ARANYRA ARANYAT!

Itt az Aranycsapat!

A tánctanárok, a Gyömrôi Országos
Táncversenyen duóban
aranyérmesek lettek

Akcióban a WDT - Tápiszecsôn
Pünkösdi Tini-Dili táncshow-n, ahol
egy elsô és egy harmadik helyezést
zsebeltek be

A csipet-csapat, és a “nagyok” a
fôzôversenyen

2006-ban, mikor még én is itt koptattam az iskolapadot, eszembe jutott az a
roppant jónak tûnô ötlet, hogy rendezzek
egy táncversenyt. Annak ellenére, hogy
alig számítottam pár jelentkezôre, egy seregnyi jelentkezô szeretett volna részt
venni a versenyen. Köztük ott sorakozott
az akkor még „Beautiful Six” nevû hattagú lánycsoport, és el is nyerték az elsô helyezést. Azóta a csapat neve és tagjai is
megváltoztak. Mostanság már West
Dance Team-ként konferálhatom fel ôket
az összes rendezvényen – majálison, falunapon, és egyéb rendezvényeken. A tagok
jöttek, mentek, de az egyik alapító tag,
Ceglédi Krisztina, (továbbiakban Tyna – a
szerk.) és a mondhatni kezdetektôl velük

tartó Csepcsényi Zsolt (továbbiakban
Zsoltí – a szerk.) maradtak. Velük szerettem volna készíteni egy interjút, elvégre
nem mindenki ismeri annyira ôket, mint
én.
Tyna és Zsoltí jelen pillanatban oktatnak egy velük együtt hat fôs „nagycsoportot”, és egy 11 fôs „kiscsoportot”.
Milyen érzés egy 11 fôs csipet-csapat
tanárainak lenni?
· Tyna: Fárasztó. – Mondja nevetve. –
De megéri a sok munka, mert büszkeséggel tölt el, hogy láthatom ôket a színpadon, hogy milyen ügyesek, és hogy hónapról hónapra mennyit fejlôdnek. – Az
arcáról könnyedén leolvashatom, valóban
büszke a tanítványaira.
· Zsoltí: Legelôször elég nehéz volt,
mint amikor egy iskolai tanár bemegy a
legelsô osztályába, és meglátja a sok diákot… „Jézus” – nevet fel. - De szerencsére Tyna sokat segített. Ketten azért mégiscsak könnyebb, (Hálás mosolyt küld a
lány felé.) és mostanra már elég jó viszonyban van mindenki mindenkivel, szóval jól összeszokott kis csapat lettünk.
Mióta táncoltok? Hogyan jött az ötlet, hogy tanítsatok?
· Zsoltí: Három éve kezdtem el a tánccal foglalkozni. Mindig is gondolkoztam
azon, hogy szívesen tanítanék. A 2008-as
év majálisa után odajött hozzám az egyik
jövendôbeli tanítványom, azzal a kérdéssel, hogy tanítanám-e ôt. Rövid gondolkodási idô után igent mondtam, és hamarosan egy 15 fôs csoporttal elindítottuk a
West Dance Team csipet-csapatát.
· Tyna: Nekem szeptemberben lesz
nyolc éve, hogy táncolok. Az ötlet nem
magamtól jött, Zsoltí kért meg hogy egy
alkalommal tanítsam a kicsiket, és ez nagyon megtetszett. De nagyon lelkesített az
is hogy a fellépéseinken a sok kisgyerek
körénk gyûlt, és szinte körberajongtak
minket. Eleinte, még a csoport elindítása
elôtt idegenkedtem tôlük, hiszen nem vagyunk mi sztárok! De nem lehet nem-elolvadni mikor a derekadig érô csöppségek
csillogó szemmel körbeállnak, és ezt kérdezik: „Adsz egy autogramot?”
Tehát Zsoltítól indult a dolog?
· Tyna: Igen.
Mióta tart az oktatás?
· Tyna&Zsoltí:(Egymásra néznek, és
szinte kórusban kezdik sorolni mondanivalójukat.) - Egy éve. Májusban volt egy
éve hogy elkezdtük. És akik már akkor elkezdték, rengeteget fejlôdtek. Persze mindenkit szívesen várunk, aki jönni szeretne,
a létszám nem lezárt, akármikor lehet
csatlakozni. Például a mostani majális
után is csatlakozott egy újabb tanítvány.
Mellesleg az edzéseket kedden 16:00-tól

és pénteken 17:00-tól tartjuk a könyvtárban. Terveink közé tartozik, hogy szeptembertôl egy ovis csoportot is indítsunk.
Milyen versenyeken vettetek részt
eddig? Milyen helyezéseket értetek el?
· Tyna: 2006-ban a lánycsapattal kezdôdött a versenyzés, az elsô táncversenyen nyert kupánkat évrôl évre megvédjük. ( Kacsint, és vigyorog. ) Komolyabb
versenyen csak a múlt héten volt lehetôségünk részt venni, a nagy csapattal, ahol
egy harmadik és egy elsô helyezést zsebeltünk be.
Mit miért?
· (Ismét egyszerre kezdenek beszélni.) A harmadik helyezést társulat kategóriában nyertük el, az elsôt pedig hip-hop kategóriában. Itt volt lehetôségünk elôször
egy szakmai zsûrivel beszélgetni, akik
ösztönöztek minket, hogy versenyezzünk,
ezért mostantól minél több versenyen szeretnénk részt venni.
Úgy tudom a csapattól függetlenül,
duóban is részt vettetek egy versenyen…
· Igen, jól hallottad, egy Országos Moderntánc versenyen vettünk részt, Gyömrôn, és elsô helyezést értünk el.
Hû, gratulálok!
· Köszönjük szépen. – Mindketten mosolyognak, miközben forgolódik bennem a
kérdés de csak nem akar kijönni: „Adtok
nekem is egy autogramot?”
Indultok a szeptemberi táncversenyen itt Felsôpakonyon?
· Nem, idén a kicsiket szeretnénk indítani, és megmérettetni.
De azért remélem, láthatunk titeket
fellépôként?
· Ha akarnátok, se tudnátok minket távol tartani a „színpadtól”. – Mondják
újabb széles mosoly kíséretében.
Hát nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert a versenyzéshez, és az
oktatáshoz.
· Köszönjük szépen, és ezúton szeretnénk köszönetet mondani a könyvtárnak,
amiért helyet adnak az edzéseinknek.
A két fiatal tanár szinte rögtön felpattan
az interjú után, és szaladnak, hiszen kedd
van, majdnem négy óra, a szorgalmas tanítványok pedig már várják ôket.
Tyna és Zsoltí a sikerek és a rajongók
hada ellenére is megôrizték régi önmagukat. Mondván: „Mi csak táncolunk mert
ezt szeretjük csinálni.” Ugyanez vonatkozik az egész csapatra. Büszkék lehetünk
rájuk!
A csapat honlapját a www.wdt.hupont.hu webcím alatt lehet megtekinteni.
Az oldal még fejlesztés alatt áll.
Józsa Anett

FELSÔPAKONYI

A gora
A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója – 2009. XIX. évf. – JÚNIUS – 4. szám
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
Tisztelt választópolgárok!

Az Európai Parlament tagjaink választásának eredményeirôl
szeretnénk tájékoztatni Önöket.
Felsôpakonyon három szavazókörben folyt a voksolás, az országos átlaghoz hasonló volt a részvételi arány. A választópolgárok mintegy 32%-a élt választójogával.
Részletesebben:
Az 1. számú szavazókör – Herman Ottó Általános Iskola - szavazóköri névjegyzékében 825 fô választópolgár szerepelt. Közülük 266-an jelentek meg a szavazáson.
A 2. számú szavazókör - Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Ház – szavazóköri névjegyzékében 830 fô választópolgár szerepelt közülük 275 –en jelentek meg a szavazáson.
A 3. számú szavazókör – Mesevár Óvoda – névjegyzéke 854 fô
választópolgár nevét tartalmazta, itt 264 fô választópolgár jelent
meg szavazni.
A leadott érvényes szavazatok száma 804 db volt.
Ezek közül 426 szavazatot kapott a FIDESZ-KDMP, 14 szavazatot az SZDSZ, 2 szavazatot az MCF ROMA Ö., 5 szavazatot a
MUNKÁSPÁRT, 116 szavazatot az MSZP, 159 szavazatot a JOBBIK, 27 szavazatot a LMP-HP. és 53 szavazatot az MDF.
Felsôpakonyon ez alkalommal is rendben folyt a szavazás, semmilyen rendkívüli esemény vagy rendbontás nem történt.
A választópolgárok felkészülten, megfelelô iratokkal jelentek
meg a szavazókörökben, így érvényes okirat hiány a miatt csak
egy személyt kellett visszautasítani.
A szavazás sikeres lebonyolításáért, lelkiismeretes munkájáért
köszönetet érdemelnek a felkészült, fáradtságot nem ismerô szavazatszámláló bizottságok. A választott és a pártok által delegált
tagok egyaránt kivették részüket a munkából, amiért ezúton is köszönetet mondunk, és pontos, megbízható munkájukra a jövôben
is számítunk.
Kronvalter Emilia

Pályázati kiírás
Felsôpakony Község
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
IGAZGATÁSI ELÔADÓI
munkakörre pályázatot ír ki az alábbiak szerint:
1. A munkahely megnevezése:
Felsôpakony Községi Polgármesteri Hivatal
(2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.)
2. A munkakör megnevezése:

Igazgatási elôadó

3. Az állás betöltésének feltételi:
- igazgatási szakirányú középfokú végzettség
- számítógép felhasználói szintû ismerete
- gyors és gépírás
Elôny:
- közigazgatási alapvizsga
- államigazgatásban szerzett gyakorlat
- ECDL bizonyítvány
4. A megbízás kezdô idôpontja: - 2009. július 06.

5. A pályázat benyújtásának helye:
Felsôpakony Község Polgármesteri Hivatal Jegyzôjénél
(2363 Felsôpakony, Petôfi S. u. 9.)
Tel: 29/317-131, 29/317-719
Határideje: - 2009. június 29.
6. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai önéletrajzát
- 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- érettségi bizonyítványt
- egyéb végzettséget igazoló dokumentum
7. A pályázat elbírálásának idôpontja:
- a benyújtási határidô lejárata után azonnal
8. Egyéb információk:
- az önkormányzat, pályázatának eredménytelennek
nyilvánításának jogát fenntartja
Felsôpakony, 2009. június 09.
Dr. Remete Sándor - jegyzô

15

SPORT
Bajnok a Felsôpakony
Ifjúsági csapatunk túl a száz lôtt gólon
R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály
25. forduló
Délegyháza-Felsôpakony-Ergofer-Gödöllô 1-8 (1-3)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Dina, Egervári, Tóth, Imrik – Szabó G. (Oláh), Rajz – Farkas Á., Tasnádi (Garics), Sztancs – Wrábel (Komódi). Edzô: Wendler Gábor. G: Wrábel (2), Farkas Á.
(2), Rajz (2), Komódi (2).
26. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Ôrbottyán 3-3 (2-2)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Dina (Csapó), Egervári, Imrik, Bárdos (Komódi) – Virág, Szabó (Vincze), Rajz – Wrábel, Tasnádi,
Farkas Á. Edzô: Wendler Gábor. G: Farkas, Wrábel, Komódi.
27. forduló
Bag-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (0-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Dina, Egervári, Imrik, Bárdos –
Vincze, Szabó, Farkas, Sztancs – Wrábel, Garics (Oláh). Edzô:
Wendler Gábor. G: Wrábel.

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

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

Dunakeszi
Viadukt
Tárnok
Felsôpakony
Pilis
Erdôkertes
Üllô
Diósd
Gödöllô
Tápiószecsô
Bag
Örkény
Hévizgyörk
Budakalász
Délegyháza
Ôrbottyán

A bajnokság állása
29
20
6
29
17
7
29
13 12
29
13 12
29
14
7
29
13
8
29
13
6
29
10
8
29
10
7
29
8 11
29
8 10
29
8
8
29
8
7
29
6 10
29
4
6
29
2
5

3
5
4
4
8
8
10
11
12
10
11
13
14
13
19
22

72–21
83–45
54–26
54–27
54–33
57–50
48–43
53–59
32–48
61–51
40–48
44–49
38–66
41–61
29–82
27–78

66
58
51
51
49
47
45
38
37
35
34
32
31
28
18
11

R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
Délegyháza-Felsôpakony-Ergofer 0-12 (0-6)
G: Ettenberger T. (4), Ettenberger A. (2), Kerekes Z. (2),
Gombik, Virág, Tóth R., Kiss B.
Felsôpakony-Ergofer-Ôrbottyán 10-1
G: Ettenberger A. (4), Ettenberger (2), Sztancs (2), Tóth R.,
Albert I.
Bag-Felsôpakony-Ergofer 0-3 (0-1)
G: Kerekes, Tóth R., Ettenberger A.
Felsôpakony-Ergofer-Üllô 7-1 (4-0)
G: Kiss B. (2), Kerekes Z. (2), Tóth R., Ettenberger A., Virág V.
Örkény-Felsôpakony-Ergofer 0-4
G: Ettenberger A. (2), Tóth R., Balla

A bajnokság állása
29
23 2
29
19 3
29
19 1
29
15 7
29
16 3
29
15 3
28
14 6
29
11 8
29
11 5
29
10 6
29
10 3
27
9
1
29
8
3
29
5
11
29
7
2
28
3
6

4
7
9
7
10
11
8
10
13
13
16
17
18
13
20
19

102–31
86–36
99–69
87–51
71–54
75–48
73–53
67–50
49–55
51–55
40–74
46–96
43–76
57–87
37–72
38–114

71
60
57
52
51
48
48
41
38
36
33
27
27
26
23
14

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Dabas II-Felsôpakony II. 4-1 (2-1)
G: Beláz I.
Felsôpakony II.-Dabas-Gyón 0-4
Hernád II.-Felsôpakony II 2-5 (0-2)
G: Beláz (4), Berencsi
Felsôpakony II-Örkény II 5-1
G: Tóth R. (2), Wendler, Szabó P., Sipôcz

28. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Üllô 3-1 (0-1)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T., Imrik –
Vincze, Dina (Komódi), Oláh, Sztancs – Farkas (Garics), Wrábel. Edzô: Wendler Gábor. G: Farkas Á. (2), Wrábel.
29. forduló
Örkény-Felsôpakony-Ergofer 0-0
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Tóth T., Imrik, Oláh – Vincze, Szabó, Dina (Komódi), Sztancs – Wrábel, Farkas (Garics).
Edzô: Wendler Gábor.

Felsôpakony
Hévizgyörk
Gödöllô
Örkény
Tápiószecsô
Pilis
Budakalász
Viadukt
Dunakeszi
Bag
Tárnok
Délegyháza
Üllô
Erdôkertes
Diósd
Ôrbottyán

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A bajnokság állása
Táborfalva KSE
27
24
1
Dabas-Gyón FC
27
22
3
FC Dabas SE II.
27
15
1
Felsôpakony KSE II. 26
15
1
Örkény SE II.
27
9
5
Inárcs VSE
26
9
2
Kunpeszér SE
27
7
5
Tatárszentgyörgy SE 27
6
7
Hernád II.
27
4
3
Ócsa VSE
törölve

2
2
11
10
13
15
15
14
20

134–41
107–38
95–57
70–65
55–60
60–83
50–102
32–65
38–108

73
69
46
46
32
29
26
25
15

Pest megyei III. osztály, U16, Monori csoport
Mende-Felsôpakony 10-0
Gyömrô-Felsôpakony 12-0
Gyál-Felsôpakony 14-0
Felsôpakony-Sülysáp 2-4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

A bajnokság állása
Gyömrô
20
18 1
Pilisi LK-LEGEA 20
17 1
Gyál
20
14 3
Mende
20
11 2
Sülysáp
20
11 1
Örkény
20
9 0
Felsôpakony
20
8 0
Vasad
20
5 3
Üllô
20
5 0
Péteri
20
2 1
Ócsa
visszalépett

1
2
3
7
8
11
12
12
15
17

179–12
105–19
101–26
106–44
69–47
65–76
48–83
43–78
35–82
26–238

55
52
46
35
34
27
24
18
15
7

Pest megye III. osztály, U13, Ócsa Északi-csoport
Dunavarsány-Felsôpakony 0-0
Felsôpakony-Bugyi 2-6
Gyáli BKSE-Felsôpakony 7-5
Felsôpakony-Lurkó FC Gyál 2-2
Nagy János
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HIRDETÉS

ALBÉRLET KIADÓ
Felsôpakonyon a Dobó Katica utcában
(Összkomfortos, önálló épületben,
1 szoba+konyha+fürdôszoba.)
Érdeklôdni: 06 20 9 252 352

Mosógépek javítása
Németh Károly
Mobil: 06 20 353 2457

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
Pályázati siker
Közel hét millió forintot nyertünk a Pakonyi Sporttelep felújítására, korszerûsítésére. Ezt az önkormányzatunk saját forrásból és a támogatók felajánlásaiból kiegészítve arra fordítja, hogy a sporttelepünkön megépítsünk egy mûfüves edzôpályát, amelyen két teniszpályát is kialakítunk. Ezzel megteremtjük egy újabb tömegsport lehetôségeit a településünkön.
A sportpályát, terveink szerint, még ebben az évben megépítjük.
Matusekné Dimov Éva
polgármester

JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN! JÖN!

1. Pakonyi Családi Hétvége
2009. szeptember 4-6.
A Pakonyi Gyermekek és Családok Éve alkalmából,
hagyományteremtô szándékkal rendezzük meg az

elsô Pakonyi Családi Hétvégét!
Kulturális, sport és szórakoztató programokkal várjuk
a pakonyi gyermekeket, fiatalokat és felnôtteket!
Ízelítô a tervezett programból:
Foci, kézilabda, kosárlabda és röplabda bajnokság
Táncverseny és táncbemutató
Feleségcipelô verseny
fôzôverseny
Diszkó és retrobuli
Jelentkezési és nevezési lapok a KÖNYVTÁRBAN!
Kerek István
fôszervezô

Kempf Károly Ignác
fôvédnök
Felsôpakony alpolgármestere

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere
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ÓVODAI HÍREK
Ballagási ünnepségek
2009. május 29-én megtartottuk az évzárót és a ballagási ünnepségeket, a Mesevár
Óvodában lezártuk a 2009-es nevelési évet.
A Napraforgó csoport egyben ünnepelte az anyák napját és az évzáró-ballagást. Ôk
május 22-én látták vendégül a szülôket, rokonokat, kedves ismerôsöket. Verses mesével, versekkel, dalokkal készültek.
A Neszepisze csoport néptáncos mûsorral, versekkel, dalokkal ünnepelt.
A Nefelejcs csoport country zenére táncolt; kockás ingben, farmerben búcsúztatták
az évet. Náluk nem volt ballagós kisgyerek.
A Hétszínvirág csoport lakodalmas-zenés játékot adott elô, Mariann óvó néni és
Ancsa óvó néni vezetésével. Mindketten új óvó nénik a csoportban, szépen helytálltak
az elsô ünnepségükön. Gratulálunk nekik
és még sok kellemes élményt kívánunk.
A Katica csoport a „Valamilyen” címû
mesét adta elô, igényes, figyelemreméltó
jelmezekkel is készültek.
Az évzárási-ballagási ünnepségek befejezésével még nem ért véget a nap. A
szülôi munkaközösség az óvoda dolgozóinak pedagógus-napi köszöntôvel és soksok finomsággal kedveskedett. Sokat dolgoztak értünk, és jólesett figyelmességük.
Éreztük a szeretetüket! Köszönjük szépen.

„Ahogy a napjainkat, úgy töltjük az életünket is!
Május 29-én (ezen a napon) nyílt meg a Gyöngyfûzô és az
Ovis Ügyes Kezek Szakkör közös kiállítása. Az érdeklôdôk
2009. június 12-ig megcsodálhatták az igazán szép és értékes
gyerekmunkákat.

(Annie Dillard)

Kedves Gyerekek!
Aki jelenleg még oviba jár, bízhat benne, hogy rengeteg tartalmas, érdekes programban lesz része. A még dolgozó óvó nénik mindent megtesznek ezért! Aki pedig már nyári szabadságát
tölti, annak jó pihenést, feltöltôdést kívánunk mind a gyerekeknek, mind az óvó néniknek egyaránt.
„Abban nincs élvezet, ha nincs
semmi teendônk; az élvezet az,
ha tengernyi dolgunk van és
mégse csinálunk semmit!”
Mary Wilson Little
Edit óvó néni

Játssz te is a világot jelentô deszkákon!
Szereplôket keresünk egy vadonat új zenés színdarabhoz. Ha elmúltál 12
éves, de nem vagy még kilencven, ha szívesen játszanál egy szórakoztató,
vidám játékban, ha élvezed, mikor megtapsolnak, közöttünk a helyed!
Kétszer kilenc szerep vár arra, hogy a pakonyi tehetségek megmutassák a
világnak, hogy mire is képesek. Lássuk tehát, milyen szerepek várnak rád!
Katica, a talpraesett leány (nôi szerep)
Macskacicó, a daliából elvarázsolt macska (férfi vagy nôi szerep)
Öreganyó, az erdei boszorkány
Sárkányné, a rettenetes Hollófernyiges felesége
Hollófernyiges, a gonosz sárkány
Róka, Farkas, Medve és egyben három ördög (férfi vagy nôi szerepek)
János király
Jelentkezni a Szabó Magda Könyvtárban lehet
legkésôbb június 30-ig.
A meghallgatások és a próbák feltehetôen szombat délelôttönként lesznek, az elsô elôadás szeptember 30-án a Magyar Népmese Napján kerül megrendezésre.

Újszülöttek:
Gunics Ármin Milán
– 05.10.
Borostyán Alina Zoé
– 05.19.
Borostyán Bánk Zétény
– 05.19.

VÉRADÁS
2009. július 9-én 14.30-tól
16.30-ig
a Szabó Magda Könyvtár és
Közösségi Házban!

HIRDETÉS
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Köszönjük! – Elsöprô Fidesz gyôzelem Felsôpakonyon is!
A felsôpakonyi választópolgárok döntô többsége, ahogyan az országban mindenütt,
a Fidesz-KDNP listájára szavazott a június 7-i Európai Parlamenti választáson.
Köszönjük szavazataikat! Természetesen, ígéretünkhöz híven, mind a 14 fidesz-KDNP-s képviselô azért dolgozik majd
az unió parlamentjében, hogy Magyarországnak minél több uniós forrás jusson, hogy a magyar érdekeket képviselje
minden európai ügyben!
Június 7-én a felsôpakonyi emberek is kimondták: ELÉG!
Nem kérünk többet a Bajnai-Gyurcsány-MSZP-SZDSZ kormányból!
A felsôpakonyi emberek is kimondták:
ELÉG volt az ország tönkretételébôl!
ELÉG volt az ország eladósításából!
ELÉG volt az ország javainak ellopásából, eladásából!
ELÉG volt a közrend-közbiztonság tönkretételébôl!
ELÉG volt a megszorításokból!
ELÉG volt a munkahelyek elvesztésébôl!
Június 7-én a felsôpakonyi emberek IGEN-t mondtak a Fidesz programjára!
IGEN a Fidesz 1 millió új munkahelyet teremtô programjára!
IGEN a Fidesz adócsökkentési programjára!
IGEN a Fidesz közbiztonságot erôsítô „három csapás” programjára!
IGEN a Fidesz nemzeti vagyont mentô programjára!
IGEN a Fidesz az ország tönkretételéért felelôs személyek elszámoltatását javasló programjára!
IGEN a Fidesz gazdaságélénkítô programjára!
KÖSZÖNJÜK!
Pánczél Károly
országgyûlési képviselô

Kempf Károly Ignác
a Fidesz Felsôpakonyi elnöke

Fidesz Felsôpakonyi Csoportja – mail: kempfkaroly@fidesz.hu – mobil: 06-70-317-9602
FIZETETT POLITIKAI HÍRDETÉS
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AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK / EGYÉB

A legjobbak között: Boros Eleonóra és Boros Tekla Luca sikere
PEST MEGYEI „KI MIT TUD?”
– 2009
Másodjára is nagy siker volt a Pest Megyei
„Ki Mit Tud?” vetélkedôsorozat. A 2009-es
versengést a megyei millennium jegyében
hirdette meg dr. Szûcs Lajos, Pest Megye
Közgyûlésének elnöke. A döntôbe két pakonyi fiatal is bekerült: Boros Eleonóra a
könnyûzene, míg Bors Tekla Luca a komolyzenei kategóriában nyerte meg a gyáli selejtezôt és elôdöntôt.
A több száz produkciót és több mint ezer
résztvevôt felvonultató tehetségkutató versenyen mindkét pakonyi leány kiválóan szerepelt és végül negyedik díjat szereztek. Az élô
tévéközvetítés jóvoltából itt Pakonyon is láthattuk, hogy milyen színvonalas elôadásokkal öregbítették falunk hírnevét. Köszönet a
kitartásért, azért, hogy valódi dicsôséget szereztek Felsôpakonynak!
A megyei döntôn a kategóriák legjobbjai mutatták meg tudásukat az országosan ismert zsûritagok elôtt. A zsûri tagjai:
· Szarvas József Jászai Mari díjas, Kaszás Attila díjas színmûvész, a Nemzeti Színház tagja,
· Tóth Vera, énekes, az Év Hangja, a Megasztár gyôztese,
· Bánhidi Petra,
Nívó díjas,
érdemes
mûvész,
argentin
tangó világbajnok,
· Mihály

Gábor, Harangozó Gyula díjas, EuróPas díjas
koreográfus, az Állami Népi Együttes vezetôje,
· Gulyás Dénes, érdemes és kiváló mûvész, a
Köztársaság elnökének érdemkeresztje tulajdonosa, a Magyar Mûvészetért díj kitüntetettje,
operaénekes,
· Szarka Tamás, a többszörös platina és
aranylemezes, Magyar Mûvészetért és Bartók
Béla emlékdíjas Ghymes együttes alapító tagja, szövegírója, szólistája.
· A zsûri elnöke, Kudlik Júlia, nívó és életmûdíjjal kitüntetett mûsorvezetô, legendás televíziós mûsorok háziasszonya, a Magyar Televízió örökös tagja.
A mûsort Ókovács Szilveszter operaénekes,
zenekritikus-publicista, rádiós és televíziós
mûsorvezetô, szerkesztô vezette. Ôk azok akik
életükkel és munkásságukkal igazi, követhetô
példakánt ültek a pontozótáblák mellett.
Bár a zsûri némely tagjának pontozása és értékelése vitatható vagy egyenesen érthetetlen
volt például a Boros leányokkal kapcsolatban
is, szomorkodásra semmi ok. Hiszen mind Eleonóra, mind pedig Luca, a saját kategóriájukban, több száz fellépônél bizonyultak tehetségesebbnek, ügyesebbnek, sikeresebbnek! Bízunk benne, hogy jövôre, az idei tapasztalatokkal felvértezve, még sikeresebben szerepelnek!
A díjkiosztón, a Felsôpakony Jövôjéért
Egyesület, Kalas Eszter képzômûvész, valamint jómagam közös felajánlását, egy-egy festményt kapott különdíjként Boros Eleonóra és
Boros Tekla Luca.
Sok szertettel gratulálunk!
Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere

Takarékoskodjunk! De min érdemes?
Végrehajtási eljárások díjtartozások miatt, avagy miért
érdemes a közszolgáltatási díjat kifizetni?
Ahhoz, hogy mûködôképes legyen a családi költségvetés, bizony a kiadásokat bevételekbôl kell valahogyan fedezni. Ha bevételeink növelése nehézségekbe ütközik, sokan rákényszerülünk arra, hogy valahogyan csökkentsük kiadásainkat. Mégis
fontos elgondolkodni azon, min érdemes spórolni. Lehet, hogy
rövidtávon megoldást jelent a csekkek befizetésének elodázása,
de hosszú távon ez bizony túlnôhet rajtunk, és a behajtási eljárás végére a bírósági végrehajtó sajnos még nagyobb költségek
megfizetésére kötelezheti az adóst, aki tartozásáért vagyontárgyaival is felel.
A vonatkozó jogszabálynak megfelelôen, a meg nem fizetett
közszolgáltatási díj adók módjára behajtandó. Azokkal szemben, akik a hulladékszállítás díját nem fizetik meg, azon települések jegyzôje illetékes eljárni, ahol az ingatlan megtalálható. A
felszólítások után sajnos nem egy esetben már végrehajtási szakaszba értek ezek az ügyek, amelyek során az eredeti tartozásnál jóval nagyobb költséget kell megfizetnie az adósnak.
Példaként említhetünk egy péceli adóst,
aki mintegy 78.000,- forintos tartozást halmozott fel az évek során, amelyen felül neki
is még csaknem ugyanennyi kamatot és behajtási költséget is meg kell térítenie. De
ugyancsak megrázó a gyáli példa, ahol a
végrehajtó az adós gépkocsijának lefoglalásáról hozott határozatot, hogy a mintegy 40

ezer forintos, évek alatt felhalmozott tartozást és annak járulékos költségeit, összesen mintegy 117 ezer forintot ennek értékesítésébôl fedezzenek. Ez összesen majdnem háromszorosa annak az összegnek, amit eredetileg kellett volna negyedéves
részletekben befizetnie! És ez csak egy-egy kiragadott példa a
sok közül…
Nem öröm a közszolgáltatónak sem, hogy ilyen eljárásokhoz
kell folyamodnia, de bizony a vállalatok kiadásait is bevételekbôl kell fedezni. Kiadások nélkül a közszolgáltató nem tudja
munkáját elvégezni, megfelelni szerzôdéses kötelezettségeinek.
Az .A.S.A. Magyarország Kft. is igyekszik segíteni a nehéz
helyzetbe került lakossági ügyfeleknek. Ha ügyfélszolgálatunkhoz fordulnak, kollégáink igyekeznek olyan részletfizetést felajánlani, ami még vállalható az ügyfél számára is. Ugyanakkor
tapasztalataink szerint nem jelenthetô ki, hogy a rendszeresen
fizetô polgárok mind jó anyagi körülmények között élnek, és
csak a nehéz helyzetben lévôk nem fizetik a díjakat. És természetesen nem várható el senkitôl sem, hogy a lelkiismeretes díjfizetôk a nemfizetôknek elnézzék gondatlanságukat.
A kellemetlenségek elkerülése érdekében
nem gyôzzük elégszer kérni, fordítsanak
kellô figyelmet a csekkek befizetésére,
probléma esetén pedig forduljanak a szolgáltató ügyfélszolgálatához, és biztosan találnak majd elfogadható megoldást.
Rossi Tünde – PR vezetô
- .A.S.A. Magyarország Kft.

SULIMOZAIK
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SUL(I)nfo
A kora nyári idôszakot is próbáltuk élményekben gazdag programokkal színesíteni
A Felsôpakonyi Önkormányzat segítségével fásítást végzett
az iskola május 12-én. Iskolánk udvarában 27 fát ültettünk el,
melyhez diákjaink is hozzájárultak kitartó munkájukkal.
Május 13-án az alsó tagozatosok megrendezték a tavaszi futóversenyt, ahol a következô eredmények születtek:
1.o.
Fiúk: 1. Pótfi Áron
2. Balogh Alex
3. Sultisz Péter
2.o.

3.o.

4.o.

Lányok: 1. Rózsa Anita
2. Veér Orsolya
3. Oláh Georgina

1. Forstner László
2. Korcsmáros Tamás
3. Egerer Tamás

1. Koós Dzsennifer
2. Rägel Mercédesz
3. Kaszala Mária,
Papp Csenge

1. Kánai Attila
2. Paragovics Krisztofer
3. Csôszi Zoltán

1. Matisz Orsolya
2. Kóródi Beatrix
3. Nagy Dóri

1. Mózer Dániel
2. Mészáros Vilmos
3. Palotai Dániel

1. Mózer Natasa
2. Nagy Loretta Kitti
3. Varga Kira

Környezetvédelmi vetélkedôn vehettek részt tanulóink május
15-én. Budapestrôl érkeztek hozzánk egyetemista hallgatók, és
az ô vezetésükkel négy helyszínen zajlott a verseny. Játékos feladatokon keresztül találkozhattak gyermekeink a tudatos környezeti neveléssel.
Mósa Zsuzsa néni, Gavallér Ági néni és Matisz Zsolt Igazgató Úr május 22-én 50 tanulóval egész napos sporteseményen
vett részt Budapesten. 80 sportág közül választhattak a gyerekek, amiket kipróbálhattak híres sportolók irányításával, mint
például Gergely István vízilabdakapus, hogy csak egyet említsünk a sok olimpikon és bajnokaink közül.
Diákjaink többsége túl van a kompetencia felmérésen, melyet május 27-én írtak meg. A késôbbiekben beszámolunk az
összesített eredményrôl.
Június 2-án Wareczki Erika néni szervezésében Solymáron
jártak az Ördöglyukban azok, akik áprilisban nem jutottak el.
Ugyanis a nagy érdeklôdésre való tekintettel Erika néni másodszor is elvitte a gyerekeket. Kisebb izomláztól eltekintve mindenki túlélte a túrát, és sok-sok élménnyel gazdagodva tértek
haza.
Természettudományi vetélkedôn remekelhettek a tanulók június 3-án. Elméleti és gyakorlati, logikára épülô, játékos feladatokkal, kísérletekkel kellett megküzdeniük. Kaptak például
olyan feladatot, hogy 1 percig kellett folyamatosan beszélni egy
témáról, vagy zenekart kellett alkotni a természetben található
növényekbôl. Az elsô helyezést a 7. osztályosok nyerték, második lett a 6.a osztály fiú csapata és a harmadik díjat a 6. b osztályos fiúk vitték el. Köszönjük Mósa Zsuzsa néni és Gavallér
Ági néni közremûködését.
Elbúcsúztak tanáraiktól a végzôs diákok június 5-én egy bankett keretén belül, ahol nagyon finom szendvicsekkel, süteményekkel és ajándékkal kedveskedtek pedagógusaiknak. A 7.
osztályosok, mint utódok sokat segítettek a szervezésben, és a
rendezvényre ôket is meghívták a nyolcadikosok.
A felsô tagozatosok és a 4. osztályosok június 8-án három

napos kirándulásra indultak Velencére és környékére. Programok sokasága várja a gyerekeket, és minden bizonnyal rengeteg élménnyel érkeznek majd haza.
Kvalitás Oktatási és Ifjúsági Centrum Országos Levelezô
Feladatmegoldó Versenye
3.o. Matematika: Czirják József – Pontok:100,89, 100,92, 98
/479/500/ 18. hely.
4.o. Matematika: Borbély Anna – 88, 100, 99, 100, 97
/484/500/ 9. hely.
Faragó Daniella – 95, 100, 100, 100, 96 /491/500/ 5. hely.
Palotai Dániel – 82. 95, 87, 92, 94 /450/500/ 23. hely.
Nyelvtan-helyesírás:
Borbély Anna. Pontok: 99, 100, 100, 100, 97 /496/500/ 2.
hely.
SULI-HÓD BT. Országos Levelezôversenyen
3. o.
Természetismeret:
Csóka Csenger Bendegúz: 29. hely
Tarkovács Anita: 34. hely
Magyar nyelv
Tarkovács Anita: 49. hely
Magyar irodalom
Tarkovács Anita: 30. hely
Matematika
Tarkovács Anita: 62. hely
Zsoldos Bernadett: 67. hely
Kiss Robin: 98. hely
4. o.
Magyar irodalom
Borbély Anna: 4. hely
Faragó Daniella: 8. hely
Természetismeret
Borbély Anna: 11. hely
Június 11- és 12-én voltak a Herman Ottó napok, ahol sportversenyek, fôzés és sok-sok játék várta a gyerekeket, hogy az
utolsó iskolai napokat igazán jó kedvben töltsék el.
További események az iskolában:
Ballagás június 13-án, 10 órakor
Évzáró június 15-én, délután 5 órakor
Bôvebb információért és az eseményekrôl készült fotókért
látogassák meg az iskola honlapját: http://iskola.felsopakony.hu
Minden tanulónak és tanárainknak nagyon jó pihenést kívánunk a nyárra! A gyerekeket épségben várjuk vissza a következô tanévben. Kellemes vakációt mindenkinek!
Máténé Virág Rita
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EGYHÁZI OLDAL
Konfirmációk a református gyülekezetben

Május hónapban két vasárnapi alkalommal is a konfirmáció
kapott helyet a gyülekezet életében.
Az elsô alkalmon, május 16-án, 14 éves ifjaink, Kerekes Katalin, Antal Róbert, és Fülöp Tamás sikeres konfirmációi
vizsgát tettek a Presbitérium elôtt, másnap pedig az ünnepi istentiszteleten tettek hitvallást és fogadalomtételt, hogy Jézus
Krisztus követôi és református anyaszentegyházunknak hûséges tagjai lesznek. Vizi János lelkipásztor igehirdetése kezdetén
három Igét olvasott fel:
· „… akik eltávoztak Tôled, elvesznek… De én? – Isten közelsége oly igen jó nekem!” /Zsoltárok 73, 27-28./
· „Közeledjetek az Istenhez és közeledni fog hozzátok!” /Jakab 4,8/
· „…akiket nekem adtál, megôrizém és senki el nem veszett
közülük, csak a veszedelem fia, hogy az írás beteljesüljön.” /János 17,12/
Akik eltávoznak Istentôl, hátat fordítanak ôneki, elég csak
közömbösnek lenni iránta, akik elkerülik a templomot, akik
nem táplálkoznak rendszeresen Isten Igéjével… – menthetetlenül elvesznek, elkárhoznak, nem mehetnek be Isten országába.
Aki megízlelte, megtapasztalta Isten közelségének szeretetét,
nyugalmát és békességét, átélte a bûnbocsánat áldott örömét,
annak Isten közelsége nagyon jó, az örömmel van jelen a templomban és természetes számára a naponkénti igeolvasás, a lelki
táplálék. A bûn, a világ szeretete elválaszt az Istentôl!
Isten úgy közelített Hozzád, hogy elküldte Jézus Krisztust erre a földre, hogy megváltson, megszabadítson az ördög és e világ hatalmából, elveszett állapotodból és új élettel ajándékozzon meg Téged. Az ô szeretetével megtette az elsô lépést, és
várja, hogy Te is tedd meg ôfelé! Jézus mondja: Jöjj és kövess
engem! Közelíts és közeledni fog! Aki igazán keresi ôt, megtalálja! Sok konfirmáló az elmúlt évek során nem értette ezt meg,
vagy nem vették komolyan. Lekonfirmáltak, s nem bementek a
gyülekezetbe, hanem kimentek, elmentek onnan. Eltávoztak Istentôl, és nem közelítettek ôhozzá. De én? De Te?
Akik élvezik az ÚR közelségét, szeretetének melegét, azokat
megôrzi! Nem vesznek el, hanem örök életük van! Akié a Fiú
(Jézus Krisztus), azé az élet, akiben nincs meg a Fiú, az élet
sincs meg abban. A veszedelem fiai kikerülnek a gyülekezetbôl
és elvesznek. Vajon a most konfirmáltak közül, hányan maradnak meg?
Az igehirdetés után a fiatalok hitvallás és fogadalomtétele
következett, majd a lelkipásztor Isten Igéjével egyenként megáldotta ôket. Fitos Levente gyülekezetünk gondnokának idei
köszöntése és biztató szavai után adtuk át a gyülekezet ajándékát, mindhármójuknak egy teljes Bibliát, a konfirmációi emléklappal együtt. Az énekkar szolgálata színesebbé tette együttlétünket.
Úrvacsorát életükben elôször vettek ifjaink, s családtagjaikkal állták körbe az úrasztalát Az a reménységünk, hogy a most
konfirmált ifjak beépülnek gyülekezetünk életébe, akik pedig

régebben konfirmáltak - de elmaradtak - visszatérnek a folyamatosan épülô gyülekezetbe.
A másik konfirmáció, a felnôtteké, az egyház születésnapján,
azaz Pünkösd ünnepén volt. Az igehirdetés igéje: Efézus 5,18:
„ …teljesedjetek be Szentlélekkel!” A lelkipásztor kihangsúlyozta, hogy csak úgy lesz gyôzelmes, engedelmes, szolgáló hívô életünk, mind személyes egyéni, mind gyülekezetünk közösségi életében, ha Isten Szentlelke betölt bennünket, s Istennek
Igéje megelevenedik életünkben. Isten szeretetét ne csak mondjuk, ne csak szóljunk róla, hanem cselekedjük is, éljünk általa, s
ehhez elengedhetetlenül szükséges az Isten Szentlelke. A betû
megöl, a Lélek megelevenít! Az igehirdetés után, Fülöp Alexandra szavalatai, és az énekkar szolgálata még ünnepélyesebbé tették pünkösdi istentiszteletünket! Mindezek után került sor
a két felnôtt férfi bizonyságtételére.

Magyari Zsolt arról tett bizonyságot, hogy Isten szól, cselekszik az ô életében is, és tudja, hogy egyedül Jézus Krisztussal érhet célba az ô élete, s hiszi, hogy jó úton halad ennek elérésében.
Csipak István boldogan tett bizonyságot arról, hogy milyen
hatalma van Istennek, hogy Jézus Krisztus által nagy mélységbôl szabadult meg Biatorbágyon, és ôáltala van új és örök
élete, rendezôdött a családi élete, és ebben a gyülekezetben találta meg lelki otthonát, ahol imádságos szeretetben vették és
veszik körül.
A bizonyságtétel, hitvallás, áldó Igék és az ajándékok átadása
után úrvacsorai közösségben adtunk hálát Istennek ma is hatalmasan munkálkodó Igéjéért és Szentlelkéért!
Isten élô Lelke jöjj, áldva szállj le rám
Égi lángod járja át, szívem és a szám
Oldj fel, küldj el, tölts el tûzzel
Isten élô Lelke jöjj, áldva szállj le rám!
Vizi János - református lelkipásztor
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Unalmas (?) cikk
Igen, ez egy unalmas cikk lesz. Mert
akinek nem inge, annak nem érdekfeszítô,
akinek meg az, abból egyrészt nem nézem
ki, hogy egyáltalán olvassa, másrészt pedig valószínûleg felülemelkedik a piszkálódásomon, lesajnál és folyik minden tovább, mintha a cikk meg sem jelent volna.
Konkrétan a szelektív hulladékgyûjtô
konténerek hasznosításáról van szó.
Mert hasznosítjuk, az látszik. Ki így, ki
úgy. Különbözôek vagyunk, lássuk, mifélék:
Van aki azt dob bele, ami rá van írva,
van aki mást. Például háztartási (konyhai,
stb.) szemetet, lakásfelújítási hulladékot,
egyebet. Idônként 200 literes (!) zsákot is
találni a konténerekben, amelyikbe éppen
belefér. Ezek után nem csoda, ha a belevaló nem fér bele. Ôk tudják, hogy a konténer teteje nyílik, azt is, hogy hogyan. Vannak azonban, akik nem tudják, vagy csak
nem bíbelôdnek vele és a reklámtáskákban, zsákokban hozott palackokat csak lerakják a konténerek mellé. Az egyenkénti behelyezés ugyanis
rabolja a drága idôt…
Mások nem szeretik a bonyolult dolgokat. Például ha túlcsordulna a saját kuka, elmenni és venni ASA-zsákot (kb 200 Ft) és
abba pakolni, majd a kukával együtt kitenni – csak jelzem, abban a zsákban ugyanis elviszi a kukás autó. A kézenfekvô megoldás a konténer mellé rakni – megfigyelések szerint ugyanis
egyszer valaki kipróbálta ezt és elvitték neki (kukás vagy önkormányzat vagy az ördög; kit érdekel), sôt ezt a jelenséget
többször is regisztrálták, tehát nosza! És ezzel – önkéntelenül –
örömöt is szerzett másoknak! Például a kóborló kutyáknak.
Akiknek nem ellenfél a mûanyag zsák, ha izgalmas dolgokat
rejt. A szélnek pedig nem ellenfél a könnyebb szemét: reklámszatyor, üdítôs és sörös palack, különféle papíranyagú dolgok,
stb. Ezzel aztán meg is törik a falusi utca egyhangú tiszta dizájnja és az érintett utcák rögtön világ(kül)városi díszletet kapnak – egy a baj, kedves fent említett, más utcákban lakó szemétszállító lakótársak, hogy a konténerek környezetében lakók azért laknak éppen Pakonyon, mert nem akarnak szemetes Budapest-külvárosi telepeken élni! Nem tudom, mit
szólnának, ha hetente többször arra jönnének ki az utcára, hogy
az árkukban, a kerítésükön, a kapujuk elôtt, esetleg bokraikon,
más növényeiken fennakadva ilyen szemetek virítanának.
És még nem szóltam a türelmetlenekrôl, azokról, akiknek a
lomtalanítás napja elviselhetetlenül messze van és így az eltávolításra ítélt lomok sorsa azonnali hatállyal a konténerek melletti pár négyzetméteren teljesedik be.

Egyesek nyíltan, (egyébként nem létezô) felsôbbrendûségük tudatában fényes
nappal hozzák (nem idevaló) rakományukat, mások a fényes szemû kandeláberen
kívül más társaságára nem vágyva az esti
sorozatok végeztével érkeznek terhükkel.
A konténerek egy része a falu legforgalmasabb útvonalain van elhelyezve. Ezeken az útvonalakon szinte biztosan járnak
azok a Pakonyra látogatók, akiket szívesen
látunk és talán még a véleményük is fontos. Vannak köztük olyanok, akik hírünket
viszik a világba. Ha a falu központjába érve rögtön szemükbe ötlik a piactér környéki szeméthalmaz, hát az nem egy pozitív
kezdés. Ha továbbmenve a következô konténereknél (legyen az akár a boltnál, akár
másutt) ugyanezt tapasztalja, meg lesz a
véleménye a falu, a faluban élô emberek
tisztaságáról, rendszeretetérôl. Mindez
(kb.) néhányszor tíz ember miatt. Legalábbis ôszintén remélem, hogy nem becsültem alá a nagyságrendet. Ezzel persze
nem azt akartam mondani, hogy a kevésbé forgalmas helyen levô konténerek nem számítanak. Ugyanúgy számítanak.
Tudomásom szerint a falu vezetése elszánt a tekintetben,
hogy ezt az áldatlan állapotot felszámolja, akár büntetés alkalmazása mellett. Feltételezem, ebben a rendôrhatóság is partner
lesz. A legtöbbet azonban a pakonyi lakosok tehetik. No, nem
azt mondom, hogy szóljanak rá a renitensekre, mert jó részük
agresszív (persze, aki nem csak szellemi, hanem fizikai fölényben is van velük szemben, azt nem beszélem le). Ellenben azzal, hogy rendeltetésszerûen használjuk a konténereket. Ha tele
vannak és már nincs hely, akkor a polgármesteri hivatalt kellene értesíteni – személyesen, telefonon vagy e-mailben. Megkockáztatom: polgármester asszony, alpolgármester úr vagy
jegyzô úr sem haragszik meg érte, ha hivatali idôn túl éppen találkozva velük, jelezzük nekik, hogy most már tele van a …
konténer.
Ui. Hát, úgy nézem, a befejezés is szürkére, közhelyszerûre
sikeredett. Viszont ezt már csak azon kevesek veszik észre, akik
végigrágták magukat a cikken. Kérem, legyen legalább egyvalaki, aki mondjuk eddig mellészemetelt és ezután nem teszi – és
akkor volt értelme megírni ezt az unalmas cikket…
Pethô Imre
A szelektív hulladékgyûjtô konténerek ürítése minden
hétfôn és csütörtökön történik. Kérjük a lakosságot, ha van
rá mód, vegyék ezt figyelembe, hogy környezetünk kulturáltabb lehessen. (szerkesztô)

AZ EURÓPA AUTÓS-ISKOLA
gepjarmûvezetôi tanfolyamot indit a felsôpakonyi
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beíratkozási idôpont:
július 13-án és augusztus 17-én 17.00-kor
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Üzenet minden felsôpakonyi polgárnak!

Kedves fiatalok,kedves gyermekek!
Szülôk és nagyszülôk! A kezdetektôl vagy
régóta itt élôk és újonnan betelepültek! Ez
a falu szeretettel vesz körül bennünket és
otthont ad nekünk. Megérdemli, hogy hálásak legyünk neki! Óvjuk, oltalmazzuk,
gondozzuk és szépítsük hát valamennyien!
Utcáit, tereit, középületeit fákkal, cserjékkel, virágokkal díszíthetjük, mert megnyert pályázataink most módot adnak rá.
Kérünk mindenkit: vegyenek részt a munkákban!
Jöjjenek ültetni,jöjjenek gondozni! A telepített növényeknek vízre, odafigyelésre
van szükségük. Kismamák a játszótéren!
Fiatalok a parkokban, ahol találkozni és
beszélgetni összejöttök! Gondoljatok rá,
milyen szép lesz minden körülöttünk, ha
az ültetett növényzet megmarad!
Egy – két kanna víz életet adhat, ne saj-

náljátok azt a csekély fáradságot, amit a
locsolás jelent! Szervezzetek patronáló
csoportokat, gondoskodó egyleteket, fogadjatok örökbe egy-egy fát vagy fasort!
Segítsetek abban, hogy az eddig végzett
munka ne legyen hiábavaló!
Szülôk az óvodában és az iskolánkban:
most igazán tehetnek azért, hogy a gyermekek szép környezetben, egészséges körülmények között tölthessék napjaikat s a
természet szeretete adjon nekik erôt majd
az élet megpróbáltatásaiban!
Tegyünk azért, hogy legalább egy kertésze legyen a községnek, aki érti a dolgát!
Fiatalok! Kérünk Benneteket, akadályozzátok meg a vandálokat, a rombolókat,a pusztítókat!
Itt minden értetek történik! Csak Ti tudjátok megvédeni, ha igazán akarjátok!
Durkó Éva/FJE

Olvasói levél
Fiam a budapesti Radnóti Gimnáziumban társadalomismeret órán azt a házi feladatot kapta, hogy megadott szempontok,
kérdések alapján írjon fogalmazást lakóhelyérôl. Az írás elkészült és miután elolvastam, azt gondoltam, hogy talán érdemes
lenne elküldeni az Agorába, annál is inkább, mert talán a felnôttek számára is tanulságos, hogy gyermekeink hogyan gondolkodnak a mindennapokról.
Üdvözlettel:
Badics Katalin

Otthonom: Felsôpakony
Felsôpakony Pest megye déli részén, Budapest határától 6
km-re található.
A terület már az Árpád-korban is lakott volt, az elsô írásos
emlék IV. Béla király idejébôl származik. Ekkor még csak Pakon néven említették.
A falu a Buda ellen irányuló török hadjárat idején teljesen
elpusztult, és neve csak 1704-ben, a Rákóczi-szabadságharc
egyik ütközetének helyeként tûnt fel újra , már Felsôpakonyként.
A környéken nagyobb nevezetességnek mondható az ócsai,
Árpád-kori, román stílusú református templom.
A felsôpakonyi házak nagyon rendezettek és szépek. A falu
közepén, ahol mi lakunk, a legrégebbi házak is- amik az 1960as, 70-es években épültek – igényesen fel vannak újítva.
Nálunk rengeteg olyan utca van, amit valamelyik híres emberrôl neveztek el, ezért én csak néhányat említek. Tôlünk
nem messze van pl. a Bem utca, amely Bem József lengyel
hadvezérrôl lett elnevezve. Ô azért híres, mert az 1848-49-es
szabadságharc tábornoka volt.
A Rákóczi utca, amelyet II. Rákóczi Ferencrôl, Magyarország és Erdély egykori vezérlô fejedelmérôl, és a Rákóczi-szabadságharc vezetôjérôl neveztek el.
A Wass Albert utcát a XX. századi erdélyi magyar író-és
költôrôl nevezték el.
Az új utcák egyike az Attila utca is, amely az V. századi hun
uralkodó nevét viseli, aki hatalmas területeket hódított meg és
a rómaiak rettegett ellenfele volt. Ezért „ Isten ostorának” hívták.
Nálunk a közlekedés inkább autóval történik, de azért jár

vonat és autóbusz is. Vonattal járok néha, de a helyi buszon
még soha nem utaztam.
A faluban van egy iskola, a Herman Ottó Általános Iskola,
egy óvoda, a Mesevár, két orvosi rendelô, rendôrség, polgármesteri hivatal, könyvtár, több kis bolt, szóval minden, ami
kell.
Felsôpakony a 90-es évek végétôl jelentôs lakosságszám
növekedéssel találta szembe magát, ezért elkezdôdött a megújulás. Elôször a felújított családi házak, majd 2000 után új utak
ás utcák, új lakások épültek. Bôvítették az óvodát és az iskolát, új játszótér és református templom készült, azaz a falu
megújult.
Az itt lakó emberek nagyon barátságosak, a többség nem
csak látásból ismeri a másikat.
Mi igazán jó kapcsolatban vagyunk a szomszédainkkal.
A felsôpakonyiak helyi lapja a Felsôpakonyi Agora. Ebbôl
az újságból megtudhatjuk a helyi – és önkormányzati híreket,
pályázatokat, az iskolai programokat, az egyházi eseményeket, kiállításokról, helyi sportéletrôl, lakossági dolgokról olvashatunk, és hirdetésekbôl tájékozódhatunk a különféle szolgáltatásokról.
Településünknek nincsenek történelmi emlékhelyei, viszont
található a Petôfi téren egy 1848-49-es emlékmû, egy 56-os
emlékmû a Mártírok Parkjában, a könyvtár falán pedig egy
emléktábla állít emléket Szabó Magda írónônek.
Ha én lennék Felsôpakony tervezôje nem sok mindent változtatnék.
Építtetnék egy új mûvelôdési házat és egy gyermekorvosi
rendelôt. Jobban szem elôtt tartanám a környezet védelmét és
megtanítanám az embereket a szelektív hulladékgyûjtés szabályaira.
Nagyon szeretem azt az erdôt, amely körül veszi a falut,
mert kedvemre játszhatok és biciklizhetek benne, és szigorúan
megbüntetném azokat, akik ott szemetelnek.
A mi községünk egy csendes és tiszta levegôjû falu, tavasszal napnyugtától kora reggelig akácillatot lehet érezni.
Szeretek itt élni és másoknak is szívesen ajánlom, hogy ismerjék meg lakóhelyemet.
Porkoláb Gábor László
5. B. osztályos tanuló
felsôpakonyi lakos
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Nyári szünidô: Táborozás, utazás…
Az embert sokféleképpen lehet meghatározni éppen azokból a tevékenységeibôl kiindulva, ami minden embert jellemez. Innen van a homo ludens, játékos ember elnevezés is bizonyára, hiszen játszani valóban minden ember szeret. Az embert a jövés menése, az utazási vágya is jellemzi. Akárhányan
is bajba kerültek már utazás közben, mégis mindig lesznek,
akik útra kelnek, sôt sokszor ugyanazok az emberek. Ekkora a
vágy bennünk valami új, valami ismeretlen felfedezésére,
megismerésére. Úgy tûnik egy utazás közben elôforduló balesetnél is nagyobb baj az unalom, ami az otthon ülô embert eltöltené. Az is igaz, hogy okosan elôrelátóan sok mindent meg
lehet tenni azért, hogy az utazás valóban jól sikerüljön. Néhány, nem megszokott szempontot felsorolnék:
1. Az otthoni feladatokat, elôkészületeket jól el kell végezni, jól el kell rendezni, hogy az ember nyugodtan tölthesse távol a napjait otthonától, vagy a munkahelyétôl. Egy egész évi
programot is lehet úgy irányítani, hogy a súlyosabb tennivalók
már elvégeztessenek az utazás elôtt. Ha még nehéz feladatok
várnak rám, akkor örökké annak a súlya gyötör. Ha elvégeztem a kitûzött programom, akkor a jól végzett munka öröme is
fokozhatja a szabadságom örömét.
Ez a szempont eleve adott az iskolás gyermekeknek, mert
ôk valóban csak az elvégzett iskola év után kelhetnek útra
hosszabb nyaralásra. Nagyon nagy blazírtság, rossz felé torzuló lelkiismeret kell ahhoz, hogy valaki bukottan is jól érezze
magát egy költséges vagy akár nem is költséges nyaraláson,
utazáson.
Én, mint lelkipásztor is szeretem az elôkészületi munkákat
már húsvét után elkezdeni, mert akkor már a július rendszerint
gondtalan. A következô hónapot pedig az engem helyettesítô
kolléga viszont segítésére kell fordítanom. Nálam ez a szisztéma érvényes már papi életem több, mint harminc évén keresztül.
2. Az utazás, nyaralás akkor lesz a legtöbbet érô, ha célirányos.
Csak néha szükséges egészségi okokból olyan hosszabb, a
szokott körülményeket kikapcsoló idôtöltés, amikor a cél az,
hogy minden terheléstôl megszabaduljon az ember.
Az ember kutató, kíváncsi természetére az jellemzô, hogy
ez a kíváncsiság sosem pihen. Ha pedig nem pihen, akkor legyen meggondolt, célirányos. Akár elutazik az ember, akár
egy helyben tölti pihenô idejét, legyen felszerelkezve azokkal
az olvasmányokkal, amiket év közben nagyon szeretne elolvasni, de nincs ideje. Legyen felkészült az útjára is, tudja,
hogy majd mit kell figyelni, mit kell észrevenni. Az ember látása az agyától irányított tevékenység. Az ember nem mindig
látja, amit néz, és nem mindig fontos nézni mindent, amit lát.
Mindig eszembe jut egy kedves család, akik Görögországba
készültek, és néhány nappal az indulás elôtt betoppantam hozzájuk. Azt mondták, hogy mi már utaztunk, akkor is, ha egy
lépést se tudunk megtenni. Elôttük volt a térkép, útikönyvek
stb. s lélekben már valóban bejárták útjukat.
Az már persze az életmûvészethez tartozik, hogy tudjon rugalmas lenni, tudja észrevenni adott pillanatban, hogy hol kell
többet idôzni a tervezettnél, mert többet nyújt, mint, amit otthonról lehetett látni.
3. Ne feltétlenül az olcsóságot keressük, hanem az értéket.
Nem szeretnék gôgösnek mutatkozni, vagy az lenni, de
ôszintén sajnálom azokat, akik mivel nem tudnak drága dolgokat venni, mindenféle bizsukkal szerelkeznek fel, csak azért,
hogy ôk is birtokolhassanak valamit. A sok értéktelen dolog
árát összegezve, biztosan tudtak volna egy-egy értékesebb
dolgot venni és birtokolni. Ehhez persze bizonyos intelligencia is kell, hogy tudja az ember, mi az érték. Én azt hiszen nem
is ezzel van a baj, hanem a hamis elvárásokkal. Ahhoz egyéni-

A SZENTMISÉK IDÔPONTJA
(a nyári szabadságolások végett)
Július és augusztus hónapban
minden vasárnap este 6 órakor
kezdôdnek a szentmisék!
ségnek kell lenni, hogy ne utánozzam az útitársaimat, ne az ô,
vagy az otthoniak elvárásainak akarjak megfelelni. Merjem
vállalni, hogy nem vásároltam ócskaságokat. Na mi van akkor.
4. Utazásaink során ne csak a tárgyakat keressük, ne csak
szép, régi házakat nézegessünk, hanem a személyeket. Figyeljük oda, ha szerencsénk van egy-egy jó helybeli idegenvezetôhöz. Pár személyes szó megnyitja az ô szívüket is, és sokkal többet elmondanak a szokottnál. Fontosabb és nagyobb
dolog megismerni a ma élô embereket, mint csupán a régiek
felhalmozott értékeivel törôdni. E kettô arányosságát kell
megtalálni. Ehhez egyfajta tudatosság, beállítottság szükséges. Én például sokat utaztam nemcsak gépkocsival, vagy turista busszal, hanem vonattal is, és néhányszor repülôvel. Sok
élményem fûzôdik a vonattal való utazáshoz. Érdekes találkozások kerekedtek, mert a vonaton nincs úgy bezárva az ember,
mozoghat, ismerkedhet. Sokféle ismeretség alakulhat egy-egy
kérdezôsködésbôl, egy ebédrendelésbôl, szállodafoglalásból,
még egy múzeumi vezetésbôl is. Egyszer itt Budapesten a
Képzômûvészeti Múzeumban oda csapódtam egy gimnazista
csoporthoz, mert olyan érdekesen kommentálta a tanárnô a
látnivalókat. Egész érdekessé alakulhat a helyzet, ha ilyenkor
pl. bemutatkozik az ember, és akkor az elbeszélô tekintettel
van arra is, hogy egy szakember hallgatja az egyházról tett
megjegyzéseit.
5. A jól végzett munka utáni célirányos, értéket keresô,
személyes kapcsolatokra kész nyaraláson, utazáson akár egy
életre szóló programot, kapcsolatot is találhatunk. Pl. A
rock történészek biztosan számom tartják azt a verôcei tábort,
ahol az Illés csapat magja összetalálkozott, és szinte Magyarországon egy új zenei korszakot kezdtek.
Arra azonban vigyázni kell, hogy az új ismeretségek, új
felfedezések ne borítsák fel az egész eddigi életet. Az úton lévô könnyen mond, és ígér, amit akar, nem lehet ôt könnyen ellenôrizni. Elôfordulnak a nagy hantázások, a nagy becsapások
és becsapódások. Azt mindig tartsa szem elôtt az ember, hogy
az önfeledt napok után a szorgalmas köznapok következnek,
és a feltöltôdés a becsületesebb helytállásért engedtetett meg.
Néhány nem megszokott, de talán lelki-atyától elfogadható
és gondolkodásra késztetô szempontot szerettem volna adni a
nyár elején. Remélem sikerült! Jó utazást, szép nyaralást.
Mintegy utóiratként megjegyzem, hogy nyár elején, nyár
végén többször olvashattak már tôlem úti beszámolót. Ezt a
témát úgy érzem még a liturgia, az istentiszteletünk rendje is
támogatja.
Ilyenkor nyáron az un. évközi, zöld színben bemutatott misék jönnek sorra. Ezek is jövés-menésrôl, Jézus zarándok útjairól szólnak. A fôbb ünnepeink inkább télen /karácsony/, vagy
tavasszal /húsvét, pünkösd/ és néhány ôsszel van /mindenszentek, Krisztus király/. A nyáron zöld utat kapunk, hogy magunk kezdeményezzük az Isten keresését. Mert ugye minden
szépségben, minden személyes találkozásban az Isten szépségét, jóságát fedezzük fel!!!
Tisztelettel Hefler Gábor plébános
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EZOTERIKUS OLDAL
Itt az idô… a tudás megszerzéséhez!

Júniusban a hétköznapi élet egyik jelentôs eseménye érinti a
családok egy bizonyos részét. Vége az iskolaévnek, megérdemelt pihenô kezdôdik a diákoknak és pedagógusoknak. A nyár
lehetôséget nyújt új tapasztalatok (Szaturnusz) megszerzésére
és tudásunk bôvítésére, kiterjesztésére (Jupiter). Vidám, önfeledt játékra és más emberekkel való kapcsolat kiépítésére nyílhat lehetôség.
Folytatva a múlt hónapban megírt cikkemet, továbblépek a
teremtô energiák sorában és újabb két ôselvet mutatok be.

JUPITER
A szeretet bölcsességének és annak kiterjesztésének az elve.
A naprendszerünk legnagyobb bolygója. Képviseli a kiterjedést, kitágulást, az ég felé fordulást, a kozmikus törvényeket, a
jogot, becsületet, tisztességet, igazságot, hitet, tanítást és Isten
keresését. A távlati jövô megtervezésében, a nagy utazásokban,
a csapatsportban, az egyházakban, vallásokban, politikában, az
ítélkezésekben, törvényhozásban, szertartásokban, felsô iskolai
tanulmányokban, filozófiában, a mély beszélgetésekben, az ember szeretetben, az
erkölcsben, jóságban, és adakozásban is a
jupiteri elv nyilvánul meg. Megnyitja szívünket a magas igazságok felé és általa ismerkedhetünk az ég titkaival.
A Jupiter magas szinten minden dolgok
szeretetét jeleníti meg. Vállalja cselekedeteiben is következetesen önmagát, hitét, filozófiáját. Az égi rend képviselôje. Lelkesedés, fejlett erkölcs
és igazságérzet, tudás- majd bölcsességvágy, megértés, becsület, alázat, áldozatra készség, nyitottság, tisztelettudó, közösségért vállalt munka, másokat felemelô, segítôi, tanítói képességek.
Ha valaki életében peres ügyek, üres szólamok, nagyképû
idézgetések, hiúság, erôszakosság (szellemi), képmutatás, mértéktelenségre való hajlam, félrevezetés, gyávaság, gôgösség
van jelen a jupiteri energiát nem helyesen mûködteti.

SZATURNUSZ

szítôjeként is értelmezhetô. A szeretet jupiteri bölcsességét
egyéni, saját tapasztalással szerezhetô az idôk során beérô, letisztuló bölcsesség „egészíti ki”.
A Szaturnusz szimbolizálja a lényegre koncentrálást. A gátlások, korlátok leküzdése általi fejlôdést a „próbákat” és a csúcsra való feljutáshoz szükséges kitartó céltudatosságot is. Sorsunkban a lényegre figyelés képességét, az értékek megbecsülését, a tiszteletet, a múló idô jelentôségét, a szigorú elvárásokat, az elmélyülés fontosságát, határok kiépítését, felelôsség
felvállalását, kötelességtudatot, megbízhatóságot, a praktikus
egyszerûségre irányuló törekvést jelöli.
A megérinthetetlen, megfoghatatlan
idô képviselôje. Jelen életemben mire
fordítottam idômet? Mit tanultam meg
idôm során?
A Szaturnusz is hordozza a teljességre törekvést. Tetteink, alkotásaink életképességét vizsgáljuk meg általa. A fejlôdés szolgálatába nem állítható dolgokat már nem tûri el.
Magas szinten a teremtés fényerejét
menti át a sötétség korán át, a jövô idejébe. A hûség, pontosság, megbízhatóság jelenik meg általa. Komoly, mély gondolkodás, takarékosság, a következetesség és a szorgalom magasrendûségét éli.
Néha idôlegesen (hiszen az idô bolygója) alacsonyabb szinteken, gátlásosság, bezárkózás, kisebb rendûségû érzés, félelem, túlzott szigor és keménység jelenhet meg.
A Szaturnusz a küszöb ôre (az utolsó szabad szemmel látható bolygó), utána az ismeretlen világ az „új bolygók” majd a
csillagok fényes birodalma következik. Lépésrôl-lépésre a tapasztalataink útján jutunk a csillagok fényes dimenzióihoz,
ahol már minôségi változás jelenik meg.
Alázattal, szeretettel juthatunk ide. A küszöbön átlépve, a
csillagok bölcsességét, sugallatait is figyelembe véve megnyílik bennünk egy régen elfelejtett, de mindig is bennünk élô új
világ.
Kívánok sok szeretetbeli tapasztalást és tudást, vidám vakációt mindenkinek:

A tapasztalatok bölcsessége. Az idôt álló értékek megôrzésének igénye jelenik meg ezen ôselv által. A Jupiter rejtett kiegé-

Ujjné Debreceni Nicolette ( milli01@freemail.hu )

Ôsi kínai gyógyír – ANTIELECIS
Orvosság, amely az emberi szervezetet megszabadítja a zsíros lerakódásoktól, megelôzi az érelmeszesedést, a sclerozist, a stenckardiát, az infarktust és a
tumorképzôdést.
Rendszeres használatával javulhat a látás, az emberi szervezet frissessége és fiatalon tartására is jótékonyan hat.
Ez a recept kínai (nerpati) eredetû, 1971-ben találtak rá egy expedíció alkalmával agyaglapon, s azóta
minden nyelvre lefordították és bevezették a hatásos népi
gyógyszerek lajstromába.
Elkészítési mód
350 gr. megtisztított foghagymát összezúzunk, ledarálunk és
beleöntjük 3 dl 96%-os tiszta alkoholba.
Az edényt jól lezárjuk és 10 napig hagyjuk összeérni, majd
ruhán keresztül leszûrjük.
Két nap elteltével az alábbi táblázatban feltüntetettek szerint
fél dl tejbe csepegtetve evés elôtt fogyasztjuk, naponta három
alkalommal.

1. nap
2. nap
3. nap
4. nap
5. nap
6. nap
7. nap
8. nap
9. nap
10. nap

REGGELI
1 csepp
4 csepp
7 csepp
10 csepp
13 csepp
15 csepp
12 csepp
9 csepp
6 csepp
3 csepp

EBÉD
2 csepp
5 csepp
8 csepp
11 csepp
14 csepp
14 csepp
11 csepp
8 csepp
5 csepp
2 csepp

VACSORA
3 csepp
6 csepp
9 csepp
12 csepp
15 csepp
13 csepp
10 csepp
7 csepp
4 csepp
1 csepp

A 11. naptól kezdve 25 csepp orvosságot fogyasztunk naponta három alkalommal, evés elôtt mindaddig, amíg a megmaradt
folyadék el nem fogy.
A fent leírt gyógyítási mód a szervezetben öt évig tartja meg
a hatását, tehát csak utána szükséges megismételni.
Kerekesné Györki Éva

CIVIL OLDAL
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Darumadár Nyugdíjas Klub májusi beszámolója
Május 1-jén szinte klubunk egész létszámával részt vettünk
a Majálison, ahol énekkarunk szép népdalcsokrot adott elô,
majd az általunk meghívott nyugdíjas klubok: Gyál, Ócsa, Dunavarsány tagjai is megörvendeztettek bennünket és a már kint
lévô nézôket szép népdalaikkal. Az idô ragyogó volt, finom
meleg, csak az ebéd kiosztásakor örvendeztetett meg
bennünket egy pár csepp esô, de ez nem zavart haza
senkit. A jobbnál jobb elôadásokat nézhettük,
hallhattuk egész nap. A fôzôversenyen mi nem
indultunk, de örültünk a sok szép nyeremény
és nyertes köszöntésekor, mert láttuk fiataljaink is szeretnek ízleteseket, egészségeseket fôzni és alkotni a család örömére. A nap
fénypontja a tûzijáték volt, majd levezetésként táncolhatott aki bírta még.
Május 2-án Operabérleteseink szép mûsort láttak. 6-án az idôsek akadémiájára
mentünk a Nagyvárad térre, dr. Iván László
professzor elôadására.
7-én az évad utolsó elôadását néztük meg, a
Bajadért, szuper kivitelezésben. 15-én a Madách színház évadzáró bérletes mûsorát tekinthették meg tagjaink. 16-án fürödni ment a kis csapat.
Nagyon ragyogó idô volt, csak picit fújt a szél, sajnos a
nagy meleg ellenére sem nyitották ki a termál medence felett a
napernyôt, hogy a tûzô nap ellen védettséget adjon. Hát ez
van. Azért is jól éreztük magunkat.

20-án a Tisztelet Társaság meghívta tagságunk 50 tagját az
Arénába. Fergeteges retrómûsort láttunk kedvenc elôadóinktól.
21-én 2 órára 20 fôvel Gyálra mentünk, Kistérségi találkozóra invitáltak meg minket, szép mûsorral szórakoztattak bennünket a meghívott nyugdíjas klubok tagjai. Közben
21-én fél 5-kor az operett bérletes klubtársaink a
Menyasszonytánc elôadását – amely pazar volt –
nézték meg.
27-én ismét az Idôsek Akadémia elôadása
volt a Nagyvárad téren. 28-án az Ócsai Napok ünnepélyes megnyitójára 16 fôvel mentünk - 17 órától -, jól éreztük magunkat.
Pünkösd vasárnapján énekkarunkat több
társunk elkísérte Tápiószecsôre, ahol számos nyugdíjas klub lépett fel. A miénk gyönyörû mûsort adott elô, amit zúgó tapssal
jutalmaztak a nézôk. Önköltséges finom
ebédet fogyaszthattunk, mert most is ízletesen készítették a csirkét és a töltött káposztát.
Június 6-án Cserkeszôlôre mentünk, ahol
szintén fellépett az énekkarunk - elsônek -, nagyon sikeres volt a fellépésük, utána ki-ki tetszése
szerint nézhette a mûsorokat, vagy fürdôzhetett kedvére.
Szép, kellemes idô volt, este 6-ra hazaértünk, kiáztatva fáradt
csontjainkat, mindenki jól érezte magát.
Kovácsné Németh Ilona

Megemlékezés Trianonról
Az újkori magyar történelem Mohácsa az elsô világháborút
lezáró békekötés: a Trianoni Békeszerzôdés. Az én generációm szinte alig tanult róla valamit, s amit tanult abban sincs valami sok köszönet. Hazugság és elhallgatás, az események elferdítése, a kor politikai személyiségeinek meghamisítása, a
nemzet szerepének befeketítése máig hatnak az emberek tudatában. Nem beszélve arról a tényrôl, hogy oktatásunk mit meg
nem tett esetenként annak érdekében, hogy ne legyen önálló
véleményünk, ne törekedjünk önálló ismeretek megszerzésére, ne hallgassunk szüleink, nagyszüleink szavára. Viszont
mindent megtett annak érdekében, hogy úgy viselkedjünk,
mint a mesebeli három majom: ne lássunk, ne halljunk, ne beszéljünk.
Nem gyôzök hálát adni Istennek, hogy nekem olyan édesapát adott, akit nem csak szeretni, de tisztelni lehetett, akinek a
szavára adni, a gondolataira figyelni, igazságában bízni lehetett. Tôle lehetett tanulni történelmet, megismerni valóságot,
megérteni: mi miért történik megrabolt, kifosztott hazánkban,
s a nagyvilágban, amely ezt a helyzetet létrehozta. Durkó Gábort mindenki ismerte az akkori Felsôpakonyban. Talán még
vannak, akik emlékeznek rá, tudhatják: igazat mondok.
Ô akkor sem félt véleményt nyilvánítani, amikor ez fôbenjáró bûn volt. Akkor is törekedett a dolgok megismerésére, az
igazság kimondására, amikor ezért valós büntetés járt. Nem
hagyta, hogy félrevezessék ócska, átlátszó média szövegekkel,
nem hitt a politikai bla-bláknak, saját tisztessége, belsô tartása, gondolatainak nyitottsága, természetes intelligenciája biztos csillaga volt a társadalom útvesztôjében. Amikor megtörtént az ún. rendszerváltás, csak azt sajnáltam, hogy nem érhette meg.
Ma úgy gondolom: jó, hogy idejében meghalt. Iszonyú csalódás lenne számára látni az emberek érdektelenségét, a fejekben lévô zûrzavart, azt a struccpolitikát, ami az agyakat elsötétíti, azt a szellemi leépülést, ami erre az országra jellemzô lett.
A hatalmon lévôk által manipulált népszavazásunk a kettôs ál-

lampolgárságról biztos, hogy sírba vitte volna. A szenny- és
hazugság halmaz, ami a médiákból s az úgynevezett közéletbôl ránk zúdul, az ô számára elfogadhatatlan lett volna. A
tény, hogy honfitársai még a fáradságot sem veszik, hogy
megismerjék múltjuk igaz történetét, hogy nem kíváncsiak,
hogyan s miért jutottunk abba a gödörbe, ahonnan az igazságok megismerése nélkül, talán soha nem is kapaszkodhatunk
ki, az ô számára elképzelhetetlen volt. Bevallom: ez az én számomra is megdöbbentô.
Június 4-én annak reményében vetítettük le a Közösségi
Házban Koltay Gábor tényfeltáró és igaz filmjét Trianonról,
hogy lesznek érdeklôdô, hazaszeretô, tudni vágyó fiatalok (és
idôsebbek is!) a felsôpakonyi lakosok körében, akik eljönnek,
és legalább megértik: miért és mi történt velünk kilencven évvel ezelôtt. Ha mást nem, de legalább tapasztalatot szerezhetnek: hová vezet a szellemi tunyaság,tudatlanság, gôg és a hazaszeretet hiánya, az önjelölt, hamis próféták nagyszájú
hôbörgése. Holmi kidolgozatlan ideológia térnyerése, s a gyáván behódoló tömeg tudatlansága, amihez már csak egy rosszindulatú, tehetségtelen nagypolitikának kell társulnia, s elvész
egy ezeréves nemzet. Mert valljuk be: azóta sem tértünk magunkhoz! De a rablók és haszonszerzôk sem alszanak nyugodtan: még mindig ádázul féltik a rútul megszerzett javakat.
Bizony, csúf korban élünk ma is. Nem hiszem, hogy Radnóti vagy József Attila büszkén tekint le ránk.
Ugyanakkor szeretném hinni, hogy egyszer – ha még nem
késô – jön egy jobb kor! Szeretném hinni, hogy jönnek utánunk olyan fiatalok, akikben gyökeret ver és élhet a hazafiság
– ma elavultnak vélt – eszméje! Ez a gondolkodás testvériesen
megfér az európaisággal, egymást egészíti ki. Jönnek felelôsségteljesebb generációk, akik tudatosan törekednek mûveltségre, tudásra, megértésre.
De vajon kitôl fogják tanulni? Tôlünk?
Durkó Éva/ FJE

