2010. január 22-én
A Magyar Kultúra Napján 17:30 órakor a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház nagytermében levetítjük a 40. Magyar Filmszemlén
a külföldi kritikusok által odaítélt „Gene
Moskowitz-díj” nyertesét, a Nagy Viktor
Oszkár által rendezett APAFÖLD címû filmet.
A film egyik fôszerepében Derzsi János mellett településünk sokak által ismert fiatal lakója
RAVASZ TAMÁS látható.

FELSÔPAKONYI

A gora
A felsôpakonyi önkormányzat tájékoztatója – 2009. XIX. évf. – DECEMBER – 9. szám

Felsôpakony hivatalos honlapja: www.felsopakony.hu
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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL

Felhívás

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSOK

Díszpolgári cím adományozása

Dr. Borbély István rendelése:
2009. 12. 21 és 28-án: 15.00-17.00-ig
2009. 12. 22, 23, 29, 30-án: 9.00-11.00-ig
egyéb esetben Gyál ügyelet

A Képviselô-testület „Felsôpakony Község Díszpolgára”
kitüntetô cím adományozásával ismeri el azok érdemeit,
akik Felsôpakony község fejlesztéséért évtizedeken át kiemelkedôen dolgoztak, akik kimagasló munkásságukkal
hozzájárultak a község jelentôs fejlôdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez.
A Díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek
felsôpakonyi lakóhellyel rendelkezô lakosok.
A javaslatokat – minden külön felhívás nélkül – a Kulturális Oktatási és Sport Bizottsághoz indoklással ellátva lehet
benyújtani 2010. május 30-ig.

„Felsôpakonyért” kitüntetés adományozása
A „Felsôpakonyért” kitüntetés azok részére adományozható, akik a Felsôpakonyi közoktatásért, közmûvelôdésért, a
község egészségügyi és szociális ellátásáért több éven át kiemelkedôen, példaértékûen dolgoztak, valamint azok részére, akik munkásságukkal hozzájárultak a település fejlôdéséhez, hírnevének és tekintélyének öregbítéséhez.
A kitüntetésben részesíthetô azon felsôpakonyi civil szervezet, amely megfelel a fentebb említetteknek.
A „Felsôpakonyért” kitüntetés adományozására javaslatot
tehetnek felsôpakonyi lakóhellyel rendelkezô lakosok.
A javaslatokat – minden külön felhívás nélkül – a Kulturális Oktatási és Sport Bizottsághoz indoklással ellátva lehet
benyújtani 2010. május 30-ig.
Önkormányzat

PakonyÜnnep 2010
2010-ben szép jubileumot ünnepel Felsôpakony: szeptember 30-án lesz 20 éve annak, hogy falunk ismét önálló
településsé lett, saját önkormányzattal. Felsôpakony büszke lehet az elmúlt két évtizedére, amely során annyit
fejlôdött, hogy ma már sok szempontból Pest megye egyik
legfejlettebb települése. A jubileumot méltó módon kell
megünnepelni.
Felsôpakony Képviselô Testülete – elôterjesztésemet elfogadva – döntött arról, hogy jövôre méltó módon megünnepeljük önállóságunk két évtizedét. Az elôkészítô és szervezô
munkával Filák Lászlónét, Durkó Évát és engem bízott meg a
testület.
Egész éves ünnepségsorozatot tervezünk, amelynek csúcspontja szeptember utolsó hete lesz, amikor egész héten át különbözô rendezvényekkel, eseményekkel, kiadványokkal ünnepeljük Felsôpakony eredményeit, értékeit.
Önkormányzatunk nehéz anyagi helyzetére tekintettel az
ünnepségsorozathoz szükséges forrásokat teljes egészében elô
kell teremtenünk, az önkormányzat erre nem tud forrást biztosítani. Ezért várjuk a rendezvényekkel, ünnepségekkel kapcsolatos anyagi és tárgyi felajánlásokat! Várjuk ötleteiket, javaslataikat! Várjuk mindazok jelentkezését, akik a szervezésben és a lebonyolításban részt tudnak venni!
Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere

PÁLYÁZATOT HIRDETÜNK
a PakonyÜnnep 2010 eseménysorozat elnevezésére és emblémájának megtervezésére! Január 22-én 12 óráig várjuk név javaslataikat és az emblématerveket.

Dr. Somló Pál rendelése:
2009. 12. 24-én és 31-én 8-9.30-ig Gyálon,
10-11.30-ig Felsôpakonyon
Önkormányzat:
2009. 12. 22. - 2010. 01. 03.-ig TECHNIKAI SZÜNET
egyéb sürgôs esetben Kronvalter Emíliát lehet elérni
telefonon: 20/9471509
Könyvtár:
2009. 12. 22., 23., 28., 29., 30., 10-16.00

Érdekképviselet, munkahelyteremtés, tanulás

Mozgáskorlátozottak Egyesülete
alakul Felsôpakonyon
2009. december 18-án, pénteken, 15 órára a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házba szeretettel várunk mindenkit, aki részt kíván venni a mozgáskorlátozottak helyi
egyesületének életében. Ez nem csak egy klub, hanem az
érintettek érdekeit képviselô szervezet. Segítséget tud
nyújtani a mozgáskorlátozottak számára a tanulásban, új
szakmai képesítések megszerzésében és reményeink szerint
az álláskeresésben, munkahelyteremtésben is!
Az alakuló ülésen jelen lesz és aktív támogatást ad dr. Chikán Csaba a Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Régiós Szervezetének elnöke is. A helyi egyesület szervezôje
Oláh István és édesanyja, Oláh Istvánné. Információért Oláh
Istvánt keressék a 06-20-416-7611 mobilszámon vagy a navtsihalo@freeamil.hu e-mail címen.
Oláh István írta nekem ezeket a sorokat: „A párommal egy
sajnálatos autóbaleset során váltunk mozgáskorlátozottakká.
Ezen szervezet révén szeretném segíteni a felsôpakonyi sorstársaim mindennapjait, mert tudom és átérzem a testi fogyatékosság és korlátozottság nehézségeit, és ebbôl fakadó lelki
megpróbáltatásokat. Saját tapasztalataim alapján tudom, hogy
egyes ügyek intézése végett, ami a mozgáskorlátozottsággal
jár, nem egyszer kellett kilométereket utaznom, és ez a szervezet ezeket a terheket is levenné a sok más probléma mellett a
felsôpakonyi fogyatékkal élôk vállairól. Bízom abban, hogy
együttmûködésünk során ez a szervezet sikeres és céljait elérô
mozgalom lesz.”
Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Oláh Istvánné és
Oláh István engem kértek föl arra, hogy legyek a Mozgáskorlátozottak Egyesületének védnöke. Örömmel vállaltam ezt.
Nem csak azért, mert családunk is érintett, hanem azért, mert
végre tudunk érdemlegesen is tenni a rászorulókért. Ez egy nemes és úgy érzem, testhezálló feladat számomra, amelyet szívvel-lélekkel tudok csinálni.
Kempf Károly Ignác - Felsôpakony alpolgármestere
Külön az elnevezésre és külön az emblémára is lehet pályázni. A
pályázatokat kérjük, a Könyvtárban adják le Filák Lászlóné részére,
megjelölve az alkotó nevét és elérhetôségét! E-mailen a kempf.karoly@felsopakony.hu és a pakonykonyvtar@freemail.hu mail címre
lehet küldeni a pályázatokat! A nyertes pályázatokat díjazzuk!
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SPORT
Bravúros siker Újlengyel ellen
Az élmezônyben telelnek felnôtt és ifjúsági csapataink
Biatorbáby II-Páty-Felsôpakony II 3-0
(fegyelmi határozat alapján)
Felsôpakony II-Szigetszentmárton 1-1 (0-0)
G: Wendler

Arany Ászok, Pest megyei I. osztály
13. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Tárnok 0-1 (0-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bárdos –
Vincze, Kerekes, Oláh (Szabó G.), Fehér (Garics) – Czipper,
Wrábel. Edzô: Goran Kopunovics.
14. forduló
Diósd-Felsôpakony-Ergofer 0-1 (0-1)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Olajos, Egervári, Imrik, Fehér –
Vincze G. (Albert), Szabó G., Kerekes, Wrábel – Czipper, Garics
(Turcsik). Edzô: Goran Kopunovics. G: Vincze G.
15. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Újlengyel 2-1 (1-0)
Felsôpakony: Gerstenbrein – Olajos, Egervári, Imrik, Bárdos –
Vincze (Turcsik), Kerekes, Oláh, Fehér (Turcsik) – Wrábel,
Czipper. Edzô: Goran Kopunovics. G: Wrábel, Czipper
A bajnokság ôszi végeredménye
1. Viadukt SE
15 11
4
0
2. Újlengyel DSE
15 11
2
2
3. Tápiószecsô FC
15 11
2
2
4. Veresegyház VSK
15 10
1
4
5. Üllô SE
15 7
2
6
6. Felsôpakony-Ergofer 15 6
5
4
7. Bagi TC ‘96
15 6
4
5
8. Örkény SE
15 5
7
3
9. Tárnok KSK
15 6
3
6
10. Diósdi TC
15 6
2
7
11. Pilisi LK-Legea
15 4
5
6
12. Hévízgyörk SC
15 3
7
5
13. Gödöllôi SK
15 4
3
8
14. Kerepesi LSE
15 2
1 12
15. Budakalász MSE
15 1
3 11
16. Erdôkertes SE
15 0
3 12

44 46 31 40 35 26 27 28 18 19 26 17 24 11 20 15 -

18
18
9
17
33
20
27
25
18
20
31
25
31
50
44
41

37
35
35
31
23
23
22
22
21
20
17
16
15
7
5
3

R-PC PLANET, Pest megyei I. osztály, ifjúságiak
13. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Tárnok 5-0 (1-0)
G: Krizsán (2), Tóth R., Kiss B., Albert
14. forduló
Diósd-Felsôpakony-Ergofer 3-5 (1-2)
G: Kiss B. (3), Krizsán, Tóth R.
15. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Újlengyel 2-0 (2-0)
G: Virág, Krizsán
A bajnokság ôszi végeredménye
1. Hévízgyörk SC
15 11
3
1
2. Budakalász MSE
15 11
1
3
3. Felsôpakony-Ergofer 15 10
0
5
4. Viadukt SE
15 11
0
4
5. Veresegyház VSK
15
9
1
5
6. Tápiószecsô FC
15
9
1
5
7. Pilisi LK-Legea
15
9
0
6
8. Üllô SE
15
8
2
5
9. Tárnok KSK
15
8
2
5
10. Bagi TC ‘96
15
6
1
8
11. Diósdi TC
15
5
2
8
12. Örkény SE
15
5
1
9
13. Gödöllôi SK
15
3
3
9
14. Újlengyel DSE
15
2
1 12
15. Kerepesi LSE
15
2
0 13
16. Erdôkertes SE
15
1
2 12

34
63
51
48
62
33
47
48
43
35
26
28
22
27
16
14

-

12
18
22
16
32
22
27
35
41
45
37
47
41
72
78
52

Pest megyei III. osztály, Ráckeve-Ócsai csoport
Makád-Felsôpakony II 1-3 (0-0)
G: Ettenberger T. (3)

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

A bajnokság ôszi végeredménye
Szigetcsép
13 9 2 2 40
Újhartyán II.
13 9 1 3 45
FC Dabas II.
13 9 1 3 49
Délegyháza
13 8 2 3 41
Felsôpakony KSE II. 13 7 4 2 33
Dunafüred LC
13 7 3 3 33
Bugyi SE II.
13 6 3 4 38
Szigetszentmárton
13 6 3 4 36
Örkény II.
13 4 2 7 29
Kunpeszér
13 4 2 7 21
Biatorbágy II.-Páty
13 4 1 8 23
Tatárszentgyörgy
13 3 0 10 20
Makád SE
13 1 1 11 18
Pusztavacs SE
13 1 1 11 14

11
26
31
25
19
17
26
30
37
45
25
40
46
62

29
19
18
16
14
16
12
6
-8
-24
-2
-20
-28
-48

76
77
36
34
30
14
-34
-2
-32
-16
-69
-49
-65

30
27
27
19
18
17
15
12
9
7
7
4
3

29
28
28
26
25
24
21
21
14
14
13
9
4
4

U16, Ócsai csoport
Felsôpakony-Ócsa 2-3
Gyál-Felsôpakony 15-0
Felsôpakony-Kakucs 0-3
Felsôpakony-Üllô 0-3
Péter-Felsôpakony 1-4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gyáli B.K.SE
Gyömrôi SE
Ócsa VSE
Táborfalva KSE
Örkény SE
Kakucs KSE
Üllöi DSE
Üllô SE
Péteri KSK
Inárcs VSE
Újhartyán KSE
Felsôpakony SK
Újlengyel DSE

A bajnokság állása
10 10 0 0 89
10 9 0 1 93
11 9 0 2 53
9 6 1 2 46
9 6 0 3 53
10 5 2 3 37
11 5 0 6 27
11 4 0 7 34
10 3 0 7 25
10 2 1 7 26
10 2 1 7 15
11 1 1 9 16
10 1 0 9 9

13
16
17
12
23
23
61
36
57
42
84
65
74

Nagy János
emek hangulatú, eredményes jótékonysági bált rendezett november 28-án a Herman Ottó általános iskola
tornatermében a Felsôpakonyi KSE. A megjelent mintegy száz fô nem csupán a jegyek megvásárlásával támogatta a
sportegyesületet, de kitett magáért a tombolavásárlás, a tortalicit alkalmával is, és természetesen az egyesület büféjének
kasszája sem maradt üresen.
A megjelenteket
a Tornádo 2000
tánccsoport és a
pakonyi gitáriskola tanulói szórakoztatták,
majd a Jóbarátok vendéglô által szervírozott
vacsorát
követôen a csapattagok, a támogatók és a pakonyi sportbarátok
együtt énekelték el az egyesület indulóját. Az évbúcsúztatón
mind a játékosok, mind a drukkerek helytálltak: a mulatság a
Sláger Band zenekar közremûködésével kora hajnalig tartott.
Az egyesület ezúton is köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
hozzájárultak a bál sikeres lebonyolításához.

R

36
34
30
29
28
28
27
26
26
19
17
16
12
7
6
5
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EGYÉB
HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk a Felsôpakony Község lakosságát,
hogy a 2009. október 1-én kiírt

BURSA HUNGARICA FELSÔOKTATÁSI
ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT – 2009.
„A” típusú pályázat benyújtására azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális
helyzetû hallgatók jelentkezhettek, akik államilag támogatott,
teljes idejû (nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
„B” típusú pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô, hátrányos szociális helyzetû (a
2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi elôtt álló középiskolás, illetve felsôfokú diplomával nem rendelkezô, felsôoktatási
intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelentkezhettek, akik a 2010/2011. tanévtôl kezdôdôen felsôoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejû
(nappali tagozatos) felsôfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsôfokú szakképzésben kívánnak részt venni.
A pályázat benyújtási határidejére: 2009. október 31-ig 6 db
„A” típusú pályázat és 1 db „B” típusú pályázat érkezett be.
A Felsôpakony Község Önkormányzat Képviselô-testülete átruházott hatáskörben megbízta a Szociális és Rehabilitációs Bizottságot, hogy a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatokat a jogszabályi feltételeknek megfelelôen bírálja el.
A Szociális és Rehabilitációs Bizottság 2009. november 10én megtartott zárt ülésén, a benyújtott pályázatokat - szociális

rászorultság szempontjait figyelembe véve, - a bizottság egyhangú szavazata alapján, 30/2009. (XI.10.) számú határozattal az alábbi döntést hozta:

„A” típusú benyújtott pályázat:
1. Oláh Mariann – Felsôpakony, Mikszáth K. u. 17. támogatást nyert;
2. Horváth Gergely – Felsôpakony, dr. Jáhn F. u. 35. támogatást nyert;
3. Gazdag Nikolett – Felsôpakony, Zrínyi Miklós u. 50/1.
támogatást nyert;
4. Boros György – Felsôpakony, Arany János u. 17. támogatást nyert;
5. Virág Viktor – Felsôpakony, Dobó Katica u. 27. támogatást nyert;
6. Sovák Anett – Felsôpakony, Sport u. 3. támogatást nyert.

„B” típusú benyújtott pályázat:
1. Erdei Bernadett Viktória – Felsôpakony, Bem u. 5. támogatást nyert.
A támogatást elnyert pályázókat – a Felsôpakony Község
Önkormányzata által biztosított 5.000,- Ft/fô/hó egy összegben,
az adott oktatási intézménynek átutalva – támogatja. Az ösztöndíj idôtartama 10 hónap, azaz két egymást követô tanulmányi
félév (2009/2010. tanév II., illetve a 2010/2011. tanév I. féléve.)
A pályázók az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem
élhetnek!
Felsôpakony, 2009. december 04.
Kiadmány hiteléül: Balassa Jánosné sk.
Szociális és Rehabilitációs Bizottság Elnöke

Védendô fogyasztók
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X.19) Korm. rendelet alapján a Budapesti Elektromos Mûvek
Nyrt. Megbízásából az ELMÛ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft.
értesítette Hivatalunkat arról, hogy Ön a társaságukkal szemben számlatartozást halmozott fel. Ez a körülmény a villamosenergia-ellátásból történô kikapcsolásra ad okot, amennyiben
Ön nem szerepel a védendô fogyasztók (szociálisan rászoruló
fogyasztók) nyilvántartásában.
Tájékoztatjuk Önt, hogy a 19/2009. (I.30.) Kormányrendelet 56. § (1) bekezdése szerint szociálisan rászoruló fogyasztónak akkor kell tekinteni, ha…:
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti idôskorúak járadékában részesül,
b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,
c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,
d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,
e) a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban
részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy
g) Gyvt. 54. §-a szerinti nevelôszülô, hivatásos nevelôszülô, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.
Amennyiben Ön helyzetére a fenti jogszabályban foglaltak
érvényesek, abban az esetben azt a szolgáltatótól kapott
nyomtatványon tudjuk igazolni. Ügyintézés érdekében forduljon a Polgármesteri Hivatalban Lukács Márta vezetô fôtanácsoshoz, ügyfélfogadási idôben :

H.: 13.00 – 16.00 óráig; Sz.: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00
órától 17.00 óráig, P.: 8.00 – 12.00 óráig –
Tájékoztatjuk, hogy a számlatartozásának kiegyenlítését Hivatalunknak nem áll módjában átvállalni, csak a szociális rászorultságot tudjuk igazolni.
Felsôpakony, 2009. november hó
Tisztelettel: dr. Remete Sándor s.k. - Jegyzô

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
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

TISZTELT ADÓZÓK!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy az iparûzési adó feltöltés
határideje december 20. A befizetett elôleget a ténylegesen fizetendô adó legalább 90%-ig kell feltölteni. Ez idôpontig pótlékmentesen teljesíthetik fizetési kötelezettségüket.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az önkormányzat
13/2004. (IX.20.) számú építményadó rendelete 1. számú melléklete (bevallás az építményadó megállapításához) megváltozott. Az új nyomtatványt december hónapban minden felsôpakonyi ingatlantulajdonos részére megküldöm. Kérem, hogy a
nyomtatványt mindenki kitöltve, aláírva (cég esetén lepecsételve) juttassa vissza a polgármesteri hivatalba. Abban az esetben
is, ha az nemleges vagy már teljesítették a bevallást. Felhívom figyelmüket, hogy a hiányosan kitöltött bevallások esetén hiánypótlásra szólítom fel az adózókat, ezért kérem, minden adatot
pontosan megadni szíveskedjenek. Azokon az ingatlanokon,
ahonnan a bevallás nem érkezik vissza, hivatalunk helyszíni ellenôrzést fog tartani.
Beküldési határidô: 2010. január 30.
Felsôpakony, 2009.12.02.
Matusekné Kovács Edit - adóügyi elôadó

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:
január 4-én, hétfôn, 16 és 18 óra között,
február elsején, hétfôn, 16 és 18 óra között
a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Házban

Új, közérdekû információk
a www.kempfkaroly.hu weboldalon!
Már több mint 1500 felsôpakonyi polgár olvasta, olvassa a kempfkaroly.hu weboldalamat. Az olvasóim visszajelzései, kérései, javaslatai alapján fejlesztettük az oldalt. Új menüpontok alatt, még több
információt talál Felsôpakonyról:
Beszámolók a testületi ülésrôl: Mirôl és hogyan döntöttünk? Hogyan érinti mindez a Felsôpakonyon élôket?
Közérdekû információk: Telefonszámok, rendelési idôk, nyitva
tartás, és minden, ami fontos Felsôpakonyon az oktatás, az egészségügy, a hivatali ügyintézés, a hitélet és a szolgáltatás területérôl.
A gyáli okmányirodával és a dabasi földhivatallal kapcsolatos információk, telefonszámok.
Pakonyi büszkeségeink: Portrétár mindazokról, akikre büszkék
vagyunk
Pakonyi sport: Minden olyan hír, amely a falunk sportéletével kapcsolatos.
Áldott, Kegyelemteljes Karácsonyt, Békés, Boldog Új Esztendôt
kívánok Felsôpakony minden polgárának!
Szeretettel: Kempf Károly Ignác Felsôpakony alpolgármestere
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A Mesevár Napközi otthonos Óvoda és a
Herman Ottó Általános Iskola közoktatás
fejlesztési feladatokra elnyert támogatásáról
A 28/200. számú OKM rendelet alapján Önkormányzatunk
mind a két oktatási intézményével indult a közoktatás fejlesztési pályázaton. A pályázat eredményeként mind a két intézményünk 1-1 millió forint támogatásban részesült. Ezt az összeget a Felsôpakonyi Önkormányzat intézményenként további
200.000 forinttal egészítette ki.

Mesevár Óvoda
Az udvari mozgáskultúrát fejlesztô eszközök (homokozó vizezô készlet, hernyó mászóka, kosárlabda játék, CUBYCTOY
készlet, mászóka bordásfallal) összesen 660.000 forint értékben bôvültek.
A nevelôtestületi szoba felszereltsége (szék, asztal, tároló
szekrény) 540.000 forint értékben bôvült.

Herman Ottó Általános Iskola
A tanulói eszközök (számítógép felújítás, interaktív tábla,
nyelvi labor felújítás) 640.000 forint értékben bôvültek.
A pedagógusok eszközei (AROMO szoftver, projektor)
560.000 forint értékben bôvültek.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Antal Zoltánnénak,
akinek közremûködése és lelkiismeretes munkája segítette elô
intézményeink fejlôdését.
Önkormányzat

Legyünk óvatosabbak!
Bodzán Lajos, rendôr körzeti megbízott felhívása: „Felkérem a felsôpakonyi lakosokat, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak magántulajdonuk védelmére. Ne könnyítsék meg a tolvajok dolgát azzal, hogy nem védekeznek eléggé. Novemberben sajnos több esetben is elôfordult,
hogy olyan ingatlanokba mentek be besurranó tolvajok, ahol a háziak nem
zárták be a kertkaput és bejárati ajtót
sem.
Az egyik esetnél feltehetôen a kabát
zsebében megtalálták az utcán parkoló
gépkocsi indítókulcsát, és már a lakásból kinyitották a gépkocsit, amelybôl
utána kiszerelték az erôsítôt, mélyládát
és a CD lejátszót. A másik két esetnél
az ajtó mögötti helyiségbôl tulajdonították el a fogasra felakasztott kabátot, illetve táskákat. A táskákban készpénz és iratok voltak. Volt olyan eset is, hogy az
utcán kint parkoló gépkocsi tetejérôl eltulajdonították a létrát.
Ilyenkor a karácsony elôtti idôkben mindig több bûncselekmény történik. Ezért is megkérek minden gépkocsi tulajdonost, hogy a jármûvel ne az utcán, hanem zárt udvaron parkoljanak. Az udvaron ne hagyják kint a kerékpárt, a segédmotort,
sem pedig olyan tárgyakat, amelyeket ellophatnak értékük miatt. Nagyon fontos, hogy az utcai kapukat és a ház bejárati ajtaját egyaránt zárják. Ne kínálják fel a tolvajoknak értékeiket!
Én sem tudok a nap 24 órájában kint lenni területen, ezért is
fontos, ezen íratlan szabályok betartása. A lakosság biztonságérzetének növelése és a lopások megelôzése érdekében felkértem a nemrég alakult Polgárôr Egyletet, hogy mihamarabb
kezdjék meg a tényleges éjszakai szolgálatot a falu közterületén.
Bodzán Lajos r.tzls - körzeti megbízott
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ÓVODAI HÍREK

…nehogy bajuk essen: vigyázunk rájuk… …és még sok más is történik az oviban…
A gyermeknek joga van ahhoz, hogy megkapja a neki
megfelelô gondoskodást és nevelést. Olyan nyitott és rugalmas rendszerben fejlôdhessen, amely igazodik egyéni szükségleteihez, életkori és egyéni sajátosságaihoz, fejlôdési
üteméhez.
Óvodás korban a gyermek legelemibb pszichikus szükséglete, létformája a játék. Ebbôl következôen a gyermek
napi hét-kilenc órányi játékszükségletét ki kell elégíteni és
meg kell hagyni a játék semmi mással nem helyettesíthetô
szerepét, funkcióját a gyermek életében. A játékon keresztül
tapasztalja meg a körülötte lévô világ sokszínûségét, szerzi
ismereteit, tanul, örömökhöz, sikerélményhez jut. A játék a
gyermek számára a legfôbb élményforrás, ugyanakkor a
személyiség fejlesztésének színtere. A tanulás, a készség- és
képességfejlesztés leghatékonyabb módja. A munka jellegû
tevékenység is tartalmaz játékos elemeket. Az önként vállalt
feladatok, munkafolyamatok végzése során a gyermek megéli a közösségért való tevékenykedés örömét is, ami normák, értékek, szabályok kialakulásához vezet. A valódi tudás az, amit a gyermek maga fejt meg, cselekvésen keresztül sajátít el, majd képes alkalmazni képességei, készségei
által. Ennek érdekében fontos, hogy minél több tapasztalathoz jusson, élményeket éljen át, a természetes kíváncsiságát
kielégítse. Ezért a játékba integrált önkéntes és cselekvéses
tanulás az óvodai tanulás útja.
Az óvodában komplex nevelés folyik. A nevelési területek elméletileg differenciáltak, elkülönültek, a gyakorlatban
azonban a tárgyi koncentráció elvének megfelelô egységet
alkotnak. A nevelési cél a gyermeki aktivitás, motiváltság,
kíváncsiság ébrentartása és kielégítése a kreativitás elôtérbe
helyezése és a kompetenciaérzés kialakítása, fenntartása. Az
óvodapedagógus az ismeretek tapasztalati úton történô
megszerzéséhez segíti hozzá a gyermeket, megteremti an-

Megérkeztek:
Koltai Barnabás – 10.31.
Bodor Vivien – 11.07.
Völgyesi Krisztofer Noel – 11.08.

nak lehetôségét, hogy a gyermek a játékon, a mûvészeteken
az alkotómunkán, a saját tevékenységén keresztül szerezhesse meg azokat az élményeket, amelyek felkeltik és ébren
tartják benne a vágyat a környezô világ megismerésére, a
tanulás örömének az átélésére. Ennek az alapja az, hogy a
gyermek érdeklôdésére és cselekvésére, elôzetes tudására,
tapasztalataira épüljön az ismeretanyagot is tartalmazó tevékenységrendszer.
A Mesevár Óvoda pedagógusai 2009. nov. 09-én, 16-án,
és 23-án továbbképzésen vettek részt.
Az óvó nénik nevében ezúton szeretném megköszönni a
szülôknek azt, hogy nagyon megértôen és türelmesen kezelték a kialakult helyzetet. /Ezeken a napokon egy összevont
csoporttal dolgoztunk délután, a gyermekek többségét ebéd
után hazavitték./ Sokat segítettek nekünk, de gyermekeik
fejlôdését is szolgálták.
/Forrás: Kompetencia alapú nevelés alap csomag/
Edit óvó néni

SZÜLÔI SZERVEZET ÚJRA VÁLASZTÁSA
KALMÁR SÁNDOR MÁRKNÉ /Hugi/ sok-sok éven
át végezte áldozatos, lelkiismeretes munkáját értünk - mint
a Szülôi Szervezet elnöke. Akkor is vállalta a feladatot,
amikor gyermekei már kinôttek az óvodából.
Hugi, köszönjük szépen mindazt, amit értünk tettél!
Az óvoda Szülôi Szervezetének új elnöke: KOÓS
NÓRA
Nóra, neked pedig sok sikert, kitartást, lelkesedést kívánunk az új munkádhoz!
Mesevár Óvoda dolgozói

EGYÉB
Bôvebb információval az alábbiakban felsorolt helyeken
szolgálunk:
Korcsmáros Tamásné Rita: 06/30 620 – 8525, vagy az info@torpikek.hu Weboldalunk: www.torpikek.hu
– ...és végül, milyen tapasztalatokat szereztek a szolgáltatást eddig igénybevevôk?
A nevem Juhász Georgina és személyes tapasztalatom a
napközivel kapcsolatban teljesen pozitív. Úgy gondolom és
persze nap, mint nap tapasztalom is, hogy Rita és Gabi elhívatottsággal, szívvel–lélekkel foglalkoznak a gyermekekkel
egy egészséges, szép és tiszta környezetben, családias hangulatban. A gyermekeket szeretetteljes gondozás és állandó
odafigyelés övezi. Ritát nagyon
jó
emberismerônek tartom,
aki fontosnak
tartja, hogy a
problémákat
egyénre szabottan oldja meg,
tudva, ismerve,
hogy az adott gyermek milyen természetû. Következetes, jólelkû, teljesen alkalmazkodni tud a kisgyermekek igényéhez,
amiben a humor, a jóízû viccelôdés is nagy szerepet kap. Ga-
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bit sajnos még
nem volt alkalmam
jobban
megismerni, de
azt
biztosan
mondhatom,
hogy a mögötte
álló több évtizedes bölcsôdei
tapasztalat,
a
gyermekek gondozása és terelgetése a szocializáció rögös útján mindenképpen hasznos és építô jellegû.
Fontosnak tartják, hogy a gyermekek minél többet tartózkodjanak levegôn, rendszeresen tornázzanak, az étkezést tekintve pedig sok gyümölcsöt és változatos ételeket kapjanak.
Nagy figyelmet fordítanak a higiéniai ismeretek elsajátítására, értem ezalatt a szobatisztaságra való szoktatást, (amihez
lássuk be, nem kevés türelem kell), valamint a rendszeres kéz
és fogmosást. Nagyon sok mesét, mondókát ismernek a gyermekek, rendszeresen hallgatnak zenét, és már ismerkednek
az angol nyelvvel is (természetesen a nagyobbak) játékos
formában. Összefoglalva végül is úgy gondolom, hogy a
gyermekek egy érzelmi biztonságot nyújtó, derûs szeretetteljes és elfogadó bölcsôdei légkörben nevelkednek, ahová szívesen hozom a kisfiamat.
készítette: Varga Imre

Hírek a fogászatról
Az idén is elvégeztük az óvodások és az iskolások
szûrôvizsgálatát. Úgy láttuk, a gyerekek már nagyon
várták, hogy találkozzanak velünk. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani az óvoda és az iskola vezetésének,
hogy sikerült ezt rutinosan és nagyon rugalmasan lebonyolítani.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2009 novemberében megnyitottuk magánrendelônket a Hóvirág u. 5. szám
alatt. Erre azért
volt
szükség,
hogy egy kicsit tehermentesítsük a
Dobó Katica utcai rendelôt és, hogy ne legyen olyan
hosszú a várakozási idô. Persze nem elhanyagolandó az
a tény sem, hogy itt végzünk olyan kezeléseket is, amit
az OEP nem finanszíroz, de lehetôségünk, felszerelésünk megvan rá. (Oral kamera, Panorama Rtg., Fogfehérítés, stb.)
Alkalmazunk egy szájsebész rezidens kollégát is Dr.
Gszelman Ferenc személyében, aki késôbb az implantá-

tumok beültetésével áll majd betegeink rendelkezésére.
Sok szeretettel várunk minden kedves régi és új Páciensünket mindkét rendelônkben! Szolgáltatásunkról még
többet megtudhatnak a http://www.dentpraxiskft.atw.hu
weboldalon.
Bejelentkezés a 06 29 317 105, a 06 30 548 9487 vagy
06 30 9318 243 telefonszámokon.
Vajvodáné Éva

Fogászat ünnepi nyitva tartása:
2009. dec. 23-tól, dec. 28-ig és dec. 30-tól,
2010. jan. 03-ig szabadság miatt
a rendelés szünetel.
Ügyelet: dec. 29-én 13-18 óráig.
FOGORVOSI ÜGYELET:
– Szájsebészeti Klinika, Bp. Mária u. 52.
– Dr. Poncz Lajos, Monor, Kossuth L.u. 81.
Tel.: 06-29-412-873 (Privát rendelô)
– SZTK Monor TB finanszírozott
Tel.: 06-29-411-611
Rendelés:
hétfô, szerda 14-19 óra; kedd, csütörtök: 7-13 óra,
péntek változó
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EGYÉB
Interjú a „Pakonyi törpikék”-kel

Egy település fejlôdését leginkább a
szolgáltatások bôvülése reprezentálja, a
szükséges és megvalósuló, a közösséget
szolgáló beruházásokon kívül. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hiszen
településünkön minden megtalálható,
amely az életet komfortossá, kényelmessé teszi. A közmûvek az elmúlt húsz év
alatt maradéktalanul kiépültek. A gázhálózat, az egészséges és biztonságos ivóvízellátás, a korszerû csatornahálózat, a
kábeltelevízió és a telefon, az aszfalttal
burkolt úthálózat mellett rangos közintézményeink vannak, kiváló óvodánk és
iskolánk, jól szervezett és jól mûködô
egészségügyi ellátásunk felnôtt és gyermek háziorvosi szolgálattal, fiókgyógyszertárral.
Ami hiányzott errôl a palettáról, az a
még nem óvodás korosztály napközi ellátása. Ennek a problémának a megoldására nyújt lehetôséget a családi napközi. Itt
a településen elsô fecskeként az Iskola utca 5/b alatt nyílt meg a „Pakonyi törpikék” elnevezésû intézmény, amelynek
vezetôjével, Korcsmáros Tamásné Ritával készült az alábbi interjú, amelynek
nem titkolt szándéka az, hogy megismertesse ezt az új intézményt a település lakóival, különös tekintettel azokra a családokra, ahol az apróságok napközbeni elhelyezése eddig megoldatlan problémát
jelentett. Talán egy szokványos kérdésfelvetéssel indíthatnánk az interjút, valahogy így:
– Hogyan jutott eszébe, ilyen, jelenleg
még szokatlan vállalkozásba kezdjen?
A családi napközi gondolata régóta foglalkoztatott, megvalósulását több alapvetô oknak köszönhette. Elsôsorban a
gyermekek iránti szeretet és a gondoskodás öröme, másodsorban az a tény, hogy a településen növekszik a bölcsôdés
korú gyermekek száma, a létezô gyermekellátási kapacitást
egy óvoda látja el, bölcsôde a településen nincs. Így úgy gondoltam, itt az ideje egy családi napközi létrehozásának, ahol
a szülôk egy szeretetteljes, biztonságos, egészséges és esztétikus környezetben tudhatják gyermeküket.
– Az Ön által vezetett intézménynek, milyen kritériumoknak kell megfelelni, és hogyan biztosítják ezeket? Gondolok
itt az étkeztetésre, a foglalkoztatásra, az egészségügyi feltételekre.
A családi napközi létesítése mûködési engedélyhez kötött.
Csak a kijelölt Önkormányzat, Építéshatóság, az illetékes
ÁNTSZ valamint a Tûzoltóság elvárásai, feltételei szerint
mûködhet és mûködik.
A szükséges belsô és külsô átalakításoknál a gyermekek
biztonságára helyeztük a hangsúlyt. Fontos tényezô volt a
megfelelô hely biztosítása a szobában és az udvaron egyaránt. A polcokat úgy helyeztük el, hogy a gyermekek segítség
nélkül bármikor levehetik a könyveket, játékokat. A kisebb
gyermekek számára játszó kuckókat alakítottunk ki, ahová
bármikor elvonulhatnak, akár játszani, akár pihenni. A gyermekek méreteihez alkalmazkodó asztalok és székek kerültek
elhelyezésre, amelyek elengedhetetlen feltételei az asztali játékoknak, a rajzolásnak, barkácsolásnak. Mivel a kisgyerme-

kek számára elsôdleges tevékenység a játék, fontosnak tartottuk,
hogy ne csak a megfelelô helyet és
idôt biztosítsuk számukra, hanem
a gyermekek életkorának megfelelô játékeszközöket, játékszereket
is. A tudatosan kiválasztott játékeszközök, játékszerek és az azokhoz kapcsolódó foglalkozások
rendkívül pozitívan hatnak sokirányú fejlôdésükre.
A családi napközinkben napi
négyszeri étkezést biztosítunk a
gyermekeknek. A reggeli, a tízórai
és az uzsonna a napközink konyháján készül, míg az ebédet közétkeztetés útján oldjuk meg. Nagy
hangsúlyt fektetünk az egészséges
táplálkozásra. Rengeteg gyümölcsöt, zöldséget fogyasztanak a
gyermekek.
Nagyon fontos az egészségügyi
feltételek betartása. Csak egészséges gyermekek, gondozónôk látogathatják családi napközinket,
amely esztétikus, tiszta, rendezett
és minden higiéniás elôírás maradéktalan betartásával mûködik.
– Mekkora kapacitása van az
intézménynek, maximálisan hány
gyermeket tudnak fogadni?
Maximálisan hét gyermeket tudunk fogadni, aminek rengeteg
elônye van a hagyományos nagy
létszámú bölcsôdékkel, óvodákkal
szemben. Néhány ezek közül:
– Családias légkört és környezetet biztosítunk.
– Kevesebb a megbetegedések aránya
– A kis létszámú gyermekcsoport lehetôséget teremt az
adott gyermek fejlettségét, egyéni szükségleteit figyelembe
vevô felügyeletre, gondozásra.
– Ezt a munkát egyedül végzi, vagy rendelkezik szakképzett
segítséggel is?
Nem. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek felügyeletét
gyermekszeretô, szakképzett gondozónô lássa el. Munkatársam Tóth Tamásné Gabi néni, akihez régi ismeretség fûzi a
családunkat 35 évig volt gondozónô, ma már nyugdíjas. Ô rengeteg tapasztalattal, szívvel-lélekkel, örömmel és odaadóan
látja el hívatását. Segítségemre van Nagy Martina óvodapedagógus barátnôm, azokra az esetekre, ha a szülô úgy dönt, hogy
gyermeke az óvodás korszakát is nálunk tölti, hiszen a nagycsoportban az iskolai felkészítésre kiemelt hangsúlyt kell helyezni.
– Hogyan és miképpen vehetik igénybe az érdeklôdôk a
szolgáltatást?
A szolgáltatást egyéves kortól, egészen az óvodás kor végéig vehetik igénybe a szülôk. Minden téren rugalmasan alkalmazkodunk a szülôi igényekhez, ezzel is segítve a munkahelyi feltételekhez (részmunkaidô, többmûszakos munkarend, otthoni és idénymunka, stb.) történô alkalmazkodást. A
családi napközi létrehozásával olyan környékbeli családoknak is segítséget kívánunk adni, akik lakóhelyén nem mûködik bölcsôde, vagy nem nyertek felvételt.

SULIMOZAIK
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November az iskolában

Nyolcadikosok napja Bécsben

A november hónappal valóban beköszöntött az ôsz iskolánkba is. Pedagógusainkat azonban nem tartotta vissza a
ködös, hûvös idôjárás abban, hogy diákjaiknak programokat szervezzenek.
Wareczki Erika néni Ica nénivel és egy szülôvel együtt
látogatást szervezett a VAM Design Center kiállító termébe. Egy monumentális bemutató részesei lehettek az oda
látogatók, ugyanis Tutanhamon kincseit csodálhatták meg.
Igaz, be kellett érniük a másolatokkal, de ez mit sem vont
le annak a látványnak az értékébôl, amit a tanulók magukévá tehettek.
2500 négyzetméteren mutatták be az ókori csodás kincseket, szobrokat, szarkofágokat, melyeket egyiptológusok
és mûvészek közös munkája eredményeként jött létre.
Az élményt képtelenek vagyunk e cikk nyomán visszaadni, és csak irigyelhetjük azt a 20 diákot, akik eljutottak a
kiállításra.
November 6-án Ica néni búcsúzó osztályának kirándulására voltak hivatalosak pedagógusaink. A már hagyományosnak tekinthetô ’ Nyolcadikosok Napja ’ alkalmából
Bécsbe látogattunk. Polgármester Asszony, Évike segítette
és irányította tanárainkat és diákjainkat a hosszú út során.
A részletekrôl a három nyolcadikos tanuló cikkébôl értesülhetnek.
Ismét sort kerített Erika néni a diákok kedvelt idôtöltésére, a 3D-s mozira. Az Ûrállomás címû filmet vetítették a
már ismert Aréna Plázában. Olyannyira népszerû ez a
program a gyerekek körében, hogy nem volt elég egy buszt
rendelni, szükség volt egy másodikra is, hiszen rengetegen
jöttek az alsó tagozatosok és a felsô tagozatosok közül is.
Hasonlóan a korábbi mozilátogatásokhoz, most is felejthetetlen élményekkel tértek haza a diákok.
Ócsán, a Szabadidôközpontban „Az Oroszlánkirály meséje” címmel musical elôadást láthattak gyermekeink november 26-án. Rozika néni, Magdi néni és Aranka néni kíséretével busz vitte át ôket a szomszéd településre, hogy e
látványos és vidám mûsor részesei lehessenek.
Picik és nagyok egyaránt nagyon élvezték a remek színészek játékát.
Hiába a szürkeség, a hideg, a nappalok rövidsége, a
felsôpakonyi diákok nem szenvednek hiányt az élménydús
programokban. Elöljáróban még annyit szeretnék közölni,
hogy a december hónap is tartogat meglepetéseket.
Máténé Virág Rita

November 6-án pénteken jött el a nagy nap, amire a tanév
eleje óta vártunk. Buszunk reggel 6 órakor indult el az M0-s
irányába, hogy meg se álljon velünk Bécsig. Úgy terveztük
ugyanis, hogy a Nyolcadikosok Napján meglátogatjuk Bécs
nevezetességeit. Velünk tartott osztályfônökünk és a tanári
kar, vezetônk pedig Matusekné Éva néni volt, akinek ezúttal is
köszönjük munkáját. Megállás nélkül haladtunk át a határon,
pedig azt vártuk, hogy majd megnézik a frissen készült személyi igazolványainkat vagy útleveleinket.
Bécsi utunk elsô állomása Schönbrunn volt, ahol egykor
Mária Terézia és Sissi királyné élt. Mivel kevés idônk volt,

csak a pompás kertet és a Gloriette-t néztük meg. Aranyosak
voltak a kertben velünk barátkozó mókusok. Nagyon szelídek
voltak az állatok és gyönyörûek a növények. Ezután a Práterbe
látogattunk, vagyis Bécs vidámparkjába, ahol sok izgalmas
dolog volt. Például az óriáskerék, ahonnan elénk tárult az
egész fôváros, vagy a szellemvasút. Utunk a belváros megtekintésével folytatódott, ahol további sok érdekességet láttunk:
például éneklô embereket az erkélyen, akiket hallgatva mi is
énekelni kezdtünk. Különlegesek voltak a furcsa figuráknak
öltözött emberek, akik órák hosszat képesek mozdulatlanul
állni az utca forgatagában, vagy szórakoztatják a járókelôket.
Fenséges volt a Stephansdom, ami a mi Mátyás-templomunkra emlékeztetett. A fennmaradó kevés idônkben ajándékot vásároltunk otthon maradt szeretteinknek. Aztán hazafelé
indultunk. A buszon sokat viccelôdtünk, nevettünk és észre se
vettük. Már itthon is voltunk. Szép nap, emlékezetes élmény
marad számunkra a kirándulás. Köszönjük mindenkinek!
Mészáros Alexandra – Szûts Nikolett – Kaszala Krisztina
a 8. o. tanulói
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EGYHÁZI OLDAL
Mit csinál Jézus az Oltáriszentségben?

Ezzel a címmel jelent meg interjú a papok évében két jeles
papi egyéniségrôl az Új Ember újság hasábjain. Mindkettô
meghatározó egyéniség a saját papi életemben is.
Az egyik Jelenits tanár úr, aki tanárom volt a piaristáknál.
Igen-igen kiváló ember. Nagyszerû irodalomtanár, de nem
szakbarbár, a többi tantárgyban is otthon van, és nagyszerû
pap, biblikus tudós, lelkipásztor, lelki író, lelki atya. Számtalan kiváló tanítványa van, pl. Magyarország bíboros prímása,
Erdô Péter is. Én magam is sokat köszönhetek neki a papi mûveltség területén.
A másik Szegedi László atya. Ô közvetlen egyházmegyés
paptársam, többször szomszédságban is voltunk, összejártunk
ugyanabba a papi közösségbe. Neki a gyakorlati lelkipásztori
életben nyújtott segítségért vagyok hálás. Az ifjúsági munkát
tôle és a már jól felkészített tanítványaitól tanultam. A monori
ifjúsági hittanosokat hathatósan segítették a körülbelül harminc évvel ezelôtti idôben.
A késôbbi kapcsolatunkból csak egy, nem is éppen pozitív
esetet említenék. Egyszer felkért, hogy illusztráljam az egyik
hittankönyvét. Én ezt évekkel ezelôtt még nem tudtam megtenni. Ám éppen mostanában gondoltam rám, hogy most már
képes lennék rá. Talán rátaláltam egy egyéni stílusra, mely
egyszerû, de mégis van kvalitása. Örömmel olvasom az említett interjút, amikor megszólal a telefon, hogy szeretettel meghív az aranymiséjére a vele együtt ünneplôk közé is. Nos,
azonnal nekiláttam az elsô Szegedi László gondolatokat illusztráló képemnek. A kép illusztráció, ezért elbír egy magyarázatot.
KÖZÉPEN VAN A
HÁROM BEFOGADÓ
S Z E N T S É G
ILLUSZTTRÁLÁSA.
- Egy különleges keresztelô kutat készítettem. Mintha üvegbôl
való
jászol
lenne.
Üvegbôl azért van,
hogy látszódjék benne a
víz, és a vízbe merített
húsvéti gyertya. Jászol
pedig azért van, mert
Betlehemben is kiüresítette magát az Isten Fia.
„Az Istennel való
egyenlôséget nem tartotta fontos dolognak,
kiüresítette magát, megalázta magát.” Csakúgy, mint a Jánostól hirdetett bûnbánati keresztségben, csakúgy mint a keresztfán. Nagyszombaton belemerítjük a keresztvízbe a húsvéti gyertyát. Jézus megkeresztelkedett János-

nál, és itt mutatkozott meg a Szentlélek elôször életében,
külsôleg is feltûnô módon. A jánosi keresztségben elôre jelezte a halálát és feltámadását, hiszen, aki a víz alá merül, meghal, és aki onnan feljön, új életre születik. Itt mutatkozott meg
a Szentlélek, mert a valódi halála és feltámadásában is jelentôs
szerepe lesz. Ô általa fogantatott, de a feltámadt életre is a
Szentlélek által jut el. Legjobban a halálában megmutatott engedelmesség által fogadja ôt be emberségébe. Azután Ô küldi
majd nekünk a Lelket a feltámadása utáni 50. napon. Ezért ábrázoltam a képen úgy, hogy a húsvéti gyertyától gyúl meg a
tûzmadár, az életet adó és megújító Lélek. De a Szentlélek a
kenyér lényeg szerinti Krisztussá tételében is ott van, Ôt hívják a papok, hogy legyen segítségükre a konszekrálásban (az
átváltoztatásban). Ezért van a Tûzmadár mögött a nagy fehér
kerek ostya. Így láthatjuk és érthetjük meg együttesen a három
szentséget: a keresztséget, az Oltáriszentséget, és a bérmálást,
mely a mi személyes Szentlélek befogadásunk.
MIT CSINÁL JÉZUS AZ OLTÁRISZENTSÉGBEN?
- Mindez a Mennyei Atyától teremtett Földön zajlik. Ezért,
mintha az Atya keze tartaná a földet. Ennek a földnek, és a földön levô embereknek, (illetve az egész mindenségnek, de azt
nehéz ábrázolni) hozta meg Jézus az üdvösséget. Azért adta a
szentségeket, hogy ezek által menjen végbe közöttünk az üdvözítés mûve. Nekünk is közre kell mûködnünk a mindenség
megszentelésében. Minél jobban áthat bennünket a Szentlélek
tüze, annál inkább krisztusivá válik a világ, annak mintájára,
ahogy az ostya Krisztus testévé konszekrálódik /változik át/. A
világ átváltoztatásához mindenki a maga módján járul hozzá.
Sokféleképen kifejezték ezt a szentek és gondolkodók. Liseauxi Kis Szent Teréz kis útnak nevezi. Teilhard de Chardin
megírja a Mise a világ fölött címû elmélkedését. Szegedi atya
Máriási Lajos atya szavai nyomán ébred rá minderre. Azt
mondja, hogy egy életre boldoggá tette ez a gondolat. Így minden apró-cseprô dolga lényegessé, értelmessé válik.
- A kép többi alakja mind a hét szentséget ábrázolja: Látunk
házaspárt, a család, számos gyermek szolgálatára, püspököt,
aki a papi hatalom teljességét birtokolja a közösség szolgálatára. Ezek a közösségnek adott szentségek. Látunk gyónó gyermeket, és látunk pálmaággal ujjongó, Istenhez térô embert. A
bûnbocsánat szentsége és a betegek szentsége az úgynevezett
gyógyító szentségek.
- Ezek által a szentségek által nyeri el a mindenség a beteljesülését, így kapja majd meg a „koronáját” mindenki elôtt
nyilvánvalóan a végsô idôben Jézus. Minden tôle függ, minden tôle kapja a fényt, ezt jelzi a Jézus oldalán fénylô hold.
Most adventban vagyunk. Adventi felkészülésünkhöz hozzátartozik a gyónás és áldozás. Milyen nagy távlatot nyer ez
az egyszerû kis teendô a fentieket meggondolva! Mi is részt
vehetünk a világ krisztusivá tételében!!! Rajta hát...
Szeretettel: Hefler Gábor plébános

ADVENTI és KARÁCSONYI MISEREND
Adventben a szentmisék idôpontja megegyezik
a vasárnapi miserenddel! Este 5 óra!
December 13. Vasárnap: Lelkigyakorlatos
szentmise vendégatyával.
Gyónási lehetôség 4 órától. Szentmise 5 órakor.
December 24. Csütörtök: Szenteste
Este 10 órakor „éjféli mise”
(Elôtte fél 10-tôl az iskolás gyermekek
pásztorjátéka.)

December 25. Péntek: KARÁCSONY,
Jézus születésének ünnepe
Délelôtt fél 12 órakor ünnepi szentmise
December 26. Szombat: Szent István elsô
vértanú ünnepe
Délelôtt fél 12 órakor szentmise
(Elôtte az óvodás gyermekek pásztorjátéka.)
December 27. Vasárnap: A Szent Család ünnepe
Este 5 órakor szentmise

CIVIL OLDAL
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Magas kitüntetés Varga Imre Lajosnak
Újabb felsôpakonyi kapott megyei díjat
Nagy-nagy szeretettel gratulálunk Varga Imre Lajosnak, aki a millenniumi megyenapon, december 4-én Pest Megye Mûvészetéért Díjat vehetett át Pest Megye Közgyûlésének elnökétôl. Ilyen magas kitüntetésben idén csak hárman részesültek, köztük
Imre bácsi.
Örülök, hogy a felsôpakonyi Képviselô Testület elfogadta javaslatomat, hogy a rangos
elismerésre terjesszük föl szeretett irodalmárunkat. A fölterjesztésünket a Megye Közgyûlése elfogadta, méltónak találva Varga Imre Lajost a Pest Megye Mûvészetéért Díjra. Ez elismerés nem csak Imre bácsinak, hanem az egész falunknak. Külön köszönet Fejes Lajosnak és a Felsôpakony Jövôjéért Egyesületnek, hiszen ôk tették lehetôvé Varga Imre Lajos
verseskötetének megjelentetését. E kötet és Imre bácsi számos irodalmi díja volt az, amely
alapján jogosan és eredményesen javasolhattuk ôt az elismerésre!
Kedves Imre Bácsi!
Sok szeretettel gratulálok! Kívánom, hogy még sok-sok évig alkotó egészségben örvendeztessen minket verseivel, novellával, írásaival!
Kempf Károly Ignác Felsôpakony alpolgármestere

Pakonyi sikerek Gyálon!
A Gyáli Arany János Közösségi Házban 2009. december 4-én adták át az “Írj egy novellát” elnevezésû kistérségi szintû prózaíró pályázat díjait.
Nagy örömömre szolgált, hogy személyesen gratulálhattam a két
felsôpakonyi díjazottnak.
Ezúton is elismerésemet hejezném ki Vaga Imre Lajosnak, aki 1.
helyezést ért el Ladik a holt ágon címû novellájával és Boros
György Lászlónak, aki 2. helyezett lett Anatómiai lecke címû novellájával. További eredményes munkájukhoz erôt és egészséget kívánok!
Matusekné Dimov Éva Polgármester

ITTHON MARADT A MIKULÁS KUPA
MIKULÁS KUPA asztalitenisz versenyt rendeztünk iskolánk tornatermében. December 5-én, szombaton 9 órától lezajlott a 7. felsôpakonyi asztalitenisz bajnokság, amelyet ezúttal
– a megrendezés dátumával összefüggésben – Mikulás kupának neveztünk el. Örömünkre szolgál, hogy községünkben
egyre népszerûbb sportág az asztalitenisz, s ennek köszönhetôen minden eddigi versenynél többen, tizenheten neveztek
versenyünkre. A 17 versenyzô között gyáli és budapesti pingpongozókat is köszönthettünk, aminek külön örülünk, hiszen
ez azt jelenti, hogy már nem csak helyben, hanem más településen is számon tartják versenyeinket.
A bajnokságon a következô versenyzôk vettek részt: Fitos
Levente, Fitos Róbert, Gazdag György, Gergely Mihály, Kerecsányin Tibor, Kiss Péter, Mihály Gergô, Mladoneczky Mihály, Molnár Zsolt, Mósa László, Nagy János, Nagy Szabolcs,
Rehó Imre, Tancsik László, Tóth János, Vizi János, Zsíros József.
A 14 óráig tartó Mikulás kupát végül Rehó Imre ötszörös bajnok nyerte nagy csatában az ezüstérmes Kiss Péter gyáli és a
bronzérmes
Molnár
Zsolt budapesti versenyzô elôtt, s itthon tartotta a kupát és az aranyérmet. Gratulálunk!
További helyzések:
IV. helyezett: Vizi János
V. helyezett: Mósa
László

VI. helyezett: Fitos Róbert
VII. helyezett: Mladoneczky Mihály
VIII. helyezett: Mihály Gergô
IX. helyezett: Kerecsányin Tibor
A jó hangulatú verseny után közös ebéden vettünk részt.
Ezúton mondok köszönetet minden résztvevônek, segítônek
és támogatónak, amiért hozzájárultak ahhoz, hogy emlékezetessé tegyük ezt a szombati napot, s nem utolsó sorban azért,
hogy a verseny bevételeibôl új labdákat, sportfelszereléseket
vásárolhatunk a karácsonyfa alá!
A következô versenyünket tavasszal rendezzük, melyre akkor is szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
Matisz Zsolt
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A Felsôpakony Jövôjéért Egyesület
a község minden kedves lakójának áldott,
szeretetben teljes, szép Karácsonyt
és békés, boldog, egyetértésben
és eredményekben gazdag új esztendôt
kíván!
Amihez
máris
egy ötlettel járulnánk hozzá!
Örömmel tájékoztatunk Mindenkit, hogy képviselô
testületünk most fogadta el Kempf Károly Ignác, alpolgármesterünk egyik
javaslatát! E szerint: 2010 a Gyáltól függetlenné váló, önálló közigazgatású
Felsôpakony község éve lesz, és 20 éves jubileumát méltóképpen ünnepelhetjük!
Egyik programját ajánlanám figyelmükbe az „Akikre mindannyian büszkék vagyunk!” kiállítás- és rendezvény sorozatot:
sportban, tudásban, kultúrában, mûvészetekben, a mindennapi
élet minden mûfajában! Mutassuk meg, (fedezzük fel) már ismert és még rejtett értékeinket, örvendezzünk nekik, becsüljük
meg ôket! Felnôttektôl az apró népig.
Kérünk Mindenkit, vegyenek részt a felfedezésekben és a
gyûjtô munkákban, jelentkezzenek eredményeikkel és információikkal nálam, vagy Margitkánál a Könyvtárban – valamennyiünk örömére és büszkeségére! Ötleteikre is „vevôk”
vagyunk a programok kitalálásában!
Durkó Éva ( Felsôpakony, Deák F.u.1. Tel: 06 20 333 3986)

Általános tudnivalók
az új típusú influenzáról

Egy megkésett tudósítás
Pontosan
egy
évvel
ezelôtt az Országos Képzô –
és Iparmûvészeti Tárlat Pest
megyei
pályázatára
az
„AMATOR ARTIUM”-ra
beküldött közel ötszáz mûalkotás közül az ez év májusában az Országos Esszencia
kiállításon 54 alkotás képviselte Pest megyét. Számunkra kiemelkedôen fontos az,
hogy ezek közül az alkotások közül egy, amelyet a
zsûri kiemelten értékelt a településünkön élô, széles
körben ismert mûvész Janocsekné Scheidl Ágota „Idô” címû grafikája volt. Ez a 80x60
cm méretû kép, a jelen múlttá válásának filozófiai töltetû feldolgozása. A képen látható homokóra felsô részének töltetét
képezô modern órahalom, miközben az idô múlásának megfelelôen lecsordogál, lehull az alsó részbe, részeire hullva, már
felismerhetetlenné, közönséges homokká, hordalékká válik,
valahogy úgy, mint ahogy megélt életünk fontos és kevéssé
fontos eseményei porladnak emlékmorzsákká. Ez a metamorfózis ugyanúgy visszafordíthatatlan, mint maga az Idô. Szép
ez a kép és elgondolkoztató. Nem véletlen, hogy ezt a jószemû, neves mûvészekbôl, mûvészettörténészekbôl álló zsûri
olyan magasra értékelte.
Varga Imre

A megbetegedés általában az influenza szokásos jellegzetes
tüneteivel jár. A betegség hirtelen kezdôdik, leggyakrabban
észlelt tünetei: magas láz, hidegrázás, köhögés, torokfájás,
orrdugulás, fejfájás, izomfájdalom, fáradtság. Ritkábban hasmenés, hányinger, hányás.
A legveszélyeztetettebb csoportok a gyermekek, a krónikus
betegségben szenvedôk, a várandós kismamák és a túlsúlyosak. Mivel új típusú influenzáról van szó, a lakosságnak nincs
védettsége, így bárki elkaphatja azt.
A megelôzésnek hatékony eszköze a védôoltás, melyet
ugyanaz a gyártó állít elô, amelynek szezonális influenza elleni vakcinájából az elmúlt tíz évben problémamentesen több
mint 16 millió oltást kapott a lakosság. A fertôzés esélye csökkenthetô, ha az emberek betartják az általános higiénés szabályokat, különös tekintettel a kézhigiénére és, a köhögésseltüsszentéssel kapcsolatos etikettre.
Ha a tünetek jelentkeznek, a legfontosabb teendô, hogy a
beteg maradjon otthon, igyon sok folyadékot és szükség esetén csillapítsa lázát, használjon orrcseppet és szedjen C-vitamint. Amennyiben a beteg krónikus betegségben szenved és
állapota hirtelen rosszabbodni kezd vagy szövôdmények lépnek fel (pl. néhány napos láztalanság után újból jelentkezô
vagy hosszan, 4-5 napon túl elhúzódó láz, fülfájás, nehézlégzés, felboruló cukorháztartás), vegye fel a kapcsolatot háziorvosával, aki dönthet a megfelelô kezelésrôl, és szükség esetén
kórházi beutalásról. Fokozottan kell figyelni a higiénés rendszabályok betartására, hogy családtagjait ne fertôzze meg.
Dr. Borbély István
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Ha itt lettél volna…
láthattad volna Kedves Olvasó, mi minden történt a katolikus templom háza táján novemberben. Most e hasábokon rövid összefoglalót adunk a közelmúlt történéseibôl remélve,
hogy mások is bekapcsolódnak az egyházközösségi életbe és
„beharangozzuk” a közeljövô programjait.

Bujáki zarándokút
Vállalkozó kedvû felsôpakonyiak 2009. november 8-án Bujákra tettek zarándokutat a gyáli egyházközösség tagjaival
együtt. Hefler Gábor atya és édesanyja is tagja volt az utazó
társaságnak. Berencsi Marika beszámolója szerint Buják a
Cserhát természeti szépségeirôl, népviseletérôl és vendégszeÜgyes kezek

Szûz Anya oltár
retetérôl híres. Temploma barokk stílusban épült, Szent Márton hegyén. A templomot Szent Márton püspök tiszteletére
szentelték. A fôoltár képe nagy és nagyszerû. Szent Mártont
ábrázolja fehér lovon, aki a köpenyét kettévágja. Két mellékoltár is található: a Jézus szíve és a Szûz Anya oltára. Gyönyörû a templom belseje. Felemelô és csodálatos szentmisén
vehetett részt a csoport. Sajnos, a rossz idô miatt a kálvária és
a híres négyszáz éves tölgyek megtekintésére nem volt mód. A
házigazdák igazán kedves szeretet vendéglátásban részesítették a zarándokokat. Akik ott jártak azzal tértek haza, hogy remélik, egyszer még szép idôben végigjárhatják a szép völgyet,
az Egidius-forrás tájékát és a kálváriát.

Ádvent
Mire e sorokat olvasod Kedves Olvasó, már lassan véget ér
az ádvent. November 21-én, szombaton délután a gyáli egy-

házközösség szervezésében ádventi koszorút és más karácsonyi díszeket készíthettek a gyáli és a felsôpakonyi hittanosok.
A vendéglátóknak köszönhetôen nagyon szép díszek, koszorúk kerültek ki a gyermekek kezébôl – néhány szülô segítségével.
A templomban elhelyezett ádventi koszorú elsô gyertyáját
idén a hittanos gyerekek egy kis énekes mûsor keretében gyújtották meg. A második héten a Lôrincz család, a harmadik héten a Pataki család tagjai végezhetik el e nemes feladatot,
aranyvasárnap pedig a Pethô családot éri ez a megtiszteltetés.
A hittanos gyerekek Teri néni vezetésével készülnek a betlehemezésre. Ezzel egy régi kedves szokást szeretnének feleleveníteni. Karácsony elôtti hétvégén felkeresik azokat a családokat, akik szívesen látják ôket, szívesen fogadják azt a kis
szerepjátékot, amelyben a megszületett Kisjézushoz érkezô
pásztorok és napkeleti királyok látogatását játsszák, éneklik el.
Végezetül ismét szeretném felhívni a figyelmet a templom
internetes elérhetôségeire. Négy honlapon is (reményeink szerint) naprakész, korrekt információkból lehet tájékozódni:
www.felsopakony.hu, www.pakony.hu, www.kempfkaroly.hu,
www.miserend.hu. Az elsô két weboldalon az egyházak almenüben, Kempf Károly úr honlapján a közérdekû rovat egyházak almenüjében lehet kiválasztani a katolikus templomot, a
negyedik honlapon pedig a fôoldalon a település keresôben
kell „Felsôpakony”-t begépelni. A honlapokon a misék kezdési idôpontján kívül az egyes ügyek intézésére vonatkozó információk is találhatók, valamint rövid ismertetô a templom történetérôl.
Akivel az ünnepi miséken személyesen nem találkoznánk,
Hefler Gábor atya és valamennyi munkatársa nevében békés
karácsonyt és boldog, egészségben és jólétben gazdag új évet
kívánok!
Pethô Imre

ÉV VÉGI ÉS ÚJÉVI MISEREND
ÉV VÉGI ÉS ÚJÉVI MISEREND
2009. december 31. Csütörtök: Este fél 5 órakor:
Év végi hálaadás

Tájékoztatjuk kedves híveinket, hogy a vasárnapi
szentmisék idôpontja 2010-ben is - a tavaszi
óraátállításig - változatlan: este 5 óra!

2010. január 1. Péntek: ÚJÉV, Szûz Mária Isten anyja
Délelôtt fél 12 órakor ünnepi szentmise

KEGYELMEKBEN GAZDAG
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

2010. január 3. Vasárnap: Vízkereszt,
Urunk megjelenése
Este 5 órakor szentmise

Hefler Gábor plébános atya
és munkatársai
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És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsôszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel
a szálláson nem volt számukra hely.
Lukács 2,6-7
József és Mária biztosan nem voltak gazdag, tehetôs emberek. Minden fogadós talál módot arra, hogy az ilyen embereket valamiképpen társadalmi helyzetüknek megfelelôen helyezze el. De Jézus, Mária egyszülött fia, amikor belépett ebbe
a világba, a legbarátságtalanabb körülmények közé jutott. Bár
Ô ugyanakkor Isten egyszülött fia volt, mégis kezdettôl fogva
elutasították, amint karácsonyi történetünk mutatja. Ez így
maradt egész életében. Nem volt hova lehajtania fejét, és a végén csak a durva kereszt maradt neki. Oda hanyatlott végül a
feje.
Azóta sok kiközösített ember élt ezen a földön. De senkit
sem lehet Isten Fiához hasonlítani, akié volt minden az örök
dicsôségben, és mégis szegénnyé lett értünk, hogy mi az Ô
szegénysége által meggazdagodjunk. A régi betlehemi kérdés
ugyanolyan sürgetôen szól most valamennyiünkhöz: Van-e
helyünk az Ô számára? Ma már persze nem egy szobáról van
szó, ahol Ô e világra jöhetne. Szívünknek, azaz egész személyiségünknek kell befogadnia Ôt! Senki, aki Ôt így befogadja,
nem marad olyan, amilyen azelôtt volt. Ha Jézus Krisztus az
életünkbe jön, akkor minden megváltozik, és kibontakozhat
Isten szeretete.
Helyet adtál már Krisztusnak a szívedben? Ô Betlehemben
nem talált szállást. Hozzánk azonban még mindig így szól:
„Íme, az ajtó elôtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a
hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és Ô énvelem.” (Jelenések 3,20.) ez bensôséges, bizalmas kapcsolatot
jelent. – Ki akarná kívül hagyni Ôt?
Karácsony ünnepén az otthonodban vedd elô a Bibliát, s a
karácsonyfa fényénél olvasd fel a karácsonyi történetet és köszönd meg Isten ajándékát. S amikor a templom harangja hívogat, menj el hálát adni és örvendezni a legnagyobb és legértékesebb ajándékért: az Úr Jézus Krisztusért! Lesz számára
hely Nálad?
Vizi János református lelkipásztor

A református gyülekezetben
a következô alkalmakat tarjuk
az elôttünk lévô ünnepekben:
Karácsonyi ünneprend:
December 20. vasárnap 10.00. Templom: Istentisztelet –
Benne: Családok karácsonya – a gyermekek mûsorával.
December 23. szerda, 17 óra, Gyülekezeti terem:
Úrvacsorai elôkészítô istentisztelet.
December 25. péntek, 10 óra, Templom:
Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 26. szombat,10 óra, Templom:
Karácsony ünnepzáró istentisztelet úrvacsoraosztással.
December 27. vasárnap,10 óra, Templom:
Istentisztelet - keresztelés
Óévi utolsó és újévi elsô alkalmaink:
2009. december 31. - csütörtök - 17 óra, Templom:
Óévzáró istentisztelet, gyülekezeti jelentéssel.
2010. január 1. – péntek - 10 óra, Templom: Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztással.
A Felsôpakonyi Református Missziói Egyházközség
lelkipásztora és presbitériuma
minden kedves olvasónak kíván:
Istentôl gazdagon megáldott karácsonyi ünnepeket
és boldog újesztendôt!
Vizi János - református lelkipásztor

KÁLVIN JÁNOS ÉS A KÁLVINIZMUS (II. rész)
Az elôzô számban Kálvin János életérôl, egyházreformjáról
és fôbb mûveirôl olvashattunk.
Forrás: (Bucsay Mihály: Egyházunk kálvini öröksége).

KÁLVIN ÉS A MAGYARSÁG
A reformáció terjedése a mohácsi tragédiát követôen gyorsult fel hazánkban. Kezdetben a lutheri eszmék terjedtek el
(Sztárai Mihály, Dévai Bíró Mátyás), késôbb azonban az
olyan nagy tehetségû reformátorok, mint Szegedi Kis István
és Méliusz Juhász Péter már inkább Kálvint fogadták el irányadó tekintélynek. Magának Kálvinnak kevés kapcsolata volt a
magyarokkal. Talán ezért is történhetett, hogy abban az idôben
szinte alig fordították le mûveit magyarra (mindössze a Genfi
Káté egy töredéke maradt fenn, Méliusz fordításában), s mivel
épp emiatt kevesen ismerték ôt, így inkább Bullinger tanai terjedtek el az országban. Hatása így inkább közvetetten volt
érezhetô.
Így történhetett meg, hogy Kálvin legközelebbi munkatársának, Bézának 1560-ban írt hitvallását atyáink már 1562-ben
aláírták tarcali zsinatukon, 1563-ban pedig a Tordán összegyûlt erdélyi lelkészek zsinata is csatlakozott hozzá. Magával
Kálvinnal inkább a halálát követô érában ismerkedtek meg
magyar teológusaink. Szenczi Molnár Albert társaival együtt
eljutott 1596 nyarán Genfbe, hogy leróják tiszteletüket a sírjá-

nál (ezt maga az idôs Béza mutatta meg nekik, mert a sír a reformátor végakarata szerint jeltelen maradt).
A helvét reformáció hazánkban Kálvin és Bullinger nyomdokain, a Tiszán innen és a Tiszán túl, Erdélyben és az Alföldön a hatvanas évek közepére terjedt el, de megvetette lábát az
ország nyugati és északnyugati részeiben is.
A 17. században sem kizárólag Kálvin mûvein keresztül
áramlott a kálvini reformáció szelleme Magyarországra, hanem az általa befolyásolt más teológusokon keresztül is. Ilyenek voltak elsôsorban a heidelbergi David Pareus, továbbá az
ugyanebbôl a szellemi környezetbôl származó J. H. Alstaedt
és J. Bisterfeld. Pareus Heidelbergben „formálta” ottani magyar tanítványait, míg a két utóbbi a gyulafehérvári fôiskolának volt kiváló professzora. További hullámai voltak a kálvini
szellemnek a Magyarországon szinte mozgalomjellegû puritanizmus a század elsô felében, majd utána a coccejanizmus. A
16. századi örökséget ôrzô, némileg azonban már megkövesedett magyarországi konfesszionális orthodoxia éppúgy nem
voltképes egységben látni Kálvinnal ezeket az új irányokat,
mint a külföldi. Nem tudta a bennük kapott újat továbbfejlôdésként, illetve a saját maga ellen irányuló jogos bírálatként elfogadni. Heves harcok zajlottak le az említett irányok
között, de ezen kívül még a kor haladó filozófiai irányzatának
a kartéziánizmusnak számos talentumos képviselôje között.
A teljes anyag a
http://www.refpakony.hu oldalon olvasható! V.J.
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„Az én szuper nagyim”
A mamimnak van két gyereke és öt unokája. Mi azért szeretjük nagyon a mamát, mert
mindig sok jó dolgot talál ki
nekünk (utazás, kirándulás).
Én nagyon szeretek itt lenni
nála, van amikor egész héten,
vagy hétvégén itt lehetek a mamimnál. Ilyenkor nagyon örülök, és alig akarok hazamenni.
Persze sokszor olyan szigorú
hozzám, mintha az anyukám
lenne, olyankor duzzogok, de
nagyon hamar kibékülünk.
Azt is nagyon szeretem,
hogy a régen készített ajándékaimat is nagy becsben ôrzi,
igaz, már néha nem tudom hová teszi, de mind megvan. Még
a munkahelyén is ôrizget kézzel készített dolgokat, amit az
ovitól, vagy a régi barátnôjétôl kapott.
Karácsonykor általában náluk gyûlik össze a család és oda
érkezik a Jézuska is. Az én szuper nagyim úgy sürög-forog,
mintha szárnyai lennének, és ehhez Red Bull-t se kell innia
(mostanában).
Szerintem nagyon fiatalos, és a sportokban is egész „jó”,
ezért hívjuk néha szuper nagyinak. Az idegenek azon szoktak

csodálkozni, hogy a sok munkája mellett ránk is marad még
ideje. Jó dolog, hogy az én
mamim a polgármester, de neki ez természetes. Akkor is nagyon büszke vagyok rá, amikor még a barátnômet is pátyolgatja, a múltkor még a
színházba is elvihettük magunkkal. Anyu biztosan tôle
tanult meg fôzni, mert szerencsére nekünk minden finom
szokott lenni. A maminál a lecsót szeretem nagyon, amiben
tojás van, a sütik közül szerintem a legfinomabb az a torta,
amin meggy és csoki is szokott lenni. Szeretlek mama!
Írta: Kocsis Henrietta, 5.o.

Nagymama kibeszélôk kerestetnek!
Ugye a Te mamád is szuper valamiben? Írd meg! Jelentkezz
nálam az iskolában, és segítek, hogy röviden bemutasd a mamádat. Vagy itt, vagy a suli újságban mindenki olvashatja
majd.
Most Kocsis Henrietta fogalmazását tette közkincsé:
Nagyné Pál Tünde

A Darumadár Nyugdíjas Klub novembere
Az igazán mozgalmas október után, már azt hittem jönnek a
hideg és unalmas, ôszi-téli hónapok, de tévedtem. Hála a természetnek, nagyon szép idônk volt novemberben is. Még fûteni is
csak szolidan kellett, így spórolhattunk a tüzelôvel.
November 5-i klubnapunk elmaradt, operabérleteseink a Rómeó-Júlia elôadásában gyönyörködhettek.
Nov. 8-án a helyi Színjátszó kör elôadásában a „Katica” c.
darabot tekinthették meg többen, aki eljött, nem bánta meg.
Nov. 9-én Nagyné Pál Tünde tanárnô szervezésével az iskolásokkal s klubunkból 32
fôvel – volt, aki unokával
együtt – elmentünk a Fôvárosi Állatkertbe. Nagyon-nagyon kedvezô árban kaptunk
belépôjegyet, és a Barlang
étteremben ebédeltünk, szintén kedvezményesen. Az idô
nekünk dolgozott. Vasárnap
is esett az esô, kedden is szakadt, de ezen a hétfôn ragyogó napsütés volt. Sok szép
élménnyel
gazdagodtunk,
mert meg kell vallanom, többségünk életében elôször élvezhette a 3D-s mozielôadást. Aki még nem volt ilyen elôadáson, annak csak ajánlani tudom. Nekem még egy édes, megható jelenetben is részem volt: a mellettem ülô Rebeka /Heim Marika
unokája/ a film közben egyszer csak azt mondta: „Add ide a kezed, megfogom. Ne félj, ha jön a félelmetes dínó!”. Olyan ez a
3D-s mozi, mintha mi is ott lennénk az ôserdôben. Mindjárt
hozzánk érnek az ágak, vagy éppen mindjárt bekap, ránk lép a
dinoszaurusz, szinte megfogható az egész. Mindenki örült,
hogy el tudott jönni, többségük elég régen járt az állatkertben,
mert mindig más, fontosabb elfoglaltsága van a nagyiknak.
Megérte!
November 12-én klubnap, megszavaztuk - a korai sötétedés

miatt -, hogy november 19-tôl március végéig 1 órával korábban jövünk, 16 órakor kezdôdik a klubnapunk.
Nov. 15-én, Gyálon, Kuruczné Terike és a mi Heim mamánk
részt vett az „Azt a ragyogóját” nótás délutánon. Elmondták, élvezetes elôadás volt.
Nov. 19-én, a klubnapunkon, személyesen bemutatkozott a
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház új vezetôje, Hevesi
István Úr. Ezen a napon, az Erzsébetek névnapján, tagságunknak megint nagyon jó napja volt, Erzsébet nevû „kislányaink”
sok-sok finomsággal leptek
meg bennünket. Köszönjük
NEKIK!
Nov. 21-én az Arénába
mentünk 45 fôvel. Sajnos az
ottani szervezésben kis problémák adódtak, ezért 1 órát a
meghívott kb. 8-10 ezer ember a kinti hidegben várakozott, nem engedték be ôket.
Miután kinyitották a kapukat, sokan elvesztették az
önkontrollt és a bejutás fájdalmasan rosszul sikerült, de a mûsor kárpótolt bennünket.
Smukk Andor fôszervezô bocsánatot kért mindnyájunktól.
Nov. 26-án klubnap volt. Hevesi Úr egy kis retro-zenével lepett meg minket. Mindenki szívesen hallgatta, páran táncra is
perdültek.
Nov. 28-án társaságunkból sokan részt vettek Kiskunmajsán,
egy termékbemutatóval egybekötött kiránduláson. A fürdôt is
megismerhettük, nem volt rossz, de messze van és nem olyan,
mint Cserkeszôlô.
Azt hiszem, a leírtakból is kiderült, most sem unatkoztunk.
Gyorsan eltelt ez a hónap is, megint itt van december, mindjárt
karácsony és mindjárt 1 évvel idôsebbek leszünk.
Kovácsné Németh Ilona
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Egy beszélgetés margójára

Örömteli meglepetés éri a nyájas olvasót a novemberi Agorát
fellapozva.
Mindjárt az elsô oldalon ismerôs, kedves, szôke hölgy képe
fogadja, kétoldalas riport keretébe ágyazva. Igen ô az, a Polgármester asszony! Lelki szemeim elôtt látom is már bájos mosolyát, hallom lelkes, meggyôzô hangját, amint éppen „kényes”
kérdésekre válaszol a legnagyobb igyekezettel. A riporter szintén jól ismert, hiteles személy, iskolánk nagyra becsült tanára,
számos közösségi rendezvény szervezôje és avatott lebonyolítója. Ráadásul költôi vénáját is számos kötet bizonyítja, egyszóval: nem akárki.
Komoly feladatra vállalkoztak: a község lakosságát tájékoztatják fontos dolgokról, eseményekrôl, ügyekrôl-bajokról, tervekrôl, eredményekrôl, a polgármesteri léttel együtt járó nehézségekrôl.
Pont úgy, ahogy két nô – egymást régóta ismerve – beszélget,
cseveg. Tele empátiával, csupa könnyedség, csupa mosoly.
Már-már magam is ellágyulnék, ringatózva e békés hangulat
felszínén, de hirtelen mellbe vág a mondat „nagyvonalúsága” a
meredek téma közepén: „Azt hiszem, elég mozgalmas az élet a
bázison:”
Tessék? Csak így? Ennyi? Hiszen most foglalt össze egy
rémtörténetet, ami minden csak nem sikertörténet! Olyan fiaskóról ad tájékoztatást (tájékoztatást?!), amirôl a község még
csak nem is álmodott, hiszen errôl semmi információval nem
rendelkeztünk.
Talán mi is feltehetnénk kérdéseket: Mi is van ezzel a honvédségi bázissal? Mit jelent ez az ominózus „szívességi
szerzôdés”? Ki tesz szívességet, kinek? Mibôl áll ez a bizonyos
szívesség? Mire jogosította a szerzôdôket? Ki és hogy ellenôrizte a bérlô tevékenységét? Itt van a szánkban (az orrunkban!) az ASA, miért a mi bázisunkból csinált szemétlerakatot
ez a bizonyos Pócza Úr? Milyen céllal került a mi bázisunkra
kommunális szemét? Hogy kerülhetett ide rejtett üzemanyag
raktár? Netán Ukrajnából ide csordogált? Ki mûködtette, ki
használta? Vagy mire várt itt? Hogy megszôküljön? Ha évek
óta legáhítottabb célunk, hogy sikerüljön értékesíteni ezt a területet, hogy lehetett beengedni egy környezet és állag-romboló
tevékenységet? Nem akarjuk minôsíteni ezt a tevékenységet,
reméljük, hogy a hivatalos szervek megteszik, illetve már meg
is tették. Kérdés, hogy miért a hatóságoknak kell érvényt szerezni a rend visszaállítására? Ki fizeti az eljárásokat, a büntetéseket, a helyreállításokat?
Maga a történet tálalása sem meggyôzô, világos. Alig érteni:
ki, miben érintett? Kinek, mi a szerepe az egészben?.
Vajon a riporter miért nem tette fel ezeket a kérdéseket. Érthetetlen, (magyarázatok nélkül) hogy hogyan alakulhatott ki ez
a helyzet?! Kinek, kiknek a felelôssége, hogy idáig jutott? Tudott errôl a képviselô testület? Mennyit?
A BÁZIS, a község reménye, amelyért a Polgármesterasszony, saját bevallása szerint is oroszlánként küzdött, hogy el
ne orozzák a falu elôl mindenféle praktikákkal a spekulánsok,
akár sikertörténet is lehetne. Mégis, hogy siklott ilyen ferde pályára? A 2006-os kampány nagy ígérete: mi mindent fogunk
rajta megvalósítani: vállalkozók telephelyétôl az ipari célú értékesítésig! Tudom, hogyne tudnám, ebben a lepusztított országban a telek hiénák által felvásárolt területek dögivel kínálják
magukat jobbnál jobb helyeken. Parlagon hagyva, gaztengerétôl prüszköl az egész ország! De hasznosítani lehetett volna
másképp is: korábban, jobban, de legalább is tisztes haszonnal!
Helyi vállalkozókkal leülve, egyeztetve, megtervezni rövid távú bérlôi viszonyokkal azon az alapon, hogy nem muszáj egyszerre besöpörni a hasznot, sokszor csordogálva a biztosabb!
Persze, az is igaz, hogy szorított a cipô az új telep iszonyatos
költségei miatt, amelyet a kötelezô régészeti feltárás okozott.
De voltak lehetôségek, jobb döntések meghozatalára. Emlékezzünk csak 2009 tavaszára, amikor egy jó nevû, komoly cég
ajánlatot tett. Nekik megfelelt volna a bázis területe úgy, ahogy

van a lízingbôl visszavett gépek és jármûvek tárolására. Beruházást sem igényeltek. (Ha szükségük lett volna rá, megoldották volna maguk.) Csak ôrzést kellett volna biztosítani, s rövid
távú szerzôdést kötni. Jármûvenként 1000.- Ft-ot fizettek volna
naponta. Ha csak 50 gép áll a területen 2009 tavasza óta, az napi 50.000,- Ft. És lett volna háromszor ennyi is! Tessék csak
számolni! Az ajánlatot elutasították. Miért?
Talán az új építési területek megnyitása miatti adóság halmaz
is redukálódott volna, óvatosan számolva is több, mint a felével. Elgondolkodom azóta is, testület elé került-e ez az ajánlat
megfontolásra! És ha igen, akkor mi motiválta a döntést?
Kedves Riporterünk! Az újonnan betelepült családok minden
bizonnyal kíváncsiak lehetnek milyen a polgármesterük magánélete. De mi régiek inkább a fenti kérdésekre szeretnénk részletes, pontos, ôszinte választ kapni! Amikor dönteni kellett az urnáknál, azért választottuk a riport alanyát polgármesternek,
mert láttuk: jó gazdája a vállalkozásának, a háztartásának. Gondos és bôkezû anya, szeretô nagymama, az emberekkel szótértô, kellemes, mûvelt, megbízható ember. Rendezett életkörülménye, látványosan gyarapodó vagyona arról gyôzött meg
mindenkit, hogy a falunak is jó gazdája lesz vezetôként: okos,
körültekintô és hatékony. Olyan, mint otthon!
Az évek során azután tapasztalhattuk, hogy valóban tud bánni az emberekkel és kerüli a konfrontációt. Politikus alkat, ígérni pedig felsôfokon tud!
De most azt kérnénk, hogy nyersen, ôszintén a konkrét helyzetrôl nyilatkozzon, ahogy a költô mondta: „Az igazat mondd,
ne csak a valódit!”. Elismerjük, mert ez tény, hogy sokat tett a
községért (miként Sztancs János is!) - fôleg az elsô négy évben.
Munkáját dicséri közvilágításunk, kulturált utcáink és sok minden más is.
Sajnos, ma már tudjuk, az új telep megnyitása ott, ahol – bár
számomra is kézenfekvônek tûnt -, rossz döntés volt. Miért történhetett meg az a sajnálatos eset, hogy csak menetközben derült ki: az új telep területe kötelezôen ásatási terület, aminek
feltárása horribilis összegbe kerül?! Tájékozatlanság, rutin hiány? Arra is sokan lennének kíváncsiak, hogy mi volt az ócsai
területcsere valódi ára? Igaz-e az, hogy egy feltárt meleg víz
forrás területéért cseréltünk?! Ha igaz, úgy hosszú távon ez
mérhetetlen veszteséget jelent a falunak.
Talán kedves Riporterünk erre is kitérhetne jövô évben! Rutinosabban, hitelesebben, az igazság iránti valódi érdeklôdéssel.
Félelem nélkül, mert a kényes kérdésektôl nem kell félni!
Mert a lojalitás bennünket is megillet! Sôt! Talán elsôsorban
bennünket illet meg. Mindennek ellenére, a riport hasznos volt,
mert gondolatok, viták egész sorát indította meg.
Nekünk lakosoknak is meg kellene tanulnunk: az érdeklôdés
hiánya cselekvôképtelenséghez vezet. Nem elég bírálni a rendszert, változtatni rajta csak aktív munkával lehet, és kíméletlen
ôszinteséggel.
Durkó Éva

Köszönetemet fejezem ki azon felsôpakonyi
ismerôsöknek, barátoknak, szomszédoknak, rokonoknak, akik Alföldi Lászlót utolsó útján elkísérték.
Brúder Sándorné
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A könyvtár életébôl

„Nem tudom, hogy másnak e tájék mit jelent”

A novemberi irodalmi teadélutánon intézményünk névadójára
emlékeztünk halálának 2. évfordulóján. Folytattuk az ismerkedést Szabó Magda mûveivel. Ezúttal a Szemlélôk címû regényére került sor, a résztvevôk bepillantást nyerhettek legutóbb megjelent kötetébe is. Az új könyvet Tasi Géza – az örökös – állította
össze. „Örömhozó, bánatrontó – Levelek a szomszédba” címmel.
A kötetben megjelent írásokból a cicák szemével láthatjuk, hogyan élhettek az állatok Szabó Magda közelében. Végül, hogy az
emlékezés teljes legyen, Cseh Rózsa – az irodalmi teadélutánok
aktív résztvevôje – felolvasta erre az alkalomra írt versét, melyet
most örömmel közreadunk.

December 1-je, esôs, borongós, szomorú idô. A napsütéses,
késô ôszies idô helyébe talán már végképp a tél lép. Végtelen
szomorúsággal veszem kezembe a verses kötetet, „én készültem Tanár Úr” - cirkál a fejemben, ez a jól ismert mondat. Radnóti Miklósról fogunk beszélgetni ezen az estén, egy csésze finom tea mellett.
A sors keze? Véletlenszerûség? Egy lapot találok a Pontos
vers az Alkonyatról c. versnél. Gyönyörû költôi képek, megszemélyesítés, hasonlat, költôi fogások, mint a keresztszám
vannak a versben, oly szépen és tisztán, érthetôen, hogy amikor
a közismert Petôfi verset a Tiszát tanultuk az iskolában, Radnóti versét is bevittem a gyerekeknek.
„Az este jô s a Tisza csak
locsog a nagy tutajjal itt,
mert úszni véle rest s akit
figyelget: a bujdosó nap”
De visszatérek a kis laphoz. Tíz soros vers, csak a két utolsó
sorát idézem:
„Két karodban nem ijeszt majd a halál nagy csöndje sem
Két karodban a halálon, mint egy álom átesem.”
December 2-án temettünk el egy fiatal férjet, egy családapát,
Balázs Marika tanító néni társát. Fiatal, kedves, egy tiszta embertôl búcsúztunk és, hogy Marika kit veszített el? Talán ezért
is volt jó olvasni ezt a verset, és semmi baj, hogy sírva tudtam
csak felolvasni.
Én így emlékezem a 100 éve született Radnótira, aki szörnyû
halála után 65 évvel is tud az olvasó lelkére hatni.
Lassan kortyolgatjuk a teát, kevesen vagyunk, pedig Margitka 60 meghívót küldött el, de azért összejöttünk páran. Margitkán a sor ezen az estén, hogy Radnóti Miklós életérôl megemlékezzen. A szörnyû kezdetrôl „Mögöttem két halott, elôttem a
világ” - az ikreket szülô anyja testvérével együtt meghalt, árván
nôtt fel. A zsidósággal sem érzett rokonságot, még hitében sem,
olvasta fel a költô egyik levelét Cseh Rózsika. Kalas Esztike
nyelvi játékát mutatta be, és Durkó Éva a tôle megszokott átéléssel olvasott fel szerelmes verset. Amikor Imre olvasta fel a
verset, a láger bolharaja közt csontsoványra fogyott, mégis
szellemileg oly erôsnek maradt költôt szinte éreztem, hogy mellettem van.
Én bevallom, csak nagyon ritkán veszek kezembe verses kötetet, verset a magam kedvtelésére sosem írtam. De eszembe
juttatta ez az este a diákéveimet, amikor Radnótit tanultunk.
Ezeken az órákon a csínytevések eltûntek, a kötelezô verseket,
sôt(!) még többet is, mindenki fújta. Nagy örömömre volt most,
hogy e pár sort írtam. Éva menyem mondani kezdte a „Nem
tudhatom” c. vers utolsó részét „hogy ne feleljek aznap, egy
kôbe rúgtam én” bocsánat „egy kôre léptem én” - ezen vitatkoztam valakivel, mondta.
Kedves fiatal olvasóm! Nem kell, hogy te költôi vénával legyél megáldva, sôt az sem, hogy a magazinok helyett verses kötettel sétálj! Ha eljönnél, kérlek tedd meg egyszer-egyszer, és
elmondod érzéseidet, élményeidet nemcsak arról az íróról,
költôrôl, aki épp a téma, kedves emberek között lennél és pár
napig biztosan foglalkoztatna az ott, egymás közt elmondott
gondolatok.
Kedves Mindenki! Kedves szomszédasszonyom, akit olyan
szeretettel emlegettem! Január 26-án 17.30-kor a könyvtárban
Sütô Andrásról fogunk beszélgetni. Lehet, hogy valaki a színházban látott egyik darabját mélységesen fogja ellenezni, de az
írót ért brutális támadásról, és ennek a mai aktualitásáról biztos,
hogy hallanál, ha eljönnél.
„Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra,”
Nos, ez a vers talán nem az elmúlt héten íródott? Beszélnünk
kell errôl Neked is, nekünk is! Legyen szó Randótiról vagy éppen Sütô Andrásról!
Konkoly Manyi néni

Cseh Rózsa

In memoriam Szabó Magda
Itt volt. Láthattuk törékeny alakját,
kortalanná varázsolt kedves arcát.
Gyermeki hangját megôrizzük szívünkben,
a gazdag élményt köszönjük neked, Isten!
Búcsúzott már, és mindezt széppé tette
a velünk töltött, felejthetetlen este.
Költôként kezdte. A keserves évek
parazsán versei reménytelenül égtek.
Magányos árva, de kitart hitében,
a „szép szemét lehunyt” örök reményben.
Mint gesztenyén a tüskés héj ha pattan,
úgy nyílt ki lelke a várt virradatban.
Nem „szendergett már anyánk szépséges nyelve”,
dallamos hangját számunkra visszanyerte.
Mert tehetségét nem tékozolta,
egy évtized zárt íróasztal-fiókba
meseregényt és filmforgatókönyvet,
kivárva, míg békésebb évek jönnek.
Megnyílhatott az irodalmi pálya:
novelláskötet, úti-jegyzetek, dráma,
regényeit egymás után követték
hangjátékok, tanulmányok és esszék.
Megkapta, mire oly régen vágyott:
utazhatott, megnyíltak a határok.
Lett anyanyelvünk törékeny nagykövete,
tiszta normákkal, becsülettel övezve.
Bár sújt a végzet: férje és írótársa
harminc év után hagyta ôt magára.
Nem adta fel, válaszolt a halálnak,
ha meghalt is: „Megmaradt Szobotkának”
Hogy elment ô is... higgyük, hogy velünk van
az ôt idézô emlékezô szavunkban,
a távoli harangszót hozó szélben,
egy szenvedô kis állatka szemében!
Mögöttünk áll, ha felnyitjuk egy könyvét,
ez a legszebb: a megbékélt öröklét.
Élete példa. Számunkra szép ajándék,
emberi tartás, tehetség, tiszta szándék.
Iszalag-indáiban a csillagfénynek,
mennybolt hágóiban vezetnek már a léptek.
A Göncöl rúdján várta ôt akkor este,
ahogy ígérte, Jablonczay Lenke.
Hiszem, hogy lenéz ránk fátyolos szemmel,
a mindent értô, tündér tekintettel,
S mi lenn vergôdünk, jól-rosszul dolgunk tesszük:
az életmûve lett a létra bennünk!
Felsôpakony. 2009. november
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KÖNYVTÁRI OLDAL
Új könyvek, új szerzemények

Aktuális könyvtári beszerzésünk célpontjai ezúttal a kortárs
magyar irodalom legfrissebb „bestsellerei” voltak. Ezek a mûvek egyrészt immár több hónapja vezetik azt az irodalmi toplistát, amelyet a kortárs magyar literatúra kiváló írói, kritikusai, publicistái és persze olvasói szavazatai (eladások) alapján
állít össze egy irodalmi folyóiratokat és kiadókat képviselô szervezet.
Így kerülhet a felsôpakonyi olvasók elé a ragyogó tehetségû
Tóth Krisztina új verskötete, a
Magas labda , valamint hiánypótlásként egy korábbi prózakötete, a
Vonalkód és persze gyermekeknek való csemegéi is, mint például
az Állatságok, vagy a Marci öltözködik - Takarodó és a Marci
szerel – Alagút. A Kerge ABC címû, bravúrosan illusztrált képeskönyvet együtt jegyzi Varró Dániellel és Szabó T. Annával.
Polcunkra kerül a toplista második helyezett, Darvasi László abszolút sikerkönyve, az idén újranyomott A könnymutatványosok legendája. Legújabb regénye, a Virágzabálók beszerzésére is sort kerítettünk.
Több hete makacsul ôrzi elôkelô helyét a listán Kukorelly
Endre új könyve, az Ezer és 3, avagy a nôkben rejlô szív a
„nagysikerû Tündér Völgy folytatása, ugyanakkor botránykönyv. Botrány abban az értelemben, hogy a magyar irodalomban még nem írtak ilyen nyílt ôszinteséggel a nôkrôl, a
testiségrôl és a házasság hiábavalóságáról. A regény az Anna
Karenina címû Tolsztoj-mû radikális újraírása”.
Csaplár Vilmos is régóta bitorolja helyét a top 10-ben Hitler lánya címû ópuszával. A regény a zsidó-magyar együttélés
huszadik századi történetét jeleníti meg. Egy alföldi félárva
parasztfiú és egy felvidéki, zsidó származású lány tragikus
szerelme és a nagy, történelmi sorsfordító események (1944 és
1956) drámai pillanatai kapcsolódnak össze ebben filmszerû,
remekül pergô „kalandregényben”.
Új szerzeményeink közül ki kell emelnünk az utóbbi évek

Anett köny vespolca
Stephen King – Ragyogás
A ragyogás pompás rémtörténet,
amelyben minden hitchcocki klisé
adva van: a Colorado-hegység
egyik magaslatán a hó által a világtól elzárt szálloda, melynek története hátborzongató rémségek sorozatából áll; egy ún. “második látással”, vagyis ragyogással megáldottmegvert túlérzékeny kisfiú, aki azt
is megérzi, ami csak történni fog, s
érzékenységével jelen idejû fenyegetésként éli át, ami a múltban már
megesett; az alkoholizmusából éppen kigyógyult apa, akinek labilis
idegrendszere fokozatosan tovább
bomlik, mígnem a Szálloda (amelynek történetét meg akarja
írni) szelleme teljesen hatalmába keríti, s ezzel a pusztító
szellemmel azonosulva családja megsemmisítésére tör. Az
elhatalmasodó tébolynak már-már természetfölötti ôrület-

egyik legnagyobb felfedezésének tartott író, az erdélyi magyar
Dragomán György tavalyi listavezetô Fehér király címû regényét, amelyben egy tízéves gyerek szemével láttatja azt az
idôszakot, ami Magyarországon sem volt „habostorta”, hát
még Ceausescu Romániájában, annak is magyarlakta részein.
Megkezdtük a mai magyar literatúra egyik legsokoldalúbb
(novellista, színházi szerzô, regényíró, költô) szerzôje, Parti
Nagy Lajos mûveinek összegyûjtését is. Kedvcsinálónak a
Banga Ferenc által illusztrált A pecsenyehattyú és más mesék címû könyvét ajánljuk olvasóink figyelmébe, amely gyerekek és felnôttek részére egyaránt szórakoztató, tanulságos
olvasmány. Beszereztük a Sárbogárdi Jolán: A test angyala
címû vitriolosan zseniális, kifogyhatatlan nyelvi leleménnyel
megírt sznobkritikáját, méghozzá hangoskönyv formájában
(CD), Csákányi Eszter briliáns tolmácsolásában.
Az óvodás gyerekek számára megrendeltük a közkedvelt
Bartos Erika legújabb verseskötetét, mely Százlábú címmel
jelent meg. Bartos Erika nagy beleérzéssel és tehetséggel ábrázolja a gyerekek világát, megmutatja, hogy mennyi szépség
van benne, és felmutatja az apró dolgokban a csodákat.
A sok újdonság mellett egy klasszikus is beszerzésre került
ifjú olvasóink számára: Donászy Magda: Állatos ABC.
A szépirodalmi alkotások mellett beszereztünk két ismeretterjesztô mûvet is, az egyik a A Marostól a Sárrétig címmel a
több mint ötvenezer hektár területû Körös-Maros Nemzeti
Parkot mutatja be. Elénk tárja a Körös-Maros közét, a Körösöket, a Marost kísérô ártéri erdôket, a kaszálókat, legelôket, a
szikes tavakat, pusztákat, a Kárpát-medence legnagyobb mocsárvidékén fekvô Kis- és Nagy-Sárrétet s ezeknek a védett területeknek a növény- és állatvilágát. Ezt a könyvet azoknak az
olvasóknak ajánljuk, akik a Dél-Alföldre látogatva a települések nevezetességei mellett szeretnék megismerni a Körösvidék természeti értékeit, át akarják élni az ôszi daruvonulás
maradandó élményét vagy a tiszavirág különleges násztáncát,
a Körösök vízivilágának egyedi hangulatát.
A másik ismeretterjesztô mû A globális klímaváltozás - hazai hatások és válaszok - mindazok számára ajánlható, akik
számára a környezet változása, változtatása, megôrzése nem
közömbös.
Hevesi István és Filák Lászlóné Margit
té fokozása, s ennek megfelelôen olyan “képsorok”,
amelyekhez hasonlók csak a Hitchcock-filmek tetôpontján
találhatók, ez jellemzi a könyv alaphangulatát.
A regénybôl sikeres film is készült Stanley Kubrick rendezésében, Jack Nicholsonnal a fôszerepben.

Stephenie Meyer – Eclipse/Napfogyatkozás
Bella, az egyszerû, teljesen átlagos halandó mindennapjai
úgy telnek mint a többi 18 évesé... Vagy mégsem? Átlagos az
az ember, akinek a szerelme egy vámpír, és a legjobb barátja
egy vérfarkas? Átlagos az, hogy e két természetfölötti lény
társasága többet jelenti neki mint a többi egyszerû halandóé?
Természetes, hogy jobban vágyik a halhatatlanságra, mint
szabadna? Természetes, hogy zavarja, ô az egyetlen „normális” és az egyetlen ember a társaságában?
Természetesen semmi sem lehetetlen, ha az ôsi ellenségek
- a vámpírok és a vérfarkasok – összefognak, hogy a bosszúra éhes ellenségtôl megóvják a számukra legfontosabb dolgot: a törékeny halandót.
Bellának pedig választania kell szerelme Edward és legjobb barátja Jacob között.
A Twilight saga folytatódik, ne állj ellen a kísértésnek!
Józsa Anett
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Konkoly Miklósnét javaslom Felsôpakony díszpolgárának
Kedves Felsôpakonyi Barátaim!
2010-ben ismét lehetôségünk van arra, hogy az arra érdemeseket a településünk kitüntetéseivel díjazzuk. Minden
felsôpakonyinak joga van javaslatot tenni a díjazottak
személyére. Élve ezzel a lehetôséggel, a novemberi testületi
ülésen írásbeli javaslatot tettem arra, hogy Konkoly Miklósné legyen 2010. évben
Felsôpakony díszpolgára. A mindenki által ismert és szeretett Manyi néni 33 éven keresztül oktatta-nevelte a felsôpakonyi gyermekeket, generációk sora nôtt fel a keze alatt. Két
évig igazgató-helyettesként, majd néhány hónapig - nagyon
nehéz idôszakban - megbízott igazgatóként vezette is az iskolánkat. Mindenki ismeri, szereti megnyerô, segítôkész személyiségét. Számtalan iskolai és iskolán kívüli
szabadidôs rendezvény
szervezôje-lebonyolítója volt.
A közéletünkben is
aktív szerepet vállalt.
Közel hét éven át önkormányzati
képviselôként szolgálta, minden fizetség nélkül
Felsôpakonyt. Tanácsai,
segítô szavai, véleménye, tudása sokat jelentettek a Képviselô
Testület és az önkormányzatunk számára.
Konkoly Miklósné szerénységével, tudásával, önzetlen segítôkészségével, a gyermekek és családok iránti végtelen szeretetével, kimagasló oktatói-nevelôi és közösségszervezôi
munkájával példaképpé vált Felsôpakonyon.
Konkoly Miklósné mindezekért méltó Felsôpakony díszpolgára címre! Kérek minden felsôpakonyi polgárt, hogy támogassa ezt a javaslatomat!

Révész Ferencet posthumus díszpolgári címre javaslom
Révész Ferenc a közért, a közösségért
élô ember volt. Életének, alkotó munkájának megkoronázása volt a Mártírok
Emlékparkjának megálmodása és megteremtése.
Révész Ferenc személyében pótolhatatlan veszteség érte a falut. Sajnos életében nem tudtuk méltó módon elismerni a közösségünkért, falunkért végzett
munkáját. Ezért teszek most javaslatot arra, hogy úgynevezett
posthumus díszpolgári címet adományozzon számára a faluközösségünk. Kérem, támogassák ezt a javaslatomat is!
Durkó Évát Felsôpakonyért Díjra javaslom
Durkó Éva Cecília a Felsôpakony
Jövôjéért Egyesület társelnöke, évek,
évtizedek óta falunk kulturális lelkiismerete, kulturális szervezôje.
Nem csak idejét és energiáját, de sokszor családjának anyagi forrásait is a
felsôpakonyi rendezvényekre áldozta.
Megszámlálhatatlan rendezvény, kiadvány megvalósításában vállalt részt.
Durkó Éva életútjával, munkásságával
sokszorosan rászolgált erre a díjra. Kérem, hogy támogassák javaslatomat!
Bízom benne, hogy mindhárom javaslatommal sokan egyetértenek! Kérem, hogy egyetértésüket,
támogatásukat feltétlenül jelezzék nekem akár személyesen,
akár írásban a Deák Ferenc utca 3. szám alatti lakcímemen,
akár e-mailen a kempf.karoly@felsopakony.hu mail címen!
Támogatásukat elôre is köszönöm!
Kempf Károly Ignác Felsôpakony alpolgármestere

Néhány gondolat a Révész Ferenc Emlékdíjról
(A díj megalapításának kapcsán elhangzott egy kérdés: „- Miért, ki az a Révész Ferenc?”)
Kedves Kérdezô! Ha úgy tetszik: egy senki. Mint én. Vagy
Ön. Mint sokan mások.
De mondhatom úgy is: valaki a tömegbôl. A közösségbôl. A
társadalomból. Szemléletesebben: egy kavics, aki a többi kaviccsal együtt hegyeket hordoz. Egyszerûbben: egy Hétköznapi
Ember a Mindennapok Világából. Aki született, tanult, dolgozott, szeretett és gyûlölt, gyermekeket nemzett és nevelt fel tisztességesen. Kereste a maga útját. Tévelyegve és gondolkodva
haladt elôre, és mindenképpen próbált Emberként helytállni.
Élete alkonya felé közeledvén, úgy érezte. Mindez még nem
elég! Csak szemlélni a világot: kevés.
Részt akart belôle, tenni azért, amiben hitt, amit fontosnak
tartott. Mint Faust, meg akarta ragadni a pillanatot, lenyomatot
akart hagyni maga után úgy, hogy másokat szolgáljon vele.
Megtalálta a módját is. A gondolat, az ötlet testet öltött, szép
volt és követhetô. Tisztelve az életet, emléket akart állítani mindazoknak, akik azt feláldozták. Hazáért, egymásért, szabadságért, hitért, függetlenségért vagy csupán azért, hogy az élet jobb
legyen. Akik áldozataivá váltak kornak, ideológiáknak, embertelenségnek.
E gondolat jegyében – barátaival és családjával együtt – állt
neki, hogy a semmibôl létrehozzon egy emlékparkot. Kitalálta,
megálmodta, megvalósította. Utolsó leheletéig hitt benne, utolsó erejéig dolgozott érte. Önmagából a legjobbat hozta ki – versenyt futva az idôvel. Kell ennél több?!
Az átadást már nem érhette meg, de mégis velünk volt!

…És mindig is velünk lesz!
Kedves Kérdezô! Hiszi vagy nem, én ôt tiszteletre méltónak
tartom. /Hál’Istennek, ezzel nem is vagyok egyedül!/ Amikor a
Mártírok Emlékparkjának átadó ünnepségén, Kempf Károly Ignác alpolgármester bejelentette, hogy Emlékdíjat alapít Révész
Ferenc tiszteletére – bevallom, magam is különösnek találtam
az ötletet. Aztán hamar rájöttem az ízére, az igazára.
Hát ki becsülje meg a munkánkat, a hitünket, az akaratunkat,
ha nem mi, magunk?! Ki értékelhetné jobban hétköznapi erôfeszítéseinket, elszántságunkat, kitartásunkat, önzetlenségünket
és céltudatosságunkat – mint mi, magunk?! Csak mi ismerhetjük fel társunkban a rokonlelket, a küzdôtársat, mert átérezzük a
benne élô szándékot.
A hétköznapoknak is vannak hôsei. Aki ezt észre nem veszi,
az vak (vagy egyszerûen sznob).
A Révész Ferenc Emlékdíjnak az ad értéket, hogy általa tisztelgünk a jóakaratú, tenni, jobbítani akaró, áldozatot vállaló
mindennapi emberek elôtt! Mi magunk, a saját hétköznapjainkból vesszük észre és javasoljuk ôket az elismerésre. Így tudatjuk, hogy sokra értékeljük szándékukat és tevékenységüket.
Kalaplevéve tisztelgünk elôttük, szeretjük és becsüljük ôket.
Ezt a díjat nem kíséri pénz, mert a jóakarat pénzzel nem mérhetô. Nem kapcsolódik státushoz, ranghoz, szakághoz, mert
mindenki alkothat a maga területén tökéletest.
Egyik civil adja a másiknak, egy harmadik civil emlékezetére
– a tisztesség, a nagyrabecsülés nevében. Hát kell ennél több?
Kedves Kérdezô! Ön, mint sokan mások is, nem jött velünk
ünnepelni. Érti már, mit hagyott ki?!
Durkó Éva/FJE

