagyon kiélezett volt, szoros eredmények születtek.
Mindegyik csapat jó teljesítményt nyújtott.
A vetélkedô nem jöhetett volna létre a társszervek maximális
együttmûködése nélkül, mint Dabas Város Önkormányzata, a
Tûzoltóság, az Örkényi Rendôrörs, a Mentôszolgálat, a Vöröskereszt. A verseny sok támogatóra talált olyan vállalkozók személyében, akiknek az üzletpolitikájukba belefért a diákok és a felkészítôik támogatása egy értelmes cél érdekében, de segítettek
egyesületek is, akik a munkájukkal járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez.

Pakonyi siker Gyálon
Boros lányok: Irány a Döntô!
Április utolsó napjaiban Gyálon és
Monoron is kiderült, hogy kik vehetnek részt a Pest Megyei „Ki Mit Tud?”
– 2009 döntôjén. Két pakonyi leány
magabiztosan nyerte a kategóriájának
selejtezôjét és elôdöntôjét is, így a monori döntôben egyaránt szoríthatunk
Boros Eleonórának és Boros Tekla Lucának. Május 16-án tehát Monorra
mindenképpen érdemes lesz ellátogatni, hiszen ezen a napon nemcsak a fiatalok produkcióit lehet megismerni,
hanem sok-sok példaképpel, hírességgel lehet majd találkozni, s nem mellékesen, drukkolni a pakonyi lányoknak!!!!
Pest Megye Önkormányzata által szervezett Pest Megyei „Ki Mit Tud?” célja
megismerni és elismerni azokat a megyében élô és tanuló általános, valamint középiskolás diákokat, akik kiemelkedôen
énekelnek, táncolnak, zenélnek, verset,
prózát, vagy mesét mondanak.
A Pest Megyei „Ki Mit Tud?” – 2009
márciusban az érdi és a gödöllôi selejtezôvel kezdôdött meg. A selejtezôk alatt
közel ezer gyermek mutatott be egyénileg, vagy csoportosan valamilyen produkciót Érden, Gödöllôn, Gyálon és Monoron. Április végéig mind a négy településen lezajlottak az elôdöntôk is, így
nincs más hátra, mint a verseny legizgalmasabb napja, a döntô. Május 16-án,
Monoron kiderül, hogy kik a Pest Megyei „Ki Mit Tud?” - 2009 gyôztesei. Érdemes lesz Monorra ellátogatni, hiszen
ezen a napon nemcsak a legtehetségesebb fiatalok produkcióit lehet megismerni, hanem sok-sok példaképpel, hírességgel is lehet majd találkozni.
A fiatalok elôadásait többek között a
sikeres énekesnô, Tóth Vera, az elsô Megasztár gyôztese is értékelni fogja. A komolyzene kedvelôi a Liszt-díjas, érde-
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A diákok veszélyhelyzeti nevelésében a kulcsszerep a pedagógusoké, aktivistáké.
A pedagógusokra, akik erôt, energiát nem kímélve közvetítették ezeket az ismereteket a tanulóknak, már igazak Le Cron szavai:
„Ha egy gyereket megtanítasz a tantárgyadra, akkor jó pedagógus vagy, ha megtanítod az örömre, szeretetre, akkor jó ember
vagy, de ha megtanítottad ôt az életre is, akkor maradandót alkottál ezen a Földön.”
A verseny támogatói:
· Pálóczi Horváth István Szakképzô Iskola és Kollégium
· Magyar Polgári Védelmi Szövetség, Budapest
· Dabas Város Önkormányzata
· Örkényi Takarékszövetkezet
· Silver-Vend Kft, Örkény
· Libor Cserépkályha Kandalló, Hernád
· Kabala Ajándékbolt, Dabas
· Hyundai Dabas
KÖSZÖNJÜK!
Kecskeméti Anita – irodavezetô

mes és kiváló mûvésszel, Gulyás Dénes
operaénekessel is találkozhatnak. A zsûri
elnöke Kudlik Júlia lesz. A népszerû televíziós több mint harminc éven át vezette a Magyar Televízióban a Delta címû tudományos mûsort. Kudlik Júlia a
tehetségkutatók hangulatát is jól ismeri,
hiszen számos táncdalfesztivál és énekverseny házigazdája volt. A zsûri tagja
lesz az egyik legnevesebb magyar népiegyüttes, a nemrégiben Prima Díjjal kitüntetett Magyar Állami Népi Együttes
vezetôje, Mihályi Gábor is. Bánhídi Petra versenytáncos, az elsô Szombat Esti
Láz gyôztese, valamint Szarka Tamás a
Ghymes együttes alapító tagja is örömmel fogadta a felkérést. Szarvas József
Jászai Mari-díjas színész, a Nemzeti
Színház tagja, több magyar sikerfilm
szereplôje is értékelni fogja a diákok
produkcióit.
Eleonórának és Teklának ezúton is
gratulálok! Bízom benne, hogy a
döntôn is megfelelôen értékelik tudásukat, elôadásukat!
Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere
Lapzárta után érkezett: Gratulálunk a
Pest Megyei döntôn elért 4.
helyezésükhöz!

Világ Körüli Menet
a Békéért és az
Erôszakmentességért
Ócsán a Bolyai János Gimnáziumban
mûködik egy úgynevezett Egy-Másért
Diákkör, amelynek a célja az emberi jogok és a tolerancia hirdetése, ameddig
csak a hatásköre elér. Ez a diákkör minden évben megszervezi az ú.n. Tolerancianapot is, amely egy olyan elôadássorozat, ahol civilszervezetek, „más” (pl. értelmi fogyatékos, zsidó vallású, mozgáskorlátozott…) emberek tartanak elôadá-

sokat, beszélnek a mindennapi nehézségeikrôl.
Idén a Tolerancianapon az egyik meghívott szervezet a Humanista Mozgalom
volt. ôk meséltek nekünk a nap megnyitóján egy olyan világméretû kezdeményezésrôl, aminek itt Magyarországon ôk
a képviselôi.
Ez a kezdeményezés pedig a Világ Körüli Menet a Békéért és az Erôszakmentességért, melynek célja, hogy a világon
mindenütt felerôsítse azok hangját, akik
békét akarnak. Fel szeretne ébreszteni
egy olyan erôszakmentes tudatosságot,
mely nem csak a fizikai erôszakot utasítja el, hanem az erôszak minden más formáját is: a gazdasági, faji, lelki, vallási,
szexuális, stb. erôszakot. Egy felhívás
mindenkihez, hogy vállaljunk felelôsséget a világ átalakításáért, és hogy munkálkodjunk közvetlen környezetünkben
és mindenhol, ahová a befolyásunk elér.
Az Egy-Másért Diákkör (melynek én
magam is a tagja vagyok) úgy döntött,
hogy az iskolával kézenfogva csatlakozik
a Menethez.
A idei felsôpakonyi majálison pedig a
gimnáziumból egy 4 fôs delegáció standot is állított, hogy ezen a településen is
minél több emberhez eljuttassuk a Menet
üzenetét. Akik egyetértettek a Menet célkitûzéseivel (a világ atomfegyverkészletének leszerelése; a megszálló csapatok
azonnali kivonása a megszállt területekrôl; a hagyományos fegyverek fokozatos, arányos és egyidejû leszerelése; az
országok
közötti
megnemtámadási
egyezmények aláírása; a kormányok utasítsák el a háborút mint a konfliktusok
megoldásának eszközét), aláírásukkal és
elérhetôségük megadásával csatlakozhattak is a Menethez.
Nagy örömünkre szolgált, hogy több,
mint 120 aláírást sikerült összegyûjtenünk és hogy sokakat valóban megfogott
a Menet gondolata.
Kollár Kármen
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EGYHÁZI OLDAL
A FELTÁMADOTT ÚTJA

Május, a megújulás, a születés hónapja.
Megújul, újjászületik a természet és sok
minden más is. Anyák napját, MadarakFák napját, az élet születésének hetét is
májusban ünnepeljük. Ekkor érettségiznek a diákok, hogy megszülessen az érett
ember! Májusban az idén öt vasárnap
van, van idônk pihenni, szabadnak lenni,
olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek
nemcsak a megszokott robotot jelenti.
Nemcsak az anyák, nemcsak az érettségizôk, mindnyájan újjászületünk egy
jobb, frissebb életre!
A FELTÁMADOTT ÚTJA, láttuk a
Somló hegyen, egy elterjedôben lévô ájtatossági forma, a XX. századi jámborság
terméke. Mi is büszkélkedhetünk vele,
hogy már elhelyeztük stációit a szépen
gondozott templomkertben. A szentmisék
után kijövünk és 2-2 stációt megjárunk,
hogy pünkösdre végezhessünk.
Május 10-re éppen a nyolcadik stáció
jutott. Ez a hit születésének stációja. Elmélkedjük végig úgy, ahogy Barsi Balázs
ferences atya, neves hitszónok, egyházi író teszi:
NYOLCADIK STÁCIÓ
A föltámadt Jézus megjelenik Tamásnak
A föltámadás tanújává válás útja
Elôimádkozó: Méltó a Bárány, akit megöltek
Nép: hogy övé legyen a hatalom és dicsôség mindörökké.
Ámen.
„Tamás nem volt velünk, amikor eljött Jézus. Nyolc nap
múlva ismét együtt voltak tanítványai, és Tamás is velük volt.”
(vö. Jn 20,24-29)
Ez a húsvéti stáció olyan káprázatosan gazdag, ez a megjelenés annyira magával ragadó - és valóban magával sodorja
Tamást is, akit Jézus felszólít arra, hogy szent sebeit megérintse -, hogy alig tudunk már figyelni más, szintén lényeges történésre, mert lefoglal a tapintás érzékének Pünkösdje, megigazulása, s egyben az a szolgálat, melyet az értelemnek és hitszületés csodájának tesz. Szent lehet az érintés, mert Jézus
Krisztusban a halálon túlra, az Atyaisten dicsôségébe vezetô
út kezdete lett. Az a tapintás, amelyet Isten a Szentlélek kiárasztásával megtisztít, nem csalódhat, mert kapcsolatban van
az értelemmel és az akarattal, melyeket átszôtt, fölemelt a természetfeletti világba a hit, a remény és a szeretet.
Jézus felszólítására, hogy ujját tegye oldalának sebébe, Tamás ezt feleli: „Én Uram, én Istenem!”. Nem valószínû, hogy
ezek után valóban megérinti Jézus testét. Már maga a felszólítás, a lehetôség a szellem és a lélek érintése.

Katolikus Pünkösdi ünnepi miserend:
Május 31: Pünkösdvasárnap
Déli fél 12 órakor ünnepi szentmise.
Június 1: Pünkösdhétfô
Reggel 8 órakor szentmise
M i n d e n k i t s z e r e t e t t e l v á r u n k!
Hefler Gábor
plébános atya és
Munkatársai

Tamás embert lát maga elôtt, de az Istent vallja meg. Vagyis ez az érintés, ez
a tapintás belsô, értelmi, és a kegyelem
sodrába került egzisztenciális érintkezés.
De nemcsak megpillantja Jézus igazi
kilétét, nemcsak magáénak vallja, hanem
kifejezi apostolainak, hogy most már ô is
hisz. Az Úr megjelenése elôtt súlyosan
vétett ellenük, amikor kijelentette, hogy
nem hisz. Az Úr fölszólítja: „Ne légy hitetlen, hanem hívô!”. S valóban, megszületik szívében a hit, s vele együtt a remény is, hiszen Jézus halálával azt is elveszítette. És Tamás hitvallása egyben a
legmélyebb szeretet megnyilatkozása is,
hiszen nemcsak fölismeri Jézust, hanem
magáénak is vallja: „Én Uram, én Istenem!”. Ez az enyém a legszorosabb kapcsolatot jelenti Jézus és Tamás között,
mert nem azt mondja: én testvérem, én
barátom, én mesterem - hanem én Istenem, ami egy zsidó szájából a teremtô
Istent, az Örökkévalót jelenti, aki a nemlétezésbôl hozta elô szeretô akaratával az embert. Hogy micsoda mélységeket takar ez a vallomás, azt Tamás majd vértanú halálával mondja ki véglegesen Jézusnak és Egyházának.
Nem kevésbé fontos esemény, hogy Jézus Tamást beiktatja
a föltámadást tanúsító apostolok közé. Ezzel új módon teszi ôt
a közösség részévé. Megfigyelhetjük János evangélista megjegyzéseit: amikor az Úr elôször megjelent az apostoloknak,
Tamás nem volt velük, és nem is hitt nekik. Ebben megérezhetjük, hogy távol lenni ettôl az apostoli közösségtôl annyi,
mint távol lenni az igazi húsvéti hittôl, mint ahogy teljes húsvéti hitre jutni csak ebbe a közösségbe beiktatva lehet, amint
Mária Magdolna és az emmauszi tanítványok példája is mutatja, akik szintén csak az apostolok közösségében érik el a hit
teljességét. Ne feledjük, Jézus azért halt meg - ahogyan Szent
János evangéliuma mondja -, hogy Isten szétszóródott fiait
egybegyûjtse. Egyházat alapítva: szent vére áldozatából fakadó bûnbocsánattal, a húsvéti megjelenésekben.
A bûn nemcsak Istennel, hanem egymással való szakítás is.
Most, hogy Istenhez szabad utunk van Jézus Krisztus által,
egy új emberiség alakul, amelynek középpontja Krisztus, tengelye pedig a Krisztusban való hívôk közössége, akikben új,
közös, isteni természet van. Tamás apostolt a Feltámadott
nemcsak magának akarta megnyerni, hanem a többi apostolnak is. A János-evangélium ôsi változata Jézusnak ezzel a tettével zárul: az Egyház magjának eggyé tételével és megszilárdításával, hogy felkészülten várja a Pünkösd napját.
Hefler Gábor – plébános
Református Pünkösdi ünneprend:
Május 21.: (csütörtök) 17.00 – Mennybemenetel ünnepe
Május 28.: (csütörtök) 17.00
– úrvacsorai elôkészítô istentisztelet
Május 31.: 10.00 - Pünkösd ünnepi istentisztelet,
úrvacsoraosztással + felnôtt konfirmáció
Június 1.: 10.00 – Ünnepzáró istentisztelet
Minden kedves érdeklôdôt szeretettel hívunk
és várunk alkalmainkra!
Vízi János lelkipásztor

EGYHÁZI OLDAL
A Szentlélek kijelentése
Jézus mondja: … amikor azonban eljön ô, az igazság Lelke,
elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendô dolgokat is kijelenti nektek. ô engem fog dicsôíteni, mert az enyémbôl merít, és
azt jelenti ki nektek.
(János evangéliuma 16. rész 13-14.vers)
Pünkösd: az Isten Szentlelkének kitöltetése, az egyház születése. A Szentlélek, a Szentháromság Isten harmadik személye. Isten = Atya, Fiú, Szentlélek. A Szentlélek Krisztust dicsôíti. Munkája abban is áll, hogy Krisztust jelenti ki, ôt teszi naggyá. Isten
igazsága nem olyan igazság, amit az ember a saját bölcsességével kitalál. A kijelentést egy élô személytôl kapjuk. A Szentlélek
a Jézus Krisztuséból vesz. A Lélek munkája folyamatos, soha el
nem záródó áradása Krisztus kimeríthetetlen teljességének. Nem
ad más kijelentést, mint ami az Igében, a Bibliában elôttünk van,
de azt mind teljesebben, mind gazdagabban jelenti ki annak, aki
a Léleknek engedelmeskedik, és vezetésére rábízza magát.
Életem nagy kérdése: enyém-e már a Szentlélek? Isten annak
adja, aki ôszintén kéri. Akinek az életében Jézus Krisztus az Úr,
az már a Lélek vezetése alatt van, Aki elvezet a teljes igazságra,
és az Isten országába. A kijelentés akkor jön létre, ha nemcsak kijelentô van, hanem elfogadó is. Kérd és fogadd el Isten ajándékát!
Utána már csak attól függ boldogságod és boldogulásod, hogy
használod-e illetve engedelmeskedsz-e naponként a Lélek vezetésének!
Istentôl megáldott pünkösdi ünnepeket kívánok Mindenkinek:
Vizi János lelkipásztor

Fekete János:

A FELSÔPAKONYI
TEMPLOMBAN
„A pusztában víz fakad.” Ézs. 53,6
Egykori homokverte táj,
- kerülte éhségûzött nyáj.
Csak akácfa kapaszkodott,
Élnivágyón ragaszkodott,
Hogy kietlenben is éljen,
S vad homokot markolt mélyen,
De dacosan állt a puszta szélén:
- élet támadt a reményén.
Kezdtek építgetni házat,
Jövôtlátók imaházat.
Csillaga ég felé mutat,
Bár nehéz itt járni utat.
Vizesárok ér e tájra,
S itt nyílt az ég csatornája.
Élet árad a hívekben,
A templomos hû szívekben.
Itt van szívük dobogása,
Isteni létük forrása.
Beteljesült lett a szándék,
Csodás isteni ajándék.
Ülök a templomi padon,
Hálámat Istennek adom.
Homokba tettük a követ,
Mikor elôször itt jártam.
Mit majd sok áldozat követ,
Oly csoda lesz, mit itt láttam.
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Nyári program - gyerekeknek!
Református hittantábor:
Idôpontja: 2009. június 28-július 3.
Helye: Kölked
Költsége: 15.000 Ft/fô.
Utazás: különjáratú autóbusz
Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet
(Jún. 14); Kérjük, a jelentkezéssel egy idôben a tábor
költségének a felét (7.500.-) fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz!

Mily szép vagy te százszorszép!
Milyen jó is adni, de oly jó is kapni, igen a virágot.
Történt a Húsvét elôtti napokban, hogy községünk egyik
kedves házaspárja, Németh Tamás és neje, akik már nem
elôször ajándékozták meg református templomunk kertjét e
kedves tavaszi virággal, ismét hozzájárultak ahhoz, hogy megszépüljön a templom környezete!
Hálás a szívünk, mint mindenért, megköszönve az Ô munkájukat! Isten adjon Nekik még sok szép virágot, és jó egészséget a munkájukhoz, életükhöz.
Tóthné Ica - ref. tiszteletbeli presbiter

Egy vers margójára
2009. április 6-án a Felsôpakonyi Református Gyülekezet látta vendégül a Délpesti Egyházmegye monori körzet Lelkészkörének tagjait. Ezen az alkalmon részt
vett Fekete János ny.lelkipásztor is, aki néhány évvel ezelôtt a Monor-Kistemplom
Egyházközség lelkipásztoraként ment nyugállományba. Még aktív lelkészként volt
jelen a felsôpakonyi református templom alapkôletételénél, s most láthatta az eredményt: a felépült szép templomot! A templomunk padsorában ülve egy hálaadó vers
született meg gondolataiban, melyet el is küldött, s a húsvéti ünnepi istentiszteletünkön Viziné Surányi Erika lelkész el is szavalt. Szeretettel osztom meg az AGORA
újság olvasóival:
Vizi János lp.

Természetgyógyászat az Ige mérlegén
2009. április 26-án a Felsôpakonyi Református Gyülekezet meghívására Dr. Erdélyi Judit kardiológus elôadást tartott: „Természetgyógyászat az Ige mérlegén”
címmel. Vendégeink voltak még a környezô gyülekezetek tagjai.
Az elôadás vetítéssel kiegészítve arra irányult, hogy felhívja figyelmünket azokra
a gyógymódokra, amelyek egyre nagyobb teret hódítanak, és segítsen tájékozódni
napjaink növekvô zûrzavarában és sötétségében.
A csodák korát éljük. Nem csupán technikai csodák kora ez, hanem természetfeletti csodáké is. Naponta látunk, hallunk híradásokat csodás gyógyulásokról. Ezeket
akupunktúrával, jógával, autogén tréninggel, biogenetikai gyógymódokkal, vagy
különbözô parapszichológiai módszerekkel érik el. A mai ember rendkívül fogékony minden iránt, ami titokzatos.
A Biblia azonban segítséget nyújt, akik hitelt adnak Isten szavának, és azt parancsolja: „Mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától
tartózkodjatok.” (I.Thessz. 5,21-22.)
Még ma is él az a hamis felfogás, miszerint az ember legfontosabb értéke a testi
egészség. Óvakodni kell azonban ettôl az állítástól, mert a Biblia tanítása szerint
mindaz, ami odanô Isten mellé vagy fölé, bálványnak minôsül. Ha az egészség bálvány lesz az ember életében, úgy kritikátlanul kipróbál bármilyen gyógymódot.
A Biblia világosan beszél arról, hogy létezik az Ellenség, a Sátán. Jézus azt mondja róla, hogy „emberölô volt kezdettôl fogva.” Ô a „hazugságnak atyja”, ezért min-

