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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL

Konkoly Manyi néni elköszönt
Hiányozni fog ezentúl a képviselô testületünk egyik
meghatározó tagja az ülésekrôl. Konkoly Miklósné Manyi néni lemondott mandátumáról. Egy olyan képviselô
távozott a testületbôl, aki a megbízhatóság szobra volt
köztünk. Nyugodt, megfontolt, áldozatkész és kompromisszumkeresô személyisége szerintem másnak is hiányozni fog, nem csak nekem.

Fájdalmas volt szembesülni a testületi ülés kezdetén Manyi néni üres székével. A köztünk lévô világnézeti és habitusbeli különbség ellenére fenntartás nélkül tisztelem Manyi
nénit. Kedvessége, érzô, együtt érzô személyisége, a mindenkire, de fôleg a gyermekekre és az elesettekre odafigyelô
lelke betölthetetlen ûrt hagy maga után ebben a Képviselô
Testületben. Fájó, hogy már nem csak a pakonyi iskolások
életét nem alakítja tovább, de mostantól a falunk életérôl
szóló fontos döntésekbôl is kimarad.
Ezzel együtt természetesen tiszteletben kell tartani döntését, de abban biztos vagyok, hogy Manyi néni ezentúl is
ugyanaz a szeretetreméltó és segítôkész ember marad, amilyennek megismertük és megszerettük!

Kedves Manyi Néni!
Én személy szerint köszönöm Neked mindazt, amit képviselôként közel hét évig a falunkért tettél! Egyúttal – azt
gondolom – az egész faluközösségünk nevében is köszönetet mondhatok Neked a több évtizedes kiemelkedô pedagógusi munkádért, mindazért, melyet a felsôpakonyi nemzedékek oktatása és nevelése során tettél. Én magam azt nagyon
sajnálom, hogy az én gyermekeimet már nem fogod okítaninevelni!
Hosszú, békés, egészségben töltött, alkotó és az unokák
hangjától hangos nyugdíjas éveket kívánok!
Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

Közbiztonsági hírek!
2009.08.19.–én reggel 07.20 órakor értem haza éjszakás szolgálatból. Egyenruhámat a szekrénybe helyeztem, majd a reggelihez készültem, amikor Matusekné Dimov Éva Polgármester
Asszony telefonon megkért arra, hogy menjek a Felsôpakony,
Táncsics köz 6. szám alá, mivel az ott lakó értesítette, hogy ott
egy betörô tartózkodik.
A helyszínre siettem, ahol azt tapasztaltam, hogy egy nagy
értékû Aprilia típusú robogó a járdára a ház elôtt van leállítva,
majd az ingatlan melléképületéhez menve azt láttam, hogy egy
bukósisakot viselô férfi ülve alszik. A melléképületbôl kb. 50
ezer Ft értékben összepakolt kábeleket, amelyet ha nem alszik
el valószínûleg el akart tulajdonítani.
Az álomszuszék tolvajt többször próbáltam felkelteni sikertelenül, feltehetôen valamilyen gyógyszer vagy más szer hatása
alatt volt. Mint kiderült az illetô egy vecsési 26 éves fiatal ember, aki egy évvel ezelôtt a sértett cégénél dolgozott. A segédmotor alvázszámának ellenôrzésekor, kiderült, hogy két körözést is kiadtak ellene, mivel azt Vecsésrôl tulajdonították el
elôzô napon.
A kiérkezô kollégák a helyszíni szemlét elvégezték, az álomszuszék tolvajt a gyáli rendôrôrsre, majd a dabasi rendôrkapitányságra elôállították. A kapitányságon a drog gyorsteszt eredménye pozitív lett, ezért vizelet vétel után du. 4 órakor sikerült
kihallgatni. A robogót a sértett átvehette a gyáli rendôrôrsön.

Iskolakezdés
A diákok alig, hogy kiszálltak az iskolapadokból, újra elkezdôdik számukra a korai keléssel járó iskolakezdés. Ez azt jelenti, hogy Felsôpakonyon a reggeli és délutáni órákban felpezsdül az élet. Az utcákat, fôleg a Petôfi, Iskola, Zrínyi (óvoda) és környezô utcákon nagyobb gyalogos, kerékpáros illetve
gépjármû forgalomra lehet számítani. Ezért is megkérem a
szülôket, hogy a gyerekeiket oktassák ki, hogy az úttesten, hogyan közlekedjenek. A kerékpárokat ellenôrizzék le, hogy megfelelôen mûködnek rajta a fékberendezések, világítások. A gépjármû vezetôk figyelmét is felhívnám, hogy figyelmesen, türelmesen vezessenek, a biztonsági gyermekülést használják. Akik
kerékpárral járnak iskolába megkérem, ôket, hogy a lopások elkerülése végett lakattal rögzítsék a tárolókhoz.
A szeptemberi hónapban napi rendszerességgel fogom figyelni a közlekedést.
Szeretném ha az iskola kezdések és befejezéseknél mindig jelen lenne valaki, aki oda figyel a gyerekekre. Munkámat és az
új polgárôrség munkáját úgy tudnák segíteni, ha egy – egy napot el tudnának vállalni az iskolai napokon iskola kezdésnél és
a délutáni órákban haza sietô diákokra oda tudnának figyelni
mindössze egy-egy félórában. Akik késztetést éreznek erre a
feladatra, kérem hívjanak fel a 06-30-523-73-48 telefonszámon.
Bodzán Lajos r. tzls - Körzeti megbízott

POLGÁRÔR TAGTOBORZÓ!
Pakonyi Polgárôr Egylet néven alakult szervezetünk soraiba várja mindazokat a pakonyi polgárokat, akik számára fontos a közbiztonság! Várjuk mindazok jelentkezését, akik tenni is akarnak azért,
hogy a falunk még biztonságosabb település legyen!
Várjuk jelentkezésüket a polgarorseg@felsopakony.hu e-mail címen vagy a 06-70-317-9602 mobilszámon!
Köszönettel vesszük mindazok adományait, akik pénzzel vagy tárgyi eszközökkel tudják segíteni a
polgárôr egylet munkáját! Részletek, információk, alapszabály, belépési nyilatkozat: www.kempfkaroly.hu/polgarorseg
A Pakonyi Polgárôr Egylet nevében: Kempf Károly Ignác – alelnök, Felsôpakony alpolgármestere
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SPORT
12. Bagi TC ‘96
13. Diósdi TC
14. Erdôkertes SE
15. Újlengyel DSE
16. Kerepesi LSE

Biztató bajnoki rajt
Wrábel József két meccsen nyolc gólig jutott
Arany Ászok, Pest megyei I. osztály
1. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Veresegyház 4-2 (2-1)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Kerekes Z., Szabó G., Oláh (Keresztes), Vincze G. – Wrábel,
Tóth Z. (Czipper). Vezetôedzô: Wendler Gábor. G: Wrábel (4 –
egyet 11-esbôl)
2. forduló
Pilis-Felsôpakony-Ergofer 1-6 (0-5)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Vincze G., Szabó G., Oláh (Keresztes), Kerekes Z. – Wrábel
(Czipper), Tóth Z. (Garics). Vezetôedzô: Wendler Gábor. G:
Wrábel (4), Tóth Z., Bárdos
3. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Gödöllô 0-0
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Vincze, Oláh (Keresztes), Szabó G., Kerekes – Tóth Z. (Czipper), Wrábel. Vezetôedzô: Wendler Gábor
A bajnokság állása
1. Újlengyel DSE
3
3
0
2. Felsôpakony-Ergofer 3
2
1
3. Tápiószecsô FC
3
2
1
4. Viadukt SE
3
2
1
5. Örkény SE
3
2
1
6. Diósdi TC
3
2
1
7. Veresegyház VSK
3
2
0
8. Bagi TC ‘96
3
2
0
9. Tárnok KSK
3
1
1
10. Üllô SE
3
1
0
11. Kerepesi LSE
3
1
0
12. Hévízgyörk SC
3
0
1
13. Gödöllôi SK
3
0
1
14. Budakalász MSE
3
0
0
15. Erdôkertes SE
3
0
0
16. Pilisi LK-Legea
3
0
0

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

10-1
10-3
7-1
6-2
7-4
5-2
10-4
6-6
3-3
6-7
1-6
0-3
2-7
1-5
1-7
2-16

9
7
7
7
7
7
6
6
4
3
3
1
1
0
0
0

Magyar kupa
Hernád-Felsôpakony-Ergofer 0-4
G: Keresztes (3), Wrábel

1. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Veresegyház 6-1 (4-0)
G: Horváth Zs. (3), Pirót (2), Kiss B.
2. forduló
Pilis-Felsôpakony-Ergofer 5-3 (2-3)
G: Kormos, Virág, Kiss B.
3. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Gödöllô 5-1 (1-1)
G: Balla, Horváth Zs., Szôke, Fülöp, Rácz
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2

1
1
0
0
0

0
0
0
0
0

2
2
3
3
3

7-12
2-7
4-13
4-17
0-23

3
3
0
0
0

Pest megyei III. osztály, Ócsai csoport
Felsôpakony II-Bugyi II 3-1 (1-0)
G: Wendler, Gyôri A., Román
Kunpeszér-Felsôpakony II 1-1 (0-0)
G: Szabó P.
Magyar Kupa
Felsôpakony II-Péteri 1-5
G: Szabó P.

Wendler: Erôben az átlag felett vagyunk
Két meccsen Wrábel József vezérletével – no meg nyolc góljával – sziporkázott a Felsôpakony megyei elsô osztályban szereplô együttese, s noha a ,,kötelezôt”, a Gödöllô elleni hazai
mérkôzést nem hozta a csapat, leszögezhetô, hogy a folytatás
szempontjából remek rajtot vett Wendler Gábor együttese.
- Nem mondok újat azzal, ha azt mondom, hogy sokszor a
papíron könnyebb meccsek a legnehezebbek – jegyezte meg
Wendler Gábor. – Egy teljesen beálló, védekezô csapat ellen kreatívabb játék kell, ám a helyzeteink így is megvoltak, sajnos
ezúttal ki is maradtak.
- A bajnoki rajt azonban ettôl függetlenül remekül sikerült…
- Én is úgy érzem. Magam sem számítottam arra, hogy a nyári
átigazolások után ilyen gyorsan összeáll a csapat. Hat meghatározó, technikás, kreatív labdarúgó távozott tôlünk, és tisztában
voltam azzal, hogy ezt rengeteg futással, több mozgással, agresszívabb futballal pótolhatjuk csak. A felkészülés során éppen
ezért nagyobb figyelmet fordítottunk a fizikai munkára, amelyben játékosaim mindvégig partnerek voltak. Ennek köszönhetô,
hogy erôben, megítélésem szerint az átlag felett állunk a bajnoki
mezônyben.
- Mindezeket összevetve, milyen helyezéssel lenne elégedett az
ôszi szezon végén?
- A realitás azt mondatja velem, hogy az öt-nyolcadik hely valamelyikére joggal pályázhatunk, ám a célunk az, hogy még ennél is jobb eredményt érjünk el, hiszen mindig a maximumra kell
törekednünk.
Nagy János
JÁTÉKOS MOZGÁS
Távozott: Tasnádi Tamás , Rajz Miklós, Dina László, Sztancs
Gábor, Farkas Ádám, Tóth Tibor, Németh Kálmán
Érkezett: Czipper Zsolt, Csontos Tibor (Üllô), Keresztes Kálmán (Kispest-Honvéd), Munkácsy Tibor (Vecsés ifi), Turcsik
Gergely (Mátyásföld), Bán Zoltán (Vác-Deákvár)

R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály, ifjúságiak

A bajnokság állása
1. Üllô SE
3
3
0
2. Hévízgyörk SC
3
2
1
3. Tárnok KSK
3
2
1
4. Budakalász MSE
3
2
0
5. Pilisi LK-Legea
3
2
0
6. Felsôpakony-Ergofer 3
2
0
7. Veresegyház VSK
3
2
0
8. Tápiószecsô FC
3
2
0
9. Örkény SE
3
2
0
10. Viadukt SE
3
1
0
11. Gödöllôi SK
3
1
0

3
3
3
3
3

Fiatalok figyelem!

20-3
6-2
8-6
16-4
18-8
14-7
12-9
6-3
6-5
7-7
6-10

9
7
7
6
6
6
6
6
6
3
3

A Felsôpakony KSE szeretettel várja a sportolni, futballozni
vágyó fiatalokat. Egyesületünk már az U7-es, U 9-es és U 11es korosztályoktól kezdôdôen szerepeltet csapatokat a Pest
megyei labdarúgó szövetség megyei, illetve körzeti bajnokságaiban, amelyhez további fiatalok jelentkezését várja. Az érdeklôdô gyermekek és szüleik Fazekas Ferenc elnökségi tagtól kaphatnak további információkat kedden, szerdán illetve
pénteken 18 órától a felsôpakonyi sportpályán.

AZ EUROPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beiratkozási idôpont:
október 12-én, november 9. 17.00-kor
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EGYÉB
Közösségi ember… (elmélkedés)

Egy beszélgetés apropóján tûnôdtem el ezen a kifejezésen.
Kultúráról beszélgettünk, s így esett szó valakirôl. Azzal zárult az eszmecsere: az illetô egy igazi, mûvelt,közösségi ember.
név itt és most lényegtelen.. Számomra ô, a lehetséges példakép.
Valóban, róla elmondható, hogy mindenki és
minden iránt érdeklôdik. Az életet, mint megoldandó feladatok tárházát tekinti, számára a gondok és nehézségek csupán kihívások, amire válaszolhat. Ô nem elcsügged, hanem izgatottan gyûjt
új energiát, hogy megvívja harcait, többnyire nem
is önmagáért. Sôt! A közös érdekek, a másokat
gyötrô gondok sokkal inkább tettre sarkalják, mint
a maga baja-bajai. Mert távolabb tekint, távolabb
is lát, mint önnönmaga. A jövô - a közelebbi és a
távolabbi egyaránt-, érdekli. Hisz benne, hogy tehet érte. Bármivel, ami jobbító szándékból ered.
Hisz a szellem, a tudás, a tevékeny szeretet erejében.
Kérdésemre:” Honnan van mindenre ennyi energiája?”- az a
válasz: “ - Mi másért is élünk ebben a földi világban? Hisz oly’
rövid és annyi a tennivaló!”
Nem épít karriert, nem érdeklik pozíciók, címek, elismeré-

Ôszi lomtalanítás
Ezúton Tájékoztatjuk, hogy a ôszi lomtalanítás idôpontja Felsôpakonyon 2009. október 5-6!
Kérjük a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjen az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az autó korai
elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.

sek, nem érdekli a pénz önmagában. Nem gyûjt vagyont. Nem
hajt mások megnyerésére, nem törekszik bizalmak meghódítására, nem manipulál szavazatokért, de nem is ígérget, hiteget
majd sumákol. Nincs rá szüksége: nem a maga érdeke irányítja.
Neki bátran lehet háttal állni, soha nem támadna orozva.
Nem stílusa a mások beszennyezése - még véletlenül sem. Hinni lehet a szavának, mert olykor
kemény, néha kellemetlenül egyenes, de elviselhetô, mert mindig igaz. Ha úgy érzi, bizonytalanra tévedt, azonnal keresi az igaz utat, hibáját soha
nem titkolva.
Ha arra gondolok, manapság hányan ígérnek,
hitegetnek - akár a csillagos éggel is -, egy-egy
pozíció elnyeréséért (s helyette fülig merülnek a
hazudozás, az önérdek, a csaló tolvajlás, a korrupció, az álszentség és kétszínûség mocsarába),
ô bizony egy fehér holló.
Ritka, de van ilyen. Keressük e ôket vajon?!
Szeretném hinni, hogy a kérdés nem csupán költôi! Amikor
döntés helyzetbe kerülünk, mérlegelünk e, mit akarunk elérni s ki az, akire felnéznünk érdemes ?!
Durkó Éva

(Részletesebb információk az .A.S.A. Hírlevelében és a
kihelyezett plakátokon.)
A lomtalanítás során nem szállítanak el:
Kommunális hulladékot, veszélyes hulladékot (pl. olaj,
festék, akkumulátor, elem), vas hulladékot (balesetveszély
miatt), autógumikat, építési törmeléket, nagydarab faágat,
kerti zöldhulladékot.
Köszönjük megértésüket!

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
FOGADÓÓRA ÉS PAKONYI HÍRPORTÁL
Kedves Felsôpakonyi Polgárok!
Szeptembertôl ismét szeretettel várom Önöket a fogadóórámon, melyet minden hónap elsô hétfôjén tartok. 16 órától
18 óráig várom Önt is a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi
Házban! Kérem, keressen
meg, ha bármiben segíthetek,
ha ötlete, javaslata, véleménye, panasza
van!
Elindult
a
honlapom is! A
www.kempfkaroly.hu weblapon naponta talál új híreket Felsôpakony életérôl
is. Részletesen beszámolok a Képviselô Testület üléseirôl, a
Polgárôrség munkájáról, a pakonyi kulturális és közélet eseményeirôl!
A honlapomon mûködik az @-fogadóóra, amely használatával a neten keresztül tudja a kérdéseit, ötleteit, javaslatait, panaszát eljutatni
hozzám. Kérem, látogassa és használja Ön is a honlapomat rendszeresen!
Tisztelettel:
Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere
Felsôpakony, Deák Ferenc utca 3.
mobil: 06-70-317-9602
e-mail:
kempf.karoly@felsopakony.hu
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A MOL IS TANÚSÍTJA…
A MOL-csoport beszállítóit a biztonságfejlesztési programjuk (Contractor Safety Program) keretében minôsíti. Büszkén
tudatjuk, hogy a vizsgálatot végzô független tanúsító szervezet gyáli vállalatunk, az .A.S.A. Magyarország Kft. hulladéklerakási, ártalmatlanítási tevékenységét EXCELLENCE,
vagyis kiváló minôsítéssel értékelte.
Az auditáló cég munkatársai a MOL követelményrendszere
alapján, igen szigorúan vizsgálták tevékenységünket, a telepen
folyó munkát, az eszközöket, de mind a munkában, mind a tanúsításban részt vevô kollégák, valamint a rendszer is derekasan állta a sarat. Erre az eredményre büszkék lehetünk. Köszönjük minden munkatársunknak!

BIZTONSÁGI KAMERÁK AZ ISKOLÁBAN
AZ .A.S.A. TÁMOGATÁSÁVAL
A gyermekek és a környezet értékeinek megóvása érdekében a felsôpakonyi Herman Ottó Általános iskola vezetése
úgy döntött, hogy az udvart és
a folyosókat biztonsági kamerarendszerrel látják el. Ehhez
kérte segítségünket az iskolavezetés nevében Matisz Zsolt
igazgató úr, és örömmel ráálltunk. Lehetôségeinkhez mérten igyekszünk részt venni
Felsôpakony, mint a gyáli telephelyünkhöz légvonalban legközelebb esô szomszéd település gondjainak megoldásában. Örömünkre szolgál, hogy a
gyerekek biztonságát szolgáló rendszer kiépítéséhez mi is
hozzájárulhattunk.
Rossi Tünde - .A.S.A. Magyarország Kft – pr vezetô

Újabb unalmas cikk…
…szerintem már a sokadik. Igazából nem is tudom érdemes-e foglalni vele a helyet ezen újság hasábjain. Több okból
is kételkedek: elolvassák-e egyáltalán, magára ismer-e az, aki
érintett a témában. Abban már nem nagyon bízok, hogy bármi
is változna az ügyben, de hátha mégis.
Szóval: ismét és sokadjára a szelektív hulladékgyûjtôkrôl
van szó!
(Keresem a szavakat, amelyek tûrik a nyomdafestéket!)
A XXI. században, Európában, Magyarországon, Budapest
közvetlen közelében….
Konkrétan: Általam fel nem fogható, hogyan kerül a szelektív hulladékgyûjtôbe –finoman fogalmazva- baromfi feldolgozásából származó melléktermék? Tud valaki erre magyarázatot adni?

Továbbá: Lakótársaink között van aki több nyelven is el
tudja olvasni a konzerves üvegen, hogy abban vöröskáposzta
saláta található, azt viszont magyarul nem, hogy a szelektív
gyûjtôbe milyen hulladékokat lehet elhelyezni. Háztartási hulladékot és használt étolajat és pelenkát én egyik konténer elején sem olvastam, viszont benne már láttam.
A konténerek környezetében található szemét csendéletekrôl már nem is szólok. Lerágott csont… Minden hiába!
Szép, rendezett kisfalunk szégyenfoltjai, az egyébként igényesen elkészített szelektívgyûjtô szigetek.
Ilyenek a felsôpakonyi lakosok? Ennyi telik tôlük? Kérdezheti az, aki látogatóban érkezik községünkbe. De kit érdekel
mindez? Nekünk így is jó!
A környezetvédelemrôl és hasonló, egyéb apró-cseprô dologról már nem is beszélek.
Tényleg Európában élünk? Tényleg ma, és Felsôpakonyon
történik mindez? Tényleg élnek közöttünk analfabéták? Tényleg hiába az újabb cikk?
Az Önkormányzat gondoskodott a kommunális hulladék
elszállításáról. Környezetünk védelme érdekében megépítette, karban tartja, takarítja a szelektív hulladékgyûjtô szigeteket.
Azt gondolom, a lakosságtól minimális elvárás lehet azoknak „rendeltetésszerû használata”, a másik ember munkájának
megbecsülése, és közös környezetünk védelme.
Protagorasz szavait ajánlom a Kedves Olvasó figyelmébe:
„Az ember nem csak azért felelôs, amit tesz, hanem azért is,
amit nem tesz meg!”
Kronvalter Emilia
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL

TÁJÉKOZTATÓ AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL
Az európai bizottság határozatának értelmében az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár 2005.november 1-tôl új jogosultságot igazoló dokumentumot, EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÁSI KÁRTYÁT bocsát ki. Az Európai Egészségbiztosítási Kártya az E 111 jelû nyomtatványt váltotta fel.
Igénybe vehetô egészségügyi szolgáltatások:
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján ugyanazok az
ellátások vehetôk igénybe, mint korábban az E 111 jelû nyomtatvány esetében (kivéve Horvátországot*), tehát azok az
egészségügyi szolgáltatások, amelyek
· az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során
· orvosilag szükségessé válnak
Az egészségügyi szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a
kezelôorvos bírálja el. A Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási szervével szerzôdéses kapcsolatban
álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni, akinek a Kártya
alapján úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott
tagállamban lenne biztosított. Az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendô önrészekre/kötelezô hozzájárulásokra a
Kártya nem nyújt fedezet.
A Kártya az alábbi országok társadalombiztosításával
szerzôdött szolgáltatóknál használható fel:
Ausztria
Belgium
Bulgária
Ciprus (görög rész)
Csehország
Dánia
Egyesült Királyság

Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Írország
Izland

Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Málta
Németország

Norvégia
Horvátország*
Olaszország
Svájc**
Portugália
Románia
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia

Gyógykezelési szándékú kiutazás esetén az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem használható fel.
*A 2006. március 1-tôl hatályos magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján a magyar biztosítottak horvátországi átmeneti tartózkodásuk alatt kizárólag sürgôsségi ellátásokat
vehetnek igénybe Európai Egészségbiztosítási Kártyájuk alapján. (A horvát egészségügyi szolgáltató az ellátás során egy nyi-

Közép-magyarországi Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár
ócsai ügyfélszolgálata
Az ügyfélszolgálat (2364 Ócsa, Bajcsy Zsilinszki út 4648.) 2009. április 1-tôl ún. teljes funkciós kistérségi ügyfélszolgálattá vált, ennek eredményeként az arra jogosult
ügyfelek a helyszínen azonnal átvehetik TAJ és Európai
Egészségbiztosítási kártyáikat (EU kártya), rendezhetik
jogviszonyukat, továbbá benyújthatják igényüket az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira a következô ügyfélfogadási idôben:
Hétfô, kedd, csütörtök:
Szerda:
Péntek:
Telefonszám:

8 – 14.30
8 – 17.30
zárva
06/29/378-686

A környezô települések lakosai számára jelentôs
könnyebbséget eredményez a kistérségi ügyfélszolgálat
létrejötte, hiszen a jelzett ügyekben eddig Budapestre kellett utazni ügyfeleknek.

latkozatot töltet ki, vagy jól olvasható másolatot kér a Kártyáról.)
**2006.április 1-tôl az Európai Gazdasági Térségben alkalmazott szabályok Svájccal kapcsolatban is alkalmazandók. A
magyar biztosítottak az Európai Egészségbiztosítási Kártyával
a svájci biztosítottakéval
megegyezô feltételekkel vehetik igénybe a szükséges ellátásokat a svájci
társadalombiztosítási
szervvel
szerzôdött szolgáltatóknál.
Jogosultság
megszûnése:
Amennyiben a
kártyabirtokos
magyarországi
egészségbiztosítási jogosultsága a
Kártyán feltüntetett érvényességi
idô alatt (pl. külföldre költözés miatt) megszûnik, a Kártyát haladéktalanul
vissza kell szolgáltatni az azt kiállító egészségbiztosítási szervnek. A jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett
egészségügyi szolgáltatások költségeiért a szolgáltatás igénybe
vevôje viseli a felelôsséget. Amennyiben a Kártya kikerül a jogosult birtokából (elveszik, ellopják, megsemmisül) vagy megrongálódik, ezt a tényt haladéktalanul be kell jelenteni.
További felvilágosítás:
Az Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylésével, kiadásával és alkalmazásával kapcsolatos további tájékoztatás a
www.oep.hu honlapon az „Ellátások az EU-ban” menüpontban
található. További kérdései esetén ügyintézôink a (06)40-200347, vagy a (+36)1 412-0431 telefonszámokon állnak rendelkezésre.

KÖNYVTÁRI OLDAL

Honlapunkon mindig friss információkkal várjuk:
http://konyvtar.felsopakony.hu
Nyitva tartási idô: Hétfô: 08 – 18; Kedd: 08 – 18; Szerda: 08
– 16; Csütörtök: 08 – 18; Péntek: 08 – 18;
SZOLGÁLTATÁSOK:
Fénymásolás és nyomtatás:
A/4-es lap: 20 Ft/ oldal; dupla oldal 30 Ft/lap
A/3-as lap: 30 Ft/ oldal; dupla oldal 45 Ft/lap
E-Magyarország Pont hozzáférés a nyitva tartási idôben.
Minden megkezdett félóra 50 Ft. Havi bérlet (naponta 1 órát
délelôtt, egy órát délután foglal magában): Diákoknak 300
Ft/hó, 16 éves kortól 500 Ft/hó, nyugdíjasoknak 200 Ft/hó,
70 év felett ingyenes.
Fax: Elsô oldal 280 Ft, további oldalak 180 Ft/oldal.
Fax fogadás: 60 Ft/oldal
Szerkesztés, tördelés és gépelés: Megkezdett oldalanként: 300 Ft.
ÁLLANDÓ SZOLGÁLTATÁS
Hétfô 09.30 – 10.30 óráig.
Falugazdász fogadóóra
Tartja: Nagyszegi Imréné
Mobil: 06 30 461 7863
Hétfô 14.00 – 16.00 óráig.
Ügyvédi fogadóóra
Tartja: Dr. Viola Enikô
Mobil: 06 20 941 68 28
Hétfô 15.00 – 18.00 óráig.
Víz és csatornadíj ügyfélszolgálat
Tartja: Kurucz Edit
Minden hónap elsô hétfô 16.00 – 18.00 óráig.
Kempf Károly Ignác – alpolgármester fogadóórája
Minden hónap elsô hétfôn 14-16 óráig és
harmadik hétfô 16.00 – 18.00 óráig.
Körzeti Megbízott fogadóóra
Tartja: Bodzán Lajos r. zls.
Mobil: 06 30 513 7348
Minden hónap második csütörtök 09.00 – 11.00 óráig.
A.S.A Magyarország fogadóóra
Október 6-án 18.00-kor emlékezés az Aradi vértanúkra a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, majd koszorúzás a
Mártírok parkban.

Meghívó

Irodalmi
Irodalmi Teadélután
Teadélután

Szeptember 22-én 17.30-órai kezdettel a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban, Varga Imre Lajos, „Olvadt szárnyakkal” címû verses kötetének bemutatása.

Kedves Fiatalok!
Októberben ismét megrendezzük a táncversenyt. Várjuk jelentkezéseteket csoportos és egyéni kategóriában. Nevezési díj: 300
Ft/fô. Jelentkezni lehet a Szabó Magda Közösségi Házban.
A verseny idôpontja: 2009. október vége – november eleje,,
részletes információk a kihelyezett plakátokon!
Józsa Anett
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SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK
Hétfô 10.00 – 11.00 óráig.
Baba-mama klub
Vezeti Rudasné Szalay Orsolya
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Hétfô, kedd 16.00 – 18.00 óráig.
Hip-hop tánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Kedd 15.00 – 16.00 óráig.
Akrobatikus Rock and Roll
Vezeti: Pál Ágnes
Jelentkezni lehet: 06-30-407-58-42
Szerda 10.00 – 10.30 óráig.(Október 07-tôl)
Pöttöm torna
Vezeti: Ecsôdi Beatrix
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
400 Ft/ alkalom!
Csütörtök 17.00 – 18.00 óráig.
Darumadár Nyugdíjas Klub
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Péntek 18.00 – 19.00 óráig.
Hastánc
Jelentkezni lehet: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház.
Szombat 15.00 – 16.00 óráig.
Hastánc kezdôknek
Információk: 06 20 966 8218
Vasárnap 16.00-18.00 óráig.
Bibliáról szóló diavetítés
Vezeti: Fábián Gábor
Október 5–9 között Vöröskeresztes ruhaárusítás
a Közösségi Ház pincéjében
Minden páros héten kedden
KÉPZÔMÛVÉSZ KÖR,
15 órától gyerekeknek, 17 órától felnôtteknek!
A szakkört Fegyó Béla festômûvész vezeti.
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CIVIL OLDAL
A pakonyi KÖLTÔ elismerése

Végre ezt is megérhettük: megjelent
Varga Imre Lajos elsô önálló verseskötete! A pakonyiak által szeretett és tisztelt “amatôr„ irodalmi alkotónak igazán szép születésnapi és névnapi ajándékot szerzett a Felsôpakony Jövôért
Egyesület, Durkó Éva vezetésével. A
könyv ugyanis az egyesület gondozásában jelent meg. Köszönet illeti ugyanígy
Fejes Lajost és Feleségét, Margót is, hiszen jelentôs anyagi támogatást nyújtottak a verseskötet megjelentetéséhez.
Az idei felsôpakonyi augusztus 20-i ünnepség más volt, mint a többi. A mostani
ünnepet azonban, bár nem augusztus 20án volt, sikerült különlegessé, meghatóvá,
egyedivé, emelkedetté tenni. Az ünnepség
részeként ugyanis Durkó Éva bemutatta
Varga Imre Lajos elsô önálló kötetét,
amely Olvadt szárnyakkal... címmel jelent meg. Megható volt, ahogy a költônk
unokája, Varga Dóra szavalta a nagypapa
versét. Örömteli volt látni azt is, hogy az
ünnepség után számos pakonyi tartotta
fontosnak, hogy megvásárolja és dedikál-

Köszönetnyilvánítás
Ezúton köszönöm meg mindazoknak,
akik az „Olvadt szárnyakkal...” címet viselô, válogatott verseimet tartalmazó kötet megjelenését munkájukkal és támo-

tassa a verseskötetet. Felemelô volt, hogy
Durkó Éva máris bejelentette, nem pihennek a babérokon és jövô ilyenkor Varga
Imre Lajos novelláskötetét
akarja az egyesület a falunknak
átadni.
Felsôpakony alpolgármestereként büszke vagyok rá, hogy
ilyen alkotót köszönthettünk az
ünnepen. Arra is büszke vagyok, hogy ez a közösség elismeri, szereti az itt élô alkotókat. Örömteli, hogy van erejeakarata-tehetsége ennek a közösségnek ahhoz, hogy ilyen
ajándékkal lepje meg az alkotó
mûvészeit. Büszkeséggel tölt el,
hogy van, vannak olyan áldozatkész emberek, mint Fejes Lajos és Családja, akik szinte naponta áldoznak arra,
hogy virágozzék Felsôpakony. Köszönet
érte mindannyiuknak!
Egyúttal köszönetet mondok mindazoknak, akik az ünnepség és a mûsor szervezésében részt vettek, és mindazoknak,

akik szereplésükkel emelték az ünnepség
fényét! Köszönet azoknak az öntudatos
pakonyi polgároknak is, akik eljöttek az
ünnepségre, hitet téve ezzel
is amellett, hogy Szent István
mûve, a keresztény Magyarország és az új kenyér ünnepe fontos a Felsôpakonyon
élôk számára!
Bízom benne, hogy Durkó
Éva és a Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület nemes
szándéka követôkre-támogatókra talál és jövô ilyenkor
valóban átadhatják Felsôpakonynak Varga Imre Lajos
novelláskötetét! Ennek megjelenését bárki támogathatja
azzal is, hogy megvásárolja 1200 forintért
a most megjelent verseskötetet. A befolyt
pénzt ugyanis a novelláskötet megjelentetésére szánja az egyesület.

gatásukkal lehetôvé tették. A Felsôpakony Jövôéért Egyesületnek és a Durkó
Dekor Bt – nek a megjelentetés felvállalását és támogatását, Durkó Éva Ceciliának a csodálatos illusztrációkat, - és,
hogy mind ez megvalósulhasson hála és
köszönet illeti meg Fejes Lajost és fele-

ségét Margót, akik a megvalósítás
anyagi feltételeit önzetlenül biztosították.
Rajtuk kívül köszönöm mindenkinek, olvasónak, barátnak, ismerôsnek, intézménynek segítô véleményét és ösztönzését.
Varga Imre Lajos

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere

ÓVODAI HÍREK
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Kedves ovisok, pakonyi gyerekek!
Már most felhívjuk a figyelmeteket, és
kérjük a segítségeteket az 5. óvodai tökfesztiválhoz, melynek ideje:

2009. október 10., szombat
Erre a szombatra ne csináljatok programot (mi
megtesszük helyettetek), fogjátok kézen a szüleiteket
és gyertek hozzánk az óvodába.
Addig is segítsetek nekünk tököt gyûjteni. Mindenféle tökfajta jó (spárgatök, cukkini, sütôtök, dísztök),
bár vannak olyan fajták, amelyeket még rajta kell hagyni, mert
nincsenek beérve. Ilyen például a sütôtök is. Leszedni még
nem kell, de kinézni már igen.
A kedves szomszéd bácsi vagy néni biztosan szívesen ad
nektek tököt, ha illedelmesen megkéritek és ôt is megpróbáljátok rábeszélni, hogy jöjjön el, kóstolgasson a sok-sok tökbôl
készült ételbôl.

Ugye tudjátok, hogy mindenkit szeretettel várunk, s mindenki talál magának kedvére való elfoglaltságot ezen a napon.
Az esti felvonulás pedig kihagyhatatlan!
2009 a családok éve Felsôpakonyon. Ennek alkalmából
még azt a nagymamátokat is fogjátok kézen és hozzátok el
hozzánk, aki sosem volt a Tökfesztiválon. Nem fogtok bennünk csalódni, hiszen a célunk az, hogy egy tök jó napot töltsünk együtt.
Várunk benneteket!
Éva óvó néni
(A részletes programmal szeptemberben találkozhattok a falu
bármely pontján.)

Újra PÖTTÖM TORNA 1–3 éves gyerekeknek!
dalok, mondókák és sok-sok mozgás
(jelentkezés a könyvtárban)
Kedves Szülôk!
Teremtsük meg a feltételeket ahhoz, hogy különbözô mozgásformákkal ismerkedhessen meg gyermekünk, hiszen így növelhetjük önbizalmát, mozgása ügyesedni, koordinálódni fog.
Érezzük át a korai fejlesztés fontosságát, használjuk ki a benne
rejlô számtalan lehetôséget!

A kicsiket dalok, mondókák, izgalmas-játékos gyakorlatok és koordináció-fejlesztô eszközök segítségével mozgatjuk meg, kísérôjük aktív közremûködésével.
Amire minden gyermeknek szüksége van: biztonságot jelentô szülôi háttér mellett kerülni be egy közösségbe.
Amire minden szülônek szüksége van: nyomon követni gyermeke nyitottá, barátságossá, kezdeményezôvé válását.
Mindenkit szeretettel várok
OKTÓBER 07-én 10 órától a könyvtárban:
Ecsôdi Beatrix
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SULIMOZAIK
Iskolai programok a nyári szünetben is

Elsô táborozók avatása

Hajókiránduláson

Pancsolás

gyönyörû hely szépségeit 19 tanulóA minden évben nagy sikert arató
val együtt.
Révfülöpi Tábor idén június 25-tôl
A hegyekkel, erdôkkel övezett kis
július 2-ig tartott.
település rendkívül gazdag, esePataki Rozália és Agócsné Polgár
ménydús idôtöltést nyújtott a lelkes
Aranka vállalta a 23 felsôpakonyi
kis csapat részére. Az ott töltött 1 hét
diák kíséretét és programjaik szervelehetôséget adott egymás, és a körzését a népszerû balatoni táborban.
nyék megismerésére. Vetélkedô keHabár az idôjárás nem volt épp a
retén belül ismerték meg a község
legkedvezôbb, mégis bôvelkedtek a
nevezetességeit: az Árpád-kori
különbözô lehetôségekben. Ellátotemplomot, az ügyes kezû csipkefagattak a Fülöp-hegyi kilátóhoz, Baragót, a bányász templomot és az orlatonbogláron hajókiránduláson vetszág legrégibb orgonáját.
tek részt, és amikor tehették, élvezAranka néni hálás köszönetét fejeték a strandolás örömeit.
zi ki a segítôkész szülôknek, akik
Esténként volt diszkózás, bátormindenben támogatást nyújtottak, fiság-próba, tábortûz. Nap közben
nom ételeket készítettek és biztatták
kézmûves foglalkozások, sportjátéa gyerekeket. Továbbá köszönet a
kok tették változatossá a táborozók
szervezésért Lednicki Terike hitoknapjait.
tatónak, a katolikus közösségnek és
A gyerekek sok-sok élménnyel,
a Püspök Úrnak, akik nagyban hozvidáman és kellemesen elfáradva
zájárultak, hogy a táborozás megvanem szívesen hagyták ott a nyolc nalósulhasson.
pon át tartó tábori életet.
Fülöphegyi kilátó
A jelenlévôk nagyon jó hangulatAranka néni nemcsak Révfülöpön
ban búcsúztak egymástól azzal az
vállalt szerepet a gyerekek nyaraltatásában, de Nagybörzsönyben a Hittantáborban is örülhet- ígérettel, hogy jövôre is feltétlenül találkoznak.
Máténé Virág Rita
tek személyének a diákok. Július 13-tól 18-ig élvezhették e

„Egyedül nem megy…”
A nyári meleg napok nemcsak nyaralással, de kemény munkával is teltek. Szülôknek, pedagógusoknak mondunk köszönetet, amiért szerveztek és komoly részt vállaltak az iskola felújítási, festési munkálataiban.
Az 1.a osztály tanterme pedagógusok, Kiszl Ivett és Pálné
Mórucz Erika tanító nénik munkájának köszönhetôen kapott
új arculatot.
Az 1.b osztályban Dobosné Kerepeczki Máriának és fiainak,
Sándornak és Dávidnak, valamint Budainé Horváth Ildikónak
mondunk köszönetet, amiért segítették Rutterschmidné Balázs
Mária tanító néni tanterem szépítési és festési törekvéseit.
Köszönetet mondunk Czirják József apukának, amiért megszervezte, hogy a 2. osztály tanterme a szünet ideje alatt megszépüljön. A festésben hatalmas szerepet vállalt Balogh Attila
és felesége, Pálinkás László és felesége, illetve Tóth János
apuka. A függönyvarrást Janocsekné Ágota, a takarítást Fülöpné Erzsike, Mészárosné Erika és Rózsáné Aranka vállalta.
A harmadik osztály tanterme a Fábián család gondos festési
munkálatai által kapott tiszta falakat.
A 6.b osztály 10-es tanterme osztálypénzbôl került felújításra a nyár folyamán. Rengeteg segítséget kaptunk a Tancsik

család minden tagjától, illetve Zsókné Erzsébettôl és Bernikétôl.
Napközis tantermünk Kollár István, Egresi Magdolna és
Kollár Kármen munkái nyomán került kifestésre.
Az emeleti tantermek közül 3 tanterem festésére pedagógusok által került sor.
S mindezeken a segítô kezeken kívül többször csörrent meg
a telefon, amelyekben szülôk ajánlották fel segítségüket a felújítási, festési munkálatokhoz. Külön köszönetet mondunk
nekik is, még akkor is, ha nem mindig tudtunk élni a felajánlott segítségükkel.
Nem hangsúlyozható eléggé, hogy mennyivel könnyebb, ha
ilyen csodálatos emberek vesznek körül bennünket és vállalnak részt akár a felújításban is. Még egyszer nagy-nagy köszönetet mondunk mindannyiuknak!
Bízunk benne, hogy jövôre hasonlóan telnek majd a nyári
szünet napjai és ugyanilyen lelkesen tudunk beszámolni a táborozásokról és a felújítási munkálatokról.
Szeptember 1-jén reggel 8 órakor évnyitó és újra becsengettek. Szeretettel vártunk minden régi és új diákot!
Máténé Virág Rita
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Javaslatokat várok a Révész Ferenc Emlékdíj adományozására!
Kedves Felsôpakonyi Barátaim!
2008. október 18-án, a Mártírok Emlékparkja avató ünnepségén jelentettem be, hogy Révész Ferenc emlékdíjat alapítok.
A Révész család hozzájárulásával, idén elôször adományozom
ezt a díjat egy olyan személynek, aki az elmúlt egy évben a legtöbbet tette a közösségért, aki a legtöbbet tette azért, hogy
Felsôpakony szebb, élhetôbb, biztonságosabb, kulturálisan sokszínûbb falu legyen!
A Révész Ferenc emlékdíj alapításáról:
„...Ünnepelni jöttünk, de egyben emlékezni is. Emlékezni
több mint ezer éves történelmünk megannyi névtelen és ismert
mártírjára. Kérem, hogy most ezen a helyen egy olyan emberre
is emlékezhessek, aki – bár nem vált mártírrá – sajnos már nem
lehet itt velünk, nem örülhet együtt velünk a harang elôször
szétterülô, lélekbemarkoló de magasztos hangjának. Révész Ferenc, e park egyik megálmodója és megteremtôje, a megalkuvást, feladást nem ismerô mûvészember, fájóan hiányzik nekem
az ünneplôk közül. A harangszó mártírjainkkal együtt ôt is köszönti/köszöntötte, s hiszem, hogy ô ezt odafönn mosolyogva
hallgatja/hallgatta.
Nincs méltóbb hely és idô arra, hogy elmondjam: szeretnék ha a Család áldását adja rá - Révész Ferenc Emlékdíjat alapítani, melyet minden év október 18-án az a személy vehet majd
át, aki a legtöbbet tette településünkön az épített és természeti
környezet szebbé tétele érdekében…” (2008. október 18., Mártírok Emlékparkja)
Arra kérem a felsôpakonyiakat, mindezeket átgondolva, tegyenek javaslatot arra, hogy ez évben ki a legméltóbb a Révész Ferenc Emlékdíjra! Javaslatát, ha lehet indoklással, kérem, juttassa el hozzám:
Levélcím: Kempf Károly Ignác
2363 Felsôpakony, Deák Ferenc utca 3.,
e-mail: kempf.karoly@felsopakony.hu
mobil: 06-70-317-9602
A javaslatok alapján egy bizottság dönt arról, hogy idén ki
kapja a Révész Ferenc Emlékdíjat. A Bizottság tagjai: Révész

Ferencné, Révész Gyöngyi, Durkó Éva, Horváth Zoltán fôépítész, Nagy János a Településfejlesztési Bizottság elnöke és
Kempf Károly Ignác Felsôpakony alpolgármestere.
A Révész Ferenc Emlékdíjat 2009. október 18-án a Mártírok Emlékparkjában adjuk át. Terveim szerint, idén kivételesen, életmûdíjakat is adományozunk mindazoknak, akik évek
hosszú sora óta önzetlen munkájukkal, támogatásukkal segítik
Felsôpakony fejlôdését, épülését, szépülését!
Javaslataikat, ötleteiket elôre is köszönöm!
Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

MEGHÍVÓ
RÉVÉSZ FERENC EMLÉKDÍJ
ÉS ÉLETMÛDÍJAK ÁTADÁSÁRA
Ezúton tisztelettel meghívom Felsôpakony minden polgárát a Révész Ferenc Emlékdíj és az Életmûdíjak átadó ünnepségére.

2009. október 18., vasárnap, 16 óra
Felsôpakony, Mártírok Emlékparkja
Az ünnepség programja:
Emlékezés Révész Ferencre – Holényi László
Ismertetô a díj alapításáról és adományozásáról – Durkó
Éva
Révész Ferenc Emlékdíj 2009. évi kitüntetettjének
a Díj átadása
Révész Ferenc Életmûdíj kitüntetettjeinek
a Díjak átadása
Kempf Károly Ignác ünnepi beszéde
Koszorúzás

Pár mondatban a Darumadár Nyugdíjas Klub
augusztusi életébôl
– Augusztus 1-jén Tiszaligetre mentünk meghívásra (Strandfesztiválra), ahol
az énekkar szép nótacsokrot adott elô nagy sikerrel. Az idô nagyon kedvezô volt,
délelôtt amíg fellépésre készülôdtek az énekkaros „leánykák” hûvösebb volt, de
utánna a gyönyörû napos idôben pancsolhattunk a jó vízben, kultúrált környezetben, igazi élmény volt a nap. Sokat nevetgéltünk az unokákkal, felszabadultan
bohóckodtunk, mi is gyermek módjára a kellemes vízben.
– Augusztus 6-án kistérségi találkozó Gyálon, délután klubnap, ahol
Lôrentei Erzsike klubvezetônk ismertette a helyzetet, már mint azt,
hogy van még hely a görögországi
útra Paraliába, ha valaki a helyi szervezéssel szeptemberben szeretne a
tenger habjaiban lubickolni.
– Augusztus 12–én klubnap.
– Augusztus 17–én hétfôn klubtagjainkból 42 fôvel elmentünk Tiszakécskére a strandra, hogy ezt is
megismerjük – mivel még többen nem voltak ott – a szép strandot. Sok-sok medence van, a csúzdás strandfelügyelô felajánlotta, hogy az elsô próbacsúszás nekünk ingyenes. Sajnos nem volt bátorságunk kipróbálni!
–Augusztus 19–én az Államalapítás, Szent István királyunk és az Új kenyér
ünnepén énekkarunk is szerepelt. A község méltón ünnepelt.
– Augusztus 27–én vezetôségi ülés volt 15 órakor.
Kovácsné Németh Ilona

Újszülöttek:
Jakubecz Jázmin 07.25.
Pál Enikô 07.30.
Böôr Bálint Bence 07.30.
Göndör Milán 08.11.
Szabó Sándor 08.13.
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dott mindenkit, és válaszolt az ôszinte érdeklôdôk és gonosz kíváncsiskodók kérdéseire egyaránt.
Legnagyobb vágya, hogy eltûnhessen a világ szeme elôl.
Végre 24 éves korában felvették szerzetes nôvérnek. A zárdában az újonc mesternô és a fônöknô, egyaránt attól félt, hogy
Bernadett beképzelt és gôgös lesz a jelenések miatt. Ezért úgy
gondolták, hogy minden alkalmat meg kell ragadni, hogy megalázzák. Bernadett készséggel fogadott minden megaláztatást,
mindenben, és minden mögött Isten akaratát látta. Magát egy
seprôhöz hasonlította, és azt mondta, hogy a Szent Szûz dolgo-

zott velem és most a sarokba állított, ott az én helyem, és boldog vagyok, hogy ott maradhatok.
Utolsó szavai: Szentséges Szûz Mária, Isten Anyja, imádkozz értem, szegény bûnösért.
Teste nem látott romlást halála óta, ma is éppen ôrzik. Isten
viszonozza, beteljesíti a reményt.
/Szentek élete; Bp. 1990 nyomán./
Íme néhány gondolat a kegyes alkalom, a Lourdesi barlang
megáldása elé, és majd használatához.
Hefler Gábor plébános

Ha itt lettél volna…
láthattad volna Kedves Olvasó, mi minden történt a katolikus
templom háza táján a nyáron. Most e hasábokon kedvcsinálónak rövid összefoglalót adunk a közelmúlt történéseibôl, hogy
más is kedvet kapjon és „beharangozzuk” a közeljövô programjait.

A csipet csapat Gábor atyával

Hittan tábor
Július 13-a és 18-a között a hittanos gyermekeket oktatójuk,
Teri néni néhány anyuka segítô közremûködésével táborozni
vitte Nagybörzsönybe. A tábornak a mûemlék jellegû Bányász
templom adott otthont. Esténként általában a tábortûz jelentette a fénypontot. Túráztak, kisvasutaztak, kötélpályán csúsztak
a gyerekek, önállóan is megismerkedhettek a faluval. Nyár lévén a lubickolás sem maradhatott el – a közeli kemencei strandon. „Otthoni” foglalatosság keretében
festettek pólót és
készítettek sárkányt
is. A szerdai napon
meglátogatta a tábort Gábor atya is,
vezetésével igazán
mozgalmasan telt el
a nap. A falu nevezetességeivel való
Tábortûz
ismerkedés közben
a tájházban és a régi
malomban kézmûves remekmûveket
csodálhattak meg a
gyerekek. Délután a
Bányász templom
falai
között
„felsôpakonyi-gyáli” misét tartottak:
Gábor atya celebrált, a pakonyi ministráns fiúk ministSárkánykészítés

ráltak és a táborozók foglaltak helyet
a padsorokban. Sötétedés után egy
akadályverseny végén a Szent István
templom jelentette
a végcélt. A templomban nincs világítás, ezért mécses
fénynél barangolták
A fafaragások házában
be a közel ezer éves
templomot – nagyon szép látvány volt! A hazautazás kalandosra és maratonira
sikeredett: a forróságot útközben heves vihar váltotta fel, este
8 óra körül fáradtan, de élményekkel telve érkezett haza a csapat.
Szeptembertôl újra hittan az iskolában, valószínûleg évközi
közös programok is lesznek a gyáli ifikkel, aztán a nyáron:
„jövôre, veletek, - valahol máshol!”

Templombúcsú – szeptember 20.
Szeptember 20-án lesz a Fájdalmas Anya templombúcsúja,
ekkor szeretnénk a katolikus templom felszentelésének 15. évfordulóját is megünnepelni. Több más program mellett (külön
beharangozóban részletezve) aznap kerül sor a templomkertben a híres Mária-jelenést ábrázoló, lourdes-i barlang emlékhely felszentelésére. Az ünnepi szentmisét celebrálja és az emlékhelyet megáldja Dr. Varga Lajos, a váci egyházmegye segédpüspöke.
A lourdes-i Mária jelenségrôl nagyon röviden: 1858. február 11-én három gyermek, köztük Bernadette Soubirous fát szedegetett a Massabielle szikla környékén. A gyermekek a malompatakon is átgázoltak, közben a 14 éves, beteges Bernadette elmaradt társaitól, s amint felnézett, a patak túlsó oldalán
egy sziklahasadékban a Szent Szüzet pillantotta meg. Mária
ekkor bátorítólag rámosolygott a gyermekre, lassan, méltóságteljesen keresztet vetett, de nem szólt semmit. Késôbb intett
Bernadette-nek, hogy menjen közelebb, de ô nem merte megközelíteni – erre a jelenés eltûnt. A harmadik jelenés alkalmával víz fakadt a barlangból, melynek vize azóta is betegeket
gyógyít meg. A Szent Szûz más alkalommal bûnbánatra buzdított. A Lourdes-i Boldogasszony összesen 18 alkalommal jelent meg Bernadette-nek. De miért is kedves ez a jelenés nekünk? Elôször is Szûz Mária hagyományosan kedves a magyar népnek. A jelenésben Mária zarándoklatra, imára, bûnbánatra hív, gondoskodó jósága (gyógyítás, imameghallgatás)
kedves a szívünknek. Természetesnek érezzük, hogy testi-lelki
bajunkban, bánatunkban mint égi anyánk segítônk és közbenjárónk lehet.
A templomkertben a búcsú alkalmával felavatásra kerülô
emlékhely lehetôséget nyújt arra, hogy a lakóhelyünkhöz közel egy kicsit a Boldogságos Szûzanya jelenlétét érezve lehessen elmélyülni, imádkozni.
Pethô Imre

SULIMOZAIK
Olcsóbban, világosabban

Ilyen volt

Ilyen lett

Néhány hete számunkra új, valójában alig használt lámpatestek világítják meg iskolánk földszinti helyiségeit. Két budapesti
cég és felsôpakonyi kedves szülôk, volt tanítványok által közel 1
millió forint értékben 106 darab új lámpatest került a régiek helyére. S nem mellékes az sem, hogy az újszerû, tükrös lámpatestekben kevesebb fénycsô világít a jövôben.
A felajánlás az Europolistól érkezett az AIG Lincoln közremûködésével és Fazekas Szilárd szülô közvetítésével. A szállítást a
Csortos 2000 BT., a szerelési munkálatokat pedig Fábián Gábor
szülô végezte. Mindketten társadalmi munkában látták el a feladatot.
Ezúton fejezem ki köszönetemet a cikkben szereplô valamennyi cégnek és szülônek, amiért hozzájárultak iskolánk infrastrukturális fejlôdéséhez.
Matisz Zsolt
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Több szem, többet lát,
avagy bár ne lett volna rá szükség!
Az elmúlt évek szándékos károkozásai, és erôszakos tettei vezettek rá arra bennünket, hogy felhasználjuk a technika nyújtotta
lehetôségeket intézményünk vagyonának, tulajdonának és tanulóink egészsége védelmének érdekében.
„Térfigyelô kamerákat kellene telepíteni!” – hangzott el egyre
több szülô, lakos és pedagógus szájából a válasz. „Habár úgysem
lesz rá pénz, mert az biztosan sokba kerül” – zártuk rövidre a beszélgetést.
Lett rá pénz. Felsôpakonyi és budapesti vállalkozóknak,
felsôpakonyi lakosoknak, cégnek köszönhetôen összegyûlt a szükséges forrás a 15 kamerából álló térfigyelô rendszer kiépítéséhez.
Külön köszönetet mondunk a felsôpakonyi Tamás és György
KFT-nek, az A.S.A. Magyarország KFT-nek a közvetlen segítségükért s valamennyi budapesti vállalkozónak, akik ismeretlenül támogatták törekvéseinket és felsôpakonyi szülôknek, akik társadalmi
munkában végzik el a rendszer kiépítését.
Az nappali-éjszakai szemek e sorok megjelenésekor remélhetôleg már helyükön lesznek és segítenek! Mert (sajnos) figyelni
és figyelmeztetni szükséges!
Matisz Zsolt
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A református gyülekezet nyári programjaiból…

Kölked
Megszokhatta már az olvasóközönség, hogy évrôl-évre a
Fülöpháza közelében lévô Papp tanyán megtartott nyári hittantáborainkról olvashattak beszámolót. Ebben az évben változtattunk a hittantáborok helyszínén, s a szentmártonkátai
hittanos gyerekekkel - velük már 4 éve közösen tartjuk a hittantábort – autóbusszal elutaztunk a déli határ közelében, Mohácstól kb. 5 km-re található Kölkedre. A Baranyai Egyházmegye konferencia házában
csatlakoztunk
Unger Károly
drávafoki lelkipásztor által vezetett Baranyatérségi hittantáborhoz. A több
mint 60 fôs táborban
mi,
felsôpakonyiak
voltunk a legnagyobb létszámmal. Rajtunk és
a már említett szentmártonkátai gyerekeken kívül voltak Csányoszró, Drávafok, Beremend, Vajszló, és Kozármisleny gyülekezeteibôl is gyermekek és vezetôk. A mi hittanosainkat Vizi
János lelkipásztor és felesége Erika, valamint Csipak István
gyülekezeti tag és Fülöp Szandra ifis tagunk kísérte el.
Délelôttönként Isten csodálatos országáról szóltak a bibliai
tanítások, s ezt követte több
csoportban az elhangzottakról a
beszélgetés. A szabadidôben a
gyermekek kedvükre játszhattak, volt foci, csocso, asztalitenisz, tollas… Délutánonként
szervezett programokban is
részt vehettek a gyerekek: pl.
lovaskocsikázás a faluban és
környékén, a Gólya Múzeumban sok érdekes információval
lettünk gazdagabbak a gólyák
életével kapcsolatban. Nagy sikert aratott a táncház, ahol a népi hagyományokból kaphattunk ízelítôt és a gyermekek sok játékkal fûszerezett táncban
élhették ki vidámságukat. Voltak persze sportversenyek is,
melyeket Csipak István vezetett nagy lelkesedéssel és szakértelemmel.
Esténként evangélizáció (evangélium = jó hír) volt a templomban, melyen estérôl
estére Vizi
János lelkipásztor arról
szólt,
hogyan is lehet
eljutni Isten
országába,
és mik az
akadályok.
A közös alkalmak elején és végén

sok-sok szép éneket tanultunk Ákos bácsitól, aki gitárral kísérte az énekeket.
A un. angyalkázás tette különlegessé az egész hét hangulatát. A hét elején mindenki húzott egy nevet a közös kalapból,
és a kihúzott személynek ô lett az Angyala. Mindennap meg
lehetett lepni a kihúzottat valami kis ajándékkal, édességgel,
elkészített aprósággal. Az utolsó este a meggyújtott tábortûznél vált nyilvánvalóvá, kinek ki volt az Angyala. A rejtélyre
fény derült. A tábortûznél mindenki felfedte a titkát és egy puszival köszöntötte a másikat. Ekkor került sor a különféle jutalmak kiosztására is. A szobatisztasági verseny „dobogósai”,
az éjszakai farkas-ûzô verseny gyôztese, az akadályverseny, a
sportversenyek és egyéb vetélkedôk (pl. ének és rajz verseny)
legjobbjai jutalomban részesültek.
Hazafelé a magyar történelem egyik kiemelkedô eseményérôl tanulhattunk az egész heti gazdag programunk bezárásaként, mert a mohácsi csata emlékmûvénél álltunk meg, ahol
végigvezettek bennünket a csatamezô útvonalán, s láthattuk,
olvashattuk a feliratokat és hallhattuk a beszámolót arról,
mennyi magyarnak kellett hazáját önfeláldozón védeni és akár
vérét adva meghalni érte. A gyermekek a harangot is megkongathatták, és egy kis íjászat is belefért a programba.
Mindazok, akik velünk tartottak Kölkedre, sok-sok testi,
lelki és szellemi élménnyel meggazdagodva térhettek haza!
Természetesen jövôre ismét lesz hittantábor, várjuk az érdeklôdô gyermekeket!
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Balatongyörök
Gyülekezetünkben elôször szerveztünk családi hétvégét.
Gyönyörû környezetben, az Alsónémedi Református Gyülekezet lelki nyugalmat biztosító balatongyöröki konferencia házában 7 család vett részt a gyülekezeti hírlevél húsvéti számában meghirdetett 3 napos rendezvényen. Ennek a programnak
a célja az volt, hogy a családtagok együtt legyenek és kikapcsolódjanak, továbbá a családok egymást is megismerhessék
úgy is, mint a gyülekezet tagjai, és nem utolsó sorban maga Isten is szóljon hozzánk Igéjén keresztül táplálva lelkünket és
formálva életünket, hogy Istent is és egymást is minél jobban
megismerve szeretetközösséget alkossunk.
Istenünk szép napos, meleg nyári idôrôl gondoskodott, így
örömteli és felhôtlen volt a gyermekekkel fürdeni és játszani a
Balatonban, egymással jókat beszélgetni akár a szálláshelyünkön, akár a parton vagy esti séta közben.
Györkös István
és Fitos Levente
gondoskodtak arról,
hogy a közös vacsorára finom ízletes
ételek kerüljenek ki
a bográcsból, vagy
a grillsütôbôl, melyet a jelenlévô csapat apraja és nagyja
jóízûen elfogyasztott.
A lelki táplálékot
délelôttönként Vizi
János, a gyülekezet
lelkipásztora továbbította, aki a kapcsolat Istennel és
kapcsolat egymással témákban maVacsorához készülôdve
gyarázta a Bibliát.

Csoportkép a résztvevôkrôl / fotó: Csipak István

Esténként pedig Viziné Surányi Erika lelkésznô a Tékozló fiú
példázata alapján beszélt arról, hogy bizony van olyan állapot,
amikor Istentôl egyre távolabb kerül az ember. Milyen jó tudni, hogy van egy pont, amikor megállhatunk, elgondolkozhatunk, és bûnbánattal visszafordulva odatalálhatunk Istenhez,
az Ô szeretetének és kegyelmének megtapasztalása által.
Jó volt látni, hogy a családok örömmel énekelték az énekeket, melyeket Erika gitárjával kísért.
Nagyon jó közösség alakult ki közöttünk, mindenki kivette
a részét a közös feladatokban, munkákban. Átélhettük mindannyian Isten jelenlétét, szeretetét, Aki: „Úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött Fiát (Jézus Krisztust) adta, hogy valaki
hisz ôbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! (János 3,
16.)
Köszönettel tartozunk a gyülekezetnek, aki ebben a nehéz
gazdasági helyzetben anyagilag hozzájárult ahhoz, amit Isten
ilyen szépen elkészített a számunkra.
Abban maradtunk, hogy jövôre, 2010-ben ismét találkozunk ezen a helyen, mert jó volt együtt lenni!
Vizi János - református lelkipásztor

Lourdes üzenete: Remélj!
Szeptember 20-i Lourdesi Barlang
megáldása elé!
A reményt akkor fedezzük fel, ha összevetjük a hittel. A hit
Istenre és mûveire vonatkozik, amelyek tôlünk függetlenek.
Hogy Isten létezik, a hit tárgya, hogy Jézus Krisztus Isten Fia, a
hit tárgya, hogy meghalt bûneinkért, a hit tárgya, hogy van örök
élet, a hit tárgya. Hogy hiszünk-e vagy sem, attól még mindez
igaz és létezik. A hit tehát azt hiszi, ami már
van. De a remény tárgya nem létezik, ha én
nem remélem. A remény azokra a dolgokra vonatkozik, amelyeket Isten meg fog tenni értem.
A remény tárgya az, hogy Isten magához vesz
és örökké fogok élni. De ha én nem remélem,
akkor ez nem fog megtörténni. A remény megváltásunk része. „Megváltásunk még reménybeli.” Róm.8,24
Forrón reméltél valamit, Istennek valami
közbeavatkozását kívántad?
És nem történt semmi?? Nem adtad fel, és
újra csak reméltél! Minden megy tovább, a
számtalan könyörgés, könnyhullatás ellenére!
Te csak remélj tovább, remélj mindig, remélj
véges végig.
Amikor nem tehetünk semmit azért hogy
változtassunk egy nehéz helyzeten, még min-

dig marad egy megoldandó feladat: hogy eléggé elfogadjuk magunkat, és távol tartsuk a kétségbeesést. Azaz megmarad a feladat, hogy türelemmel viseljük az életünket.
Ezt a nagy feladatot teljesítette Mária, a Fájdalmas Anya
amikor remélt a kereszt alatt.
/Cantalamessa: Mária az Egyház tükre nyomán./
A Fájdalmas Anya búcsúján Máriáról már sokat elmélkedtünk, gondolkodtunk. A Lourdesi barlangban Ô már egy megszépült Hölgyként jelenik meg. Annál inkább kijut a szenvedésbôl, megaláztatásból, a reménykedésbôl Bernadettnek. Ô a Lourdesi barlangunk
másik, a térden álló szereplôje. A reményt most
tôle is tanulhatjuk.
A jelenések utáni években Bernadettnek sokat
kellett szenvednie számtalan embertôl, akik úgy
vélték, hogy kötelességük kivallatni a látnokot.
Vagy ellenséges szándékkal keresték fel, hogy
leleplezzék a hazugságot, vagy puszta kíváncsiság vitte ôket. Kérdezték, vádolták, csapdákat állítottak eléje, Bernadett pedig mindig ugyanazzal
a nyílt egyszerûséggel és ôszinteséggel válaszolt.
Nem díszítette, nem bôvítette elbeszélését. Soha
nem vesztette el a türelmét, jóllehet gyötrelem
volt a számára, hogy mindig készen álljon a látogatók fogadására és napjában hússzor is megszakítsa mindennapi munkáját. De türelemmel foga-

