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A legkisebb pakonyi focisták virággal
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Lourdi-barlang emlékhely avatása
Fájdalmas Anya Szvit
– A TEMPLOM KÓRUSA és a szintén 15 éves
KAMÉLEON közös könnyûzenei produkciója
Vendég zarándok testvérek látványos felvonulása
Ünnepi szentmise
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Csépléskor
Zajong a gép,
por száll,
a telt kalásznak magja
hull.
Lassan fogy az asztag,
telik a zsák,
egyre súlyosúl.
Zihál a dob,
szakad a szalmaháncs,
bomlik a kéve.
Mosoly az arcon,
gazdag a termés,
- jobb mint egy éve.
Zöldellô erdô
a szikkadt tarlón túl,
hiába hívogat.
Éhes a gép,
Etetni kell.
Megállni, nem szabad.
Hullik a mag,
elfogy a kéve,
a munka véget ér.
Keréknek dôlve,
fáradtan, büszkén
megszegünk új kenyér.
Felsôpakony.
2008-08-03
Varga Imre Lajos

Felsôpakony Község
Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
2009. augusztus 19-én 17.30-ra a
Petôfi téren az Államalapítás,
Szent István és az Új Kenyér ünnepe
alkalmából megrendezésre kerülô
községi ünnepségre.
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
Emlékezzünk dr. Mandula Sándorra

Lezárult egy élet, egy életmû. Megdöbbenve olvastuk az értesítést, hogy Dr Mandula Sándor 2009. június 23-án, életének
73. évében távozott közülünk.
Társunk volt és szövetségesünk, együtt munkálkodott velünk Felsôpakonyért, az itt élô emberekért. 1969-tôl vezette a
TESZÖV, majd GÉPSZEV néven üzemelô céget, ahol a foglalkoztatottak száma már a 80-as években elérte az 1000 fôt. A
község lakói nagy részének munkalehetôséget biztosított, de
bennük nem csak a dolgozót látta, hanem az embert is. Következetes, szigorú, de segítôkész, megértô vezetô volt, aki nagy
tiszteletnek, és szeretetnek örvendett a községben. Neki köszönhetô az iskola, és az óvoda bôvítése. Évrôl-évre anyagi
segítséget nyújtott fenntartásukhoz, mûködésükhöz. Felkarolta a klubéletet, a sportegyesületet, a könyvtárat. Kellemes emlékeket ôrzünk az általa támogatott rendezvényekrôl, majálisokról, kirándulásokról.
Bárhová nézünk a településen, mindenütt láthatjuk keze
nyomát. Maradandót alkotott, hiszen nem csak gyermekeink,
hanem most már unokáink is élvezhetik pl. a jól felszerelt
óvoda elônyeit. Emberségbôl, segítôkészségbôl példát mutatott valamennyiünknek, akik falunkért dolgoztunk és dolgozunk.
Településünkért végzett kiemelkedô munkássága elismeréseként 2005-ben a „Felsôpakony Díszpolgára” címet neki adományozta Önkormányzatunk.

És most ô, aki mindig segített céljaink elérésében, aki nem
ismert lehetetlent, nincs többé. A sors kegyetlen valósága szívünkbe tép, lázadnánk, tiltakoznánk, de hasztalan.
Tudjuk, kit vesztettünk el:
egy egyenes, tiszta, humanista
embert, aki mindenki javára
munkálkodott egész életében.
2009. július10-én Solymáron
kísértük utolsó útjára, ahol
felsôpakonyi lakosok, egykori
munkatársai, ismerôsei is lerótták kegyeletüket.
Búcsúzzunk Tôle a költô
szavaival:
„Aki láng volt valaha,
Aki szerette a világot,
És másként élni vágyott,
Ne féljünk, nem hal meg
soha.”
Emlékét tisztelettel megôrizzük.
Nyugodjék békében!
Kronvalter Emilia

Felsôpakony Község Önkormányzata pályázatot hirdet a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház igazgató (magasabb vezetô) munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony idôtartama: határozott idejû közalkalmazotti jogviszony.
A foglalkozás jellege: teljes munkaidô.
A vezetôi megbízás idôtartama: határozott idôre, 5 évre szól.
A munkavégzés helye: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház (2363 Felsôpakony, Rákóczi u. 41.)
Illetmény és juttatások: az 1992. évi XXXIII. törvény, továbbá a 150/1992. (XI.20.) Kormány rendelet rendelkezései
az irányadók.
Pályázati feltételek:
– büntetlen elôélet,
– magyar állampolgárság,
– közmûvelôdési intézményben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
– közmûvelôdési intézményben szerzett legalább 3 év vezetôi gyakorlat,
– fôiskolai vagy szakirányú egyetemi végzettség, vagy
– nem szakirányú egyetemi végzettség és felsôfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,
– fôiskolai könyvtárosi, közmûvelôdési képzettség,
– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz,
– 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– iskolai végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
– az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program,
szakmai helyzetelemzésre épülô fejlesztési elképzeléseit,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában
foglaltak harmadik személlyel közölhetôk,
– szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: a vezetôi megbízás 2009. október 12-tôl 2014. október 11-ig, 5 év idôtartamra szól.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. szeptember 14.
A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton: Felsôpakony Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.
A pályázattal kapcsolatos információk:
dr. Remete Sándor Jegyzô
06/29 317-131, 06/29 317-719
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat
elbírálás elôtt szakmai bizottság véleményezi. A kiíró a pályázat eredménytelennek nyilvánítási jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidô
lejártát követô 30 napon belül.
Felsôpakony, 2009. július 08.
Matusekné Dimov Éva - Polgármester

Lakossági tájékoztató
Tisztelt Lakótársaim!
Fôvárosi Önkormányzat Közlekedési Ügyosztálya levélben tájékoztatta településünket, hogy hamarosan
megkezdik Budapest egyik legnagyobb forgalmát lebonyolító dunai hídjának a Margit hídnak a felújítását.
A munkálatok közel egy évig tartanak majd, a villamos közlekedés a hídon biztosított lesz. Kérik, hogy a
fôvárosba utazók a tömegközlekedési eszközöket vegyék igénybe.
Kívánok Önöknek erre az idôszakra gyors és biztonságos utazást a fôvárosba.
Matusekné Dimov Éva - Polgármester

KÖZÉLET

A közbiztonság nagyon fontos
számunkra – Polgárôr Egylet
alakult Felsôpakonyon
Új, a korábbiak hibájából tanulva profi vezetéssel induló polgárôrség alakult július végén Felsôpakonyon, Kempf
Károly Ignác alpolgármester kezdeményezésére. Felsôpakony alpolgármesterét a példaértékûen mûködô gyáli
FEGY kereste meg, annak érdekében, hogy hozzanak létre
egy valóban mûködô, jogilag és pénzügyileg rendezett polgárôrséget a faluban. Az Egyesület elnöke Dr. Szántó József ny. rendôr alezredes lett, az elnökség tagjai pedig Oláh
Istvánné és Kempf Károly Ignác.
A Pakonyi Polgárôr Egylet és Szomszédok Egymásért Mozgalom elnevezésû civil szervezet legfontosabb célkitûzései:
- A község közigazgatási határán belüli rendszeres figyelôés járôrszolgálat teljesítése, folyamatos jelenléttel megôrizni,
megakadályozni, felfedni az esetleges bûncselekményeket.
- A közlekedésbiztonság védelme.
- A lakosság tájékoztatása a bûncselekmények illetve az áldozattá válás megelôzése érdekében, bûnmegelôzési felvilágosító munka kifejtése
- Gyermek és ifjúságvédelem.
- Természeti környezet védelme
- Az Egyesület kiemelt harcot folytat a kábítószer terjesztés
és fogyasztás megakadályozására.
- Az Egyesület alapító tagjai: Oláh Istvánné, Sultisz Miklósné, Dr. Szántó József, Patkós Tamás, Bodzán Lajos, Nagy János, Kollár István, Sultisz Miklós, Rusz Attila, Mészáros Béla
és Kempf Károly Ignác.
Az Egyesület bejegyeztetését megkezdtük. Ezzel párhuzamosan várjuk sorainkba mindazokat, akiknek fontos,
hogy Felsôpakony még biztonságosabb település legyen!
Várjuk azok jelentkezését is, akik anyagilag támogatni
tudják a polgárôrség munkáját!
A jelentkezéseket és a felajánlásokat a polgarorseg@felsopakony.hu e-mail címre vagy a 06-70-317-9602-es telefonszámra várjuk!
(Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere)
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Jól alakul a révi kapcsolat
Rév egy hihetetlenül gyorsan fejlôdô település, szinte
hihetetlen, hogy egyszerre öt nagyberuházás folyik a településen, miközben az új polgármesteri hivatal már el is
készült, s az egyik iskola is túl van már a felújítás nagy részén – mondta el Matusekné Dimov Éva polgármester az
erdélyi látogatás tapasztalatait összegezve. A révi napok
egész hétvégés rendezvénysorozatára Hasas János alpolgármester invitálására négytagú felsôpakonyi delegáció
utazott ki. A szombattól hétfôig tartó vendégeskedés teljes
költségét is a révi önkormányzat állta.
A polgármester asszony mellett dr. Remete Sándor
jegyzô, Gazdag György képviselô és Kempf Károly Ignác
alpolgármester ismerkedhetett meg a réviek vendégszeretetével. A sokszínû forgatag egyetlen hivatalos programja
során Matusekné Dimov Éva a révi közönséghez szólva
megerôsítette: Felsôpakony kész testvér-települési
szerzôdést kötni Révvel, s ennek érdekében meghívjuk delegációjukat a Felsôpakony Napja rendezvénysorozatra.
Terveink szerint ennek keretében kerülhet sor a testvér-települési szerzôdés ünnepélyes aláírására is.
(Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere)

Lakossági bejelentés nyomán
Felhívjuk a Tisztelt lakosok figyelmét, hogy ne dôljenek be az olyan Pakonyt járó árusoknak, akik arra hivatkoznak, hogy a vásárolt termékhez a számla bemutatását
követôen a hivatal bárminemû térítést biztosít.
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SPORT
Soha rosszabb évadot
Elsô, harmadik és negyedik helyen a pakonyi futballcsapatok
R_PC PLANET, Pest megyei I. osztály

30. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Viadukt-Biatorbágy
2-1 (1-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Tóth T. (Oláh),
Imrik – Vincze, Dina (Komódi), Szabó G., Sztancs – Wrábel,
Farkas (Németh). Edzô: Wendler Gábor. G: Sztancs, Wrábel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A bajnokság végeredménye
Dunakeszi
30 21 6 3 74
Viadukt
30 17 7 6 84
Tárnok
30 14 12 4 58
Felsôpakony
30 14 12 4 56
Erdôkertes
30 14 8 8 59
Pilis
30 14 7 9 54
Üllô
30 13 6 11 49
Diósd
30 10 8 12 53
Gödöllô
30 10 8 12 33
Tápiószecsô
30 8 12 10 63
Örkény
30 9 8 13 46
Bag
30 8 11 11 41
Hévizgyörk
30 8 8 14 40
Budakalász
30 6 10 14 42
Délegyháza
30 5 6 19 33
Ôrbottyán
30 2 5 23 29

-

21
47
27
28
51
35
47
61
49
53
49
49
68
63
84
82

69
58
54
54
50
49
45
38
38
36
35
35
32
28
17
10

R_PC PLANET, Pest megyei I. osztály, U19
30. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Viadukt-Biatorbágy
6-3 (2-2)
G: Virág (2), Tóth R., Balla, Fülöp, Ettenberger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A bajnokság végeredménye
Felsôpakony
30 24 2 4 108
Gödöllô
30 21 1 8 110
Hévizgyörk
30 19 3 8 85
Tápiószecsô
30 17 3 10 73
Örkény
30 15 7 8 89
Pilis
30 16 3 11 81
Budakalász
30 15 6 9 83
Viadukt
30 11 8 11 70
Dunakeszi
30 11 5 14 50
Tárnok
30 11 3 16 44
Délegyháza
30 11 1 18 53
Bag
30 9 6 15 48
Erdôkertes
30 7 10 13 59
Üllô
30 8 3 19 43
Diósd
30 8 2 20 40
Ôrbottyán
30 3 5 22 35

- 34
- 66
- 37
- 54
- 57
- 50
- 56
- 56
- 58
- 75
- 105
- 63
- 85
- 80
- 73
- 122

A bajnoki zárást követô hétvégén nemzetközi tornát rendezett Felsôpakonyon Gáspár János, az Ergofer tulajdonosa.
A négycsapatos Ergofer Kupán az egyesület és a névadó
szponzor remek külhoni kapcsolatai révén két erdélyi csapat vett részt. A felsôpakonyiaknak sikerült a visszavágás:
miután februárban a székelyudvarhelyi Küküllô-teremtornán nem sikerült a végsô gyôzelem, ezúttal Dina László
csapatkapitány emelhette a magasba a serleget.
Eredmények
Elôdöntôk: Nagykôrös-Küküllô 0-0 (11-esekkel 3-2),
Felsôpakony-Ergofer-Sporting 9-5.
A 3. helyért: Küküllô-Sporting 3-4.
Az elsô helyért: Felsôpakony-Ergofer-Nagykôrös 8-2.

A pakonyi utánpótlás jelene és jövôje

74
63
60
54
52
51
51
41
38
36
33
33
31
27
26
13

A csapatkapitány, Tóth Roland A gólkirályi címért járó trófea is itta mestert, Korcsmáros Tamást hon maradt, Gáspár János és Wrábel József együtt mosolyoghatott
köszönti

A bajnokok tornáját is a pakonyi
fiatalok nyerték

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Felsôpakony-Inárcs 5-0
A bajnokság végeredménye
1. Táborfalva KSE
27 24 1 2 134
2. Dabas-Gyón FC
27 22 3 2 107
3. Felsôpakony KSE II. 27 16 1 10
75
4. FC Dabas SE II.
27 15 1 11
95
5. Örkény SE II.
27
9 5 13
55
6. Inárcs VSE
27
9 2 16
60
7. Kunpeszér SE
27
7 5 15
50
8. Tatárszentgyörgy SE 27
6 7 14
32
9. Hernád II.
27
4 3 20
38
10. Ócsa VSE
törölve

Ergofer Kupa

41
38
65
57
60
88
102
65
108

73
69
49
46
32
29
26
25
15

Nagy János

Ahogy a bajnokságban, úgy a Pest megyei bajnokok számára
kiírt tornán sem ismert kegyelmet a Felsôpakony-Ergofer ifjúsági csapata. A Felsôpakonyon megrendezett remek hangulatú,
színvonalas mérkôzéseket hozó tornán 300 nézô elôtt szerzett
újabb felejthetetlen pillanatokat a pakonyi szurkolóknak Korcsmáros Tamás vezetôedzô együttese.
Eredmények
Elôdöntôk: Kerepes-Sülysáp 1-2,
Felsôpakony-Ergofer-Halásztelek 2-1.
A 3. helyért: Halásztelek-Kerepes 3-4.
Az elsô helyért: Felsôpakony-Ergofer-Sülysáp 4-2.

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
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Bezártak a régi hulladéklerakók
A gyáli a legszigorúbb uniós
elôírásoknak is maradéktalanul
megfelel
Mostanában aktuális volt a téma: július 16.-ával bezárták kapuikat az utolsó
szigeteletlen, vagy nem elégséges szigeteléssel rendelkezô hulladéklerakók. Bizony fejfájást is okoz ez azoknak a településeknek, akik bár a határidô évek óta
ismert, ez alatt az idô alatt nem gondoskodtak arról, hogyan fogják a település
lakói által termelt háztartási hulladékot
a jogszabályok szerint elhelyezni. Szerencsére Felsôpakonyt számos környékbeli településsel együtt nem érinti a
probléma: a gyáli regionális hulladékkezelô központ hulladéklerakója minden
hazai és uniós követelménynek megfelel.
Ennek apropóján jutott eszembe,
hogy a gyáli hulladékkezelô központ
lassan 10 éve nyitotta meg kapuit, lassan itt az ideje a visszatekintésnek, engedtessék meg: talán a nosztalgiának is.
Annak idején az .A.S.A. hazánkban
elsôként épített a legszigorúbb osztrák
normáknak is megfelelô hulladéklerakót
uniós támogatással Debrecenben, majd
Hódmezôvásárhelyen és aztán a tulajdonosok által biztosított tôkébôl Gyálon is.
Talán nem mindenki emlékszik a tíz
évvel ezelôtti tájékoztatókra, amikben a
technológia ismertetése szerepelt. Például az, hogy a gyáli lerakó kombinált
szigeteléssel, nagy tömörségû természetes agyag szigetelôrétegekkel és vastag

Mûszaki védelemmel ellátott
hulladéklerakó metszete
HDPE fóliával szigetelve készült. A
technológiához tartozik a hulladéktesten
átfolyó szennyezett víz, a csurgalékvíz
elvezetését, tárolását és kezelését megoldó rendszer, valamint a szerves hulladék bomlása során keletkezô biogáz
gyûjtését és hasznosítását lehetôvé tevô
rendszer is. A depóniát szakaszosan, az
igényeknek megfelelôen fejlesztettük,
ütemenként építettük: a napokban került
az elsô adag szemét a depónia 4. ütemére. Hatalmas elôrelépés az a fejlesztés is,
amelyet cégünk, az .A.S.A. a Zöld NRG
Agent Kft.-vel közösen hozunk tetô alá
az év végére, és amely a keletkezô biogáz hasznosítását fogja elvégezni.
Az elmúlt 10 év alatt számos más fejlesztés és beruházás is történt a telepen.
Hogy csak a legfontosabbakat említsem:

2005-ben az országban szintén elsôként
helyeztünk üzembe papír- és mûanyag
hulladékból alternatív tüzelôanyagot
elôállító üzemet, helyben bálázzuk a
szelektíven gyûjtött hulladékot mielôtt a
feldolgozó üzembe szállítjuk. Ahogy
nôtt a vállalat, irodaépületünk mellé
üzemviteli épületet is építettünk, ahol új
helyet kaptak az öltözôk, szociális helyiségek, és néhány iroda is.
Szóval nem telt tétlenségben az elmúlt évtized. És megnyugtató, hogy a
városunk határában lévô hulladéklerakó
a mai napig megállja a helyét, és bizony
évtizeddel a megépítése után is megfelel
a szigorú elôírásoknak.
Rossi Tünde - .
A.S.A. Magyarország Kft. -pr vezetô

Közbiztonsági hírek
Pakonyi szatír
Egy helybéli szülô azzal keresett meg,
hogy két kiskorú lánya elpanaszolta neki,
hogy amikor az állomásra indultak rollerral egy 50 év körüli férfi kerékpárjával
folyamatosan követte ôket, úgy hogy a
rövid nadrágjából kilógott a nemiszerve.
Mivel féltek, ezért nagyobb tempóval
próbálták lehagyni, de nem sikerült. Az
állomásnál megálltak, a férfi is megállt
tôlük öt méterre. Ekkor is kint volt a
nemiszerve, amelyet fogdosott. Egy talpraesett, szintén fiatal lány is arra járt éppen, aki az eset láttán elzavarta a férfit.
A fenti esemény miatt arra kérem a
szülôket, hogy gyermekük utcán való tartózkodását felügyeljék, az esetleges súlyosabb cselekmény megelôzése érdekében. Adjanak felvilágosítást nekik, hogy
hasonló esetben mit tegyenek, pl. szóljanak a közelben tartózkodó felnôttnek, telefonáljanak haza, vagy a mobiltelefon

számomat adják meg, és hívjanak engem
bátran. A gyerekeikkel beszélgessenek el,
hogy hasonló eset történt-e velük?
Amennyiben történt, kérném, hogy jelezzék nekem!
Az esetben leírt férfi feltehetôen
felsôpakonyi lakos, aki 50 év körüli,
ôszes hajú, átlagos testalkatú. Napszemüveget és sapkát is szokott viselni, feltehetôen azért, hogy álcázza kilétét. A kerékpárja piros – fekete színû.

Lopott jármûvek
2009. június utolsó hetének egy eseménydús napjáról számolhatok be.
A település környezetében lévô tanyákon idegenrendészeti ellenôrzést hajtottunk végre, amikor is az egyik tanyán
egy JCB márkájú markológépet láttam,
amelyen nem volt hatósági jelzés. Rövid
egyeztetés után kiderült, hogy arról a
géprôl van szó, amelyet három hete tulaj-

donítottak el
egy
gyáli
építkezésrôl.
A tulajdonos
még aznap
elszállíttatta
a 16 millió
Ft-ot
érô
markológépet. Még ezen a napon 13.00 órakor egy
helyi lakos felhívott, hogy ellopták az éjszaka folyamán az autómentôjét Felsôpakonyról. A helyszínre siettem, majd
azonnal intézkedtem a tehergépkocsi körözésének elrendelésérôl. Pár óra elteltével a siófoki kollégák jelezték, hogy az
autómentôt megtalálták. A tulajdonos a
23 millió Ft-ot érô autómentôt még aznap
hazahozatta, amelyben szerencsére a
gyújtáskapcsoló és az ajtó zárjának megrongálásán kívül más kár nem keletkezett.
Bodzán Lajos r.zls - Körzeti megbízott
mobil: 06 30 513 7348
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SULIMOZAIK
A 2008/2009. tanév eredményei

Az alábbiakban a június 15-én véget
ért 2008/2009-es tanév eredményeibôl,
programjaiból és fejlesztéseibôl közöljük a legfontosabbakat.

nek sok sikert kívánunk a továbbtanulásukhoz!

Tanulmányi eredmények

A februárban érkezett tavalyi kompetencia mérés eredményeivel sem lehetünk elégedetlenek, amelyek tavalyi
nyolcadikos (ma már középiskolás) és
jelenlegi hetedikes tanulóink eredményei. Ezek szerint legjobb eredményeink
minden esetben megelôzik a községek
átlagához tartozó maximális eredményeket, s dicséretes, hogy matematikából
8. évfolyamon 12 ponttal az országos
átlag fölött teljesítettek tanulóink, s a
budapesti általános iskolák átlagától is
csak 3 ponttal maradtunk le. Figyelemre
méltó, hogy további két mérésben az országos átlagtól elmaradva ugyan, de a
községi iskolák, s még a nagyközségi iskolák átlaga fölött is teljesítettünk. (az
eredmények bôvebben, illetve a grafikonok megtekinthetôk iskolánk honlapján,
a http://iskola.felsopakony.hu címen).

Kiválóan megfelelt az 1-3. évfolyamon:
(Az 1-3. évfolyamon szöveges értékelést kapnak a gyerekek, így ezekben az
osztályokban a legjobb a „kiválóan
megfelelt” minôsítés.)
1. osztályban: Balogh Alex, Dura
Zsófia, Janocsek Zsófia, Jócsák Lilla,
Kanyó Alexandra, Laky Andrea, Mladoneczky Vivien, Pótfi Áron, Rózsa Anita,
Somogyi Alexandra, Somogyi Bianka,
Varga Zsófia, Veér Orsolya, Vizi Gréta.
2. osztályban: Agócs Zoltán, Bencze
Bettina, Boldog Éva Nikolett, Egerer
Tamás, Papp Csengele, Pethô Valentin,
Szabó Bence.
3. a osztályban: Deák Viktória, Jakubik Máté, Nagy Dóra, Sultisz Milán.
3.b osztályban: Csóka Csenger Bendegúz, Forstner Tamás, Fürst Luca,
Gyôri Gergô, Hajas Kitti, Kiss Robin,
Komáromi Bálint, Matisz Orsolya, Sági
Viktor, Tarkovács Anita, Zsoldos Bernadett.
Kitûnô tanulmányi eredményt ért el a
4-8. évfolyamon:
4.osztályban,Bagoly László, Borbély
Anna, Faragó Daniella, Janocsek Rebeka, Kehrer Balázs, Kocsis Henrietta, Palotai Dániel, Pethô Olivér, Rácz Attila,
Varga Kíra.
5.a osztályban: Páll Tibor.
5.b osztályban: Albrecht Róbert, Csipak Bence, Józsa Bence, Tancsik Dóra,
Varga Dóra Karola, Zsók Bernadett.
6.a osztályban: Hajas Fanni, Faragó
Fanni, Mósa Péter, Némedi Enikô, Pataki Gergely.
7.osztályban: Mészáros Alexandra.
Gratulálunk nekik!
Bukások száma: 11 fô.

Felvételi eredmények
· gimnáziumba: 10
· szakközépiskolába: 14
· szakiskolába vagy szakképzô iskolába.: 5 tanuló jutott be.
Tehát végzôseinknek több mint 82 %a tanul tovább érettségit nyújtó középiskolában.
Hatosztályos gimnáziumba nyolcan
nyertek felvételt hatodikos diákjaink.
Név szerint: Faragó Fanni, Hajas Fanni, Kovács Ádám, Móricz Ingrid, Mósa Péter, Némedi Enikô, Pataki Gergely, Pferschitz Lola. Valamennyiük-

Kompetencia mérés eredményei

Versenyek
Az ócsai Bolyai János Gimnázium által rendezett Emberjogi vetélkedôn és
versenyen 7. osztályosokból álló csapatunk a 4. helyen végzet. A csapatot a következô tanulók alkották: Galló Patrícia,
Mészáros Alexandra, Vajvoda Eszter,
Lovász Attila és Hamar Dávid. Felkészítô tanár: Princzné Szilágyi Ilona tanárnô.
A körzeti versenyek közül kiemelkedik
a Dabason megrendezett katasztrófavédelmi verseny, ahol iskolánk csapata 3.
helyezést szerzett. A csapat tagjai 8. osztályos tanulók, Dóri Zorán, Gaál Erik,
Gavallér Zoltán, Hamar Patrik voltak.
Felkészítô tanár: Wareczki Sándorné tanárnô.
Körzeti sportversenyeken is több alkalommal vettek részt tanulóink s valamennyi alkalommal, sikerekkel tértek
vissza. Terematlétika versenyen vettek
részt tanulóink Ócsán. A versenyen 8 iskola képviseltette magát, s közöttük az
összesített csapatversenyben az 5. helyet
szerezték meg tanulóink.
Egyéniben sok szép eredmény született, melyek közül kiemelkedik két 1.,
egy 2., egy 3., egy 4., két 5. és egy 6. helyezés!
I. helyezett: Ignácz Attila 900 m futás
és Ignácz Tamás 50 m futás.
II. helyezett: Kocsis Henrietta 900 m
futás.
III. helyezett: Kocsis Henrietta 50 m
futás.
IV. helyezett: Csikós József távolugrás.

V. helyezett: Nagy Richárd és Hojer
Kristóf 50 m futás.
VI. helyezett: Ignácz Tamás 900 m futás.
A sportversenyekre a felkészítô tanár
Kerecsányin Tibor tanár úr volt.
Kistérségi versíró versenyen 3. helyezést ért el Zsók Bernadett 5.b osztályos
tanuló.

Országos angol nyelvi verseny
(300 résztvevô)
5. osztály
Tancsik Dóra
Kálvin Ferenc

107. hely
132. hely

6. osztály
Ferenczi Anett
Pataki Gergely

92. hely
140. hely

Felkészítôk: Kocsisné Matusek Diána
és Máténé Virág Rita tanárnôk.
(Országos levelezô versenyek eredményeirôl elôzô számunkban már beszámoltunk.)

Alsó tagozatos tanulmányi
ersenyen a következô
eredmények születtek:
1. osztályban: 1. helyen végzett Vizi
Gréta, 2. Janocsek Zsófia, 3. Rózsa Anita.
2. osztályban: 1. helyen végzett
Pethô Valentin, 2. Boldog Éva és Halmavánszki Judit, 3. Agócs Zoltán.
3.a osztályban: 1. Deák Viktória, Jakubik Máté 2. Nagy Dóra, 3. Czirják József.
3.b osztályban: 1. Zsoldos Bernadett,
2. Matisz Orsolya és Csóka Csenger
Bendegúz, 3. Sági Viktor.
4. osztályban: 1. Borbély Anna és Faragó Daniella, 2. Pethô Olivér, 3. Palotai
Dániel.

A „Szép magyar beszéd” iskolai
verseny eredményei
5-6 évfolyamon:
1. helyezett: Faragó Fanni 6.oszt.
2. helyezett: Hojer Kristóf 5. oszt.
3. helyezett: Farkas Renáta 6. oszt. és
Tancsik Dóra 5. oszt.
7-8. évfolyamon:
1. helyezett:Albrecht Bettina 8..oszt.
2. helyezett: Mészáros Erika 7. oszt.
3. helyezett:Varga Emese 8. oszt.
A gyôztesek a körzeti versenyen képviselték iskolánkat.

HIRDETÉS

AZ EURÓPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beiratkozási idôpont:
aug. 17-én, szept. 14-én, okt. 12-én 17.00-kor

Mosógépek javítása
Németh Károly
Mobil: 06 20 353 2457
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KULTÚRA
The Rioterz

Kedves Olvasók!
Az elôzô számban településünk tehetséges táncosait, a West Dance Team-et
mutattam be. A mostani számban egy
eléggé eltérô stílusú, de korántsem ismeretlen bandát szeretnék bemutatni: a
„The Rioterz”-t.
Egész délután izgatottan készülôdtem
az interjúra, hiszen ez a stílus hozzám
sem áll annyira közel, noha szívesen
meghallgatom a kedvenc rock elôadóim
számait. Amikor a ház elé értem, már
hallottam a zenét. A zegzugos pincehelyiségben lefelé menet egyre hangosabb és
hangosabb lett, majd mikor kinyitották
elôttem a kis helyiség ajtaját, szinte arcon csapott a hangorkán. Percekig csak
hallgattam és néztem, ahogy a fiúk önfeledten játszanak, majd körbeültek engem,
és nekiláttunk a munkának. A kérdezôsködés közben végig jó hangulat
uralkodott, a srácok sokszor megnevetettek. Ez lett a végeredmény: Hölgyeim és
Uraim! Itt a The Rioterz! Bodó Bence,
Drevényi Ádám, Kiss Zoltán és Bodó
Szabolcs!
Honnan jött az ötlet hogy zenekart/bandát alakítotok?
Bence: Bennem és Ádámban már ötödikes korunkban felmerült, hogy alakítani kéne egy zenekart. Nem sokkal késôbb
megalakult az elsô banda a „The Punk
Monkey-s”, de ezután Némedi József kilépett, így megpróbáltuk hárman, nem

Filmajánló
Ha eljô a Pillangók ideje
(In the Time of the Butterflies, 2001)
Patria, Minerva, Maria Teresa és Dedé a
Dominikai Köztársaság Cibao régiójában,
Ojo de Agua városában születtek Enrique
Mirabal és Maria Mercedes Reyes gyermekeiként. A nôvérek,
akiket Pillangók néven is ismertek, a politikai aktivisták és a
Trujillo diktatúrájával
szembeni ellenállás
szimbólumai voltak.
Férjeikkel együtt többször is bebörtönözték
ôket a demokráciáért
és az igazságosságért folytatott forradalmi
tevékenységük miatt. 1960. november 25én Trujillo titkosrendôrsége balesetnek álcázva, megölt három Mirabal nôvért, Minerva-t, Patria-t és Maria Teresa-t. A három nô
éppen Puerto Plata-ba utazott, hogy meglátogassák a börtönben lévô férjeiket. Holttestüket összetörve és megfojtva találták
meg egy szakadékban. A nôvérek meggyilkolásának híre megrázta és felháborítot-

sok sikerrel. Közben Zoli elkezdett járni
a próbáinkra, mi pedig láttuk, hogy tehetséges, így bevettük a bandába.
Mikor alakult a csapat?
2008. december 15.-én.
Kinek mi a szerepe?
Bence: ének és ritmus
Ádám: dob
Zoli: szólógitár
Szabolcs: basszusgitár
Kik a példaképek?
Zoli: Josh Farro és Slash
Ádám: Mike Mangini, Lars Urich, Cobus
Szabolcs: Némedi József, Maszat (a
kutyám)
Bence: Ádám, Zoli és Szabolcs. Szerintem ez több annál, mint amit akárki
csinál a tengerentúlon.
Banda: Gáspár Gyôzô
Vannak saját szerzemények?
Igen, többek között a „Közönséges” „93” – „Az én utam” – „Nyugtató”.
ta az egész országot. A Mirabal nôvérek elleni brutális merénylet egyike volt azoknak
az eseményeknek, amelyek felerôsítették a
Trujillo ellenes mozgalmat. Trujillo 1961.
május 30-án merényletben meghalt, és a
rezsim hamarosan megbukott.

Közellenségek
(Public Enemies, 2009)
Nem akadt, aki megfékezze Dillingert és
bandáját. Nem volt börtön, mely bezárhatta
volna ôt. Lefegyverzô bája és vakmerô szökései megkedveltették
a gengsztert csaknem
mindenkivel, a barátnôjétôl, Billie Frechette-tôl az amerikai
közvéleményig, amely
nem igazán szimpatizált az országot a válságba taszító bankokkal. Ám miközben Dillinger bandájának köztük a szociopata
Baby Face Nelsonnak - kalandjai sokakat
tiszteletteljes borzongással töltöttek el, Hoovernek az az ötlete támadt, hogy a bandita
elfogását használja fel arra, hogy a Nyomozóhivatalt az országos rendôrség szintjére
emelje, amibôl aztán az FBI lett. ô tette Dil-

Mennyit próbáltok egy héten?
Heti tíz óra aktív próbánk van.
Mennyi idô alatt gyakoroltok be egy
számot?
Egy teljesen új számot két óra alatt.
(Ennél a résznél kiesett a toll a kezembôl.
– a szerk.)
Fel szoktatok lépni Felsôpakonyon
kívül máshol is?
Igen, például augusztus elsején Dabason a Zöld Sas-ban, a „Magyarock”-al.
De járunk Gyálra és Ócsára is. A gyáliak felkarolták a bandát, tehetségkutató
szinten. Szeretnének egy rock-klubot
nyitni, és mi lennénk a fix fellépôk.
És mi a legnagyobb álmotok? Lemezek? Világhír?
Fix fellépések, lemezek esetleg kisebb
hírnév.
Amint végeztünk, a fiúk felpattantak,
és játszottak tovább. Nagyon tetszett,
még órákig hallgattam volna. Rövid idô
alatt megállapítottam, a fiúk hihetetlenül
tehetségesek, tekintve hogy mindent maguktól tanulnak. Persze nekik is lehet
rossz napjuk amint azt Zoli apukájától
megtudtam.
A fiúknak sajnos még nincsen szponzora, így örömmel fogadnak minden apró
segítséget.
A banda honlapját a következô webcímen tekinthetik meg: www.therioterz.fw.hu
Józsa Anett

lingert Amerika elsô számú közellenségévé, és bevetette ellene a fess Melvin Purvist, “az FBI Clark Gable-jét.” Ám Dillinger
és bandája túljárt Purvis embereinek eszén
a hajszák és fegyveres összecsapások során. Csak a nyugati bûnüldözôk toborzása
és a nagyívû árulások megszervezése nyomán lett esélye Purvisnak arra, hogy behálózza Dillingert...

Ryan közlegény megmentése
(Saving Private Ryan, 1998)
1944 júniusában amerikai csapatok
szállnak partra Normandiában. John
Miller kapitány és
maroknyi csapata
azt a feladatot kapják, hogy hatoljanak
be az ellenséges
vonalak mögé, és
szabadítsák ki a
csapdába esett James Ryan közlegényt. Miért kockáztassa az életét
nyolc fiatal katona egyetlen bajtársáért?
Egyáltalán mirôl is szól ez a háború?
Józsa Anett (forrás: internet)

SULIMOZAIK
A 2008/2009. tanévben
„Az év tanulója”: Mészáros Alexandra 7. osztály.
Herman-díjas tanuló: Pataki Gergely 6.a osztály.

Vetélkedôk, kirándulások,
programok
Az Egészségnapon egészség és fogyasztóvédelmi vetélkedôt szerveztünk,
Nagyné Pál Tünde tanárnônek a vezetésével.
Komplex természettudományos vetélkedôn vettek részt tanulóink Gavallér
Lászlóné és Mósa Zsuzsanna tanárnôk
szervezésében és vezetésében.
Helyi alsós és felsôs sportversenyeken, sportnapokon versenyezhettek tanulóink.
S ezeken kívül sok-sok kirándulást és
programot szerveztünk a szabadidô hasznos eltöltése céljából.
2 alkalommal látogattunk el az Ördöglyuk barlangba barlangtúrára, ahová
szinte már haza megyünk, s amelyet e
tanévtôl a felsôpakonyi iskolásokkal reklámoznak. A túrákat Wareczki Sándorné
tanárnô szervezte.
Csobánkára ismét szerveztünk természetjáró túrát, amelyen leginkább alsó
tagozatos osztályaink, szülôk, pedagógusok vettek részt Bácsiné Mile Krisztina
tanítónônek a vezetésével.
Visegrádra kirándultunk a nyolcadikosok napján, melynek szervezéséért
ezúton is köszönetet mondok a nyolcadikos szülôknek.
Részt vettünk a Nagy Sportágválasztó budapesti rendezvényen. A szervezést
és kíséretet Gavallér Lászlóné és Mósa
Zsuzsanna tanárnôk látták el.
Nyolcadikosainkkal a Magyar Televízió székházában tettünk látogatást média
óra keretében.
Parlamentlátogatáson vettek részt tanulóink, melynek szervezôje Princzné
Szilágyi Ilona tanárnô volt.
Komplex magyar-történelem órán
vettek részt hetedikeseink Princzné Szilágyi Ilona és Riegel Ágnes tanárnôk vezetésével.
A téli idôszakban több alkalommal juthattak el tanulóink jégkorcsolyázni Ga-

vallér Lászlóné és Mósa Zsuzsanna tanárnôk vezetésével.
Jégpályának iskolánkban is örülhettünk, amely Kerecsányin Tibor tanár úr
által készült, s amelyrôl a Hír Televízió is
beszámolt.
Környezetvédelmi programot szerveztünk iskolánkban, amelyet külsôsök bonyolítottak le. A szervezést Wareczki Sándorné tanárnô vállalta magára, akinek a nevéhez fûzôdik a 3D mozik látogatása is.
Minden osztályunk osztálykiránduláson vett részt, amely nagy áldozatot és
odafigyelést igényel minden résztvevô
részérôl. Az osztálykirándulások zökkenômentes lebonyolításáért mindenkit
köszönet illet, aki részt vett benne (szülô,
gyermek, pedagógus).
Mindezek mellett állandó részvevôi
voltunk a falu kulturális rendezvényeinek, versekkel, dalokkal, színdarabokkal. Ezeken az eseményeken pedagógusaink gondos felkészítô munkája és tanulóink odaadó hozzáállása nélkülözhetetlen.
Az Agócsné Polgár Aranka tanárnô által vezetett énekkar, a Matiszné Gomba
Zsuzsanna tanítónô által vezetett néptánc
együttes, az Agócsné Polgár Aranka tanárnô és a Bácsiné Mile Krisztina tanítónô által vezetett citera együttes és a Pataki Rozália tanítónô által betanított irodalmi mûsorok mindig fénypontjai voltak településünk rendezvényeinek.
Iskolánkban fontos szerep jutott a
sportnak. Megemelt óraszámban, heti 10
órában sportolhattak tanulóink a délutáni
órákban. Fontos szerep jutott a
· focinak
· kosárlabdának
· asztalitenisznek
· tollaslabdának
· úszásnak
· a sakknak
· az alsó tagozatos sportdélutánoknak.
Pingpong éjszakát is szerveztünk,
amelyért köszönetet mondok minden felügyeletet vállaló szülônek, s községünk
pingpongosainak.
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Fejlesztés, helyreállítás,
köszönet
Szûkös anyagi lehetôségeink ellenére
e tanévben is tudtunk fejleszteni, elôrelépni. Fejlesztéseinket bevételeinkbôl és
külsô támogatóink révén sikerült megvalósítanunk.
Esztétikai és higiéniai okokból új
csempeburkolatot kapott ebédlônk.
Komoly elôrelépés, hogy két tantermünkbe új iskolapadokat és székeket, s a
citera együttes alapításához 7 új hangszert vásároltunk. Mindezek anyagi támogatását ezúton is köszönöm Fejes Lajos úrnak.
A sportpályánk felújításához szükséges anyagokat jórészt saját erôbôl, valamint Gáspár János úr támogatása révén
vásároltuk, a beépítéshez szükséges munkaerôt, valamint a kosárlabda palánkok
helyreállítását Gáspár János úr biztosította, amelyeket ezúton is köszönök.
Köszönetet mondok Tamás Tamás úrnak, amiért a tanév során támogatta versenyeinket, vetélkedôinket!
Tantermeink szülôk által kerültek kifestésre, más tantermünk lambériáját is
szülôk festették le. Szépült és gazdagodott iskolaudvarunk: 27 új fát, és több
száz cserjét ültettünk tanulókkal,
szülôkkel és pedagógusokkal május, június hónapban a „Zöld Pakony Program”
keretében.
Köszönöm valamennyi kedves szülô
és támogató egész éven át tartó támogatását és segítségét!
Iskolánk életével kapcsolatos bôvebb
információk, képek megtekinthetôk iskolánk honlapján, a http://iskola.felsopakony.hu címen.
Matisz Zsolt

Fontosabb idôpontok:
Javítóvizsga: augusztus 26. 8 óra
Tankönyvárusítás:
augusztus 27 – 28.
(pontosabban a plakátokon)
Tanévnyitó ünnepély és elsô tanítási
nap: szeptember 1. 8 óra

Nyári napközis tábor
Mire olvassuk e sorokat, nagyon réginek fog tûnni a nyár eleje, amikor néhány lelkes gyerekkel eltöltöttünk egy
hetet. Utolsó napon szinte lehetetlen volt
felidézni, mennyi mindent
készítettünk, játszottunk.
Jutalomkártyákat lehetett
gyûjteni, minden nap választottunk NAP EMBERÉT, és sok-sok finomat
ettünk. Készítettünk nyakláncot, karláncot, mozaik
képet, kulcstartókat, laminált könyvjelzôt. Tartottunk

„jojo” versenyt, futóversenyt, nevettetôs
versenyt. Játszottunk társasjátékokat, videóztunk, számítóztunk, sétáltunk. Játszottunk olyan mese-társast, ahol a mese-birodalomban mi voltunk
a bábúk, és itt még a „büntetést” is élveztük. Szinte
egész héten esett az esô, de
szerdán, mikor elmentünk
strandra, sütött a nap, így ezt
a napot is sikerként könyvelhettük el. A strandot a helyi
nyugdíjas klubbal együtt
szerveztük, ezen az alkal-

munkon az ô dolguk volt a jutalomkártyák adományozása. Büszkék voltunk,
hiszen alig tudtak választani, magatartási problémánk senkivel nem volt, mindenkit megdicsértek, és reméljük, ôk
sem bánták meg a közös pancsolást. A
hét utolsó napján pedig a kártyagyûjtés
alapján kialakult sorrendben választhatott mindenki magának ajándékot. Biztosan kifelejtettem valamit, de kellenek
azok az emlékek is, ami csak a miénk
marad, és majd az unalmasabb napokon
eszünkbe jutva vidámmá teszi azt.
N.P.Tünde
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A Tátrában

Tátrában még nem voltam eddigi 61 évet megélt megtapasztalni a mondást: Felhôk felett mindig kék az ég – a
életemben. Akik a baráti társaságból voltak, azok azt maga valóságában. Ugyanez az élmény, de más formában, a
állították, hogy rendkívüli élmény. Egyik társunk azt hegyrôl lenézni, és látni az alattunk vonuló felhôket. Itt ugyanmondta, hogy ô csak a Tátrában érzi jól magát. Ha csak lehet, is a földön állunk, és a felhôk mégis alattunk vannak és mozogide minden évben eljön. Van ilyen. Nem kérdezôsködtem, de nak. A levegô is itt lesz valósággá az ember számára, mert látja,
az is lehet, hogy valamelyik ôse származik innen, és innen van hogy az hogyan mozog, hogyan örvénylik adott esetben. Élez a belsô vonzódás. Az is lehet, hogy egy komoly több diplo- mény megtapasztalni, hogy az imént még nem is láttam az
más mérnök-tanár embernél nagyon racionális magyarázatok elôttem levô nagy hegyet, de elvonult a felhô, és megrendülten
vannak. Pl. Az elemek gigantikus erejét csodálja meg a na- tapasztalom, hogy mellettem, alattam milyen mélység, szakagyon régi földtörténeti kor gyûrôdéseinek láttán. Volt olyan dék tátong éppenséggel. A kisgyermekek mindig kéznél lévô
kollégám, aki mindig elôl járt, megértésünket is kérve, hogy kedves játéka elbújni és elôbújni. Itt mintha a természet, vagy a
nem tart a leglassúbbakmagam gondolkodása szekal. ô bizonyára a ferint az Isten játszana velem
lelôsen megélhetô bátorsábújócskát.
got, és erônlétet igyekezett
Azért ne legyünk igazmegtapasztalni, egy náságtalanok, ne tagadjuk
lamnál is elôbb járó életmeg a csodálatot az emberi
korban. Valóban óriási táügyességtôl sem. A Tátra
volságokat
tett
meg
csúcsait sok helyen kötél
könnyedén, panaszkodás
vontatta kabinokban, felnélkül, de mindig nagy élvonók által lehet megközeményekrôl beszámolva.
líteni. Ennek több típusa
Volt olyan személy, aki
van. Mi háromfélét is kilábfájással küzd, de azt
próbáltunk.
mondja, hogy egy ilyen
Van fogaskerekû vasút,
hegyvidéki gyaloglás felamelyhez talán legnagyobb
oldja az izomfájását, nembizalma van az embernek,
hogy súlyosbítaná. Mivel
mert az mégis a földön
ezekrôl többet nem beszélvan, ott közlekedik. Aztán
tünk, így csak a magam
van
egymástól
nem
A Magas-Tátra egyik legismertebb és legkedveltebb
benyomásait, gondolatait
messzire lévô oszlopokra
csúcsa a Lomnici-csúcs (2632 m).
tudom részletesebben leírépített felvonó szerkezet.
ni a látottakról.
De volt egy, amely elképesztett, csodálatba ejtett, mint az emNekem van egy hazai eredeti nagy élményem az ôstermé- beri munka alkotása. Éppen a legmagasabb csúcsot, a Lomnici
szetrôl. Én a Duna-Tisza közén, Ócsán születettem és éltem csúcsot, egy olyan felvonóval közelítettük meg egészen a leggyermekkoromat. A mi falunk határában van egy természetvé- tetejéig, amelynek felfüggesztési pontjai lehet, hogy 500 médelmi terület, egy ôslápos. Ez a terület nagyon szemléletesen terre voltak egymástól, a hegy derekán épített felvonóháznál
mutatja azt a kort, és azt a földtani állapotot, amikor eleinknek és a csúcson. Hát ezt megépíteni, nem volt kis teljesítmény.
meg kellett tanulni a vizek lecsapolását és ezáltal termô terüÉn ôszintén, nem is tudom elképzelni, hogy ez hogyan törlethez jutni. Nekem nem nehéz a nagy folyamok partján elte- tént, csak sejtem, hogy a helikopter fontos eszköz lehetett az
rülô un. ôserdôket sem elképzelni. Tudom, hogy ez egy hábo- építés közben. De ezzel együtt is rendkívüli teljesítménynek
rítatlan, emberkéz nem érintette világ, mert ezt csak megköze- tartom.
líteni lehet, behatolni csak nagyon következetes térhódító
Most már az emberi témákhoz közelítve megemlítem még
munkával. Manapság, ahol egy közeledô ökológiai katasztró- azt is, hogy csodálattal gondolok azokra az emberekre is, akikfáról beszélünk, az emberi mohóság, és felelôtlenség követ- nek városai, falvai a Tátra aljában terülnek el. El tudom azért
keztében, kifejezetten jólesik, ha valahol talál az ember egy- képzelni, hogy télen, vagy hóolvadáskor nem kis izgalmakkal
egy földrészt, amit az ember a maga módján még nem alakí- fizetnek a többi évszakok, vagy akár a tél nyújtotta csillogó
tott át, és az Istentôl alkotott ôsi természet tárul az ember elé.
havas vidék látványaiért. Mindig elgondolkodtat, és merenNos, én a Tátrában az Istentôl teremtett ôsi természetet géssel, csodálattal tölt el a hely szemlélése, ahol az emberek
szemléltem. Azt a végtelen gazdagságot, amely minden körül- szeretnek lakni. Ebben is megcsodálhat az ember valami ôsimények között megmutatkozik. Az isteni gazdagságot mutat- séget. Az ásatások mutatják, hogy vannak helyek, ahol már
ják a sík mezôk millió színben pompázó virágai is. A sokféle- több évezrede szeretnek letelepedni, és élni az emberek. Nyilség, a sokszínûség, a változatosság itt is megmutatkozik. Min- ván megvan ennek a magyarázata is, pl. ilyen helyeken
dezeknek számomra egy újabb fajta leleménye tárult fel a kö- könnyen találnak vizet, és menedéket a természet erôi elôl. A
vek világában. A Tátra 2600 m feletti csúcsain már nincsenek már említett szülôfalum lápos határából csak pár méterrel kifüvek és fák, csak kövek. De ezek is sokszínûek, sokszínûek a emelkedett részén olyan templomot építettek a középkori prerávetôdô fény által, és változatosak a formájukban, az összha- montrei szerzetesek, hogy az a templom ma is áll. Tehát az
tásukban. Valóban, szinte misztikus a táj, mintha az Isten köz- emberlakta helyeknek meg van a magyarázata, az ôsi tapasztavetlen nyomdokaiban járna errefelé az ember.
lata. S ebben az a csodálatos, hogy ezt korról korra, nemzeA kövek és a táj varázslatából ne hagyjunk ki még egy moz- dékrôl nemzedékre át tudja hagyományozni az ember.
zanatot: a felhôket.
Mindezekbôl látható, vagy érzékelhetô az a sokféle élmény,
Én már láttam felhôt felülrôl, a repülôgéprôl. Nagyon szeret- mely tátrai utazásom során ért. Remélhetôleg az írásom is
tem a repülôgép ablakánál ülni, és onnan fényképezni a felhôk közvetíteni tudta. Istennek hála az élményekért!
réseiben látható városokat, falvakat. Nagyon nagy élmény volt
Tisztelettel Hefler Gábor
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Könyvajánló
Egy gésa emlékiratai
Elbûvölô, lélegzetelállító történet egy
titokzatos világról, amely egy letûnt kultúra rejtelmeibe, egy japán gésa életébe
enged bepillantani. A történet egy szegény halászfaluból elkerülô 9 éves, kék
szemû kislányról szól, akit eladnak egy
gésa házba . A hû önéletrajzi leírásból tanúi lehetünk élete átalakulásának, miközben beletanul a gésák szigorú mûvészetébe, ahol a szerelem csak illúzió, ahol a
szüzesség a legmagasabb áron kel el,
ahol a nô feladata, hogy szolgáljon és tudásával elbûvölje a befolyásos férfiakat.
Átélhetjük a háború okozta változást,
amely egy új életforma kialakítására
kényszeríti a gésákat, nem hoz szabadságot csak kétségbeesést és vívódást.

Jacko 1958-2009 - Michael
Jackson The King of Pop
Hol volt, hol nem, volt a messzi Amerikában öt testvér, akik gondoltak egy nagyot, és Jackson 5 néven zenekart alapítottak. Énekesnek a pöttöm Michaelt állították, aki olyan átéléssel, lendülettel és
szenvedéllyel adta elô a dalokat, hogy
még azokat is magával ragadta, akik sosem szerették az ilyen funkos-groove-os
muzsikát.
A sosemvolt gyermekkor így gyorsan

tovatûnt, az ifjú szólókarrierbe kezdett,
és albumaival, a Thrillerrel, a Baddel és a
Dangerousszel sorra döntögette az addig
érvényes rekordokat. Mindenkinél több
ideig szerepelt neve a slágerlistákon,
mindenkinél több lemezt sikerült eladnia,
tánclépés-arzenáljával mániákus rajongók tömegeit vonzotta, igényes videoklipjeivel elkápráztatta a világot: a Pop
Királyává vált.
Divatot teremtett, új zenei nyelvet és
elôadásmódot, a hang-mozgás-látvány
színpadát, melyet fékeveszett erôvel és
spontaneitással uralt és szolgált, minden
porcikájával és tehetségével. Olyan világot nyújtott, mint elôtte soha más, miközben az alkotó erô a visszanyerni kívánt gyermeki ártatlansággal és vágyakozással keveredett. Álomvilágot épített,
porondon, klipen és a valóságban, magávalragadót, lenyûgözôt.
A különc mûvész, a szépészeti mûtétek
sorozatára vállalkozó zseni, a naiv és törékeny lelkû énekes, zeneszerzô és táncos-koreográfus, az eleven bálvány megjárta a dicsôség édenkertjét. Majd megjárta a rosszindulat és megaláztatás poklát is... sötét rágalmak, vádak, botrányok
erdején vitt át az útja, végül a rejtélyes
kérdés nyitva maradt: milyen színû az
igazság?
A botránysorozatok után megpróbált
felkapaszkodni a mélybôl, meg akarta
mutatni magát újra a világnak, de erre

már nem kerülhetett sor. Még nem volt
ötvenegy éves, amikor elment közülünk.
Elment, de itt hagyta nekünk azt a mesés
pillanatot, amikor elhittük: „We are the
world, we are the children.” Mi vagyunk
a világ, mi vagyunk a gyerekek.

Kilenc csontfarkas 1-2.
Az iraki sivatagban eltemetett piramisra bukkannak a kutatók. Ki építette és ki
temette be? Mit ôriznek a kôoroszlánok,
miért támadnak fel a halottak, kik a titokzatos “segélymunkások”, és
kik rajzolják a
homokba
fenyegetô ábráikat? Ismét felbukkannak
a
manituk, de ott
vannak régi ismerôseink,
Ross Candell
régész, Lacy,
Lucky és a többiek, hogy végre megfejtsék a
régmúltból felbukkanó erôk titkát.
Lôrincz L. László izgalmas regénye a
nagysikerû Manituk folytatása.
Józsa Anett (forrás: internet)

Kedvenc kis könyvecském
Csendes Percek
Évek óta olvasom, minden nap egyegy oldalnyit, és minden alkalommal
örülök, mikor megérkezik a következô
könyvecske újabb két hónapra. Nehéz
lenne egy mondatban leírni, mi tetszik a

legjobban benne. Talán az, hogy mindenkié. Nem írók, nem papok, nem híres
emberek írják, hanem hétköznapi emberek! Minden napra való oldalacskát más
ír. Más-más országból való emberek,
akikben egyforma a hit! Gondolatokat,
történeteket közölnek a mindennapi éle-

tükbôl, az Ige kapcsán. Megtudom, milyen hatással volt Isten az életükre. Ez
olvasztja eggyé az egész könyvecskét,
embereket és engem, akik nem ismerjük
egymást, mégis napról-napra a világ különbözô pontjain ugyanazt olvassuk, és
ugyanazért mondunk Imát.
Minden oldalacska Igét, Igeutalást,
imát, és imakérést is tartalmaz. Július 1én szerettem volna, ha nem csak azok
olvassák e könyvecskét, akiknek jár, hanem mindenki, azok is, akik itt laknak
Felsôpakonyon. Miért is? Elolvasása
után mindenki válaszolhat. A kiadó engedélyével átnyújtok egy-két oldalnyi
„világot”, és az elérhetôséget, ha valaki
szeretné megrendelni.
Szeretettel: N.P.Tünde
u.i.: Mert az Ige nem romlandó, így a
kiskönyv sem, régi kis „Csendes Perceinket” hozzuk be a könyvtárba, szabadon elvitelre azok számára, akiknek
nincs lehetôségük megrendelni!
Köszönöm. N.P.T.
Magyarországi Metodista Egyház
1032 Bp. Kiscelli u. 73.
Tel:/Fax +36 1 250 1536
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Az anyag csak értô kezeknek engedelmeskedik

Régi szabály az, hogy az anyag csak
az értô kezeknek engedelmeskedik, legyen szó agyagról, textilrôl, kôrôl, vagy
bármi másról, ami az alkotó ember tevékenysége során mûvé nemesül. Ezt magunk is megtapasztalhattuk június 19én, azon az érdekes kettôs kiállítás megnyitóján, amely
Bese Mária kerámiamunkáit és
Tancsikné Kökény Csilla textil
képeit volt hívatva
bemutatni.
Bár a kiállított
mûvekhez felhasznált anyagok
ellentétes tulajdonsággal bírnak, mégis a figyelmes szemlélô egyfajta rokonságot fedez fel a kiállított mûvek között. Az egyedi módon megmunkált, fazekaskorongot nem látott kerámiatárgyak különleges formavilágukkal
tûnnek ki. Változatos felületükön csipkék, szôttesek lenyomatát ôrzik. A vázák, tálak oldalai, amelyek szabálytalanul és mégis harmonikusan vannak kialakítva, gyûrt szövetre emlékeztetnek,
bár megôrzik az égetett agyag keménységét, zománcbevonatának sokszínû,
üveges, fémes csillogását. Az alkotó,
Bese Mária Vácszentlászlóról érkezett.
Kivételes tehetségérôl a kiállított harminc kiemelkedô szépségû tárgy tanúskodik. Ezekhez a tárgyakhoz szervesen
és elválaszthatatlanul kapcsolódnak a
másik kiállító, Tancsikné Kökény Csilla
nagyméretû textilképei. A négy képbôl

álló kollekció, egy új oldaláról mutatja
be a tehetséges fiatal alkotót. Tancsikné
Kökény Csilla, aki Felsôpakony szülötte, számos kiállításon szerepelt már
színvonalas mûveivel, amelyek között
szép számmal találhattunk a ruházkodással, viselettörténettel kapcsolatos al-

a Herman Ottó Ált. Iskola tanulói kedveskedtek egy kis mûsorral. A fellépô fiatalok nagyon felkészültek és kedvesek
voltak,megérdemlik, hogy név szerint
felsoroljuk ôket: Varga Dóra, Tancsik
Dóra, Ferenczi Anett, Nagy Alexandra,
Riger Vivien, Varga Balázs, Tóth Rebe-

kotásokat, legyenek azok festmények,
vagy akár mesteri módon elkészített
korhû ruhák. A kiállított képek, textildarabokból készültek,ragasztásos technikával. A lányt piros virággal ábrázoló
kép egyszerre naiv és megható. Az a
nézô érzése, hogy mindjárt kilép a keretbôl és szégyenlôs mosollyal átnyújtja
a virágot. A fákat ábrázoló képek ág és
gyökérszövevénye mögül fény sugárzik,
és a fehér alapon, zöld indákon nyíló piros virágokat ábrázoló kép egyszerre sugallja az agyag sápadt sárgásságát és a
virág dombormûszerû térbeliségét.
A kiállítás megnyitójára, amelyre a
nevezett napon 17 órai kezdettel került
sor, szépszámú látogató érkezett, a Szabó Magda Könyvtár és Mûvelôdési Ház
„nagyterme”, majdnem szûkösnek bizonyult. Filákné Margitka köszöntôje után,

ka, Janocsek Rebeka, Janocsek Zsófia
A mûsor után a kiállítás szakmai megnyitóját Janocsekné Scheidl Ágota tartotta. A maga is aktív képzômûvész ismertette az alkotók eddigi pályafutását,
méltatta elért eredményeiket. Filákné
Margitka a Mûvelôdési Ház nevében
szerény ajándékkal kedveskedett és
megköszönte az alkotóknak a kiállítás
megrendezésének lehetôségét. Egyúttal
megajándékozta az év során minden
rendezvényen aktívan közremûködô
gyerekeket.
Ez után a kis közjáték után a résztvevôk megtekintették a kiállítást, és
hosszasan elbeszélgettek az alkotókkal.
A kiállítás 2009. június 19-tôl, június
26-ig volt megtekinthetô. Köszönet az
alkotóknak és a közremûködôknek.
Varga Imre

Könyvtári programajánló
A nyári szünet után szeptember 15én kedden délután 3 órakor ismét lesz
gyermek KÉPZÔMÛVÉSZ KÖR Fegyó Béla festômûvész-tanár vezetésével. Május-júniusban többféle technikát
kipróbálhattak az érdeklôdô gyerekek.
Ahhoz, hogy a tanár úr eljöjjön hozzánk, legalább 5 gyermek részvétele
szükséges, ezért elôzetesen jelentkezni
kell a könyvtárban. Várjuk általános iskolás korú, esetleg nagycsoportos óvodások (szüleik kíséretében) jelentkezését szeptember 11-ig.
A felnôtt képzômûvészek is folytatják tevékenységüket szeptember 15-én
délután 5 órától. Hozzájuk is lehet még
csatlakozni. Érdeklôdés, bôvebb felvilágosítás személyesen a könyvtárban
vagy a 317-466-os telefonszámon,
esetleg
elektronikus levélben a
pakonykonyvtar@citromail.hu címen.
Kellô
számú
ér-

deklôdô estén a kézimunka szakkör is
folytatódik szeptember 11-én délelôtt.
Aki szeretne megtanulni kötni, horgolni, esetleg tanácsot kérni, mintát cserélni, az szept. 8-án estig jelentkezzen a
könyvtárban.
BABA-MAMA klub szeptembertôl
hétfônként 10 órától a Közösségi Házban.
Szeptember 22-én 17.30-kor IRODALMI TEADÉLUTÁN. Azok jelentkezését is várjuk, akik szívesen jönnének, de az idôpont nem megfelelô.
Az elsô alkalommal az érdeklôdôkkel
közösen keresünk megfelelô idôpontot
a tartalmas, irodalmi értékeket ajánló,
elemzô teadélutánnak.
HASTÁNC TANFOLYAM indul
kezdôknek, szeptember 5.-én, 15-órától
a Közösségi Házban.

EGYHÁZI OLDAL
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Ha itt lettél volna…
láthattad volna Kedves Olvasó, mi minden történt a katolikus templom háza táján mostanában. Ezentúl e hasábokon
kedvcsinálónak rövid összefoglalót
adunk a közelmúlt történéseibôl, hogy
más is kedvet kapjon és „beharangozzuk” a közeljövô programjait.
Elsôáldozás
A nyárelô legjelentôsebb katolikus ünnepe a Pünkösd volt. Már hagyomány,
hogy ezen a vasárnapon kerül sor az
elsôáldozásra. Nagy ünnep volt ez három
felsôpakonyi kisfiú számára is. Egy
hosszú és fáradságos tanulási folyamat
végén, miután bebizonyították a plébános
úr elôtt felkészültségüket és megtisztították lelkiismeretüket, elsô ízben vehették
magukhoz Krisztus testét. A Pethô testvérek (Olivér 4. osztályos, Valentin 2.
osztályos tanuló) óvodás koruk óta járnak hittanra és ministrálnak is. Kehrer

Alig túl az elsô áldozáson

Balázs (4. osztályos tanuló) is hosszú
évek óta szorgalmas hittanos. A hitoktató
(Tóthné Ledniczki Teréz – Teri néni) szerint igazán megértek arra, hogy magasabb szintre lépjenek. Az ünnepi szentmisére fehér szekfûvel és fehér oltárdísszel
kapott ünnepi külsôt a templom. A szertartást a kórus pazar énekes-zenés produkciója színesítette, miközben az elsôáldozók is bemutatták az erre az alkalomra
megtanult mûsorukat.
Úrnapi körmenet
Kis településen, kis templomban, kis
gyülekezet, kis körmenettel ünnepelte június 14-én Úrnapját. Azonban amilyen
kicsi volt, olyan szép. A templom oldalához állított négy oltár a tavasz virágaival
lett felöltöztetve. Az ünnepi miseruhába
öltözött pap és a ministráns fiúk elôtt vitték a keresztet és a zászlókat. Kisgyermekek szórták a virágszirmokat a vonulók
elôtt. A stációknál bemutatott szertartásokat pedig a kórus éneke tette méltóságteljesebbé.
Hittan tábor
Július 13-a és 18-a között a hittanos
gyermekeket oktatójuk, Teri néni táborozni vitte Nagybörzsönybe. Munkáját
kísérô anyukák is segítették. A tábornak a
mûemlék jellegû Bányász templom adott
otthont. Az élménybeszámolót a követ-

Úrnapi körmenet, a 2. állomásnál
kezô számban közöljük, de elöljáróban
annyit, hogy felejthetetlen, élménydús 6
napban volt része a 20 pakonyi kislánynak és kisfiúnak.
Templombúcsú – szeptember 20.
Végezetül az ôsz legkiemelkedôbb
(katolikus) egyházi eseményére szeretnénk felhívni a figyelmet. Szeptember
20-án lesz a Fájdalmas Anya templombúcsúja, Ekkor szeretnénk a katolikus
templom felszentelésének 15. évfordulóját is megünnepelni. Több más program
mellett aznap kerül sor a templomkertben
a híres Mária-jelenést ábrázoló, Lourdibarlang emlékhely felavatására. A Lourdi
Mária jelenségrôl bôvebben következô
lapszámunkban olvashatnak.
A templomban és a templomkertben
tartandó rendezvényekre (amelyekrôl külön beharangozóban olvashatnak) minden kedves érdeklôdôt szeretettel várunk!
Petô Imre

Ó, Ó, Ó nagymami, drága nagymami…
ost már rekkenô meleg van, az igazi nyár megint itt van,
mi sem jelzi ezt jobban, hogy az utcánk egyszer csak
teljesen elcsendesedett. Nincs reggeli kicsit halk, kicsit
feszült csevegés, anyukák nem tolják a hatalmas iskolatáskákat
a suliba igyekvô csemetéiknek. Kirándulni ment az iskola. A
szemben lakó kicsi lányt sem „viszi a táskája” biciklijével az iskola felé.
Délután egy szép szál fiatalember köszönt ránk, az unokámmal labdáztam. „Úristen, mekkora ez a srác”. S a felnôttek
rossz szokása szerint az iskoláról kezdem faggatni... Abban a
pillanatban tudtam, az ô családjáról írnom kell, példaként állhat
sokunknak. Fôleg azért is, mert 2009. a családok éve kis falunkban.
Mielôtt a nyugdíjasok nagyon szép életét kezdtem volna élni,
még dolgoztam, megkérdezték tôlem, meddig akarsz dolgozni,
mindig azt válaszoltam, az attól függ, az unokáimnak szüksége
lesz-e rám? Kell-e, hogy a mama vigye az óvodába ôket? Vagy
bármi másféle dologban segíteni tudjak, és nem kell azt mondanom, nem érek rá, dolgozni kell menni. Voltak elôttem példák,
hiszen legszebben a kisgyermek arról mesélt, mit tettek a nagyapával, hogyan sütöttek a nagymamával. Mert a nagyszülônek
oly annyi élményt kell nyújtani, oly szeretettel kell fogni az
unokák kicsi, párnás vagy épp maszatos kezecskéjét. A szülôé
legyen az iskola, a továbbtanulás gondja. Amikor mi hazakísértük este az unokánkat, elfáradva kissé, nem volt olyan alkalom,
hogy ne beszéltünk volna arról a hatalmas feladatról, amit Kaszala Feri és felesége csinál közel 12 éve. ôk nem mondhatják
azt este az unokáiknak, sziasztok, majd holnap találkozunk.
A két gyermek, négy és kétéves koruk óta él velük. Édesapjuk tragikus hirtelenséggel meghalt, az édesanyjuk már elôtte is
máshol élt. Szokványos történet, szétbomlott a család. De a

C

gyerekek a nagyszülôknél maradtak. S míg én, vagy más hasonló korú nagymama este éli a saját életét, addig Magdinak a
Krisztike haját kell mosnia, ha éjszaka felsírt álmában neki kellett dédelgetnie. És nevelni ôket a munkára. „Ha megcsináltad,
elmehetsz akár Kukutyinba, babot hegyezni.” - Hallottam húsvét elôtt a beszélgetésüket, mikor a Krisztikének az árokból
kellett a gyomot kiszedni. Nevelik arra, hogy tisztelettudók legyenek, hogy számot kell adni arról, hol töltik a szabad idejüket, legyenek bárhol, csak tudjanak róluk. Tanúja voltam egy
beszélgetésnek papa és a hetedikes kislány közt, hogy folyt az
alkudozás a percekért. Feri nem sajnálkozott, de megjegyezte,
tudomásul kell vennie, vannak szabályok. A gyerekek édesanyja hosszú ideig parkol a házuk elôtt, sokat beszélgetnek, s mindez azért lehet így, mert soha nem pocskondiázták ôt azért, mert
különvált a fiuktól.
„Jól csinálod Feri”-poénkodnék, mikor a mosott ruhákat szedi be a nagyapa. Sajnos a mama beteg lett, a másik gyermekük,
Magdika, sokat segít. Az ô gyermekükre is vigyázni szoktak a
Kaszala nagyszülôk. Nem tudom szavakba foglalni azt a szeretetet, ahogy anya és lánya elbúcsúznak a kapuban. „Isten áldjon
benneteket”szól vissza Magdika a biciklijérôl.
Visszatérve a közel 16 éves Ferikére, kérdeztem az osztályzatai felôl. Nem rózsás, vannak gondjai, de a mamáék segítenek
majd, örülök, hogy velük meg tudtam beszélni mindezt, én döntöttem, de ôk feltételt szabtak. S láttam a srácon, mindez nagyon
megnyugtatja, nincs benne a feszültség, jaj, hogyan is lesz tovább, de felfogta, neki kell érte tenni, a mama és a papa nem tud
a tanulásban segíteni, de mellette állnak szeretettel, megértéssel.
S én arra gondoltam, hány gyerek lesz széles e hazánkban a bizonyítványosztás után, aki fél az édes szüleihez hazamenni.
Éljetek soká ebben a szeretetben! Jó szomszédotok Manyi
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CIVIL OLDAL
Beszámoló a Darumadár
nyugdíjas klub életérôl

Végre itt a nyár! A szép idôben a kerti munkák mellett néha
lazíthatunk, és a sok nagymama, nagypapa az iskolai szünetben unokázhat is. A forró nyári meleg sokunknak nagyon jó,
de sajnos több társunknak a szíve nehezen viseli és dagad a lábuk. Azért mégis mindenki kertészkedik, locsol, szedi a zöldbabot, befôtteket készít, meg finom rántott cukkinit sütöget a
mindig éhes unokáknak.
Persze ezen kívül jutott idô arra is, hogy június 12.-én Dunavarsányba mentünk, ahova klubmegnyitóra kaptunk meghívást. Itt nagyon kedvesen fogadtak és csodálatosan megvendégeltek bennünket. Énekkarunk fellépése a mûsorban nagy sikert aratott.
Június 13.-án tagjaink Gyálra mentek, ahol megtekintették
az „Azt a ragyogóját” címû mûsort.
18.-án Margókáinkat verssel köszöntötte Hamarné Jucika a
klubfoglalkozáson. Ezen a napon Czirjákné Esztike felkérte
tagjainkat arra, hogy akik bírják, segítsenek támogatókat toborozni a parlagfû ellenes akcióra, és az erre kiírt pályázatra környezetükben gyûjtsenek aláírásokat. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a lakosságnak túlnyomó része (persze kivételek is akadnak!) gyönyörûen rendben tartja a környezetét, beleértve az
utcákat is.
Június 24.-én Nagyné Pál Tünde az iskolai tábort szervezô
vezetô Ceglédre nagymamás-unokás fürdôtúrát szervezett. Az
idô nagyon kedvezett nekünk, így aki eljött (mert valljuk be
nem voltunk sokan!) nagyon jól érezte magát. Már a buszon is
vidám játékokban vettünk részt, ami már elôre feldobta a hangulatot.
Július 2.-án klubnapunkon Brúderné Margitka vendégelt
meg bennünket névnapja és közelgô születésnapja alkalmából.
Finom, hideg pezsgôt fogyasztottunk.
Július 9.-én kevesen jöttek el a klubba, valószínûleg a megkezdett nyaralások miatt. A nyári hangulat egyébként is kedvez a lazításoknak.
16.-án klubtársaink közösen mentek nyaralni Berekfürdôre
és Hajdúszoboszlóra. Remek idô volt az önfeledt fürdôzésekre, még egy véletlen, kisebb baleset bekövetkezte sem tudta
elrontani a hangulatot. Végül is mindenki kipihenten, vidáman
jött haza és folytatta újra itthon a kertészkedést, vagy az unokázást, esetleg a kényelmes pihenést, olvasgatást egy hûvös
szobában, ha nem bírja ezt a ránk tört kánikulát.
Végezetül mindenkinek, aki még nem volt nyaralni remek
idôt és kellemes szórakozást, kikapcsolódást kívánunk kinekkinek igénye és vérmérséklete szerint.
Kovácsné Németh Ilona

Jó kenyeret Felsôpakonyon
2008 novembere óta élünk férjemmel és kislányunkkal
Felsôpakonyon. Nagyon szeretünk itt élni, úgy érezzük, megtaláltuk azt a helyet ahol érdemes felnevelni gyermekeinket.
Nyaranta szeretünk ellátogatni az Alpokba. Ilyenkor hegyet
mászunk, biciklizünk, élvezzük a hegyi levegôt. Igazság szerint mindig egy helyre szeretünk visszatérni, 3 év után mondhatjuk ez a törzshelyünk. Tavalyi nyaralásunk alkalmával betértünk kedvenc pékségünkbe, hogy megvegyük a reggelinek
valót. Nem mondom, igazán nehéz választani, mert annyi finomság van, hogy az ember legszívesebben mindent megkóstolna. Aki járt már egy igazi osztrák pékségben, nyilván tudja
mirôl is beszélek. Itt mindenki megtalálja a pocakjának legkedvesebbet, ám ide nem csak a finomságokért járnak az emberek. Ez a kedves kis péküzlet helyet ad a nagy találkozásoknak, üdítô beszélgetéseknek, egy kis kikapcsolódásnak. Reggel, munka elôtt sokan elfogyasztanak itt egy jó kávét, megveszik a tízórainak valót. Napközben a kismamák - egy finom
süti mellett - elôszeretettel folytatnak eszmecserét a gyermeknevelés fortélyairól, és ide a diákok is szívesen betérnek, hogy
megbeszéljék az élet nagy dolgait. Hogy miért is meséltem el
mindezt? Kedves barátaink felvetették az ötletet, hogy hát éppen egy ilyen hely hiányzik Felsôpakonyon! Minden van itt
ebben a kis faluban, kivéve a pékséget.
Így hát a tettek mezejére lépve - idén áprilisban - végeztünk
egy piackutatást, hogy kiderítsük mennyire lenne az ötlet életképes. Férjem - közgazdász révén - kitûnô érzékkel összeállította a hét kérdést tartalmazó kérdôívet, mely úgy gondoltuk
majd valós képet ad arról, hogy a felsôpakonyi lakosoknak valóban hiányzik-e egy pékség. Sajnálatos módon a kérdôívek
nagyon elenyészô számban érkeztek vissza hozzánk. Annak
ellenére, hogy a visszaküldôk között egy 20 ezer forintos ebéd
vagy vacsora meghívást is sorsolásra bocsájtottunk. A beérkezett kérdôíveket kiértékeltük, és megállapítottuk, hogy a válaszadók közül mindenki pozitívan vélekedik az ötletrôl , sokan örülnének egy péküzletnek.
Felsôpakonyon. 2009.05.11-én dr. Remete Sándor önkormányzati jegyzô Úr jelenlétében kisorsoltuk a nyereményt,
melyet Ribsz Andrea felsôpakonyi lakos nyert. Neki szeretnénk még egyszer gratulálni, a válaszadóknak pedig megköszönni együttmûködésüket.
Remélem kedves Olvasó, hogy ha majd megnyitottunk, Ön
is betér hozzánk egy jó kávéra, néhány finom falatra.

Megalakult a Nemzetôrök Országos Egyesület
Felsôpakonyi szervezete
Egyesületünk, a Nemzetôrök Országos Egyesülete széleskörû társadalmi igény
alapján, alulról szervezôdô, jogi személyiséggel rendelkezô társadalmi szervezet,
amely az önként vállalt társadalmi biztonságunkat a rendvédelmi katasztrófavédelmi,
környezetvédelmi szervezetekkel törvényesen együttmûködve kívánja biztosítani.
- A Nemzetôrök Országos Egyesülete nem fegyveres testület, politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, politikai pártok támogatását
nem fogadhatja el, és politikai pártot nem támogat.
- Várunk sorainkba 18. életévét betöltött, büntetlen elôéletû, erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkezô állampolgárt, etnikai politikai hovatartozásra való tekintet nélkül.
- Továbbá várunk még volt hivatásos ill. aktív szolgálatot ellátó személyeket is.
Jelentkezni lehet a 06 70 33 57 319 telefon számon.
Tamási Péter nôr.tzls.
(További információk: http://www.nemzetorokoe.hu honlapon.)

Üdvözlettel: Rudas Család

Újszülöttek:
Sárossy Kata 06.05
Marosvölgyi Csanád 06.08
Szentgróti Lelle 06.13
Hegedûs Fruzsina 06.25
Kovács Bulcsú 07.12
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KÖNYVTÁRI OLDAL
„Akit szeretnek, az örökké él”
Köszönetemet fejezem ki a rokonoknak, jó barátoknak, szomszédoknak, ismerôsöknek, akik utolsó útjára elkísérték
édesanyámat Polgár Arankát
és a gyász terheit enyhíteni igyekeztek.
Agócsné Polgár Aranka és családja

Köszönetnyilvánítás
Köszönöm mindazoknak, akik
Édesapám temetésén
2009.07.06.-án részt vettek.
Bruder Sándorné

„Beteg teste elpihent már, de lelke még velünk jár, mert nem hal meg, kit eltemetnek, csak az, akit elfelednek.”
Köszönetet mondunk a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerôsöknek, akik férjem, édesapánk, nagyapánk
Kodicza József
július 1-i búcsúztatásán részt vettek, sírjára virágot helyeztek vagy bármilyen más módon gyászunkban
együttérzésüket kifejezték.
Gyászoló család

NYÁRI GONDOLATOK

A kagyló és a gyöngy esete...
Az AGORA szerkesztô bizottság vezetôje: Varga Imre Lajos. Nemrég olvastam a könyvét. Versek és novellák.
Érdekes volt olyan ember könyvét a
kezemben tartani, akivel néha együtt
dolgozhatok, beszélgethetek. Egyszer
azt mondta: az ember olyan, mint egy
kagyló. Lehet benne gyöngy, de vagy
megtalálják, vagy nem.
Amikor átadta a könyvét arra kért,
hogy mondjam el a véleményem, biztosított róla, szereti a kritikát és szeretné, ha beszélnék a hibákról.
A kérést megtisztelônek éreztem és
megkockáztatom, hogy teljesítem.
Szakmai szempontból nem tudom
megítélni a mûveit, és nem is vagyok
erre hivatott, de biztos jól szerkesztettek, stilisztikailag és helyesírás szempontjából is helyesek. Az ABC betûi és
az írásjelek, ékezetek sokasága szavakká, mondatokká alakulnak, ezekbôl sûrû, gépelt oldalak lesznek. Az írótól
függ, milyen sorrendbe, halmazokba
rakja a betûket és a jeleket.
Csodás, ahogy gondolatokká, érzésekké, értékekké formálódnak. Mindenkinek mást jelentenek. Van aki érti,
van aki nem.
Aki írta talán sohasem tudja maradéktalanul átadni benyomásait, hangulatait az olvasónak.
Nekem az a jó könyv, ha jól érzem
magam olvasás közben és mikor a végére érek, sajnálom. Imre bácsi könyve
ilyen. Igazi élményt jelentett ismerked-

ni az alkotásaival. A „betûinek halmaza” hol megnevettetett, hol könnyeket
csalt a szemembe. Aki írta, jó ember.
Sokszor rácsodálkoztam a sorokra: igen, tényleg így van!, -ezt ô is észrevette?, -de hogy a „viharba’” tudja ezt
így leírni? (ennyire szépen, ennyire ötletesen, ennyire érthetôen, ennyire sejtelmesen?).
Úgy tud írni az élet dolgairól, az emberi érzésekrôl, szeretetrôl, szerelemrôl, fiatalságról, öregségrôl, a változó világról, a természet apró rezdüléseirôl, szépségrôl, elmúlásról, gonoszságról, butaságról, örömrôl, fájdalomról, emberi sorsokról, hogy közben végig érezhetô: bármi történik is, sosem
veszíti el remek humorérzékét, mindig
életigenlô, világosan látja a fonákságokat, észreveszi az apró csodákat és nem
utolsósorban széleskörû ismeretekkel,
nagy tudással és tapasztalattal rendelkezik (utolérhetetlen fantáziával is!). A
könyv saját kezûleg kötött, sokat lapozhatták, mert kissé viharvert. Vigyáznom kellett, nehogy tönkretegyem. 166 lap kötve. Nem kevés. Még
olvastam volna. Szerintem, a kagylóban van gyöngy. Aki már olvasta, vagy
olvasni fogja, döntse el!
A könyv címe: Varga Imre Lajos-A
körön kívül /versek/ Ladik a holtágon
/novellák/
Köszönöm szépen, hogy olvashattam:
Edit óvó néni

Feleségemnek
– születésnapjára –
Mint pôre kôre tett ôsi jel,
megfejthetetlen bonyolult ábra,
olyan az arcod kedvesem.
Szemed alatt pókhálós ránca
van az idônek, - ne törôdj vele!
Az én szememben puha még a bôr,
és az esti fényben csillogó a szem.
Most nem redôzi gond a homlokod,
bár hajad selymébe ôszi szál vegyül.
Csak te, meg én vagyunk egyedül,
a képernyôn egy régi film pereg…
Negyvenhárom év, küzdelem, öröm,
közös harc, – két felnevelt gyerek,
és hány kedves óra, drága perc,
sok apró emlék, ami összeköt.
Még a köztünk dúló szócsatákban
is felleltük a titkos örömöt.
Nem volt ez harc, és nem volt vesztese,
mert újra,és újra megtaláltuk egymást.
Mert tested, lelked velem egyesült,
beléd olvadtam végleges egészen,
kötôdve hozzád, mint a fához a lomb,
a végsôkig, míg nem jön az a pont,
hogy hullni kell majd, a törvény szerint.
De távol , majd ott a végtelenben,
magányos lelkemmel meglellek megint.
Varga Imre Lajos

