Nagy falat, és szép helytállás!
Táncos lábú büszkeségeink ismét bizonyítottak! A West Dance Team októberben ismét megmérettetett, de ezúttal
egy rangosabb táncversenyen.
Amatôr csapatokra számítottunk, ehelyett a helyszínen derült ki, hogy több
profi csapat is volt ellenfeleik között.
Így például a mindenki által ismert
Black Time hip-hop csapata, akik a
2007-es Csillag Születik-ben mutatták
be tudásukat.

A rajongótábor azért megvolt, és nem
hiába jöttem rekedten haza, (A sok kiabálástól csak másnap jött vissza igazán
a hangom bár a rövid ideig tartó csöndnek azt hiszem többen is örültek.) táncosaink majdnem dobogósok lettek, másfél ponttal csúsztak le a harmadik
helyrôl. No de profi csapatok ellen azért
mégiscsak más!
Íme egy pár kép a versenyrôl:
Józsa Anett

Jöttünk, láttunk, nyerni fogunk!

Amíg a fiúk nyújtanak és melegítenek...

..a lányok szórakoznak egy kicsit.

Ezt nagyon szépen egyszerre csináltuk.

És repülni is tudunk!

Elli ezüstérmes lett...

..és a Tyna-Zsoltí duó is!

November 28-án 10 órától adventi koszorú, ünnepi díszek
és apró ajándékok készítése a Közösségi Házban. Várjuk azokat,
akik saját kezû díszekkel szeretnék ünneplôbe öltöztetni otthonukat.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklôdôt 2009. december 8-án
17 órára a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermébe
az V. Felsôpakonyi Téli Tárlat megnyitójára.
A kiállítást megnyitja: Fegyó Béla festômûvész
2009. december 19-én 17 órakor Karácsonyi koncert Agócsné Polgár Aranka, Metzker
Pál és a Kodály Zoltán Zeneiskola Kihelyezett Tagozata tanulóinak közremûködésével
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban. Minden érdeklôdôt szeretettel várunk!

FELSÔPAKONYI

A gora
A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója – 2009. XIX. évf. – NOVEMBER – 8. szám

Felsôpakony hivatalos honlapja: www.felsopakony.hu

Varga Imre Lajos

A Lauter kereszt
megújulására
Ôsz volt? Vagy nyár? Vagy talán tavasz?
Ki tudja már! Egy biztos, béke volt.
Még nem zúdult ránk a háború,
csak elaggott, vén ember lett a holt.
Akkor került ide a kereszt,
hálát adni mindezért az Úrnak.
Tövén virággal köszöntötte
mindennap az erre utazókat.
S állt, mint egykor a Golgotán.
Verte esô, tépázta vad vihar.
Porlott a kô, a bokrok befonták,
úgy tûnt, eltûnik nyomtalan.
A pogány erdô úrrá lett felette,
gyökerével az alapjára tört.
Dôlt a kereszt, s már feladni készült..
Így tesz mindenki, aki meggyötört.
De jött az ember, élô hite hozta,
csákányt vetett a pusztító gyökérre.
S a kereszt áll újra szabadon, épen,
úgy mint egykor, több mint hetven éve.
Felsôpakony 2009-10-27
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
Beszélgetés Matusekné Dimov Éva polgármester asszonnyal

Szeretettel köszöntelek. Beszélgetésünk egyik apropója,
hogy többen hiányolnak, kevesebbet látnak, az újságban
nem olvasnak Rólad, és sokan, akik az elmúlt évben, vagy
években költöztek ide, egyáltalán nem ismernek. Kérlek,
mesélj magadról, röviden sorold fel életpályád fontosabb
állomásait!
● Ez igencsak így lehet, éreztem
én is ennek hiányát például az óvodai
tökfesztiválon, ahol a régi ismerôsökkel végre kibeszélgethettük
magunkat. Sajnos, vagy inkább szerencsére, egyre több feladat hárul
rám, ez azt jelenti, hogy településünk
fejlôdik - minden téren. Ezért is örülök egy-egy rendezvénynek, ahol én
is ott tudok lenni, mint az idôsek
napján, amelyet az Önkormányzat
rendezett a helyi Vöröskereszttel
együttmûködésben nemrégen. Nagyon jó volt beszélgetni kedves lakótársaimmal, akikkel sajnos ritkán találkozom.
Magamról? Szegeden éltem, ide
jöttem férjhez 1975-ben, két gyermeket neveltünk fel, jelenleg már öt
unoka boldog nagyszülei vagyunk.
1978-tól a helyi klubkönyvtár (ma
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház) vezetôje voltam. Két cikluson keresztül képviselô-testület tagjaként is részt vettem a település életében, készültem a polgármesterségre. Ez részemrôl elhivatottság. 2002-tôl vagyok a település polgármestere.
Riportunk másik oka az volt, hogy sokféle „mende-monda”, történet jár szájról-szájra a faluban, ami igen kényes
kérdéseket vet fel. Szeretnél-e ezekre itt válaszolni?
● Igen.
Köszönöm. Elsô körben kíváncsiak vagyunk a falu tulajdonában lévô katonai bázis körül terjengô hírek eredetére.
Mi igaz belôlük?
● 2006-ban kaptuk meg a bázist, azóta többször próbáltuk értékesíteni versenytárgyaláson, de igazi szerzôdést
nem sikerült kötnünk, közben fizetnünk kellett a magas
költségû biztonsági ôrzô-védô szolgálatot. Pócza György
úrral 2008. január elsején kötött az Önkormányzat képviselô-testülete szívességi használói szerzôdést, amit az Önkormányzat 2009. július 9-én felmondott. Pócza úr a területre közel 9 teherautónyi kommunális hulladékot, épületbontási anyagokat engedett be. Már 2008-ban felszólítottuk,
hogy szállíttassa el és az eredeti állapotot állítsa vissza a területen. Mivel a képviselô-testület felszólításának nem tett
eleget, így határozatban felbontottuk a szerzôdést. Július 9tôl a György és Tamás Kft-t bíztuk meg a terület ôrzésével.
Az átadáskor a Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelôség ellenôrzést tartott a területen, melynek eredményeként eljárást indítottak az önkormányzat, mint tulajdonos, valamint Pócza György, mint szívességi használó ellen.
Az eljárás még nem zárult le. Közben Pócza György a Felügyelôség engedélyével a kommunális hulladékot, saját
költségén elszállíttatta az ASA hulladék kezelôbe. Az önkormányzat a Felügyelôség engedélyével a TEKO-RC-vel
kötött szerzôdést, ôk újrahasznosítják az épületi bontásból
származó anyagokat. Darálás és megfelelô engedély után

útalapba használják fel. Az építési törmelékek egy részét
már feldolgozták, november közepén folytatják a munkát.
Szeptemberben a Vám és Pénzügyôrség a bázis területén az
egyik hangárban nagyobb mennyiségû külföldi eredetû
üzemanyagot foglalt le, ebben az ügyben már elkezdôdtek
és jelenleg is folynak a kihallgatások.
Azt, hogy mikor várható a vizsgálat
ügyében eredmény, még nem lehet tudni. A napokban a munkaügyi felügyelôség is ellenôrzést tartott a portaszolgálatnál, ahol szabálytalanságot találtak, így eljárást kezdeményeztek. Jelenleg tárgyalások folynak a terület
használatba adásáról a György és Tamás
Kft-vel. Azt hiszem, elég mozgalmas az
élet a bázison. Örülnék, ha mihamarabb
sikerülne a területet értékesíteni és az
önkormányzat a gondok helyett a befektetô adójával foglalkozna.
Sokakat zavar, hogy az önkormányzati irodában egyre többen dolgoznak, (pl.
a menyed is), miközben megszorításokat
eszközöltök az Önkormányzat többi intézményében
● Az önkormányzati hivatal személyügyi kérdéseivel kapcsolatban a jegyzô
jogosult dönteni. Bár az önkormányzati
intézmények a polgármester hatáskörébe tartoznak, a vezetôket a képviselôtestület választja és nevezi ki. Az önkormányzatnál az elmúlt idôben létszámemelés nem történt,
több kollégánk GYES-re ment, helyükre szerzôdéses munkatársak kerültek. Aki pedig elment a hivatalból, annak helyére pályázat útján vettünk fel új munkatársakat. 2008
ôszén 3 hónapig nem volt az adócsoportnál kolléga, kétszer
hirdettük meg az állást. Vagy a jelentkezô végzettsége nem
volt megfelelô, vagy az adható bér volt túl alacsony a jelentkezôknek. A menyem decemberben jött, 6 hónapra szóló
szerzôdéssel az önkormányzathoz, ez után a jegyzô döntött
a munkája alapján arról, hogy véglegesíti a szerzôdését.
ôszintén szólva büszke vagyok rá, mert munkáját pontosan,
naprakészen végzi. Örülök, hogy a rábízott munkakörnek jó
gazdája lett. Még ha a menyem, akkor is.
Egy olyan hír is terjeng, miszerint 40 millió Ft kölcsönt
veszel, vagy vettél fel?
● Mint magánember, vagy mint Önkormányzat? Mert
mint magánember tudom, meddig ér a takaróm, és csak addig nyújtózkodom. A hitelt vissza kell fizetni. Vagy tévedek? Viszont mint önkormányzat, a képviselô-testület határozata nélkül még egy forintot sem vehet fel a polgármester.
Mikor idôpontot egyeztettünk, éppen pályázatot írtál valakikkel. Szeretnénk egy rövid tájékoztatást hallani errôl is.
● Az egészséges életmóddal kapcsolatban három pályázatot készítünk, ebbôl az önkormányzat és az iskola 10-10
millió Ft-ra pályázik. Az anyagokat az önkormányzat dolgozói és az iskolavezetés már el is készítette és benyújtotta.
A harmadikat az óvoda készíti, ugyancsak 10 millió Ft-ra
pályáznak. Ez a pályázat még nem készült el. Ebben a munkában is részt vesznek az önkormányzat és az óvoda dolgozói, valamint egy pályázatkészítô szakember is. Az elôkészítésnél nagyon komoly feladatot vállaltak dr. Somló Pál
gyermekorvos, dr. Borbély István felnôtt háziorvos, Gálné
Czetô Éva védônô, Kempf Károly Ignác alpolgármester, va-
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Goran Kopunovics újra Felsôpakonyon
Wendler Gábor nem érezte a bizalmat, és lemondott
Négy évvel ezelôtt játékosként érkezett Felsôpakonyra Wendler Gábor, és éveken keresztül stabil tagja volt a csapat védelmének. A korábban az MTK-ban az NB I-ben, majdan légiósként Izraelben is szerepelt labdarúgó a játék mellett elôbb a felsôpakonyi utánpótlás-nevelésben igyekezett hasznosítani edzôi ismereteit, majd a 2007-2008-as bajnokságban a felnôtt csapat szakmai
irányítását is átvette: immár játékos-edzôként az ezüstéremig vezette a megyei elsô osztályban szereplô Felsôpakony-Ergofer
csapatát.
Az elôzô bajnoki szezonban a negyedik helyen végzett a pakonyiakkal, ám az idei ôsz nem úgy alakult, ahogy eltervezte.
- Úgy érzem, becsülettel elvégeztem a feladatomat, az igazán
jó eredmények, a gólzáporos gyôzelmek mégis elmaradtak, ámbár azt se feledjük, hogy a csapat kerete is gyengült a nyár folyamán – mondta Wendler Gábor. – Nagyon szoros a bajnoki
mezôny, egy-két gyôzelemmel közvetlenül az élmezôny mögé is
felzárkózhattunk volna, de az idô teltével éreztem, hogy a vezetôség mind kevésbé bízik bennem. Ami igazán elszomorított,
hogy néhány labdarúgó is erôsítette a vezetôségben ezt a folyamatot, ahelyett, hogy öltözôn belül beszéltük volna meg a problémákat. Amikor pedig a Kerepes elleni gyôztes meccs után az
elnökség az edzôváltásról tárgyalt, magam ajánlottam fel: ha
nincs bizalom felém, akkor inkább lemondok. Sajnálom, hogy
így alakult, hiszen mind a felnôtt csapattal, mind a gyerekekkel
öröm volt együtt dolgozni. Utóbbiaktól felettébb sokat kaptam,
hiszen ôk még ôszintén szeretik a futballt.
A csapat élére új, ám egyáltalán nem ismeretlen szakember érkezett: a Felsôpakony-Ergofer csapatában a 2006/2007-es bajnokságban játékosként szerepelt, egykori Ferencváros-játékos,
Goran Kopunovics tért vissza Felsôpakonyra.
- Örömmel vállaltam el a feladatot, igyekszem segíteni egykori csapatomnak, a régi barátoknak – jegyezte meg Goran Kopunovics. – Több játékost is régi ismerôsként köszönthettem, az
ô képességeikkel tisztában vagyok, ám néhány edzés és egy
mérkôzés után annyit már megállapíthatok: a többiek sem ügyetlen labdarúgók. Ha pedig mindenki partner lesz az általam képviselt mentalitásban, fanatizmusban, akkor az eredmények sem
maradnak majd el. Bagon ennek már láttam jeleit, és noha helyezkedésben, játékban és taktikában van még min javítanunk,
pozitív benyomásokkal álltam fel a kispadról az elsô meccs után.
Nagy János
ARANY ÁSZOK, PEST MEGYEI I. OSZTÁLY
8. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Tápiószecsô 0-1 (0-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Vincze (Olajos), Egervári, Imrik,
Bárdos – Tóth Z. (Garics), Csapó, Szabó G., Oláh (Czipper) –
Wrábel, Keresztes. Edzô: Wendler Gábor
9. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Erdôkertes 2-1 (0-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Kerekes, Egervári, Imrik, Bárdos –
Csapó, Fehér (Keresztes), Oláh (Vincze), Szabó G., Wrábel (Garics) – Czipper (Tóth Z.).Edzô: Wendler Gábor. G: Wrábel (2)
10. forduló
Örkény-Felsôpakony-Ergofer2-2 (1-1)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Vincze, Egervári, Imrik (Garics),
Bárdos – Kerekes, Csapó, Szabó G., Fehér (Oláh) – Wrábel,
Czipper (Tóth Z.). Edzô: Wendler Gábor. G: Wrábel, Garics
11. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Kerepes 4-0 (2-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Vincze, Egervári, Imrik, Bárdos –
Munkácsi, Oláh (Szabó G.), Csapó, Fehér (Olajos) – Wrábel, Garics. Edzô: Wendler Gábor. G: Garics, Fehér, Wrábel, Egervári
12. forduló
Bag-Felsôpakony-Ergofer 1-1 (0-1)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Vincze, Kerekes, Oláh, Fehér (Munkácsi) – Wrábel, Czipper.
Edzô: Goran Kopunovics. G: Csapó

A bajnokság állása
1. Viadukt SE
12
9 3 0
2. Újlengyel DSE
12
9 2 1
3. Veresegyház VSK
12
9 1 2
4. Tápiószecsô FC
12
8 2 2
5. Üllô SE
12
6 2 4
6. Diósdi TC
12
6 2 4
7. Örkény SE
12
5 5 2
8. Bagi TC ‘96
12
5 3 4
9. Felsôpakony-Ergofer 12
4 5 3
10. Tárnok KSK
12
3 3 6
11. Gödöllôi SK
12
3 3 6
12. Pilisi LK-Legea
12
2 5 5
13. Hévízgyörk SC
12
2 5 5
14. Kerepesi LSE
12
2 1 9
15. Erdôkertes SE
12
0 2 10
16. Budakalász MSE
12
0 2 10

35
41
37
23
29
18
22
23
23
13
18
19
11
9
9
13

-

14
14
13
8
23
14
17
22
18
18
27
27
20
39
29
40

30
29
28
26
20
20
20
18
17
12
12
11
11
7
2
2

R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
8. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Tápiószecsô 1-2 (1-1)
G: Virág
9. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Erdôkertes 5-1 (3-0)
G: Kiss B. (3), Gombik L., Horváth Zs.
10. forduló
Örkény-Felsôpakony-Ergofer 0-6 (0-2)
G: Gombik, Virág, Kiss B., Piróth, Krizsán, Németh K.
11. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Kerepes 4-1 (3-0)
G: Kiss B., Tunner, Piróth, Fülöp T.
12. forduló
Bag-Felsôpakony-Ergofer 3-2 (
G: Tóth, Albert
A bajnokság állása
1. Budakalász MSE
12
9 1 2 47 - 14
2. Hévízgyörk SC
12
8 3 1 18 - 7
3. Tápiószecsô FC
12
8 0 4 29 - 16
4. Tárnok KSK
12
7 2 3 39 - 32
5. Üllô SE
12
7 1 4 43 - 27
6. Felsôpakony-Ergofer 12
7 0 5 39 - 19
7. Pilisi LK-Legea
12
7 0 5 38 - 23
8. Viadukt SE
12
8 0 4 36 - 15
9. Veresegyház VSK
12
6 1 5 47 - 27
10. Bagi TC ‘96
12
6 0 6 32 - 34
11. Örkény SE
12
5 1 6 26 - 32
12. Diósdi TC
12
4 2 6 21 - 28
13. Újlengyel DSE
12
2 1 9 24 - 65
14. Kerepesi LSE
12
2 0 10 13 - 62
15. Erdôkertes SE
12
1 2 9 13 - 38
16. Gödöllôi SK
12
1 2 9 13 - 39
*Pontlevonás, jogosulatlan játékos szerepeltetése miatt

28
27
24
23
22
21
21
20
19
18
16
14
7
6
5
5

Pest megyei III. osztály, Ráckeve-Ócsai csoport
Felsôpakony II-Pusztavacs 10-0 (4-0)
G: Ettenberger T. (3), Ábrahám (3), Wendler (2), Ettenberger A.,
Gyôri A.
Örkény II-Felsôpakony II 1-3 (0-1)
G: Gyôri A., Szabó P., Ettenberger A.
Felsôpakony II-Újhartyán II 3-3 (0-0)
G: Wendler, Szabó P., Ettenberger A.
Dabas II-Felsôpakony II 1-2 (0-1)
G: Román, Baranyi
U16, Ócsai csoport
Felsôpakony-Újhartyán 3-3
Inárcs-Felsôpakony 8-4
Felsôpakony-Gyömrô 0-12
Örkény-Felsôpakony 10-3
Felsôpakony-Kakucs 0-3
Üllô-Felsôpakony 4-0
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El kell kezdeni!

Nem nagy falu Felsôpakony, nekem mégis részletes útbaigazítás kellett ahhoz, hogy megtaláljam a házat, ahova igyekeztem.
Óvoda, posta, majd a kukáknál jobbra, de ha 15 perc múlva nem
vagy itt, elindulok érted. Így kezdôdött beszélgetésünk.
Csendes családi légkörbe érkeztem, ahol kíváncsi anyai szempár fürkészett, vajon mit fogok kérdezni a fiától. A fia, akit mindannyian sokszor láthattunk a vonathoz sietni, talán még beszélgettünk is vele, mert szeret beszélgetni az emberekkel, szereti a
pakonyiakat.
De talán soha nem fordult arra a beszélgetés, hogy elmesélje
eredményeit és sikereit, amiket fiatal kora ellenére szép számmal
tudhat magáénak.
Nem kell ezért magunkat hibáztatni. Felgyorsult életünk közben pillanatokra emeljük fel csak tekintetünket, és sajnos még akkor is csak néha vesszük észre a mellettünk álló példaképeket.
Mert az emberek életében az igazi nagy dolgok mindig csendben,
hangtalanul történnek. Pedig mennyi munka, kitartás és erôfeszítés elôzi meg a sikert! A siker, ami életünk meghatározó mérföldköve, egy cél, egy pont, amire mindig támaszkodhatunk.
Kovács Sándornak sok ilyen pont van már az életében. Az én
szememben már az is hatalmas teljesítmény, ha kerékpárral megteszi valaki a Budapest Felsôpakony távolságot. Naponta is akár.
És most a Százhalombatta Budapest távolságon gondolkodik.
Nincs az messze, közelebb van, mint Pakony - mondja ô.
A fizikai megpróbáltatások után tárgyakra terelem a szót. Érettségi után szakközépiskola, egyetem, majd egy EGIS ösztöndíj és
ezt követte hamarosan a MOL Freshhh2009 nemzetközi vetélkedôje, ahol bekerült azon tíz kiválasztott közé, akiknek a MOL
munkát ajánlott fel.
(Az angol nyelvû, többfordulós, olaj- és gázipari témájú vetélkedôn 32 ország 364 csapata verseng egymással.)
Játszi könnyedséggel beszél a fent leírtakról, még talán zavarban is van, óh nem is olyan nagy dolog. De látom benne azt a rengeteg munkát és odaadást, amiért az „igen, megcsináltam”-érzés
olyan jogosan csilloghat a tekintetében. És már csak ezért is büsz-

A Fidesz Felsôpakonyi Csoportja

Pánczél Károlyt
jelölte egyhangúlag a választókerületünk
országgyûlési képviselô-jelöltjének.
Pánczél Károly közel nyolc éve képviseli
megalkuvás nélkül, hitelesen a Parlamentben és
mindennapi képviselôi munkája során Felsôpakony
érdekeit, ezért méltó arra, hogy 2010 ismét ô legyen
Felsôpakony országgyûlési képviselôje.
a Fidesz Felsôpakonyi Csoportja

Kempf Károly Ignácot
választotta egyhangúlag, újabb két évre a
felsôpakonyi csoport elnökévé.
Kempf Károly Ignác négy éve sikeresen vezeti
a helyi Fideszt,
ezért Pánczél Károly és a helyi csoport bizalma
és támogatása is töretlen iránta.
Fizetett politikai hirdetés

kén állhatnak
szülei Sándor
mellett.
De Sándornak 87 érme
van, köztük
egy
arany,
amelyet idén
nyáron, Szegeden
az
Evezôs Országos Bajnokságon nyert, három társával
együtt. Országos bajnokok lettek.
Szobájának falán evezôlapát, rajta sorjában a csillogó érmek, a
nappaliban kupák sorakoznak. Édesanyja unszolására leemeli az
egyiket. Büszkék a fiukra? - kérdezem a szülôket. Az édesanyja
tekintete magáért beszél, édesapja kérdésemre kihúzza magát és
látom a gondolatbeli háton veregetést és az ôszinte apai elégedettséget. Erre a szép fiúra? - csapja el az élét meghatódottságának és
már tereli is másra a szót.
Én is. A munkára, ami ezekben a sikerekben rejlik. A heti 8
edzésre, a folyamatos szinten tartásra, a csapatmunka kihívásaira,
a kudarcokra és az újra talpra állásra. Arra, hogy fontos volt a
sport mellett a tanulás, az elôrelépés, a munka. Pedig Sándor nem
készült sem élsportolónak, sem vegyészmérnöknek. Talán csak
szerencsés véletlenek sorozata térítette el ôt 15 éves álmától, hogy
kamionsofôr legyen.
Nem nagy falu Felsôpakony, nekem mégis részletes útbaigazítás kellett, hogy találkozhassak egy olyan emberrel, aki csendben
éli közöttünk az életét, miközben példaértékûen teljesít az élet
minden területén.
Merjünk mi is felállni a dobogó legfelsô fokára, legyen eredményünk akár a sportban, a munkánkban, a családunkban. Sándor
szerint csak el kell kezdeni.
Hoffmann Anna

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
lamint a civil szervezetek. Ez nagyon nagy munka, hiszen a
pályázat az elkövetkezô három évben fog megvalósulni. Az
önkormányzat és az intézmények dolgozói hétvégeken és
szabadidejükben, önzetlenül dolgoznak ezen, amiért köszönet illeti ôket. Ezen kívül több pályázatot is készítünk, amelyekben mindenki szívesen részt vesz, mert ha nyerünk,
gazdagíthatjuk vele falunkat. Van egy várólistás pályázatunk is - most azért drukkolok, hogy elnyerjük, így iskolánk
padokat, számítógépeket és modern eszközöket kapna.
Milyen új intézkedéseket hoztál mostanában, amelyekrôl
jó ha, tudunk?
● Ezt nagyon jó, hogy kérdezed, hiszen a köztulajdont
érintô dologról van szó. A hivatali autókra rendeltem matricákat, nemsokára látható lesz rajtuk a felsôpakonyi címer.
Így azok is láthatják, merre járunk, hol dolgozunk, akik nem
ismerték eddig a hivatali dolgozókat és az autójukat sem.
A legutóbbi testületi ülésen hoztatok-e olyan határozatot,
ami pozitívan befolyásolja az életünket?
● Örömmel mondhatom, hogy igen. December 30-ig a
Vasút utcai telkek árára engedményt adtunk, így azokat jelenleg bruttó 11 ezer Ft/m2 áron áruljuk. Hamarosan elkezdôdik a közvilágítás kiépítése is a Vasút utcai kiosztott
telkeknél. Igazi karácsonyi ajándék az itt élôknek! Én csak
köszönni tudom megértésüket és türelmüket. A közbiztonság végett is nagyon fontos a közvilágítás. Emellett részt
veszünk az egységes óvoda-bölcsôde pályázaton is. Sikeres
elbírálás esetén a gyermekeket már kétéves kortól fel lehet
venni óvodánkba.
Az idônk eléggé elszaladt, szeretnél-e valamit még elmondani, amirôl eddig nem esett szó?
● Igen, még az elején mondtad, hogy sokan nem ismernek, mert szerencsére növekszik kis falunk. Ezért én is
idôszerûnek éreztem, hogy megismertessem magamat,
munkámat, terveimet, hivatali munkánkat a falu lakosaival,
hogy az ilyen és ehhez hasonló kérdéseit bárki feltehesse
nekem, akkor, amikor szeretné. Nemsokára elkészül a honlapom, ahol idôszerû kérdésekre is megtalálja bárki a választ, de egyéni problémákkal is bátran lehet majd keresni,
hiszen tudom, ezekre kevés a hivatali fogadó órám, ami
minden hónap elsô szerdáján van este 8-ig.
Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál kérdéseimre!
Olvasóknak: Mivel Évával nagyon régi ismerôsök vagyunk, nehéz volt szorosan az interjúkérdésekhez tartanom
magam, hiszen mostanában nem sok lehetôségünk volt beszélgetni. Bár elsô sorban a kényes kérdésektôl féltem,
mégsem ezek jelentették a gondot, hanem a többi történet,
ami közben szóba került. Igen, a fáradtsága is, a kisebb
egészségügyi problémák is. Ám beszélgetésünk fô eltérítôi
az unokák voltak. Mivel magam is többszörös nagymama
vagyok, szívesen beszélgetek ilyen témákról, így engedélyt
kértem Évától, hogy a következô számban megtudhassuk
tôle, milyen nagymama a polgármester asszony?
A kérdéseket gyûjtögette, és a riportot készítette:
Nagyné Pál Tünde
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MATUSEKNÉ DIMOV ÉVA
FÜGGETLEN POLGÁRMESTER
Elérhetôség
Felsôpakony Község Polgármesteri Hivatal
2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor utca 9.
E-Mail: matusek.eva@felsopakony.hu
Tel: 06/29 317-131. Tel/fax: 06/29 317-285
Mobil: 06/20 929-9707
Fogadó óra:
Minden hónap elsô szerda: 16-20 óráig
Helye: Polgármesteri Hivatal
(Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.)
Idôpont egyeztetés: 06-29-317-131-es telefonszámon

BETEKINTÔ A HIVATALOS LEVELEZÉSBE:
Tisztelt Polgármester Asszony!
Az ügyben keresem fel Önt levelemmel, hogy családommal szeretnénk Budapesthez közel családi házat vásárolni. Nagyon megtetszett falujuk és gyermekeink imádták a gyönyörû játszóteret.
A lányaink 5 és 3 évesek. A nagyobbik már óvodába jár,
és a kicsinek is hamarosan óvodát kell keresnünk, mert
vissza kell mennem dolgozni.
Kérdésem az lenne, hogy milyen Önöknél az óvodai
szolgáltatás, ahova be tudnám íratni kislányainkat?
Köszönettel: Kovács Tímea - édesanya
Budapest
Kedves Anyuka!
Örömmel vettem megkeresését.
Óvodánk szakképzett óvodapedagógusok felügyelet
mellett változatos fejlesztô programokkal várják az ide érkezô gyermekeket. A napközbeni elfoglaltságok után a
délutáni események változatos lehetôségi közül válogathatnak a szülôk és gyermekek. Az óvodáról fényképekkel
kiegészített tájékoztatót talál a falu honlapján. Jövôbeli
terveink között szerepel intézményünk korszerûsítése.
Önkormányzatunk idén pályázatot nyújtott be az egységes
óvoda- bölcsôde pályázatra. A pályázattal az óvoda mosdóinak teljes felújítását, a burkoló lapok cseréjét, teljes
festést, a világítás korszerûsítését, ételszállító és személyszállító lift építését, teljes akadálymentesítést, udvari levegôztetôk, az emeleten két foglalkoztató helyiséget kívánjuk megvalósítani és ezzel elérhetô lesz, a csoportonkénti 20 fô. Reményeink szerint a pályázat eredményeit
már a 2010-es évben élvezhetik óvodánk lakói.
Köszönöm megkeresését és nagy szeretettel várjuk
Önöket közösségünkben.
Üdvözlettel,
Matusekné Dimov Éva Polgármester

„M ennyek k apuja”
Halottak napján sokan látogattak el a temetôbe, aminek bejáratánál találkozhattak régi lakóink Farkas István, Pista bácsi és felesége Marika néni áldozatos munkájával.
A temetô új kapuját készítették el, mert látták, hogyan szépül környezetük és feladatuknak érezték, hogy hozzátegyenek saját idejükbôl, erejükbôl és pénzükbôl. Önzetlen
munkájukat minden felsôpakonyi lakos nevében megköszönöm és egészségben gazdag
életet kívánok nekik!
Matusekné Dimov Éva – Polgármester
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„Nem csak Attila nap!”

Már második alkalommal mondhatunk köszönetet Rusz Attilának önzetlen és nagylelkû felajánlásaiért és segítségéért.
Kicsik és nagyok hálásak most neki, mert szép és biztonságos tetô alá hozza a csecsemôvédô és a gyógyszertár épületét,
illetve a könyvárunkat.
Ismerhetjük ôt közösségi kezdeményezéseirôl, kapcsolatteremtô ötleteirôl. Lelkesedése és tettrekészsége falunk gyarapodását és szépülését szolgálja.
Épületeink cserepei idôtállók lesznek, és majd arra emlékeztetnek, hogy érdemes jót tenni!
Köszönjük Attila!
Köszönjük, hogy Felsôpakonyt választotta lakóhelyéül.
Matusekné Dimov Éva - Polgármester

Tetôcsere az Anya és
Csecsemôvédô épületén
Köszönet Rusz Attilának!
Egy felsôpakonyi lakosnak, Rusz Attilának hála, régi álmom, álmunk válhat valóra. Attila hozzásegít minket ahhoz, hogy végre teljes tetôcserét végezhessünk az Anya és
Csecsemôvédô, illetve a Könyvtár épületén. A megvalósításhoz, amelyre 2010-ben kerülhet sor, a Fagyöngy Gyógyszertár is jelentôsen hozzájárult.
Rusz Attila, a Tondach munkatársa, nagyon kedvezményes,
szinte jelképes áron intézte falunk számára a tetôcseréhez
szükséges cserepet, ráadásként ugyanígy a Könyvtár és Közösségi Ház épületének tetôcserepét is megszerezhettük. Ezen
milliókat spórolhattunk. Köszönet érte. Ezzel azonban az általa nyújtott támogatások sora nem ért véget, hiszen neki köszönhetôen egy szakember csapat ingyen cseréli ki a teljes
tetôzetet. Ez is jelentôs megtakarítás Felsôpakony számára.
Az Anya és Csecsemôvédô tetôcseréjének megvalósításához hozzájárul a Fagyöngy Gyógyszertár is, amely átvállalta a
cserepek kedvezményes árának megfizetését. Ráadásul bérleti
díj elôleg fizetését is vállalják, így a tetôcseréhez szükséges
egyéb anyagok beszerzése is lehetôvé válik. Ôket is nagy köszönet illeti.
A Képviselô Testület a megvalósításhoz szükséges határozatokat októberi ülésén egyhangúan elfogadta.
Hozzáteszem, hogy Rusz Attila egyébként nem csak az önkormányzatunknak segített, hiszen az elmúlt években több rászoruló pakonyi család számára biztosított hasonlóan kedvezményes tetôcserepet.
Köszönettel:
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere

Egészségnapok és elôadássorozatok

Ifjúsági Klub lesz
az iskolai Fehér Házból?
Beadtuk Felsôpakony Egészség-megôrzési és
egészségnevelési pályázatát
Egészségmegôrzés egy életen át! - címmel készült
Felsôpakony Egészségre nevelési, egészség-megôrzési
pályázata, amelyet október 24-én postára adtunk. A 10
millió forint értékû, reményeink szerint sikeres pályázatunkat, Antal Erika, Fazekas Zsuzsa, dr. Somló Pál,
Dr. Remete Sándor és Kempf Károly Ignác készítették.
Rövid összefoglaló a beadott tervbôl: „a magyar emberek, a magyar társadalom tagjai, így településünk lakói
sem arról híresek, hogy egészséges életmódot folytatnának. Ezért fontos, hogy megismerjük az egészséges életmód 8 alapelvét, amely olcsó, mindenki által gyakorolható
és könnyen megvalósítható.
Az egyén szerepe azért is fontos az egészséges életmódra való nevelésben, mivel az életmódbeli szokásainkat jórészt otthonról hozzuk. így az újonnan szerzett információkat, ismereteket is hazavisszük. A 8 alapelv: Táplálkozás,
Testedzés, Víz, Napfény, Mértékletesség, Levegô, Pihenés, Bizalom.
A legfontosabb célok egyike, hogy javuljon a településen élô emberek életminôsége és egészségi állapota. Célunk, hogy a programok tervezése és megvalósítása során
olyan gyakorlat alakuljon ki, amely a településen élôket
folyamatosan bevonva, a beleszólás és az aktív közremûködés lehetôségét biztosítja. Ezzel erôsíti az egyének, közösségek önbizalmát, egyúttal felelôsségérzetét is. Végsô
cél, hogy az életminôség és az egészség, mint rendezôelv
építse a közösséget.
Ennek tükrében és a felmérés eredményeként került
összeállításra a program, mellyel segíteni kívánunk a
Felsôpakonyon élôknek az egészséges életmód kivitelezéséhez, elsajátításához. Fô probléma, hogy a többség nem
rendelkezik megfelelô ismerettel, amellyel olyan életmódot lehetne folytatni, ami szebbé, egészségesebbé, és természetesen hosszabbá tenné az életet. Programunk címét
is a világszerte ismert és sikeres LLL (Life Long Learning) - azaz Tanulás egy életen át - program ötlete adta.
Ehhez a sikeres programhoz hasonlóan, annak tapasztalataira építve próbáltuk kitalálni, és akarjuk majd megvalósítani az „Egészség egy életen át” programunkat, amely
reményeink szerint modellértékû is lehet Magyarországon.
A projekt keretében településszintû egészségnapok, falunapok, külsôs szakértôk bevonásával elôadássorozatok
kerülnek megrendezésre. A projekt 12 hónap idôtartamú,
melynek végsô célja, hogy egész településen elfogadott legyen az a fajta odafigyelés, mellyel saját magunk és közvetlen környezetünk egészséges életmódjának kialakítását
érhetjük el.
Köszönet az önkormányzat dolgozóinak, hogy még az
október 23-i ünnepnapot és a 24-i szabadnapot is a hivatalban, munkával töltötték, hogy az elsôk között adhassuk be
pályázatunkat. Nagyon bízom benne, hogy áldozatos munkájukat, munkánkat siker koronázza!
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere
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A Darumadár Nyugdíjas Klub
októberi hírei
A mozgalmas szeptember után októberben sem unatkoztunk.
Mindjárt október 1-jén vezetôségünkbôl Jankó Imre és felesége
részt vett Gyálon a kistérségi ülésen. 15 órakor vezetôségi ülésünk volt, s ott tervezgettük az októberi programokat.
Október 2-án 15 órakor kezdôdött az Idôsek világnapja alkalmából rendezett mûsor. Segítôink már 14 órakor megjelentek a
rendezvény helyszínén, az iskolában. Borbély István doktor úr és
Matusekné Évi polgármesterünk köszöntötte az idôseket. A nagyon kellemes, fülbemászó zene és a finom harapnivalók mellett
mindenki jól érezte magát, sokan még táncra is perdültek. Az ünnepség szervezésében nagyon nagy része volt, és jól sikerült
munkát végzett Czirják Esztike.
Október 6-án az Aradi vértanúkra emlékeztek a könyvtárban,
ahol klubtársaink is megjelentek.
Október 8-án klubnap volt.
Október 10-én 10 órakor kezdôdött az óvodában a Tökfesztivál, amire már hetekkel elôtte készültek a szülôk, óvó nénik és
óvodások. Gyönyörû, ötletes alkotások készültek, tényleg mesébe illôek. DE SAJNOS vannak, akik nem tisztelik mások fáradozását, lelketlenek vagy csak buták, mert 9-én éjszaka lerombolták, széttiporták a tökbôl készült életképeket, csodaszép munkákat. Hála az óvó nénik és a segítôkész szülôk ügyes kezeinek, az
ünnepség megkezdésére helyreállították az a rombolók értelmetlen tetteit. Sok-sok nagyi vett részt az unokákkal, szülôkkel délelôtt 10-tôl késô délutánig, s együtt mindenki jól érezte magát a
változatos mûsornak köszönhetôen. Nagyon sok finomságot sütöttek, fôztek „tökösen” az óvoda dolgozói - és megint meg kell
említenünk a kedves szülôket - a látogatók örömére, mindenki
szívesen vásárolt a kedvezô áron adott jópofa tökfilkóért, az óvó
nénik készítette tökbefôttekbôl, az ügyes kezû tökfaragók munkáiból, stb. Köszönet mindenkinek a munkájáért, mert aki nem
tudta, mi történt az elôzô éjjelen, nem vett észre semmit. Az
egész nap gyönyörû volt.
Október 17-én teli busszal mentünk Cserkeszôlôre fürdeni. Az
idô pazarul, ragyogóan szép volt, a társaság nagyon jól érezte
magát. Kellemesen elfáradva, kiáztatva érkeztünk haza.
Október 18-án többen részt vettünk a Révész Ferenc Emlékdíj
átadási ünnepségen az iskola tornatermében.
Október 22-én sokan megjelentek tagságunkból az 1956-os
forradalom és szabadságharc 53., a köztársaság kikiáltásának 20.
évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen, az iskolában.
A színvonalas ünnepséget Nagyné Pál Tünde és Wareczki Sándorné lelkiismeretes munkájának köszönhetjük. A megemlékezés
után a Nyugdíjas Klub nevében koszorút helyeztek el.
Október hónapunk is mozgalmasan telt el. Akik tehették, elmentek családjaikkal, vagy egyedül, elhunyt szeretteikhez a temetôkbe, mivel minden évben, október végén emlékezünk gyertyákkal és krizantémokkal halottainkra. Ezeken a napokon a temetôket a rengeteg égô gyertya fénypompája és a sok fehér krizantém misztikus varázslattal tölti el.
Kovácsné Németh Ilona

Anett könyvespolca
KEN EULO&JOE MAUCK – KARMOK
“Elôször azt hitte, beakadt a lába a fal csorba peremébe. Ám amikor lepillantott, észrevette hogy a tigris belemélyesztette karmait a combjába. Az állat nem
akart visszaesni a verembe, ezért mind mélyebbre vájt a húsban, hogy mielôbb
csontot érjen.
Carol hátravetette a fejét és felsikoltott, miközben a karmok egyre mélyebben hatoltak mindkét térdének porcaiba. Ekkor a tigris pofájával körülölelte a
lány egyik lábát. Az állkapcsok iszonyú erôvel csapódtak össze, egyetlen harapással szilánkokra hasítva a csontot.”
Rajah, a hatalmas szibériai tigris szökése az állatkertbôl felforgatja Los Angeles és környéke életét. A fiatal és csinos dr. Meg Brewster a fenevad - és egy
rejtély - nyomába ered...
JAMES CLAVELL – A SÓGUN
Európai - németalföldi - hajó bukdácsol Japán partjai felé, rettenetes viharban. Megkerülte az egész ismert (és még nem ismert) világot, s mire szokatlan
irányból, kelet felôl érkezve megfeneklik Izu-félsziget sziklazátonyain, a legénységbôl alig tucatnyian maradnak életben. A japánok azonmód fogságba vetik
ôket, vezetôjükkel, az angol kalandorral, Blackthorne fônavigátorral együtt. Az

Ünneprôl ünnepre
Lehet, hogy tévedek akkor, amikor hosszú évek tapasztalatára
támaszkodva nem túl hízelgô képet alakítottam ki magamban
magunkról, hagyománytiszteletünkrôl, ünneplési képességünkrôl. Az ünnepek a dolgos hétköznapok után arra valók, hogy
az ember a mindennapi taposómalomból kiszabadulva örömmel
és lelkesedéssel töltse el ôket. A családi ünnepek talán megfelelnek ennek a kívánalomnak. De nem csak családi ünnepek, és
nem csak az évszázadok alatt megszokottá vált egyházi ünnepek
vannak egy társadalom életében, hanem olyan kulcsfontosságú
történelmi eseményekre emlékezô, emlékeztetô ünnepek is, amelyek a jelenben élô ember számára tanulsággal, követendô példával szolgálnak. Ilyen az államalapítás, az 1848-as szabadságharc,
vagy a legújabb idôk hôsi forradalma, az 1956-os forradalom.
Ezekbôl az ünnepekbôl minden társadalmi rend, akár diktatúráról, akár demokráciáról beszélünk, kedve szerint mazsolázott
és a történelmi eseményeket a saját szája íze szerint értelmezte és
módosította. Az emberek ezt tudva, vagy csak érezve, lassan leszoktak az igazi ünneplésrôl. A régi idôkben volt némi kényszer
az ünnepek elôírásszerû megünneplésével kapcsolatban, s aki velem közel egykorú, tudja, mirôl beszélek. Ma nincs kényszer, de
a házakon zászló sincs, mint ha szégyellnénk. Az ünnepségekre
eljön harminc, jobb esetben negyven ember - mindig ugyanazok.
Elhangzanak a beszédek, lelkes gyerekek kis mûsort adnak, letesszük a koszorúkat, elénekeljük a Himnuszt, a Szózatot és alig
marad valami ünnepélyesség a lelkünkben.
Október 22-én, az általános iskola tornatermében megrendezett ünnepségen is ezek a gondolatok kavarogtak a fejemben,
amikor csak úgy szokásból, számbavettem a megjelenteket. Az
iskolás gyermekeket nem számítva, hiszen túlnyomó részük a
mûsor szereplôje volt, írd és mondd harmincketten voltunk. Egy
háromezerkétszáz fôs településnek pontosan egy százaléka. Ennek az egy százaléknak volt fontos az ünnep. Pedig súlyos és
nagy igazságok hangzottak el az ünnepi beszédben, amelyet a
település alpolgármestere, Kempf Károly Ignác tartott. Pedig
szívet-lelket melegítô volt a mûsor. Wareczki Sándorné és
Nagyné Pál Tünde által nagyszerûen összeválogatott vers és
prózarészleteket Nagy József, Tancsik Dóra, Varga Dóra adta
elô szabatosan, szépen. Márai Sándor versét Nagyné Pál Tünde
szavalta, hitelesen, megrázó erôvel. Az Agócsné Polgár Aranka
által vezetett énekkar most is, mint mindig, igazán kitett magáért. Bár név szerint nem tudom megemlíteni a többi szereplôt,
ezt nézzék el nekem, de mindenki lelkesen és pontosan teljesítette a feladatot. Nekünk, akik ott voltunk, élmény volt ez a délután. Lélekben egy kicsit megnemesedve, az ismert és névtelen
hôsökre emlékezve vittük a koszorúkat a Mártírok Parkjába,
ahol elhelyeztük a harangláb tövénél. Az emlékezés fényei lettek azok a gyertyák, amelyeket gyújtottunk, s amelyek a régi
forradalmi tüzet idézve: ,,példát adóan világítottak sokáig, dacolva a rátörô éjszakával”.
Varga Imre
európai naptár az 1600. esztendôt mutatja. A holland tengerészek - noha ezt ôk
természetesen nem tudják - baljósabb idôpontban nem is érkezhettek volna.
Két éve, halt meg Nippon katonai diktátora, a taikó, s azóta az országot az
egész 16. századon át dúló polgárháborúk utolsó felvonása zajlik: a kisebb-nagyobb szamurájseregekkel rendelkezô fôurak, (a daimjó-k) végsô, nagy csatára
készülnek, hogy egyszer s mindenkorra eldôljön, melyik család birtokolja majd
évszázadokon át a sóguni címet, ki lesz a szamurájok, az egész ország teljhatalmú ura. Cselvetések, árulások, orvgyilkosságok feszültséggel teli, ismeretlen
világába csöppen a tucatnyi protestáns európai - és talán még a “vad” japánoknál is nagyobb veszély leselkedik rájuk a katolikus portugálok és spanyolok képében. Ezek ugyanis már több mint ötven esztendeje jelen vannak a japán kikötôvárosokban, s nemcsak vallási, hanem kereskedelmi monopóliumukat is
féltik az “eretnek kalózoktól”, ahogy Blackthorne-t és társait nevezik. Mi lesz a
sorsa az Erasmus hajósainak, miféle rafinált eszközökkel és módszerekkel küzdenek egymás és sokszor az európaiak ellen is a japán hadvezérek, hogyan
kell japán módra íjjal célba lôni, a tehát szertartásos módon megfôzni és felszolgálni, harakirit elkövetni, hogyan támadnak a nindzsák - mindenrôl és még
számtalan egyéb érdekességrôl olvashatunk ebben a vérbeli történelmi regényben. Legtöbbet azonban mégis egy rendkívüli formátumú, zseniális japán hadvezérrôl és politikusról tudunk meg - s egy kevésbé rendkívüli európairól, akibôl
szamuráj lett.
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Sporthétvége lesz minden hónapban?

Küzdelem a drog, az alkohol
és a dohányzás ellen
„Gyere el!” - címmel készült a felsôpakonyi Herman Ottó
Általános Iskola Egészségre nevelési, egészség-megôrzési
pályázata, amelyet október 24-én postára adtunk. A 10
millió forint értékû, reményeink szerint sikeres pályázatunkat, Antal Erika, Fazekas Zsuzsa, dr. Somló Pál, Dr.
Remete Sándor, Matisz Zsolt, az iskolánk munkatársai és
Kempf Károly Ignác készítették.
Pályázatunkban az egészséges táplálkozást, illetve a rendszeres testmozgást segítô programok élveznek elsôbbséget, de
prevenciós – dohányzás-, alkohol-, drog-megelôzô - programok is szerepelnek benne. Valamennyi – a pályázatban szereplô – programunknak már vannak elôzményei, tehát bevált
programok folytatásának támogatására nyújtjuk be pályázatunkat. Ez garancia az aktivitások fenntarthatóságára is.
Eszközbeszerzéseink egyrészt az esélyegyenlôséget hivatottak szolgálni – azok a tanulók is részt vehessenek kerékpár túráinkon, akik nem rendelkeznek kerékpárral. Másrészt a multimédia lehetôségeit szeretnénk felhasználni prevenciós programjainkhoz. Szintén az esélyegyenlôséget szolgálja az úszásoktatás támogatása, amely a megemelkedett költségek miatt
válik jelentôssé.
A sporthétvégék pedig nemcsak tanulóink számára, hanem
szüleiknek, valamint a település lakosságának is kínálnak
sportolási lehetôségeket, amelyeken a megelôzô programok és
szûrések egyaránt jelen lesznek.
Köszönet az önkormányzat dolgozóinak és Matisz
Zsolt igazgató úrnak, hogy még az október 23-i ünnepnapot és
a 24-i szabadnapot is a hivatalban, munkával töltötték, hogy
az elsôk között adhassuk be pályázatunkat. Nagyon bízom
benne, hogy az áldozatos munkát siker koronázza!
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere

A nyílt napok tapasztalata
Csekély, de annál lelkesebb érdeklôdés volt a
gyáli hulladékkezelô központ nyílt
napjain. Az üzemlátogatáson ugyan
idén sajnos kevesen, mintegy 12-en
vettek részt, de ôk
bizony
lelkesen
szemlélték
az
üzem létesítményeit. Még a legkisebbek is érdeklôdéssel figyelték a kartonbálákat, az abroncsmosó fertôtlenítôs folyadékát, a hulladékhalmokat és a depónia 4-es ütemén terítésre váró geotextil tekercseket.
Köszönjük a látogatóknak, hogy megtiszteltek minket érdeklôdésükkel, és természetesen jövôre is elvárjuk ôket!
Ugyanakkor biztatnánk mindenkit, hogy a nyílt napokon látogasson meg minket akár családostul, hátha érdekes felfedezést
tehetnek az üzem területén.
Iskolai csoportok számára elôzetes egyeztetés után természetesen továbbra is nyitva állnak kapuink, hogy a kis tudósok
szakembereinktôl elsô kézbôl szerezhessenek információt a
hulladékkezelés folyamatáról, az üzem életérôl.
Rossi Tünde - PR vezetô - A.S.A. Magyarország Kft
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Változás az építéshatósági
eljárási rendben!
Tisztelt Felsôpakonyi Lakosok!
Bár hivatalosan október elsejétôl Gyál városához tartozik falunk építéshatósági ügyintézése, sikerült olyan megoldást találnom, amellyel a tényleges ügyintézés Felsôpakonyon marad. Településünk lakói és vállalkozóink továbbra is önkormányzatunknál intézhetik az ilyen ügyeket. Munkatársaimmal együtt mindent megteszünk azért,
hogy a kormányrendeletek által kikényszerített változtatásból a felsôpakonyiaknak semmiféle hátránya ne legyen,
biztosítjuk, hogy az építéshatósági munka az eddig megszokott színvonalon és gyorsasággal történjék.
2009-ben az építéshatóságra vonatkozó újabb Kormányrendeletek olyan irreális jogszabályi feltételeket szabtak meg az
1. fokú építéshatóságok számára, melyeket számos önkormányzat – köztük a felsôpakonyi - nem tudott teljesíteni. A korábbi szigorító változtatások alkalmával minden tôlünk telhetôt elkövettünk: a Képviselô-testület anyagi forrásokat biztosított az elôírt eszközök megvásárlásához, illetve létszámkeretet a személyi állományhoz. Az újabb, központosító kormányrendelet miatt azonban ez is kevésnek bizonyult, és
2009. október 01-tôl át kellett adjuk a hatáskört a kistérségi
központnak, Gyálnak.
Figyelembe véve azonban a Képviselô-testület kifejezett
kérését és a lakosság igényeit, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
ügyfélbarát szolgáltató jellegét, olyan megoldást kerestem,
mely ezeknek teljes egészében megfelel. Hosszas tárgyalások
eredményeként sikerült jogilag rendezett, és mindenki számára elfogadható megoldást találni. Felsôpakony Község és Gyál
Város Önkormányzata 2009. szeptember 30-án megállapodást
kötött egymással, amely alapján kihelyezett építéshatósági iroda mûködik a településünkön. A megállapodás értelmében Önkormányzatunk irodahelyiséget, eszközöket biztosít erre a célra, és megtéríti a felmerülô költségeket. Gyál Város Önkormányzata személyi állományt biztosít számunkra, egy megfelelô szakmai tudású ügyintézô állandó jelenlétével, valamint
gondoskodik a helyettesítésérôl is. Az Önkormányzat számára
technikai és adminisztrációs változásokat és terheket jelent ez
a megoldás, illetve fokozott egyeztetésre lesz szükség a két település jegyzôje és köztisztviselôi között.
A lakosság számára változás nem lesz tapasztalható. Az
ügyfélfogadás rendje nem változik, valamint - ahogyan eddig
is – az építéshatósági ügyeiket helyben intézhetik. Az ügyek
során a fokozott adminisztráció miatt remélhetôleg csak pár
hónapig jelentkezik majd némi késedelem, de a jövô évet már
teljesen automatikusan és jól mûködô rendszerben kívánjuk
folytatni. A konkrét ügyekben hozott döntéseken már Gyál
Város Jegyzôjének aláírása, illetve pecsétje lesz látható, valamint a fejléc is változik, ám ezen változásoknak a kérelmezô
szempontjából nincsen jelentôsége. Tájékoztatás céljából,
konkrét ügyintézés során vagy az esetlegesen felmerülô problémákkal kérem, hogy továbbra is Dodek Andreát keressék a
Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási idôben!
Az év hátralévô részében az átállás során megértésüket, és
az esetleges kellemetlenségekért elnézésüket kérjük.
Tisztelettel:
dr. Remete Sándor - jegyzô

6

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL

Értesítjük Tisztelt Lakótársainkat és minden
kedves Érdeklôdôt, hogy a Képviselô Testület döntése
értelmében Felsôpakony Községben a
Vasút utcai építési telkek
2009. december 30-ig bruttó 11.000 Ft/m2 áron
vásárolhatók meg.
Jelentkezés és bôvebb felvilágosítás Felsôpakony
Polgármesteri Hivatalában (tel.: 29/317-719)
Matusekné Dimov Éva - polgármester

Beszéltünk már róla?!
Talán már unalmasnak is tûnhetek sokak szemében, mert a
témáról, amirôl most szeretnék szólni néhány szót, már többször szóltam és írtam települési fórumokon. A kérdést rögtön
fel is tehetnénk, hogy akkor most minek írok egy olyan témáról, amit már sokszor körbejártunk, s gondolnánk, hogy már
unalmas és mindenki számára világos és érthetô. Most kissé
annak a papagájnak is érezhetem magam, ami nap, mint nap
ugyanazt mondogatja, de már senki sem figyel rá. Eleinte még
érdekesnek mutatkozott és komoly tetszést aratott, mikor
elôször mondta ki a „Gyurrrrika szép” mondatocskát a színes
tollú madár. Majd megszokottá vált és egy jó idô elteltével
már egy régi abrosszal takarták le a beszédes és idegesítô papagáj kalitkáját. Már nem akarták hallani a beszédet, s mindenki élte az addigi életét.
Ha csak olyan röviden kellene mondatot alkotnom, mint az
említett unalmas, kalitkába zárt madár, akkor csak annyit
mondanék: „Ne dobj semmit a csatornába, ami nem odavaló!”
Amint kimondtam, vagy leírtam ezt a mondatot, már szinte látom és hallom a kalitkám köré gyûlt, érdeklôdô emberek reakcióit. Vannak olyanok, akik szörnyülködve és döbbenten hallgatnak és szinte el sem hiszik, hogy vannak olyanok, akik nem
arra használják a közcsatornát, amire az való. Ôk nem tudják
elképzelni sem, hogyan kerülnek a csatornahálózatba nôi és
férfi alsónemûk, tamponok, intimbetétek. Ezt a sort sajnos
folytathatnám az összes létezô zöldség és gyümölccsel, az
ételmaradékokkal és még sok-sok elképesztô tárggyal. De
vannak a kalitka köré gyûlt emberek között olyanok is, akik
semlegesnek tettetik magukat és szívesen dobnák a kalitkára
azt a régi és kimustrált abroszt. Ôket szeretném most megszólítani: ne forduljanak el és ne dobjanak takarót az e témában
szólóra. Kérésem lenne feléjük, hogy ne dobjanak tárgyakat a
szennyvízcsatornába! Azon használati tárgyaink, amiket már
nem használunk, a szemétben a helyük. A szennyvízelvezetô
rendszerek nagyon érzékeny mûvek. Tervezésükkor és kivitelezésükkor nem számítható együttható az intimbetét és társai.
Az e tárgyak okozta meghibásodások és dugulások évente nagyon komoly kiadást generálnak az üzemeltetônek, aki minden hibajavítás költségét a befolyt ivóvíz- és csatornadíjakból
tudja finanszírozni. Ezeket a díjakat Önök fizetik, így az Önök
pénzét költjük ezekre a felesleges dolgokra, melyek nem keletkeznének, ha kicsit figyelmesebbek lennénk.
Kérem, hogy az Önök tulajdonában lévô hálózatot védjék és
óvják a felesleges terheléstôl és mindezt tanítsák meg gyermekeiknek is! Mindezt elôre köszönöm Önöknek!
Radnóthy László – Kövüz Nonprofit Kft.

Példátlan, közösségellenes
bûncselekmény az óvodánk ellen!
Az értelmetlen pusztítás mérhetetlenül taszító! Nincs mentség és nincs bocsánat arra, amit pénteken éjszaka az óvodában
mûvelt, mûveltek egyelôre ismeretlen bûnözôk! Nem csak a
gyermekeink örömét akarták elvenni, nem csak az óvoda dolgozóinak és sok szülônek több hónapos munkáját akarták
tönkretenni, nem csak pénzben kifejezhetô károkat okoztak!
Az egész falut, a közösségünket érte gyalázatos támadás. A
Mesevár Óvoda hagyományos rendezvénye az év egyik várva
várt eseménye, magas színvonalon megrendezett ünnep. Aki,
vagy akik az éj leple alatt, a sötétben, sunyin ezt tönkre akarták tenni, azok nagyon felelôtlen emberek!
Külön köszönet az óvodánk vezetôjének, munkatársainak és
mindazoknak, akik segítséget nyújtottak ahhoz, hogy a Tökfesztivált a történtek ellenére megrendezték! Így még értékesebb, még szebb, még lélekemelôbb, még köszönetre méltóbb
a munkájuk! Köszönet és hála mindôjüknek! Bízom benne,
hogy a történtek ellenére emlékezetes marad Önöknek is a
Tökfesztivál, hiszen azt tudom, hogy a résztvevôk, legfôképp
a gyermekek, felhôtlenül jól érezték magukat. Ez a legfontosabb, és ez a legnagyobb eredmény! Köszönet érte!
Az ügy részleteirôl folyamatosan beszámolok a honlapomon! Ha van véleménye, kérem, írja meg nekem a kempf.karoly@felsopakony.hu mail címemre és megjelentetem írását a
www.kempfkaroly.hu linken elérhetô weboldalamon!

Nyomravezetôi díjat ajánlok föl!
Személyesen fölajánlok 30 ezer forint nyomravezetôi díjat
és bízom benne, hogy mások is csatlakoznak ehhez a fölajánláshoz! Abban pedig még inkább bízom, hogy kiderül, ki vagy
kik pusztítottak az óvodában! Kérem, hogy aki bármit tud, hall
ezzel kapcsolatban, hívja Bodzán Lajost a 06-30-513-7348
mobilján. Ha anonim bejelentést kíván tenni, akkor írjon egy
mail-t a bodzanlajos@citromail.hu címre!
Amennyiben nem bejelentés alapján találják meg a tettest/tetteseket vagy – Isten ne adj! – eredménytelenül zárulna a
nyomozás, abban az esetben az általam fölajánlott nyomravezetôi díjat az óvoda alapítványának fizetem be.
Ha csatlakozni kíván a nyomravezetôi díjhoz, kérem, jelezze nekem a 06-70-317-9602-es telefonszámon vagy a
kempf.karoly@felsopakony.hu mail címemen!
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere
[NO COMMENT! - Október végén az Óvoda elôtt
elültetett virágokat valaki vagy valakik kitépkedték,
széttaposták, tönkretették! - szerk. ]
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Méltó helyre kerültek a Révész Ferenc Emlékdíj és Életmûdíjak
Több mint száz felsôpakonyi polgár jelenlétében, ünnepélyes keretek között vette át a 2009. évi Révész Ferenc
Emlékdíjat Böôr Károly. Révész Ferenc Életmûdíjban Durkó Éva Cecília, Gáspár János és Családja, Fejes Lajos és
Családja, Holényi László, valamint Tamás Tamás és Családja részesült.
2009-ben a Révész Ferenc Emlékdíjat egy olyan személy
kapta, akit - legalább látásból - mindenki ismer. Sokszor kora
reggeltôl késô estig, gyakran még hétvégén is, láthatjuk ôt falunk közterületein, illetve intézményeiben. Fáradhatatlan munkabírással dolgozik azért, hogy falunk szebb, élhetôbb, otthonosabb legyen. A Kövüz Kft. munkatársaként részben ez a
munkája is, de a munkaidején túl, szinte napi rendszerességgel beleértve a hétvégéket is - önkéntes munkát végez annak érdekében, hogy a pályázatokon nyert sok millió forint értékû növényzet megmaradjon, és még évtizedekig díszíthesse falunkat.
Emellett szinte minden közösségi rendezvényünk ódaadó és fáradhatatlan háttérmunkása. Soha nem nézi a munkaidô kezdetét
és végét, ha rendezvény van, jön és segít: hajnalban, este,
esôben vagy tûzô napban mindig lehet rá számítani. A díjazott:
Böôr Károly.
Durkó Éva közösségszervezô munkájáért kapja a Révész
Ferenc Életmûdíjat. Felsôpakony önkéntes kulturális szervezôje, a falunk élô kulturális lelkiismerete. Fáradhatatlanul,
nagy munkabírással, ötletdúsan szervezi és rendezi mindazokat
az eseményeket, amelyek Felsôpakony mindennapi életét színesebbé, szebbé teszik. Nem csak a hagyományos programok,
ünnepek kivitelezésében vállal pótolhatatlan szerepet, hanem
kreatív ötletei által is, új eseményekkel gazdagítva falunk életét. Mindezek megvalósítására anyagi áldozatot is vállal.
Gáspár János és Családja évtizede elkötelezett és pótolhatatlan támogatója Felsôpakony sportéletének, labdarúgásunknak. Gáspár János a legnehezebb idôkben állt csapatunk
mögé és kitartott, kitart mellette minden nehézség ellenére,
mind a mai napig. Bôkezû támogatásában azonban nem csak a
labdarúgás részesül, hiszen településünk fejlesztésére és rendezvényeinkre is rendszeresen áldoz.
Fejes Lajos és Családja évtizedek óta lelkes, odaadó,
bôkezûen adakozó támogatója Felsôpakony kulturális életé-

nek és településfejlesztésének. Fejes Lajos és Családja hosszú
ideje elkötelezett, pótolhatatlan támogatója a felsôpakonyi
nyugdíjasoknak, a Nyugdíjasklubnak. Emellett szinte minden
kulturális esemény, minden rendezvény élvezi támogatását.
Adományaival jelentôs mértékben segíti a felsôpakonyi intézményeket is.
Holényi László Révész Ferenc közvetlen munkatársaként
a Mártírok Emlékparkjának létrehozója volt. Nem csak
együtt álmodott Révész Ferenccel, hanem együtt terveztek,
együtt alkottak. Sok-sok órát töltöttek közösen kétkezi munkával a Park megteremtése során. Mindemellett Holényi László a
Felsôpakony Jövôjéért Egyesület vezetôjeként számos értékteremtô faluszépítô és kulturális közösségszervezô munkában
vállalt oroszlánrészt.
Tamás Tamás és Családja évtizedek óta odaadó és bôkezû
támogatója Felsôpakony kulturális életének. A faluszépítô
munkák során szintén számíthatunk adományaira. Tamás Tamás elkötelezett támogatója a közbiztonság javításának, a
felsôpakonyi Polgárôrségnek. Adományaival, erkölcsi támogatásával hozzájárul a felsôpakonyi intézmények fejlôdéséhez,
fejlesztéséhez, programjainak megszervezéséhez is.
Sok szeretettel gratulálok mindegyik díjazottnak. Amint a díjátadón is elmondtam: a díjazottak életmûvét ezzel nem tekintjük befejezettnek, továbbra is számítunk támogatásukra, segítségükre!
A Díjátadó ünnepség egyben emelkedett kulturális mûsor
volt, melyet Durkó Éva és Kun Attila szerveztek, s amelyen
Agócsné Polgár Aranka vezetésével mûsort adtak pakonyi mûvészeink. Az ünnepséget állófogadás követte, melynek során a
Révész Család látta vendégül a megjelenteket! Köszönet a szervezôknek, a fellépôknek és a Révész Családnak! Nagy köszönet és hála mindenkinek, aki eljött és ezzel hitet tett a pakonyi
civil munka értéke, megbecsülése mellett!
Ezúton is köszönetet mondok Fejes Lajosnak és feleségének,
Fejes Margónak, hiszen az ô jelentôs anyagi támogatásuk tette
lehetôvé, hogy valódi mûvészeti értékkel bíró emlékplakettel
köszönthettük a díjazottakat!
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere
a Révész Ferenc Emlékdíj alapítója

Az Idôsek Világnapján
Önkormányzat és a Vöröskereszt közös szervezésében
A
z
október 2-án, egy szép napos délután, az Idôsek Világnapján sok, de nem elég szépkorú sétált az iskola tornatermébe.
Zene várta a vendégeket, akik süteményes tányérokat adtak át a
szervezôknek, amit ezúton is nagyon köszönünk. Sajnos a meghívott vendégeknek más elfoglaltságuk volt, mert nem jöttek el.
A meghívottak közül a Polgármester asszony Matusekné Dimov Éva; háziorvosunk, Dr Borbély István; az iskola igazgatója, Matisz Zsolt; a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház
vezetôje Filákné Margitka; a Vöröskereszt vezetôségi tagja,
egyben képviselô, Balassáné Évike; a Vöröskereszt dabasi területi vezetô és munkatársa, Bartos Sándorné és Balogh Évike tudott részt venni a rendezvényünkön. A távol maradók nagyon
sajnálhatják.
A Polgármester asszony, Matusekné Dimov Éva nagyon értékes és szép köszöntôt mondott kisfalunk szépkorúinak, egyben
köszöntötte a falu 10 legidôsebb emberét. Sajnos az egészségi
állapotuk miatt nem mindenki tudott eljönni, aki ott volt, annak
a Polgármester asszony egy csekély ajándékot nyújtott át, aki
nem jelent meg, annak két önkéntes vitte el az ajándékokat. Dr.
Borbély István után Bartos Sándorné is köszöntötte a szépkorúakat, ezt követôen pedig a fiatal véradókat, - akik szintén szerény ajándékot kaptak – majd a Vöröskereszt helyi szervezetének segítôit, az Önkormányzatot, a Közösségi Ház dolgozóit, az
önkénteseket, akik sokat tesznek a rászorulók megsegítéséért.

Ezután nagyon szép mûsort adtak elô a legfiatalabbak, az
óvodások. Következôként Agócsné Aranka és Agócs Zoltán hegedû játékában gyönyörködhettünk. A IV. a osztály tanulói:
Nagy Dóra, Jurászik Máté, Sebôk Dávid és Czirják József szép
verseket mondtak a nagymamákról és a nagypapákról. Az iskola citerazenekarának csodás mûsorát is hallgathattuk. A nyugdíjasok énekkara egy szép nótacsokorral kedveskedett, Hamar Jánosné szép verset mondott. Ezután az uzsonna felszolgálásában
Bencze Szandi, Szûts Niki, Mészáros Erika, Tóth Jolán, Gál Erzsébet Alexandra, Kaszala Kriszti iskolánk tanulói ügyeskedtek
Nagyné Pál Tünde vezetésével, az ajándékokat Czirják Józsi,
Joci és Kitty osztották szét. Ezután vidámsággal, zenével, tánccal folytattuk a szép napot.
Köszönet az Önkormányzatnak az anyagi támogatásért, mert
nélkülük nem lett volna ilyen gazdagon terített asztal. Köszönet
a gyermekeknek és felkészítôiknek, a Péksüti Kft-nek a süteményekért a nyugdíjasoknak a finomságokért és a terítésért. A
Közösségi Ház dolgozóinak a sok-sok segítségért, Heim Antalnak és társainak a tornaterem berendezéséért.
Köszönöm társaimnak az önzetlen munkát. Sorolhatnám a
neveket, de nem teszem, hiszen mi ezt vállaltuk. Végignézve,
látva a szépkorú emberek mosolyát, táncos lábát, minden fáradtságot megért.
Czirják Józsefné
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EZOTERIKUS OLDAL

„Voltak olyan pillanatok, mikor a padlóról kellett felkaparnom az állam…”
Kedves olvasók!
A napokban megismerkedtem egy számomra egészen új, alternatív tudománnyal, ami számomra is meglepô újdonságokkal
szolgált. Ismerkedjenek meg Önök is vele!
A kineziológia a mozgásról szóló tudomány. A görög kinezis =
“mozgás” és a logos = “tan” szavak összetétele. Manuális terápiára, a kínai gyógyászatra és a pszichoterápiás ismeretekre
épülô, az izmok mûködésében mintegy “elraktározódott” élmény- és “sérülés benyomatok” felderítésével foglalkozó speciális egészségmegôrzô és gyógyító rendszer. A kineziológia pedagógiai és pszichológiai elemeket is tartalmazó készség-, képesség-, és személyiségfejlesztô módszer. Hatékonyan befolyásolja a
test energiaáramlását, az érzelmi stresszek feloldásával energetikai egyensúlyt hoz létre a testben, s aktivizálja öngyógyító mechanizmusát. A kineziológia megalkotója az 1960-as években dr.
George Goodheart csontkovács volt. Miután feltûnt számára,
hogy páciensei a kezelés után ugyanazzal a problémával jelentkeznek nála, kidolgozta azt a módszert, amellyel az okot kezdte el
keresni a panasz megszüntetésére. Ez a módszer az “izomtesztelés”,melyet a kezelés során használunk arra, hogy beazonosítsuk
a kiválasztott cél témájához kapcsolódó energia blokkokat és az
energia egyensúly létrehozásához szükséges korrekciókat. A kineziológus kérdéseket tesz fel egy meghatározott rendszer szerint, miközben enyhe nyomást gyakorol a vizsgált személy kinyújtott karjára. A kar izmai - közvetítve az agy, illetve a test sejtes
memória szinten tárolt információit - a kérdésekre erôsen tartó
vagy elgyengülô izomtónussal “válaszolnak”.Az izomtesztelés
lehetôvé teszi, hogy fényt derítsünk az adott probléma tudatalatti
szinten fekvô, valódi okára, továbbá, hogy azonosítani tudjuk a
szükséges beavatkozásokat. Az energia-egyensúly helyreállítására a kineziológus több száz korrekció közül választ az izomtesztelés segítségével. Ezek a korrekciók kiemelkedô hatékonysággal

bírnak, és sokszor gyors változásokat okoznak, ugyanakkor mégis gyengédek és fájdalommentesek. A kineziológia számos problémára hatékony módszer, többek között: szorongás, hangulatzavarok, pánikbetegség, önbizalomhiány, tanulási nehézségek, párkapcsolati problémák, beilleszkedési nehézségek, allergia, testilelki gyógyulás, gondolkodás megváltoztatás, képességfejlesztés,
harmónia, önismeret, blokkok, a szervezet öngyógyításának beindítása, egészségmegôrzés, betegség, megelôzés, lelki segély, önbizalomhiány, depresszió, függôség, fóbia esetén nyújt segítséget.
Mikor meghívást kaptam Ferencsák Erzsótól egy „oldásra”,
természetesen rögtön igent mondtam, hiszen nyitott vagyok minden újdonságra. Az oldás elején elmagyarázta, mi is fog történni,
nehogy megijedjek. Ahogy kezdetét vette az oldás, az izmaim
minden kérdésre válaszoltak, sokszor az én meglepetésemre is.
Olyan dolgokat árultak el Erzsónak, amik valóban megtörténtek,
sôt tényleg stresszeltek engem.
Voltak olyan pillanatok, mikor a padlóról kellett felkaparnom
az állam, olyan igazságok derültek ki rólam. Példának okáért Erzsó csak az arcomra nézve azt mondta, színésznônek való vagyok és kreatív. Ô persze nem tudhatta, hogy otthon a díszítôelemek nagy részét én kreáltam, hogy imádok rajzolni, verseket és
regényeket írni, színészeti iskolába jártam, színdarabban léptem
fel és hogy legnagyobb álmom, hogy egyszer színésznô legyek.
Gondolhatják, hogy tátva maradt a szám.
A „kezelés” végén még beszélgettünk egy kicsit, így rengeteg
tanácsot kaptam.
Nagyon tetszett az egész, sokat nevettünk, jól éreztem magam.
Ha bárkit érdekel, bôvebb információt Ferencsák Erzsébettôl
(tel.: 06-70-364-92-59) kérhet, biztosan segíteni fog.
Józsa Anett

Átváltozás… minôségi emelkedés
Igazán izgalmas témát fogok folytatni ezen írás alkalmával. Mielôtt belevágnék a közepébe, egy kis elmélkedést engedjenek meg nekem.
Az élet eredetét, alapjait kutató természetembôl fakadóan kíváncsian
tettem fel a kérdést ismerôseim körében: Ki olvassa az Agora újságot és
milyen mértékben? Meglepô válaszokat kaptam: van, akihez nem is jut el
(miért?), van, aki megkapja és felszínesen átlapozza és elfelejti és van, aki
elejétôl a végéig kielemezve, minden részletét „feldolgozva” esetleg beszélgetést indítványozva, érdeklôdéssel olvassa. Nos, úgy érzem, írásaim
az olvasók ez utóbbi csoportjához szólnak.
Kényelmesen hátradôlök székemben és megnyugszom, hogy bennem
is nagy változások történtek az elmúlt idôszakban. Éppen 1 éve kezdtem el
félve, bátortalanul írni azokról a tanulmányokról, amiket az elôzô években
tettem. Megfelelni szerettem volna mindenki elvárásának.
Ma már örömmel osztom meg tanult és saját gondolataimat, és szívesen beszélgetek bármely idevonatkozó témával kapcsolatban. Megelégszem, ha gondolatokat ébresztek az emberekben és segíthetek egy más
nézôpontból látni világunkat.
A teremtôenergiák sorában, bár legutolsóként említem, de mégis a legelementárisabb erôvel ható és életünkben radikális változást hozó és szintet
emelô energiáról van szó.

PLÚTÓ
A Plútó szimbolizálja a tömegeket és a minôségi változáshoz szükséges
energiákat. Elérkezik a pillanat, amikor a régi eltûnik és egy új, magasabb
szintû dolog jön létre. A radikalizmust és a gyökeres változások, átalakítások igényét, a sorsfordításhoz szükséges erôket képviseli. A Mars magasabb oktávjának is nevezhetô.
A Plútó mutatja meg, hogy életünk mely területén érzünk rá a titkokra, a
lényegre. A maximalizmus fôleg érzelmi oldalát éljük meg általa a
belsônkben. Szenvedélyes érzelmek, ôrült cselekedetek, hegyeket megmozgató, mindenre képes energiák bukkannak fel egyik pillanatról a másikra.
A minôségi átalakulások és az eddig rejtôzködô képességek, ösztönök

hatására eddigi lényünk „meghal”, hogy a mélybôl feltörô erôk egy új Embert teremtsenek. A változás törvényszerûen, radikális! Az élet adott területein és idejében csak a Plútói radikalizmus vihet elôre.
A Plútó a láthatatlan energia, a mély, az ösztönvilágból feltörô érzelem,
majd cselekvés. Ô indítja el azokat a cselekedeteket, melyek lényeges változásokat, áttöréseket eredményeznek.
Az emberiség életében ott van az a pont, ahol meg kell tudni tenni a lépést.
Jelen idôszak kozmikus lehetôséget nyújt számunkra, hogy szellemi
rendrakást végezzünk. Az értékálló dolgokat megôrizzük és a nem életképeseket elengedjük, hogy új, magasabb minôség felé indulhassunk el.
A csillagos ég üzeneteivel folyamatosan foglalkozva én is egy újabb utat
választottam. Írásaim megjelenésével egy idôben a kristálygyógyászat különös világa felé vettem az irányt. Talán azért, hogy az ég varázsa mellett a
„földön” maradjak? Általában törekszem az egyensúlyra, harmóniára (lassan, megismerem magam), ezért egy belsô „kényszer” hatására választottam, Ég és Föld között maradva.
Minden energia. A körülöttünk lévô ásványok és kristályok gyógyító
energiát hordoznak, ezáltal segítenek egyensúlyba hozni a testet, a lelket
és a szellemet. Hatnak ránk, még ha nem is hiszünk bennük.
5000 évvel ez elôttrôl, a Vörös Császár, Csen Nung idejébôl is sok feljegyzés maradt hátra a kövek gyógyerejérôl.
A Kr.e. 384-322-ig élt Arisztotelész feljegyzéseit szintén ismerjük a drágakövekkel való kezelés akkori módszereirôl. A napjainkban jól ismert, ôsi,
indiai Ájurvéda-filozófia is a köveket ajánlja betegségek esetén a test és lélek harmonizálására
A Bibliában is találunk utalásokat a kövek erejére. A 16. századtól bizonyíthatóan fontos szerepet játszanak a gyógyászatban. Még ha a természettudomány többnyire kétségbe vonja is a gyógy kövek hatását, a kutatások mégis megállapították, hogy létezik kölcsönhatás az ásványok és környezetük között.
Tehát a Földön és Égen kozmikus rend van!
Fogadjuk szeretettel a minket körülvevô segítô energiákat és ne saját
akaratunkat próbáljuk ráerôltetni a körülöttünk élôkre és a természetre.
Várom a kérdéseket, hozzászólásokat, tisztelettel:
Nicolette (milli01@freemail.hu)
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Még tart a nyomozás az óvodai rongálás ügyében
Szinte naponta érdeklôdnek nálam telefonon és személyesen az óvodai tökfesztivál elôtti éjszakán történt rongálás ügyében. Felsôpakony alpolgármestereként a legilletékesebbtôl, Bodzán Lajostól kértem válaszokat.
– Megvan már a tettes, illetve tettesek?
– Sajnos még nincs pozitív fordulat az ügyben, de nem
adom föl!
– Szomorú látvány volt a rombolás, az óvónôk, óvodai
dolgozók joggal könnyeztek. Van még remény, hogy kiderüljön, ki tette ezt velük
és a gyermekekkel?
– Nekem is elszorult a torkom, amikor láttam az óvoda
dolgozóit a rombolással szembesülni. Ezért fontos nekem
is, akár csak Önnek, ez az
ügy! Szeretném, ha elfognánk
a tetteseket, s így legalább valamelyest megnyugodnának a
dolgozók, az óvodások és
azok a szülôk is, akik segítettek a tökfesztivál szervezésében.
– Hátha segít: próbáljuk
meg rekonstruálni, hogy mi
is történhetett!
– Annyit tudunk, hogy péntekrôl szombatra virradó éjszaka, este nyolc és hajnali hét között, valaki vagy valakik bemásztak az óvoda udvarára. Ott késsel vagy valami nagyobb vágószerszámmal fölvagdosták a felállított sátrak
oldalát, fölborogatták a tök bábukat és az utcán lévô nagy
szalma bábuk egyikét is.
– Sikerült értékelhetô nyomot, nyomokat rögzíteni?
– Ilyenkor elsôsorban cipônyomokat, ujjlenyomatokat és
dns-vizsgálatra alkalmas nyomokat keresünk. Hogy mi
mindent találtunk, arról a nyomozás érdekében nem beszélhetek.
– A falunk teljes közvéleményét felzaklatta az eset. Sokan segítenének, hogyan tehetik?
– Elsôsorban információkkal. Kérem, mindenki gondolja
át, hogy mit látott-hallott aznap éjszaka. Arra is figyeljen
mindenki, hogy ki mit mond az esetrôl. A legkisebb információ is segíthet! Kérem, minden ilyen esetben hívjanak,
keressenek! Jó lenne például tudni, pontosan mikor történt
az eset, hiszen, ha ezt tudjuk, akkor szûkül a lehetséges elkövetôk köre. Ne csak az óvodára gondoljanak. A Petôfi
úton állt a két szalma bábu, amelyek közül az egyiket szintén fölborították. Jó volna, ha jelentkeznének azok, akik aznap este, éjjel illetve hajnalban közlekedtek a faluban és látták még épen vagy már fölborítva a szalma bábut.
– Említette, hogy szûkíteni lehet a lehetséges elkövetôk
körét. Több kérdés is adódik ebbôl. Egyrészt ez azt jelenti,
hogy ellenôriznek személyeket?
– Igen. Aznap este U20-as vb meccset adott a tv. Sokan a
falu italboltjaiban nézték ezt és utána indultak haza. Akár
közülük is kikerülhet a tettes, de lehet, hogy tanúként tudnának információt adni!
– Másik adódó kérdés: biztos, hogy pakonyi volt az elkövetô?
– Nem biztos, de sajnos nagyon valószínû. Ugyan ki más
tudhatta volna, hogy mi van az óvoda udvaron? Más, idegen, minek menne pont aznap éjszak oda? Másrészt elég valószínûtlen, hogy valakik éjjel bejöjjenek rombolni az óvo-

dába, nem pedig mondjuk lopni. Kizárni persze ezt sem lehet.
– Meddig tart a nyomozás?
– Amíg el nem kapom ôket! Egyébként 30 nap után, ha
nincs eredmény, föl kell függeszteni a nyomozást. De ezzel
nem zárul le az ügy, ha újabb nyom, információ érkezik, ismét elôveszem az ügyet hivatalosan is. Egyébként pedig köszönöm mindenkinek, aki eddig is segíteni próbált, jó ötletnek tartom, hogy szórólapon és a médiában is kérte a pakonyiakat arra, hogy bármit tudnak, szóljanak! Talán az alpolgármester úr által fölajánlott
nyomravezetôi díj is segíthet.
– Ehhez azóta már volt,
aki csatlakozott a faluban.
Miben lehetünk még a nyomozás segítségére? Kiderülhet, hogy ki adott információt Önnek?
– Nem derülhet ki! Garantálom, hogy a bejelentô kiléte titokban marad! Arra kérek
mindenkit, hogy gondoljon
vissza arra az estére, éjszakára! Mi történt? Nem hallott,
látott-e valami szokatlant?
Másrészt mindenki járjon
nyitott fülekkel, a tettesek elôbb-utóbb elszólják magukat!
– Elszólják magukat?
– Szinte biztos. Azt gondolom, hogy bár a kárérték sem
kicsi – 300 ezer forint – elsôsorban az erkölcsi kár a nagy.
Ezt csak úgy tudják helyrehozni, ha önként jelentkeznek és
beismerik a tettüket! Bízom benne, hogy legalább egyikükben lesz annyi jóérzés, hogy önként jelentkezik!
– Így talán még a falu is megbocsátana… Másképp
nem hiszem. Bízom benne, hogy ebben a nyomozásban is
sikerrel jár! A továbbiakról is hírt adunk!
Kempf Károly Ignác
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ÓVODAI HÍREK
Emlékezetes évforduló

...lesz sokunk számára az 5. óvodai tökfesztivál, pozitív és
negatív értelemben egyaránt.
Kezdeném azzal, hogy ezt a számunkra és az idelátogatók
számára rendezett eseményt több hónapos készülôdés elôzi
meg minden évben (a fellépô mûvészek, a különbözô mûsorokat szolgáltatók, a szervezésben tevékenyen részt venni tudók,
az anyagi támogatók felkutatása, a rendezvényen részt vevôk
szórakoztatása és még sok más, mind-mind idetartozik.).
A tökfesztivál kiindulópontja, alapfeltétele a tök maga. Már
márciusban, áprilisban próbálkozunk azzal, hogy meggyôzzük
az óvodás gyermekek szüleit és mindenkit, aki él és mozog,
hogy vessenek tökmagot. Ahhoz, hogy ez meg is nôjön, némi
emberi beavatkozás is szükséges. Kapálni, öntözni kell, sôt, be
is kell takarítani és a helyszínre kell szállítani. A megtermelt
tök anyagi értéke is jelentôs. A legkisebbeket száz, a nagyobbakat több száz, a legnagyobbakat több ezer forintért lehetett
megvásárolni a piacokon.
Az ételek, italok elôteremtése, az egyes sátrak programjaihoz szükséges eszközök és számos más kellék biztosítása is
nagyon sok pénzbe kerül. A rendezvény eszmei értéke legalább olyan nagy, mint az anyagi, sôt számunkra sokkal nagyobb.
A készülôdést, a szervezést már említettem.
A tökfigurákat, melyekkel elsôsorban a 3-7 éves kisgyermekeknek szerettünk volna örömet okozni, nem a jótündér alkotta meg varázspálcájának egyetlen suhintásával, hanem másfél
hét alatt készítettük el ôket, ki-ki a munkahelyérôl hazaérve,
arra törekedve, hogy valamilyen szinten idôt állóak és esztétikusak legyenek.
A rendezvényt megelôzô nap estéjére minden a helyére került, a fáradtság érzését elnyomta bennünk a várakozás izgalma (lesz-e esô, mit szólnak majd a látványhoz a gyerekek? ).
Szombat reggel, a fesztivál napján ezt az érzést a döbbenet váltotta fel néhány percre, a ledöntött, összerombolt figurák, széthasított sátrak láttán.
Az, hogy a fesztivál elmarad, fel sem merült bennünk. Az,
hogy mi lesz a sok látnivalóval, annál inkább. A rombolás híre
futótûzként terjedt el a faluban, s pillanatokon belül jöttek a
felháborodott önkéntes segítôk, szülôk, szomszédok és azok
is, akik a bábok megalkotásában is részt vettek. Az összefogás
tökéletes volt. Kezdésre minden a helyére állt, eredeti állapotában (kivéve az összehasogatott sátrak oldalait, melyet ragasztószalaggal ragasztottunk meg).
Hogy mi volt errôl az általános vélemény?
Mélyen elítélték ezt az ész nélküli, csak a rombolók számára élvezetet nyújtó, nekik örömet okozó tevékenységet. Az elhangzott vélemények közül néhány: „Én megetetném velük az
összes tököt, ami itt van!”; „Azt tenném velük, amit ôk mûveltek a bábokkal!”; „Ilyen állati viselkedésre csak azok képesek,
akikben nem alakították ki a kulturált szórakozás iránti igényt,
de hogy példát sem láttak erre, az biztos!”
Számomra nem az éjszakai rombolás okozta a legnagyobb
szomorúságot. Végtelenül aggódom amiatt, hogy ezek a dolgok a jövôben is megismétlôdnek (lásd a krizantémok kiszaggatása az óvoda elôl).
Ötödik alkalommal rendeztük meg a tökfesztivált, ötödik
éve próbáljuk megfékezni, illetve féken tartani azokat az idelátogató iskoláskorú gyerekeket, akiket a rengeteg program
közül egy sem érdekel. Számukra az nyújt örömet, hogy a
rendre, a zavartalanságra felügyelô felnôtteket kijátszva,
elôlük bujkálva, a még épen maradt tököket verjék szét, dobálják a fához, egymáshoz, hogy vad indulataikat, ösztöneiket levezessék. A 3-7 éves gyerekek játékait tönkretenni, széttörni,
leszakítani nem nagy dicsôség. Ôk azon versengtek egymással, ki tud nagyobb kárt csinálni. Közöttük olyan gyerekek is

voltak, akiknek a szülei nagyon sokat segítettek a rendezvény
lebonyolításában, és nem is gondolták, hogy az ô gyerekeik is
részesei ennek a „balhénak” (többszöri figyelmeztetés ellenére
is).
Én látni vélem a sötét jövôt. Ez a csak virtuskodásban,
rendbontásban kitûnni akaró mag újra termelôdik. Csírái már
itt az óvodában is fellelhetôk. Iskolásként ide visszatérve azt
gondolják, hogy az itteni szabályok rájuk nem vonatkoznak,
hiszen ôk már egy másik világhoz tartoznak. Valóban így van,
a rombolók, a pusztítók világához.
Kedves felnôtt társaim, kedves szülôk! Emeljük fel ezeket a
gyerekeket, hogy kilássanak ebbôl a világból és észre tudják
venni azt a másikat, ahol az emberek azon fáradoznak, hogy
egymásnak örömet okozzanak!
Bánki Erzsébet, óvónô

Megint jó volt…
A történtek ellenére megint jól sikerült az idei, immár 5.
óvodai tökfesztivál. Az emberek (ismerôsök, ismeretlenek)
mellénk álltak, és megmutattuk, hogy községünk lakói szeretik és várják ezt az óvodai rendezvényt. Honlapunkon megtekinthetô a tökfesztiválról készült fotók egy része: www.fpmesevarovi.uw.hu. A vendégkönyvben még kommentálni is lehet
a nap sikerét, esetleges sikertelenségét.
Nem könnyû „megszervezni”, hogy mindenki jól érezze
magát, lásson, és ne csak nézzen, nyújtson is valamit és kézzelfogható emlékek (szövés, tárgyak, töklámpás, stb.) maradjanak róla.
Kézmûves tevékenységeink tömött sátrakban arattak nagy
sikert az idei évben is (tökfaragás, tökkarcolás, termésbábok,
kavicsfestés, csuhévirág, bôrszütyô, falovacska, pulikutya és
sorolhatnám még) és persze számunkra is bebizonyosodott,
ezen tevékenységeknek gyermek, szülô, nagyszülô egyaránt
örül. A családi verseny helyett pedig inkább a gyerekek kedvére akartunk tenni azzal, hogy a játékokat korlátlan ideig használhatják és lehetôleg ott, azon nyomban örülhessenek is valamiféle „elismerésnek”. Nos, az a játék volt a nyerô, ahol ha
már elfogyott az ajándék, még mindig játszottak vele.
Pénteken egy ételszobrász is eljött közénk és elhozta remekmûveit - sajnos szombaton nem tudott jönni -, mellyel emelte
tökfesztiválunk színvonalát és sikerét. Ô Tanács Attila, olimpiai bajnok ételszobrász. Akit érdekel az ételszobrászat, beiratkozhat iskolai kurzusára, elsajátíthatja e mûremekek készítését. Honlapjának címe: www.etelszobraszsuli.hu. Érdemes felkeresni az oldalt.
A látványos tökfaragást is meg lehetett ismerni, mely nemcsak egyszerû lámpáskészítést jelent, hanem csodálatos remekmûvek alkotását is. Ezeket, otthoni dekorációként meg lehetett nyerni, de meg is lehetett vásárolni. A kiszárított tökszárból szalvétagyûrût lehetett karcolni, és azt is megtudhattuk, hogy régen az emberek ilyenben hordtak pl. bort, vizet,
úgy használták, mint mi, most a kulacsot.
„Megérkezett a fafaragó bácsi” - mondta be az érdeklôdôknek a mikrofonba Anna óvó néni férje, Bukodi Károly, Karcsi bácsi, aki immár 5 éve vállalja, hogy jó hangulatot
teremt „bemondásaival”. Felhívja a figyelmet a különbözô
mûsorokra, és kedvet csinál a különbözô tevékenységekhez.
Hiltser Gábor amatôr mûvész - bátran hívhatjuk így-, akinek a kertjében láttam meg a saját kedvére készített fafaragványokat, megdöbbentô erôvel kezdett neki a munkának. Keze
alól – ha nem is pillanatok alatt – egyre jobban felismerhetôvé
vált az emberi fej. A gyerekek - fôleg az iskolások - körbevették és érdeklôdve figyelték munkáját. Megjegyzem, én még az
5 év alatt nem láttam olyan tevékenységet, ami így lekötötte
volna hosszabb idôre az iskolások figyelmét. A kész emberfej
megállásra késztetett felnôttet-gyereket egyaránt. Köszönjük
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Még van
egy olyan dolog, amit tudatosítani
szükséges:
Miért van a
települések
végén, szélsô
házainál?
Azért, hogy
ha
elmegyünk, Neki
köszönjük
utoljára, és ha
megjövünk, Neki köszönjünk elôször.
A felsôpakonyi kereszt a Kôrösi úton, a régi tanyaközpontot
ôrzô csárda közelében van. Nem messze innen volt az ôsi
felsôpakonyi templom is. Az 1530-as években történik még
említés róla. A török dúlás következtében pusztult el. A most
élôk és itt nevelôdöttek még egy olyan tanyasi iskolába jártak,
ahol az udvar alatt ott volt a régi templom alapja. Ez ott van,
ahol ma befordulunk a Jónás fatelep felé, tôlük haladva a katonai bázishoz közelebb jobb oldalt, tehát a Budapest felé esô oldalon. Így ez a kereszt egy ôsi templom emlékét is ôrzi.
A keresztet teljesen új anyagból újra készítették most a római
katolikus egyházi közösség szervezése kapcsán adakozó hívek,
a család egyetértésével és támogatásával. A kereszt megújításának ötlete az Egyháztanács ülésén vetôdött fel. Köszönet illeti

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.
A szeptember 20-i templombúcsút követôen kicsit csendesedett az élet, visszatértek a szürke hétköznapok. Ám szerencsére
továbbra is be tudok számolni pozitív történésekrôl.
Örömteli, hogy többen látogatják a miséket, mióta bevezettük
a koraesti idôpontot. Reméljük ez a jó szokásuk megmarad –
ahogy a délutáni kezdési idôpont is. A téli idôszámítás alatt, novembertôl március végéig du. 5 órakor kezdôdnek a misék.
Szorgos kezek dolgoztak októberben is a templom karbantartásán, hogy az épület sikerrel állja az elemek ôszi-téli támadását.
Befejezôdött a Kôrösi úti kereszt helyreállítása is, október 30án került sor a kereszt felszentelésére. A kereszttel kapcsolatban
Gábor atya készült egy külön cikkel.
Hitoktatónk, Teri néni, örömmel számolt be arról, hogy szerencsésen gyarapodott a hittanosok száma, az alsósok korosztályából sok lelkes és okos kisgyerek jár (24 alsós, 9 felsôs jelentkezett).
Szeptemberben egy jól sikerült, a gyáli plébánián eltöltött hétvégén 18 gyermek vett részt. Péntek este nagyot játszottak,
szombaton pedig Budakeszirôl jött el két aranyos domonkos
nôvér és külön foglalkoztak az alsósokkal, illetve a felsôsökkel.
Sajnos a falunapi programok miatt (ahol néhány gyermek szerepelt) kora délután búcsúzkodni kellett, így szombaton már nem
maradt idô játékra.
Október 26-án 21 gyermek és 4 felnôtt a Gellérthegyre tettek
egy kirándulást, az ott található pálos rendi sziklakolostor megtekintése volt a fô cél. Ilyen csoportot oda nem engednek be, hiszen klauzúra terület, de a sziklatemplom is nagyon érdekes
volt. Egy pálos szerzetes, Szabolcs testvér megmutatta a templomot, a hozzá tartozó Szent István kápolnát és a gyermekek számára is érdekes stílusban bemutatta a pálos rendet, elmesélte a
barlangok, a kolostor és a templom történetét. Ezt követôen a
programba belefért még egy kis csúszdázás is, de az egyéb tervezett kirándulásokat a rossz idô meghiúsította.
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az
Önkormányzatot,
amely hathatós segítséget
nyújtott a szükséges engedélyek
beszerzésével
kapcsolatban. A felújított
kereszt az eredeti kereszt
helyén áll, felszentelése
2009. év Mindenszentek
ünnepén történt. A kereszt
lábazatán elhelyezett új
táblára a szöveghû régi felirat kerül vissza:
AZ ISTEN DICSÔSÉGÉRE EMELTETTE
ID. LAUTER ANDRÁS ÉS NEJE
KALDENEKKER MAGDOLNA
1938
A kereszt rekonstrukcióját Gál László, ócsai mûkövesmester
készítette gondos és szép munkával. A tereprendezést és a beemelést a KÖVÜZ Kht. által szolgáltatott gépi munka tette lehetôvé. A VAKOND Kft. a kereszthez vezetô gyalogút és a kereszt körüli tér kialakításához szükséges zúzottkövet adományozta. Készségüket ezúton is megköszönjük.
Azt az óhajunkat, kívánságunkat említem utoljára, hogy valóban szolgáljon ez a kereszt az Isten dicsôségére a XXI. században is, és ébresszen részvétet a szenvedô emberek iránt.
Tisztelettel:
Hefler Gábor plébános és munkatársai
Teri néni novemberben és decemberben szeretne megtanítani
egy betlehemest és elmenni vele a gyerekek családjaihoz, ezen
kívül pedig kézmûveskedni is fognak: ajándékokat készítenek
majd.
A cél egy jókedvû, nyitott közösség, és ez Felsôpakonyon nem
nehéz. Teri nénivel együtt úgy érezzük, ezt a falut még nem mérgezte meg a városi rohanás, elidegenedés. A pakonyi anyukák
szívesen csatlakoznak a programokhoz, örömmel engedik a gyerekeket ezekre. Hamar megtaláltuk a közös hangot, a közös célt.
Az idei év utolsó zarándokútja Bujákra vezetett. Elöljáróban
csak annyit, hogy országszerte híres a színpompás bujáki népviselet és a 17. századi barokk stílusú templom, a község szélén
magasodó klasszicista Kálvária, melyben megcsodálható a 12
stáció, valamint a mellette álló Szent-Anna kápolna is a település
látványosságai közé tartozik. Útibeszámolóval a következô
számban jelentkezünk.
Végezetül szeretném felhívni a figyelmet a templom internetes elérhetôségeire. Három honlapon is naprakész, korrekt információk segítik a tájékozódást: www.felsopakony.hu, www.pakony.hu, www.miserend.hu. Elôbbi két helyen az egyházak almenüben lehet kiválasztani a katolikus templomot, a harmadik
honlapon pedig a fôoldalon a keresôben kell a „Felsôpakony” településnevet begépelni. A misék kezdési idôpontján kívül egyes
ügyek intézésére vonatkozó információk is találhatók, valamint
rövid ismertetô a templom történetébôl.
Következô számunkban – immár karácsony közvetlen közelségében – az adventtel is foglalkozunk. Apropó, advent: idén is
folytatódik az a hagyomány, hogy advent vasárnapjain a templomban elhelyezett adventi gyertyákat egy-egy család gyújtja
meg a misén.
Pethô Imre
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném megköszönni az ELOHIM Kft. vezetésének
és dolgozóinak, hogy feleségem halálakor
az általam fizetendô temetési költségeket,
önköltségi összegben állapították meg.
Köszönettel: Drexler József
Felsôpakony, Ady E. u. 27.
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1538-ban, latinul. Mindketten szigorú egyházfegyelmet követeltek meg. Kialakult egy ellenpárt, amelynek képviselôi magukat libertinusoknak nevezték. Az összeütközés a lelkészi kar és
városi tanács közt elkerülhetetlenné vált. 1538-ban a tanács, a
lelkészek elôleges megkérdezése nélkül, elrendelte az úrvacsorának a berni egyház szokása szerinti, azaz ostyával történô kiszolgáltatását. Mivel Kálvin ehhez nem járult hozzá, számûzték
a városból.
1538 szeptemberében Martin Bucer meghívására Strasbourgban települt le, ahol a hugenotta menekültekbôl alakult gyülekezet lelkipásztora lett. 1540-ben itt nôsült meg, a holland származású özvegyasszonyt, Idelette de Bure-t vette feleségül. Sajnos, házasságuk nem volt hosszú, a felesége kilenc évvel
késôbb meghalt.
Az V. Károly császár által egybehívott frankfurti (1539), hagenaui, wormsi és regensburgi (1540) birodalmi gyûléseken ô
képviselte a református irányzatot. Itt találkozott és kötött barátságot Philip Melanchtonnal. Az egyeztetési kísérleteket
egyébként a pápa követe meghiúsította, így ezek eredmény nélkül záródtak.
Közben a genfi tanács 1540-ben visszahívta Kálvint, aki
hosszas fontolgatás után, 1541 ôszén tért vissza Genfbe, ahol
azonnal benyújtotta az általa készített egyházi rendszabályzatot. Ezt a tanács jóváhagyta, és a szabályzat Genf „egyházi alkotmánya” lett. Felállítottak egy felerészben egyházi, felerészben világi tagokból konzisztóriumot (egyháztanács), amely
gyakorolta az egyházi hatalmat és közvetlen befolyása volt a
város világi igazgatására is.
1549-ben Bullingerrel Zürichben úrvacsora-egyezményt kötött. 1553-ban az inkvizíció által is halálra ítélt, Genfbe szökött
Szervét Mihályt felismerték és elfogták. Végül a nagytanács
döntése értelmében máglyára vetették.
Kálvin 1555-ben szilárdította meg hatalmát. A libertinusokkal ti. végsô összeütközésre került sor, miután Kálvin – a nagytanács döntése ellenére – megtagadta az úrvacsora kiszolgáltatását Ami Bertheliertôl, a libertinusok vezetôjétôl. A libertinusok végül elmenekültek a városból.

1559-ben Párizsban Kálvin vezetésével összeült a református
nemzeti zsinat, amely elfogadta a Confessio Gallicanát (Francia
Hitvallás) és az Egyházfegyelmi Rendtartását.
Hosszú küzdelem után hunyt el Genfben, 1564. május 27-én.

Útszéli kereszt

vagy soha nem gondolt rá, hogy ez egy megtörtént eseményt
ábrázol, sôt sokszorosan megtörtént eseményt ábrázol. A Jézus
korabeli idôben, sôt még a késôbbi háborúkban is az elrettentés
eszköze volt a keresztrefeszítés egy leigázott nép felé. A kereszt
a másokért vállalt szenvedés jelképe.
Jézus esetében nemcsak az a rendkívüli, hogy ez történt, hanem, hogy kivel történt. Egy csupa jót tevô emberrel, nem felkelôvel, nem lázadóval, hanem az
Isten Fiával. Vallásos ember tudja, hogy így kellett ennek lennie, így vállalta magára áldozatul a
büntetést az elsô ember vétkéért. Talán ennél is
fontosabb szempont, hogy így mutatta meg a
végsô bizalmat az Atyában. Tudott reménykedni,
hogy odaadja az életét, de majd visszakapja. A
saját példájával igazolja a példabeszédét: Ha a
búzaszem el nem hal, nem hoz termést.... ô elhalt, de az ezután következô feltámadása millió
és millió embernek hozta meg a reményt, hogy
van élet a halál után.
Az ôsi idôkben nem emberi testet ábrázoltak a
kereszten. A jelképek iránt fogékonyabb embernek elég volt a jelképen a jelkép: egy bárány, Isten báránya. Vallásos ember ezt is tudja, hogy mit
jelent. Az ószövetségi idôben a leggyakoribb áldozat a bárány volt. Jézus is az ószövetségi áldozatokra hivatkozva értelmezte halálát. Már keresztelô János is az Isten Bárányának mutatta be ôt. Ez ellen soha nem tiltakozott. A kereszt a szelídség jelképe éppen amiatt,
ahogy a bárány meghal: szótlanul, elnémulva, önmegadóan.
Íme, ennyi mindenre tanít a kereszt: részvétre, a másokért
vállalt szenvedésre, a feltámadás reménységére, a szelíd sors elfogadásra.

A Kôrösi úti kereszt felújítása kapcsán
Krisztus – kereszt az erdôn c. Ady versben olvashatjuk:
Havas Krisztus-kereszt az erdôn
Holdas, nagy téli éjszakában:
Régi emlék...
Az apám vidám legény volt,
Dalolt, hogyha a keresztre nézett,
Én meg apám fia voltam,
Ki unta a faragott képet
S dalolt, hogyha keresztre nézett.
Két nyakas magyar kálvinista,
Miként az Idô, úgy repültünk...
Húsz éve elmúlt s gondolatban
Ott röpül a szánom az éjben
S amit akkor elmulasztottam,
Megemelem a kalapom mélyen...
Nagyon szép és megható ez a vers. Az
élettapasztalatoktól egyszerûbbé, alázatosabbá vált költô vallomása. Ha hosszabban él az ember, és a gyötrelmek is osztályrészül jutottak neki, vagy egyszerûen együttérzésbôl, érzékenyebbé válik mások szenvedésére. Erre az érzékenységre tanít az útszéli kereszt.
Kétségtelenül egy erôs jel. Csak annak nem megrendítô egy
keresztre feszített ember, aki nagyon megszokta a látványát,

EGYHÁZREFORM
Kálvin volt Zwingli mellett a svájci reformáció legjelesebb
képviselôje, akinek hatása egész Európára kiterjedt. Megreformálta az egyházi énekek ügyét, ô ajánlotta templomi használatra a zsoltárokat (Clément Marot francia költô fordításában).
1542-ben megalapította a „Lelkészek Testületét”, amely a tanbeli tisztaságra volt hivatott vigyázni. Személyes gyûjtéssel
hozzájárult a Genfi Akadémia megalapításához, amelyet 1559ben nyitottak meg. Vezetô tanárának Kálvin tanítványát és barátját, Theodor Bézát hívta meg. Neki köszönhetô az is, hogy
Genf az irodalmi tevékenység központja lett (ebben az idôben
30 nyomda mûködött a városban). Hatása kifelé még nagyobb
volt. Franciaországba 150 lelkészt küldött ki, és a hugenotta
egyház 2000 gyülekezettel az 1559. évi elsô zsinaton a kálvini
hit- és egyházigazgatási elveket fogadta el. Anglia, Skócia,
Hollandia, Észak-Amerika, Cseh- és Morvaország, Lengyelország, Magyarország és Erdély református egyházai, amelyek
ezt követôen a kálvini hitelvek szerint alakultak.
MÛVEI
Mûvei egybegyûjtve 12 kötetben elôször Genfben (1617),
aztán 1671-ben Amszterdamban jelentek meg. Kálvin halálának 300. évfordulóján indította meg három strassburgi hittudós,
Kálvin összes mûveinek (Opera omnia) legteljesebb kiadását.
Az elsô kötet 1863-ban, az ötvenedik 1894-ben jelent meg – s
még nem is jelent meg minden írása. Szintén a halálának háromszáz éves jubileumára Genfben közadakozásból létrehozták
a „reformáció csarnokát”, születésének 400. évfordulójára határozták el Genfben a Reformátorok Fala létrehozását, amelyet
végül 1917-ben avatták fel.
Vizi János református lelkipásztor

ÓVODAI HÍREK
neki és jövôre is visszavárjuk. Aki nem volt itt
nálunk, az is megtekintheti az elkészült alkotást
az óvoda - utca felôli kertjében.
Köszönetet kell mondanunk egy alapítványnak is, akik már az idén
második alkalommal jöttek el hozzánk és hozták
magukkal a „zenész bácsit” és az arcfestôket,
akik vidám figurákat festettek a gyerekek arcára
ezen a „tökös délutánon”. Remélhetôleg sok
gyermekrôl készült vidám felvétel, amelyek
megtekinthetôk és meg
is vásárolhatók.
Nem felejtkezhetünk meg községünk neves bôrmûvesérôl,
Dobos Krisztináról sem, aki már évek óta segíti fesztiválunk
nívójának fenntartását, hiszen az ô munkássága szakmailag elismert, több kiállításon bizonyította tehetségét.
A mûsorban szereplôkrôl is elismeréssel kell szólnunk, hiszen a Gézengúz együttes, a West Dance Team táncos csoport
már régi szereplôk, a Nefelejcs bábszínház pedig egy új színfolt volt a mûsor palettáján az óvodás korúak nagy-nagy örömére.
A mackó kiállítás „szereplôi” csendben várták, hogy felfedezzék ôket a gyerekek, de sajna ezeket a macikat csak meg
lehetett nézni, kézbe venni nem. Dünnyögtek és morogtak is
eleget odafent, s aki nem látta sajnálhatja, hogy kihagyta.
A felsôpakonyi iskola 4.a osztálya, Kriszti néni vezetésével
az idén fergeteges állatkertet kanyarított, „tökbe vájt” nekünk,
le a kalappal elôttük! „Jövôre is lesz tökfesztivál!” - hirdette a
hivatal dolgozóinak keze nyomán készült figura. Így igaz,
jövôre is várunk benneteket!
Pataki Andor nem, de testvére Kristóf óvodásunk volt, rájuk
mindig lehet számítani, ha zeneszolgáltatásról van szó, és értenek is hozzá, magas fokon. Köszönjük nektek fiúk!
A vasúti terepasztal elkészítését pedig egyik óvó nénink barátja vállalta magára, s ezzel a gyerekeknek nagy-nagy örömet
okozott.
Vörös Árpád. Nekünk ô már csak Árpi bácsi marad, szintén
gondoskodott arról, hogy a nap végén „kitáncoljuk magunkból” az utolsó energiánkat is. Én még azokat is megértem,
akik csak nézték és nem táncoltak, hiszen látványnak sem volt
utolsó.
Ifj. Hegedûs Mihály minden évben segít, hogy a falusi gyerek megtapasztalja milyen a ló, s milyen jó kocsikázás közben
nézelôdni, beszélgetni, dalolni és döcögni. Az idén a Ferdinánd Lovardától is jött egy kocsi, melynek szintén nagyon
örültünk. A lovas kocsik? Róluk csak elismeréssel lehet beszélni, hiszen ha egész nap tartana a rendezvény, akkor is folyton tömött kocsikkal fuvaroznák a gyerekeket, annyira szeretik.
Az ócsai fúvósok, az Ócsai Fiúk, nos, velük szívesen töltjük
az esti felvonulás minden percét. Hiszen ha a hangulatot lehetett fokozni ezen a napon, ôk megtették.
A szülôi Szervezet régi és új tagjai is alaposan kivették részüket a munkákból, nemcsak most, hanem minden évben. A
régiek elmaradhatatlanok, innen üzenem nekik, hogy „jövôre,
veletek, újra, ugyanitt”. Csak akkor érdemes abbahagyni a segítségnyújtást, ha már nem élvezi az ember. Mi lenne velünk a
tökbazárban, a tökbüfében, a konyhán, a vendégvárásnál és
még sorolhatnám, ha nem segítenének! Köszönjük.
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Észrevették, mennyi érdekes
ember volt nálunk?
Higgyék el, mindenki szívesen jön, szívesen tölti velünk a
napját, örömmel vegyül el a falu lakossága között. Jövôre is
várjuk, hogy ötletekkel segítsék munkánkat, új szereplôkkel, új
tevékenységekkel.
És persze mi, az óvodai dolgozók. Nekünk a tökfesztivál saját édes gyermekünk, gyermeki tevékenységünk és teljesen
mindegy, hogy ki mennyit dolgozott érte. A siker, a fáradság
közös, az hogy jól sikerült, csak a ráadás! Jövôre még nagyobb
ünneplésre készülünk, hiszen óvodánk épp 40 éves lesz!
Szalóki Éva Tünde óvónô
TÁMOGATÓINKNAK EZÚTON IS KÖSZÖNJÜK,
HOGY SEGÍTETTÉK MEGVALÓSÍTANI ELKÉPZELÉSEINKET, JÖVÔRE IS SZÁMÍTUNK RÁJUK!
Fejes Lajos pénzbeli támogatás 600 000 Ft
Antal Mihály és neje sok-sok tök, zöldségek, liszt, só
Klacskó József és neje újságok a tombolához, fénymásolás
VILETUR Kft tombolához ajándék
Junior 80-as Péteri konyhája, vezetô: Bakk István élelmiszer
Matusek Krisztián és neje ajándékozáshoz labdák, élelmiszer
a tökbefôtthöz és a tökbüfébe
Daróczi András és neje tökpiramis elkészítése faanyagból,
sárkányos fajáték elkészítése anyaggal együtt, tökfesztivál alatt
tönkretett játékok javítása saját anyagból
Hordós Friderika, Balla László filmvetítés, tökbazárhoz,
tombolához ajándékok
Durkó Éva édességek
Dobos Sándor mindenféle anyag beszerzése, amire aktuálisan szükség volt, szállítás
Hiltser Gábor fafaragó,
Dobos Krisztina bôrmûves
Pataki Andor és Pataki Kristóf zeneszolgáltatás
Miklós Gábor, Lukácsi Kinga és anyukája tökfaragás
Tanács Attila olimpiai ételszobrász
ifj. Hegedûs Mihály tök és lovaskocsizás
Ferdinánd SE lovasclub lovaskocsizás
Erdei Sándor mûanyag evôeszközök
Laki Lajos és neje virsli, mustár
Pongrácz Csaba ételkészítéshez alapanyagok
Trapp Jakab sátor
West Dance Team
Szlávik István 2 sátor és fel is állította (sajnos az ô sátra sérült meg a romboláskor)
Oláh Szilvia virágok, dekorációk
Jóbarátok Vendéglôje élelmiszer
Sztancs János és neje tökbefôtthöz alapanyagok, tökfasírt,
kellékek, sátor,
Örkényi Takarékszövetkezet 20 000 Ft-al támogatta a fesztivált
Csire család 1 üveg méz a legöregebb mackónak
A tökfesztivál bevételébôl minden óvodai csoport vásárolhat
magának karácsonyra játékokat, valamint megrendezzük a karácsonyi vásárt is, melyre mindenkit szeretettel várunk!
A fennmaradó összegbôl udvari játékokat fogunk vásárolni,
ezeket a következô évben fogjuk felállítani.
A fotók megtekinthetôk honlapunkon!
Dobosné Kerepeczki Mária – óvodavezetô
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SULIMOZAIK

Oktberi események az iskolában
Az ócsai Tájház a Halászy Károly Általános Iskolával és a
felsôpakonyi Herman Ottó Általános Iskolával közösen elnyert
pályázat révén lehetôség nyílik arra, hogy a Hon-és népismeret
tantárgyat élet-közeli helyzetben tanulják, ismerjék meg a gyerekek.
Ennek keretében kéthavonta egy alkalommal a tanítási óra az
ócsai diákok számára a helyi tájházban zajlik.
Szeptemberben a házépítéssel, a különbözô háztípusokkal, a
házak építési anyagával ismerkedtek tanulóink.
Nagy élmény volt, amikor az elméleti ismeretek után sor került a gyakorlatra. A gyerekek vályogot kevertek, majd kis formák segítségével vályogot vetettek.

A tanultakat egy, a tájház munkatársai által összeállított feladatlap segítségével mélyítették.
A pályázat révén a másik szerencsés osztály a 4.a osztály lett.
Foglalkozásaik egy elméleti és egy gyakorlati részbôl állnak.
Elôször az adott hónap jeles napjairól beszélgetnek, a hozzájuk
fûzôdô népszokásokról, az aktuális mezôgazdasági munkálatokról. Testközelbôl ismerkedhetnek meg a régi szerszámokkal,
háztartási eszközökkel, és ki is próbálhatják azokat. Ezt követôen kézmûves foglalkozások alkalmával készítenek játékokat és egyéb tárgyakat a gyerekek nagy örömére.
Werbôczi Erika néni nagyon lelkiismeretesen készül a találkozásokra, és mindig akad valami finomság is a nagy munka
közepette. Legutóbb puliszkát fôzött a tanulóknak, akik mind
az utolsó falatig megették.
Élményekben gazdagon, izgatott várakozással tekintenek a
gyerekek és a pedagógusok a következô foglalkozások elé, ahol
tollfosztás, kukoricahántás és más hasonló varázslat részesei lehetnek.
A hagyományos ôszi futóversenyre október 7-én került sor az
alsó tagozatos tanulók között.
Az idôjárás igen kedvezô volt egy felfrissítô sportversenyhez. A gyerekek óriási izgalommal készültek a megmérettetésre, ami a Somogyi pályán zajlott.
A nagy futás során a következô eredmények születtek: Elsô
osztályos lányok: 1. helyezés: Komáromi Szabina, 2. helyezés:
Jakubik Réka, 3. helyezés: Pelikán Vivien. Elsô osztályos fiúk:
1. helyezés: Hajas Bálint, 2. helyezés: Fábián Máté, 3. helyezés:
Danó Norbert. Második osztályos lányok: 1. helyezés: Nagy
Dominika, 2. helyezés: Rózsa Anita, 3. helyezés: Jócsák Lilla.
Második osztályos fiúk: 1. helyezés: Pótfi Áron, 2. helyezés:
Balogh Alex, 3. helyezés: Sultisz Péter. Harmadik osztályos lányok: 1. helyezés: Koós Jennifer, 2. helyezés: Papp Csengele,
3. helyezés: Kaszala Mária. Harmadik osztályos fiúk: 1. helyezés: Forstner László, 2. helyezés: Kállai Zsolt, 3. helyezés:
Korcsmáros Tamás. Negyedik osztályos lányok: 1. helyezés:
Kóródi Beatrix, 2. helyezés: Matisz Orsolya, 3. helyezés: Kal-

már Szimonetta. Negyedik osztályos fiúk: 1. helyezés: Paragovics Krisztofer, 2. helyezés: Benkóczki Ádám, 3. helyezés:
Gyôri Gergô. Gratulálunk a gyôzteseknek!
Sajnos, a következô szerdai napon a felsô tagozatnak nem
kedvezett az idôjárás, ezért elmaradt az idôsebb diákok versenye. Reméljük, jövôre nagyobb szerencsénk lesz!
Bármennyire is furcsa, már a kézmosásnak is van világnapja,
melyre október 15-én emlékezünk. Ezen a napon iskolánkba látogattak Wareczki Erika néni meghívására az Amway munkatársai, és elmondták a gyerekeknek, mennyire fontos, hogy
gyakran mossunk kezet. Ajándékokkal is megleptek minket,
rengeteg szappant kapott az iskola. A korábban meghirdetett
rajzverseny gyôzteseit is értékelték, akik természetesen a kézmosással kapcsolatban készítették el szebbnél szebb rajzaikat.
Elsô helyezett lett Fürst Luca és Zsoldos Bernadett 4. b osztályos tanulók, 2. lett Halmavánszki Judit 3. osztály és 3. helyezett Sultisz Milán 4.a osztályos tanuló. Gratulálunk nekik!
Nemzeti Ünnepünk, október 23. alkalmából ünnepséget rendezett az iskola a tornateremben.
A hatodikos és hetedikes diákok egy rendkívüli elôadással
elevenítették föl az akkori eseményeket. Gyönyörû dekorációk,
versek, prózák hangzottak el, zenével kísérve. Énekkarunk szereplése csak fokozta a drámai hangulatot. Köszönjük a lelkes
diákok és pedagógusok munkáját, akik hozzásegítették a gyerekeket, hogy jobban átérezzék, mi is történt akkoriban. A mûsort
Felsôpakony lakossága is végignézhette, mivel a gyerekek aznap délután ôket is megörvendeztették elôadásukkal. Köszönet
érte!
Máténé Virág Rita

Csodák Palotája
Október 21-én iskolánkkal ellátogattunk a Csodák Palotájába,
ahol sok érdekes játékot próbálhattunk ki.
A bejáratnál egy Suzuki várt, melyet bárki felemelhetett erôfeszítés nélkül, persze számos emelô segített ebben vállalkozó szellemû társainknak.
Ági néni és Zsuzsa néni szerveztek egy fizikaórát olyan kísérletekkel, melyeket itt, az iskolában nem tudnak bemutatni. Így
megtudhattuk, hogyan lesz hangszóró egy asztalból, hogyan változik a hangunk, ha a levegônél könnyebb vagy nehezebb gáz kerül a tüdônkbe és a gravitációt is kijátszhatjuk egy mágnes segítségével.
Az óra után még számos érdekes eszközzel, berendezéssel
játszhattunk.
Nagyon jól éreztük magunkat, csak az volt a baj, hogy túl rövidnek éreztük az itt töltött idôt.
Ezt a programot bárkinek ajánljuk, gyerekeknek és szülôknek
is. Aki tud, látogasson el ide!
Jó szórakozást kívánunk!
Farkas Renáta és Béki Georgina

Megérkezett:
Gyôri Péter
– október 6

EGYHÁZI OLDAL
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Evangelizáció

KÁLVIN JÁNOS

a református templomban

A KÁLVINIZMUS

Minden évben megtartjuk evangelizációs hetünket a református gyülekezetben. Mi is az evangelizáció? Evangélium = jó hír.
Az Isten szeretetérôl, kegyelmérôl, a boldog és új életrôl szóló
örömhír. A mi gyülekezetünkben is hagyomány, hogy ilyenkor
vendég igehirdetôt hívunk.
Idén három olyan lelkipásztor jött közénk, akik még soha
nem voltak Felsôpakonyon. Hétfô este az amerikai, de 30 éve
Magyarországon élô és szolgáló Monty Tayler, az Evangéliumi
Szabadkeresztyén Gyülekezet lelkipásztora szólt a gazdag ifjú
történetén keresztül arról, hogy mit kell tenni, hogy az örök életet elnyerjük. … Amit Jézus Krisztus kér és mondd, tedd meg
hittel. Legyen ez fontos, sôt a legfontosabb az életedben! A hét
közepén Ablonczy Kálmán Budapest Kispest-Rózsa téri gyülekezet lelkipásztora, és a hét befejezô alkalmain Ablonczy
Zsolt Budapest Kispest-Templom téri gyülekezet lelkipásztora
az irgalmas samaritánus története alapján a felebarátság kérdését járta körül részletesen. Isten Igéje tükröt tartott elénk: ki is
az ember valójában, milyen a kapcsolata a másikkal? Mindenkinek végig kell gondolnia a következô kérdéseket: van-e élô
kapcsolatom az Istennel és betöltöm-e feladatomat, küldetésemet hazámban, családomban, gyülekezetemben?
Mindazokat, akik estérôl-estére vágyakoztak Isten Igéjét
hallgatni, a hirtelen hideggé, téliessé változott idôjárás sem akadályozta meg abban, hogy eljöjjenek a templomba. Az ifjúsági
házban gyermekmegôrzés volt.
A hétnek kellemes színfoltja volt az a közösségformáló gyakorlat, hogy az igei alkalmak után a gyülekezeti teremben egyegy pohár meleg tea mellett elfogyaszthattuk a presbiterek és
gyülekezetünk asszonyai által otthon elkészített házi süteményeket, és a jelenlévôk tudtak egy kicsit egymással is kötetlenül
beszélgetni.
Az evangelizációs hét a vasárnapi istentisztelettel fejezôdött
be, ahol Vizi János helybeli lelkipásztor szintén az irgalmas samaritánus példázatáról beszélt, a történet szereplôit bemutatva;
vajon a saját életünk melyik szereplôt személyesíti meg… Jézus Krisztus az az irgalmas samaritánus, aki lehajolt a mi bûnös
életünkhöz, felemelt és meggyógyít. Ezért boldogan énekelhettük a héten tanult új énekünket: „Jézus, vezesd gyermeked, megvédhet erôs kezed. Kôsziklám és oltalmam, egyetlen bizodalmam. Vígy hát, vígy hát, vígy, míg éjre nap derül, és ha minden
romba dûl, benned bízom egyedül.” Úrvacsorai közösséggel
zártuk tartalmas hetünket.
/A hét anyaga Cd-n, video és audio kazettán is elvihetô. Érdeklôdni lehet ezekrôl a lehetôségekrôl a lelkészi hivatalban./
Forrás: Dr. Bucsay Mihály: Reformáció
Vizi János - református lelkipásztor

A Magyarországi Református Egyház a világ valamennyi református egyházával közösen 2009-ben ünnepli Kálvin János
születésének 500. évfordulóját. Egyházunk Zsinata, a Kálvin Bizottság javaslatára úgy döntött, hogy a nagy jelentôségû évforduló ünneplését meghosszabbítja 2014-ig, Kálvin halálának 450.
évfordulójáig. Ennél fogva a következô esztendôk Kálvin emlékévek 2009-2014 néven fognak bevonulni az egyház életébe.
Az évforduló kapcsán elsôsorban a kálvini reformáció jelentôségét szükséges kiemelni. Általános meggyôzôdés, hogy a
kálvini hagyaték sokféleképpen hat napjainkban is, így amellett, hogy az emlékévek során foglalkozunk Kálvin János életével, elengedhetetlennek tûnik annak bemutatása is, hogy a nagy
reformátor milyen közvetlen volt hatással korára, a világ- és
egyháztörténelemre, különösképpen pedig a magyarság sorsára.
Elsô felvonásként Kálvin János életérôl, egyházreformjáról
és fôbb mûveirôl szólok néhány gondolatban. A következô
számban pedig Kálvin és a magyarságról olvashatnak az érdeklôdôk.

Még lehet csatlakozni…
Novembertôl indítunk felnôtt konfirmációi elôkészítô alkalmakat azok számára, akik szeretnék pótolni a gyermekkorukban elmaradt konfirmációt! Minden felnôtt érdeklôdôt nagy szeretettel várunk erre a nyitott sorozatra,
akár kereszteletlenül, akár máshol megkeresztelt
felnôttként jelentkezik nálunk, hogy közvetlen ismereteket
szerezhessen arról, mit és miért hiszünk, s hogyan próbáljuk hitünk gyümölcseit a gyakorlatba átültetni.
Az alkalmak idôpontja: kéthetente, hétköznap, egy megbeszélt esti 19 órai kezdéssel.
Jelentkezés: Vizi János lelkipásztornál:
Mobil: 06 30 6373 190

KÁLVIN JÁNOS ÉLETE
Jean Calvin, azaz: Kálvin
János a franciaországi Noyonban született, 1509. július 10-én.
Ôsei tengerészek voltak, apja,
Gérard, azonban már városi
jegyzô és káptalani ügyvéd lett.
Egy gazdag polgár lányát, Jeanne Le Franc-ot vette feleségül.
Kálvin János 1527-tôl Párizsban dialektikát és teológiát tanult, majd pedig Orléans-ban
végzett jogi és bölcsészeti tanulmányokat. 1532-ben adta ki elsô
munkáját, Seneca De clementia
c. mûvéhez írott kommentárját.
Rokona, Robert Olivetan hatására a reformáció mellé állt.
1533-ban jogi doktorátust
szerzett, de jogtudománnyal a késôbbiekben már nem foglalkozott. Folyamatosan részt vett a reformációt pártolók titkos
összejövetelein. Egy beszéde miatt még ebben az esztendôben
menekülnie kellett Párizsból. Egy ideig barátjánál, Du Tillet angouleme-i kanonoknál élt, majd I. Ferenc francia király nôvérénél, Navarrai Margitnál talált menedéket.
1534-ben térhetett vissza Párizsba. Állítólag Szervét Mihállyal kívánt vitát folytatni, de Szervét kitért elôle. Több fiatallal együtt a papság ellen a zajos tüntetést kezdeményezett a székes templomban, nyolc napra elzárták. Miután azonban éjjeli
mise elleni falragaszokat tûztek ki a király kastélyára, Bázelba
kényszerült menekülni.
Itt fejezte be 1835-ben az Institutio Religionis Christianae
(A keresztény vallás rendszere) címû világhírû mûvét, amely ôt
végül a francia reformáció fejévé tette. A könyvet latinul írta,
majd saját maga fordította le franciára. Az elsô kiadás 1536-ban
jelent meg, amelyet számos kiadás követett. Kálvin késôbb a
szövegen több módosítást végzett el, a végleges szöveg kiadására 1559-ben került sor. Magyarra elsôként Szenci Molnár Albert fordította le a 17. század elsô felében.
1536 júliusában Genfbe ment Guillaume Farel meghívására
(az ô nevéhez fûzôdik Genf reformációja). Farel kérésére maradt ott segítô társául, vallástanítói, majd lelkészi állást fogadott
el. 1537-ben írta meg elsô kátéját franciául, majd a másodikat
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