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ÖNKORMÁNYZATI OLDAL

ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.

Tavaszi lomtalanítás

Tisztelt Fogyasztók!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a biztonságosabb villamos energia ellátás érdekében

Bár még javában tombol a tél, és egyelôre a hó okoz közlekedési gondokat, mi már készülünk a tavaszra, a tavaszi szokásos lomtalanításra. Ezért ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
a tavaszi lomtalanítást Felsôpakonyon 2010. március 22–23án végezzük az alábbi táblázat szerint.
Kérjük, keressék ki utcájukat a táblázatból, és a lomokat a
megadott napon reggel 6 óráig szíveskedjenek az ingatlanok
elé kihelyezni, hogy az autó korai elhaladása miatt ne maradjon hulladék az utcán.

2010 év március hónap 18. nap
08.00 órától – 17.00 óra között
hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk.
A munkavégzés idôtartama alatt a villamos energia szolgáltatást az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk.
Biztonsági okból ezúton hívjuk fel szíves figyelmüket arra,
hogy ha a munkálatokat a jelzett idôpont elôtt befejezzük, a
hálózatot elôzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.
A fenti tájékoztatásunkat az ELMÛ Hálózati Kft., mint elosztói engedélyes nevében adtuk meg.
ELMÛ-ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök Úr 2010.
április 11. napjára tûzte ki az országgyûlési képviselô- választás
elsô fordulóját, április 25-re, pedig
a másodikat.
A Polgármesteri Hivatalban már
folyamatosan munkálkodunk a választások elôkészületein.
Mint minden alkalommal jelen esetben is három helyen
járulhatnak az urnák elé a kedves választópolgárok.
A szavazások helye:
1. számú szavazókör: Herman Ottó Általános Iskola,
Iskola u. 20.
2. számú szavazókör: Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház, Rákóczi u. 41.
3. számú szavazókör: Mesevár Óvoda, Zrínyi u. 36.
Az alábbiakban a választásokkal kapcsolatos, néhány
fontos tudnivalóra szeretném felhívni figyelmüket. A közeljövôben Önöket érintheti néhány fontos határidô a választásokkal kapcsolatban.
Ezek a következôk lehetnek:
Az értesítést a választói névjegyzékbe való felvételrôl
és a jelöltajánlásokhoz szükséges ajánlószelvényt (kopogtató cédulákat) 2010. február 8. és február 12. között minden választópolgárnak meg kell kapnia (remélem, hogy
amikor e cikket olvassa, ez már megvalósult).
A választói névjegyzékbôl való kihagyás, törlés, vagy
felvétel miatt 2010. február 17-ig lehet kifogást benyújtani. Külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2010. március 19-ig lehet kérni a választópolgár lakóhelye szerinti
Helyi Választási Irodában.
Igazolást a lakóhelytôl eltérô helyen történô szavazáshoz –személyesen vagy meghatalmazott útján legkésôbb
2010. április 9-ig lehet. Ajánlott levélben pedig úgy lehet
kérni, hogy az legkésôbb 2010.április 6-ig megérkezzen a
Helyi Választási Irodához.
A választópolgár kérésére, 2010. április 8-ig, az igazolás visszavonásával egyidejûleg egy alkalommal visszavehetô a névjegyzékbe, aki onnan igazolás kiadása miatt
került törlésre.
Fenti határidôk elmulasztása jogveszô hatású. További
kérdéseikkel forduljanak a Helyi Választási Irodához
(Polgármesteri Hivatal).
Kronvalter Emilia

Felsôpakony lomtalanítás
2010.03.22.

2010.03.23.

Csokonai u.
(Petôfi S. út és a Dûlô út között)
Dózsa György u.

Szegfû u.

Dûlô u.
Attila u.
Géza fejedelem u.
Erdôalja u.
Gépház u.
Szent István u.
Sport u.
Katona József u.
Márai Sándor u.
Wass Albert u.
Katona József u.
Vasút u.
Petôfi Sándor u.
(Dûlô út felôli oldal)
Kossuth Lajos u.
Arany János u.
Muskátli u.
Rákóczi Ferenc u.
(Petôfi S. út és a Vasút út között)
Deák Ferenc u.
Bem József u.
Tóth Árpád u.
Dobó Katica u.
(Petôfi S. út és a Dûlô út között)
Dr. Jáhn Ferenc u.
Eötvös u.
(Petôfi S. út és a Dûlô út között)
Ibolya u.
Zrínyi u.
(Petôfi S. út és a Vasút út között)
Kun Béla u.
Nefelejcs u.
Táncsics u.
Petôfi Sándor u.
(Határ út felôli oldal)
Zrínyi u.
(Petôfi S. út és a Határ út között)
Karinthy u.
(Petôfi S. út és a Határ út között)

Dobó Katica u. (Petôfi S. út
és a Határ út között)
Rákóczi Ferenc u. (Petôfi S.
út és a Határ út között)
Eötvös u. (Petôfi S. út és a
Határ út között)(jobbra)
Állomás u.
Rét u.
Ady Endre u.
Szabó E. u.
Határ út
Iskola u.
Mikszáth u.
Karinthy u. (Petôfi S. út és a
Határ út között)
Móricz Zsigmond u.
Hóvirág u.
Juhász Gy. u.
A lomtalanítás szabályai a
régiek:
Kérjük, a lomokat a megadott napon reggel 6 óráig
szíveskedjenek az ingatlanok elé kihelyezni, hogy az
autó korai elhaladása miatt
ne maradjon hulladék az utcán.
A lomtalanítás során nem
szállíthatunk el: kommunális hulladékot, veszélyes
hulladékot (pl. olajat, festéket, akkumulátort, elemeket), vashulladékot (balesetveszély miatt), autógumikat, építési törmeléket,
nagydarab faágat, kerti
zöldhulladékot, elektromos
háztartási készüléket (tévét, hûtôszekrényt).
Köszönjük együttmûködésüket.

SPORT
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Mintha Ausztriában lennénk
edzôjét, hogy néhány fiatal tehetséges labdarúgó a felnôtt csapattal készülhessen, szokja az elsô csapat légkörét, az edzések
Négy mérkôzésen két gyôzelem, egy döntetlen és egy vere- és a meccsek iramát, hogy aztán mind több lehetôséghez jusség a mérlege az ôsszel vezetôedzôként Felsôpakonyra vissza- son a felnôttek között. Éveken keresztül dolgoztam az FTC
térô Goran Kopunovicsnak. A Ferencváros játékosaként 1995- utánpótlásában, tudom, mit jelenthet a jövôt illetôen az egyeben a Bajnokok Ligájában is szerepelt
sületeknek a fiatalok képzése.
támadó azonban ôszi szerepvállalása
– A tavasszal azonban még néhány
kapcsán elsôsorban nem pontokra és
új játékos is szerepet kaphat a csapatgólokra emlékezik.
ban…
– A legfontosabb számomra az volt,
– Valóban velünk edz négy-öt új
hogy megismerkedjek a játékosokkal,
labdarúgó, de konkrétabban errôl akhogy megtapasztaljam, ugyanaz a futkor szeretnék csak szólni, ha véglegesballszeretet veszi-e körül a csapatot,
sé válik a szerzôdtetésük. Erôsödhet
mint annak idején, amikor aktív labdavelük a keret, ez biztos. Mindez azonrúgóként húzhattam magamra a pakoban nem szoríthatja a háttérbe azt a tönyi szerelést – jegyezte meg Goran
rekvést, miszerint hosszabb távon
Kopunovics.
igenis építeni kell a helyi fiatalokra.
– A tapasztalat?
– A Fradi utánpótláscsapatai mellett
– Itt vagyok, azt hiszem, ez válasz a
edzôsködött több kontinensen, felnôtt,
kérdésre. Több ismerôs labdarúgóval,
elsô osztályú csapat mellett is. Kihívás
Goran Kopunovics Imrik József (középen)
korábbi csapattárssal is találkoztam az
ezek után a Felsôpakony edzôjének
elnökkel és a fôtámogató, Gáspár Jánossal
öltözôben, az ô jelenlétük is megerôsílenni?
egyeztet
tette: Pakonyon a mai napig szeretik a
– Kihívás?! Kihívás a Real Madrid
sportot, szeretik a futballt az emberek.
vagy a Barcelona lenne. Feladat, munGáspár Jani bácsi tovább csinosította a
ka, melyet igyekszem becsülettel teljestadiont, nem egy magasabb osztálysíteni. Nem volt ez másképp Kínában
ban szereplô együttes szívesen elfoaz FC Lifan, Wietnamban a Dong Tam
gadna hasonló körülményeket. Ahogy
vagy Omanban az FC SUR csapatainál
a vastag hótól letakarított edzôpályát
sem. Megtiszteltetés, ha bárhol is megbevilágítják a reflektorok, ahogy a pábíznak az emberben, ha hisznek abban,
lyát körülöleli az erdô, a tiszta levegô,
hogy képes egy csapatot irányítani, és
az öltözôben pedig melegszik a szauna
a kitûzött célokig elvezetni. Nagyon
– mintha Ausztriában lennénk.
sok szeretetet kaptam korábban
– Ahogy az edzést elnéztem, a játéFelsôpakonyon játékosként. Vezetôk
kosoknak nem sok idejük és energiáés szurkolók is sokat tettek azért, hogy
juk marad arra, hogy a környezetben
a sikerek után együtt ünnepelhessünk.
gyönyörködjenek.
Wrábel József (balra) és Szabó Gábor egyelôre Egy megvásárolt meccsjegy, egy pár
– Ez az idôszak nem errôl szól. Fucsak ritkán találkozik a labdával
debreceni vagy egy tál bográcsos.
tunk, dolgozunk, a labda csak ritkán
Mind-mind a megbecsülés jele volt a
kerül elô. A fagyos, csúszós talajon veszélyes lenne a játék, és számunkra, és erre a megbecsülésre a tavasszal is szeretnénk
ezt a játékosok is tudják. Nincs is gond ezzel, mindenki becsü- rászolgálni.
lettel végzi a feladatát.
Nagy János
– Ha valaki ismeri Goran Kopunovicsot, ha valaki látta futballozni hajdanán, meg sem fordul a fejében lazsálni…
– Az ôsszel, mikor átvettem a csapatot, elmondtam az öltözôben, nálam mindenki tiszta lappal indul, ám a munkában
nem ismerek tréfát. Hibázni lehet, edzésen, sôt meccsen is, ám
Adószám: 18675634-1-13
lélektelenül futballozni, azt nem. Azt hiszem, ezt mindenki tudomásul vette.
Kérjük, támogasson minket adója
– A játékosok hozzáállásával tehát elégedett. Milyen tapasz1%-ával!
talatokat szerzett az ôszi négy mérkôzésen a játéktudást illetôen?
Köszönjük!
– Ügyes labdarúgók alkotják a csapatot, ezt már az elsô közös gyakorlások után megállapíthattam, ám mindig van lehetôség tovább fejlôdni. Fôképp érvényes ez a keret fiatalabb
tagjaira. Többek között ezért is kértem az ifjúsági csapat

Goran Kopunovics fanatizmusa szép tavaszt ígér

Felsôpakony KSE

FIGYELEM!

JÓTÉKONYSÁGI VÖRÖSKERESZTES BÁL
– 03.20. 18.00-kor
a Herman Ottó Általános Iskola tornatermében.
Jegyek kaphatóak: Balassa Jánosné, Czirják Józsefné és
Lôrentei Erzsébet.
Véradás – 04.07. 14.30-kor a Szabó Magda Könyvtár
és Közösségi Ház-ban.
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FELSÔPAKONY
HELYTÖRTÉNET

A honfoglalás kora és a helységnév eredete

A középkori Pakony létrejötte

A régészeti anyag, az írott források, a helynevek stb. vizsgálata alapján a kutatók általános véleménye szerint a Duna–Tisza köze a fejedelmi törzs szállásterülete volt. Makkai László professzor vizsgálatai szerint a honfoglalás súlypontja, a legkorábban elfoglalt terület kb. a mai
Pest Megye síkvidéki része, a Cegléd-Dömsöd-Dunakeszi háromszögre esett. A professzor az Árpád családjának neveibôl /Jutas, Fajsz, Üllô,
Taksony, stb./ képzett helynevek alapján megvonta a fejedelmi szállásterület határait: ez nagy részt a Duna jobb partjára esik, de hozzátartozott egy keskeny bal-parti sáv a Duna és az Üllô – Taksony – Tas – Ölle
– Solt – Fajsz vonal között.
Eszerint Felsôpakony területe, része lehetett a szorosabb fejedelmi
szállásterületnek vélt vidéknek. Alátámasztják ezt a környéken elôkerült
honfoglalás-kori régészeti leletek is. Az, hogy a falu területe nemcsak
része volt a szállásterületnek, hanem valószínûleg lakták is a honfoglalás korában - a XI. sz.-tól biztosan! -, arra bizonyítékok a Pakonyon talált X-XI. sz.-ra datált szórványleletek, valamint a falu elnevezésének XXI. sz.-ban elterjedt gyakorlata.
A középkori oklevelekben sokféle alakban fordul elô a falu neve, a
magyar nyelv hangtani fejlôdésének eredményeképpen: Pukum, Packan, Pakony, Pakony, Pakun, Pokan, Pokon, Pokun, Pakum, stb.
/Nyelvtörténetileg a legkorábbi változatnak a PUKUM forma tekinthetô./
A PUKUM (Pakony) helynév a nyelvészek szerint puszta személynévbôl (toldalék nélküli) alakult ki, magyar névadással. A PUK (PUC)
személynév szerepel nyelvemlékeinkben is, ebbôl a változatból alakult
ki egy régi kicsinyítô, becézô képzôvel a PUKUM (PUKUN) alak.
Magáról a név jelentésérôl többféle elképzelés is van, de egyik sem
igazán meggyôzô. Egyesek szerint a Bakony helynév alakváltozata lenne „erdôs hegyvidék” jelentéssel; mások a Bakony névvel és elterjedésével az ôsbô nemzetség (kora-árpád-kori) letelepedését hozzák
összefüggésbe; megint mások szerint a „pagony” szóval kapcsolják
össze, mely erdôt, erdôdûlôt jelentene.
Az viszont bizonyos, hogy a XI. sz.-ban elterjedt a szokás, hogy a település elsô birtokosáról, valamely nevezetes személyiségrôl, esetleg
alapítójáról kapta nevét. Az elsô írásos említés a faluról IV. Béla 1264es alapító levele a csúti monostorról, a középkori, állandó településrôl,
Pakonyról szól. Hogy mikor és miképpen lett a szórványosan kapott
szállásterületbôl állandó falu, és a nyári-téli szállásait változtató,állataival vándorló magyar nomádok mikor lettek egy helyen megtelepült földmûvesekké: ezt pontosan nem tudjuk.

Az ásatások tanúsága szerint a középkortól bizonyos folytonos lakottság feltételezhetô a mai Pakony területén.
Dr. Magyar Eszter pl. olyan, az 1930-ban talált és a Nemzeti Múzeumba került leletekrôl tud, melyeket X-XI. századira datálunk (Félhold
alakú, jellegzetes korabeli ólomfüggôk.)
1964-ben, a szarmata sírok feltárása közben (lásd a sorozat elején)
Garam Éva is talál kora-árpádkori maradványokat a Mag-dûlôben, szerinte kora-árpádkori temetô állhatott itt.
1955-ben a Nemzeti Múzeum leletmentô ásatása során is kerülnek
elô kora-középkori leletek a falu területérôl. A vasútállomástól kb. 2 kmre, Ócsától kb. 4 km-re északra – Nagy Miklós szôlôjében – tárnak föl
25 sírt. A kicsiny temetô sírjai Ny-K-i tájolásúak, sírmellékleleteik alapján
XII-XIII. századiak lehetnek.
1956-ban Kozák Károly a szarmata sírfeltáráskor értesül a lakosoktól
egy templom (akkor még látható) romjairól és a környéken elôkerülô töredékekrôl. A régész leírása szerint a falutól és az alsó-majortól délkeletre, az Ócsára vezetô dûlôút közelében áll(t) a „Pap-hegy” nevû domb.
1935-ben itt kezdték építeni a falu általános iskoláját. Az alapításkor fedezték fel egy leomlott, régi templom alapfalait. Nagyjából az iskola udvarára esett a templom, egy része valószínûleg az iskola épülete alatt
húzódott. Az építkezés során és késôbb is sok sírt, elszórt csontokat,
edénytöredékeket találtak.
A régész a szomszédos kukoricásból szedett össze (!) Árpád-kori és
középkori cserépmaradványokat. Vizsgálatai alapján kb. XIII: és XIV.
század között fennállt falu közvetlenül a templom közelében, egy alacsony dombon állt, lakosai pedig a törvény szerint a templom köré temetkeztek.
A föntebb felsoroltakon kívül is került elô a falu határából – egymástól
távolabbra esô helyekrôl – középkori leletek, temetôk nyomai. Ezek a
szórványleletek lehetnek a középkori falu jóval szerényebb „elôdei”:
próbálkozások a végleges letelepedésre, átmenetek a vándorló életmódból a letelepülésbe. Ez a fajta folyamat általános az átalakulás korszakában: a legfeljebb egy nagy családot (kb. 25-30 ember) eltartó település megmûvel egy földdarabot, majd a föld kimerülése után egyszerûen odébb költözik a falu. Késôbb, a magánbirtokok szaporodásával egyre szûkül a feltörhetô új ugarterület. Kialakul egy szabályozottabb gazdálkodási forma, amely már nem engedi a falut elvándorolni. Lassan kiépül egy állandó faluhely.
Forrás: Kocsis Gabriella 1991-es munkája
Filák Lászlóné

Tájékoztatjuk a község lakóit:
„EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY!” nevet kapott a felsôpakonyi ünnepsorozat,
amelyet 20. évi önálló önkormányzatiságunk megünneplésére rendezünk.
Február 11-én este, a jubileumi megemlékezés és ünnepségek ötletgazdája:
Kempf Károly Ignác alpolgármester, Filák
Lászlóné (Margitka) a Szabó Magda
Könyvtár vezetôje és Durkó Éva az FJE
társelnöke, mint az ünnepségsorozat megbízott rendezôi, bemutattuk Polgármester
Asszony és a Kulturális Bizottságunk szûkebb plénuma elôtt a nyertes emblémát,
amely ezek után minden esemény és rendezvény fémjelzôje lesz. Ehhez kapcsoló-

dó szlogenünk: „20 évesen, sikeresen!” is
elfogadásra került.
Egyúttal elôzetes tájékoztatást tartottunk addigi tervezési és szervezési munkáinkról. Felvázoltuk elképzeléseinket és
ötleteinket, amelyek 2010-ben a község
kulturális életét motiválhatják, mindenkit
megmozgatva, óvodástól a „szépkorúakig”.
Ötlettárunk gazdag programokat kínál
(Igaz, sok közös munkát és lelkesedést
igényel.), és hisszük, tovább gazdagodik
az Önök ötletei és javaslatai által.
Úgy vélem, az elôzetes anyag már önmagában is meggyôzte Polgármester

Asszonyt és a Bizottság tagjait, hogy érdemes a feladatot vállalni, a munkába belevágni! Reméljük valamennyiünk örömére és közös részvételére! Javaslatunk,
hogy az Óvoda és az Iskola 40. évfordulójáról is megemlékezzünk, készséggel csatlakoztunk.
Durkó Éva
Újszülöttek:
Paragovics Brendon
- 01.02
Gombik Bence - 01.09
Sztojka Lolita - 01.18

ÖNKORMÁNYZATI OLDAL
Tisztelt Adózó!
Tájékoztató a gépjármûadó törvény 2010. évi változásairól
az 1991. évi LXXXII. törvény alapján, amely 2010. január 01én lépett hatályba:
Az adómértékek alakulása személygépkocsik esetén
· gyártási évben és az azt követô 3 naptári évben 345
Ft/kilowatt
· gyártási évet követô 4-7.
naptári évben 300 Ft/kilowatt
· gyártási évet követô 8-11.
naptári évben 230 Ft/kilowatt
· gyártási évet követô 12-15. naptári évben 185 Ft/kilowatt
· gyártási évet követô 16. naptári évben és az azt követô
naptári években 140 Ft/kilowatt
Az adó alapja autóbusz, nyerges vontató, lakókocsi, lakó
pótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege
(önsúlya), az adó mértéke 1380 Ft/100 Kg
Az adó alapja tehergépjármû hatósági nyilvántartásban
feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetôsége
(raksúlya) 50%-ával, az adó mértéke 1380 Ft/100 kg
Az adómérték légrugós vagy azzal egyenértékû rugózási
rendszerû nyerges vontató, tehergépjármû, autóbusz esetén 1200 Ft/100 kg
Az „E” betûjelû ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármû után 10.000 Ft, míg a tehergépjármû
után 46.000 Ft adót kell fizetni. A „P” betûjelû ideiglenes
rendszámtábla kiadása esetén 23.000 Ft adót kell fizetni.

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

FELSÔPAKONY KÖZSÉG önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Cím: 2363 Felsôpakony, Petôfi Sándor u. 9.
Telefon.: 06/29/317-131, 06/29/317-719
Fax: 06/29/317-285
E-mail: polgarmesteri.hivatal@felsopakony.hu
ÜGYFÉLFOGADÁS:
Hétfô: 13.00-16.00; Kedd: - ; Szerda: 08.00-12.00,
13.00-17.00 ; Csütörtök: - ; Péntek: 08.00-12.00
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:
Hétfô-Péntek: 08.00-12.00; Hétfô-Csütörtök: 13.00-16.00

Fizetési határidôk:
2010. március 16-a, 2010. szeptember 15-e.

Tájékoztató a nagy teljesítményû
személygépkocsik adójáról!
Adóköteles a 125 kilowatt teljesítményt elérô hajtómotorral rendelkezô személygépkocsi, az OT betûjelû rendszámtáblával ellátott személygépkocsi kivételével.
Ha a személygépkocsi teljesítménye csak lóerôben van feltüntetve, akkor a lóerôben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell
osztani.
Az adókötelezettség a személygépkocsi tulajdonjogának
megszerzését követô év elsô napján keletkezik. Az évközben
bekövetkezô változást a következô év elsô napjától kell figyelembe venni.
Az adó bevallása és megfizetése az APEH részére történik.
Az APEH részére fizetendô adóból levonható az Önkormányzat felé határidôben megfizetett gépjármûadó összege.

Tájékoztató a helyi iparûzési adóval
kapcsolatban
Továbbá tájékoztatom a helyi iparûzési adó alá tartozó vállalkozókat, hogy a 2009. évi bevallási nyomtatvány letölthetô a felsopakony.hu honlapunkról vagy kérhetô a Polgármesteri Hivatalban ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási idôben.
Felsôpakony, 2010. február 01.
Matusekné Kovács Edit - Adóügyi elôadó
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Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:
március elsején, hétfôn, 16 és 18 óra között,
április ötödikén, hétfôn, 16 és 18 óra között
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban
Közérdekû információk
a www.kempfkaroly.hu weboldalon!
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.
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ÓVODAI HÍREK
Menjen-e a gyermekem iskolába?

Érdekes ellentmondások vannak abban, ahogy ma a gyermekeket kezeljük. Nagyon sok szülô „sietteti” a gyereket, mások pedig mintha nagyon is óvnák ôket a megterheléstôl.
Elôször nézzük azt a kérdést, hogy van-e valami különleges
oka, hogy a gyerekek éppen hat-hét éves korban kezdik az iskolát?
Már az ókorban megfigyelték a gyerekek fejlôdését s leírták, hogy éppen ebben az idôben fontos változások következnek be a gyerekek gondolkodásában és viselkedésében. A
megjelenésük egyre kevésbé „kisbabás”, a fej-törzs aránya
már csaknem olyan, mint a felnôtteké (egy a héthez), megszûnik a kisgyerekkori dundiság, kevésbé bekerekítettek a vonások.
Határozottan javul a mozgás vezérlésének képessége: éppen
ezért könnyen megtanulnak a gyermekek úszni, kerékpározni,
ügyesebbek lesznek a gyurmázásban és a ceruzafogásban.
Még szembetûnôbbek a változások a viselkedés és gondolkodás terén. A gyerekek „felnôttebbek” lesznek. Szívesen megteszik azt, amit
kérünk, igyekeznek kivívni az elismerést és nagyon örülnek neki. Egyre inkább érzik, hogy mi a fontos és
a nem fontos a mindennapokban.
Már tudnak tájékozódni térben és
idôben, tisztában vannak a családjuk, lakóhelyük néhány fontosabb
jellemzôjével, az évszakokkal, egyre több gyakorlati ismeretre tesznek
szert.
Az iskolás kor küszöbén álló gyerek gondolkodása, problémamegoldó képessége azáltal javul jelentôsen, hogy egyre jobban tudják
vezérelni saját lelki folyamataikat.
Az óvodások figyelme könnyen elterelhetô: még nem tudnak
szándékosan összpontosítani olyasmire, ami önmagában kevésbé érdekes, különösen hosszabb idôn keresztül. Arra sem
tudnak jó megoldást, hogyan jegyezzenek meg akarattal dolgokat. Kiváló az emlékezôtehetségük – hosszú verseket, autómárkák százait, események sokaságát képesek megjegyezni –
de elsôsorban olyasmit, ami ténylegesen érdekli is ôket, és
még nem tudják pontosan, hogyan lehet az ismereteket szándékosan felidézni. Pl.: hét-nyolc évesen jönnek rá arra, hogy
az ismételgetés segít a rögzítésben és attól kezdve használják
is ezt a módszert.
Jelentôs változás, hogy fokozatosan szertefoszlik a mágikus
világ és a gyerekeket egyre jobban érdekli a valóság. A fantázia rajzokat egy idôre felváltja a rajzfilm figurák és a mozi
hôsök lelkes és végeérhetetlen másolása, egyre nehezebb a
gyermekeket rábeszélni, hogy rajzoljanak „fejbôl”. Csökken a
gyurmázás, a korai alkotó játék iránti érdeklôdés is, de látványosan növekedni kezd az érdeklôdés a szerelés, a számítógép, tehát a „valódi” tevékenységek iránt.
A hatéves gyerekek többsége szeretne iskolába menni, örül,
hogy nagyfiú, nagylány lesz, büszke a táskájára, füzetére. Az
iskolai tanulás fárasztóbb, mint az óvodai, de ez egy átlagos
esetben olyan megterhelés, amit egy egészséges gyermeknek
el kell tudni viselni. Ma már nincsenek órákig készítendô házi
feladatok, az alsós pedagógusok jól ismerik a gyermekek terhelhetôségét. A többi gyerekkel való együtt haladás, alkalmazkodás, az óvodainál nagyobb fegyelem idônként tehertétel a
gyerekeknek, de ezek kivétel nélkül olyan dolgok, amikre
szüksége lesz még az élete során. Ugyanakkor örömet okoznak az új ismeretek, a gyerekek büszkék rá, hogy megtanultak
olvasni, írni – ezáltal új lehetôségek nyíltak elôttük.

„Dióhéjban”:
– Eléri-e a gyermekem a 120-130 cm-es magasságot és a
20-22 kg-ot? (A kisebb termetû gyerek fáradékonyabb.)
– Elindult-e a fogváltás? (A csontosodás megindulása szoros összefüggésben van az ülô- és állóképességgel.)
– Tud-e cipôt kötni? (Ennek hiánya gyengébb kézügyességre és téri tájékozódásra utalhat.)
– Jó-e a ceruzafogása? (Ezeket az izmokat gyurmázással lehet jól fejleszteni.)
– Mennyire összerendezett az elemi mozgása? (A kúszás,
mászás, lábujjon-sarkon-talpélen való járás, a szökdelés pontos kivitelezése könnyû írás- és olvasástanuláshoz vezet.)
– Jó-e az egyensúlyérzéke? (Ez fejlett idegrendszerre utal,
melynek hiánya figyelem és magatartászavart okoz. Gyakoroljuk a vonalon járást, a „pincérkedést” tálcával.)
– Mennyire fejlett a vállöv, könyök-, csuklóízület finommozgása? (Ez a szépírás alapja, amely talicskázással, függeszkedéssel, késôbb fûzéssel, ujjtornával fejleszthetô.)
– Tudja-e szinkronban és egymástól függetlenül irányítani
végtagjait? (Ez az azonos, majd ellentétes kéz-láb emelgetéssel, masírozással, láb köröz – kéz tapsol gyakorlatokkal fejleszthetô.)
– Meg tudja-e nevezni a testrészeit? (A legbiztosabb pont a
saját testünk, ezért ha ez bizonytalan, minden azzá válik.)
– Kialakult dominanciával rendelkezik? (A nem megfelelô
kézzel történô írás pl. nehezíti a tanulást és diszfunkciókhoz
vezethet.)
– Koordinált-e a szemmozgása? (Nehezítô tényezô a sok tv,
számítógép használat. Szemtorna lehet a fej elmozdítása nélkül – jobbra, balra, le, föl.)
– El tudja-e különíteni a jobb és bal irányokat, helyesen
használja-e a névutókat? (Alatt, mögött,stb.) Képes-e adott
mozdulatokat ill. alakokat térben (Pl.: építés) és síkban
(Pl.:rajz) leutánozni?
– Képes-e mozgássorozatokat elvégezni (Pl.: taps-lépésguggolás) gyöngyfûzés megadott sorrendben, színben, ill.
rajzminták követésére?
– Képes-e irány követésére? (Elôbb nagymozgásban,
késôbb finommozgásban papíron-labirintus.)
– Szem-kéz koordináció megfelelô-e? (célbadobás)
– Biztosan megkülönböztetik-e az alakot a háttértôl? (Egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése: GESTALT látás.)
– Felismeri-e az azonos alakokat, színeket, nagyságokat,
mennyiségeket?
– Az azonosságon túl felismeri-e a különbözôségeket?
– Különbözô hangokat megkülönbözteti-e? (Pl.: kéz-kész.)
– Felismeri-e a rész-egész viszonyát? (Kis részletek megkeresése az egészen belül.)
– Megy-e a szétszedés, újra összerakás gyakorlata?
– Képes-e az egyik érzékszerv csatornán nyert információkat másik csatornára átfordítani? (Hallott mesét lerajzolni?)
– Képes-e magát árnyaltan kifejezni? Van-e türelme másokat meghallgatni? Tud-e kérdezni? (Ezeket a sok verstanulás,
mesehallgatás fejleszti.)
– Be tud-e fejezni önállóan egy elkezdett történetet?
– El tudja-e magát helyezni idôben és társadalmi környezetben? Ismeri-e az évszakokat, napszakokat, napok váltakozását?
– Elfogadja-e a szabályokat a mindennapi életben és a játékban egyaránt?
– Tûri-e a kudarcot?
– Bizalommal fordul-e a felnôttek felé?
– Játszik-e a közösségben?
Eredményes és sikeres iskolakezdést minden nagycsoportosnak!
Edit óvó néni

HIRDETÉS
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AZ EUROPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beiratkozási idôpont:
2010. 03.01 – 17.00 és 2010. 04. 12. – 17.00

Barátunk a számítógép
Internet és számítógép tanfolyam idôsebbeknek.
1. Alapismeretek – 24 órás tanfolyam (12 alkalom)
A bekapcsolástól a szövegszerkesztésig,
billentyûzet és egérkezelés, programok, adatok,
képek és szövegek tárolása, készítése.
2. Internet kezdô - 12 órás tanfolyam (6 alkalom)
Mire jó a világháló? Böngészôk, honlapok, levelezés,
veszélyek és elônyök.
A tanfolyamok kellô számú jelentkezés esetén indulnak,
hétköznap (kedd és csütörtök)
8.30 és 10.30-as kezdettel.
A tanfolyamok ára egységesen: 12.000 forint.
Nyugdíjasoknak kedvezményes ár: 8.000 forint.
Jelentkezés és további információ
a Szabó Magda Közösségi Házban

PROGRAMAJÁNLÓ:
Irodalmi TEA-délután a Szabó Magda
Könyvtár és Közösségi Ház-ban
március 9-én, 17.30 órai kezdettel. Téma: Nagy Gábor költô.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt!
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SULIMOZAIK
November az iskolában
Hagyományainknak és Pedagógiai Programunknak megfelelôen idén is lezajlott a nyolcadikosok helyi vizsgája, ami két
részbôl állt. Január közepén magyar és matematika tantárgyakhoz kapcsolódóan írásbeli vizsgát tettek. Nem a lexikális
tudásukat mértük, hiszen az írásbeli vizsga célja a középiskolai felvételhez nagyon fontos központi írásbeli sikerének az
elôsegítése, amely a készségek és képességek szintjét méri.
Február 1-én a helyi vizsga szóbeli meghallgatással zárult:
az irodalmi alapismeretek mellett Herman Ottóról, a média
szerepérôl, napjaink közéleti, környezetvédelmi kérdéseirôl is
beszélniük kellett. Fontos szerepe volt a bemutatkozásnak is.
Ezek a vizsgakérdések a szóbeli felvételi sikerét segítik. Tanulóink többsége nagyon jól teljesített, s reméljük a középiskolai
felvételi vizsgájuk is hasonlóan sikeres lesz. A lehetô legjobbakat kívánjuk nekik!
Princzné Szilágyi Ilona
Január 19-én rendeztük meg diákjaink számára a ’Szép Magyar Beszéd’ verseny selejtezôjét.
Farkas Renáta 7.b osztályos tanuló és Kovács Vajk 6.a osztályos tanuló képviselheti iskolánkat a körzeti versenyen Gyálon. Gratulálunk nekik és további sikereket kívánunk!
A Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 22-én iskolai
vetélkedôt szerveztünk gyerekeinknek. Írásbeli kérdéseket
kaptak költôkkel, írókkal, zeneszerzôkkel, festôkkel, és mûveikkel kapcsolatban. Nagyon élvezték a feladatok színességét,
és játékosságát. Fantasztikus lelkesedéssel oldották meg a feladatokat és összességében igazán jól szerepelt mindegyik osztály.
Ebben a hónapban több osztály is ellátogatott a filmek világába. Erika néni a már tényleg hagyományosnak tekinthetô
3D-s moziba vitte a gyerekeket az Avatar címû filmre, Rozika
néniék pedig a Hercegnô és a béka, illetve a Sherlock Holmes
kalandjainak részesei
lehettek az elmúlt hónapban.
A 6.b osztályos tanulók vadetetônél jártak
osztályfônökükkel, Rozika nénivel. Élelmet
vittek az éhezô kis vadaknak, akik a hideg,
téli napokban nehezen
találnak harapnivalót a
hófödte talajon. A csodálatos fehér táj elbûvölte a gyereksereget.
Nem véletlen tehát,
hogy minden évben
szívesen mozdulnak ki
a nagy hideg ellenére
is.
A február hónap már
a tavasz hírnöke, a bálok hava. Nagy reményekkel tekintünk a természet mielôbbi újjászületése elé, mert bízunk benne, hogy elûzzük a telet és hamarosan itt a tavasz!
Máténé Virág Rita
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EGYHÁZI OLDAL
Krisztus tanúi legyünk…

…összefoglaló címmel tartottuk meg a 2010. esztendôben
az egyetemes imahetünket a református templomban. 2010.
január 24-i vasárnapi istentiszteleten arra a kérdésre kerestük a
választ, ki lehet Krisztus tanúja? Az az
ember, aki találkozott a feltámadott Jézus
Krisztussal – természetesen HIT által, azaz behívta ôt személyesen az életébe. Hétköznapokon vendég igehirdetôink voltak.
Hétfôn Berze János székesfehérvári lelkipásztor a HIT növekedésérôl beszélt,
gyülekezeti, családi és egyéni életünkben.
Kedden Csuka Tamás ny. tábori püspök,
Vác-Alsóvárosi lelkipásztor a megtérésújjászületés fontosságáról szólt, az üdvösség, örök élet szemszögébôl nézve. Szerdán Gulyás László ny. lelkipásztor Monorról érkezett közénk, s beszédében arra
tette a hangsúlyt, hogy ha felvállaljuk életünkben Krisztus követését, ez nemcsak
rajtunk, nemcsak közvetlen környezetünkben látszik meg, hanem a község és
társadalmunk számára is hasznossá válik. Csütörtökön a
Nagykátán élô, és Jászberényben szolgáló Burján Tamás lelkész többek között arról szólt, azért is érdemes Krisztus tanúiként jelen lenni ebben a világban, hogy rajtunk keresztül reménység ébredjen a másik ember szívében, hogy nemcsak lehet, sôt, érdemes Jézus Krisztus útján járni, mert ez a földi létben is nagy segítséget jelent, és az örök életre is biztos reményt sugároz. Pénteken Ittzés István (Százhalombatta)
evangélikus ny. lelkész igehirdetése arra utalt, hogy Jézus
Krisztus golgotai keresztjénél értjük meg igazán saját életünkre nézve Isten örökkévaló szeretetét és tervét. A Biblia igazságát nemzedékrôl nemzedékre hirdetni és továbbadni kell,
hogy generációról generációra eljusson mindenkihez az evangélium. Ezt hitelesen az újjászületett Krisztust követô ember

tudja továbbadni. Szombaton Vizi János helybeli lelkipásztor
azt az üzenetet helyezte a szívünkre, hogy azért kell komolyan
venni Isten Igéjét – nemcsak mondani, hanem cselekedni is –
hogy sokak számára az életünk, életvitelünk, beszédünk és viselkedésünk Jézus
Krisztusra mutassanak, hogy biztos tájékozódási pont lehessen az életünk a másik
ember számára. Ezért kell Isten Igéjéhez,
s Jézus Krisztushoz igazítani életünket. S
végül vasárnap a záró alkalmon arról szólt
az Ige, hogy mindazt, amit hallottunk,
meglátszódjon az életünkön, hogy igazán
Krisztus tanúi lehessünk, hogy Isten
dicsôíttessék meg rajtunk keresztül. Úrvacsorai közösségben adtunk hálát Isten
szeretetéért, kegyelméért, bocsánatáért,
útmutatásáért.
Az esti alkalmak imaközösséggel értek
véget, s utána asztalközösséggé alakultunk, állófogadásos szeretetvendégséget
tartottunk kötetlen beszélgetésekkel. Köszönetet mondok mindazoknak, akik finom édes és sós süteményekkel járultak hozzá a szeretetvendégség vidám légköréhez. Köszönjük a teához valókat, melyekbôl estérôl-estére finom meleg tea készülhetett.
Hiszem, hogy Isten mindannyiunk számára megáldotta ezt a
hetet, akik résztvevôi lehettünk és nem hiába kértük Istent a
heti énekünk soraival:
Tégy, Uram, engem áldássá,
Lelkedet úgy várom!
Tedd Te a szívem hálássá,
Hogy neked szolgáljon.

Bárhová küldesz, ajkamról
Zengjen az új ének.
Tégy, Uram, engem áldássá,
Oly sok a bús élet.

Vizi János református lelkipásztor

K AT O L I K U S E G Y H Á Z

A HÓ
Szent Pál apostoltól:
Értéktelen dolog szeretet nélkül: angyalok nyelvén beszélni,
hinni, önmagát feláldozni.
Mit nem nevezhetünk szeretetnek?
Féltékeny, kérkedô, kevély, a gonosznak örülô magatartást.
Mit nevezhetünk valójában szeretetnek?
A türelmes jóságos, tûrô, hívô, remélô magatartást.
A gyermekkor-férfikor, tükör és szemtôl szembe nézés mutatja a tökéletes és a tökéletlen közötti különbséget.
1l Kor. 12,31-13,13
Az elmúlt vasárnap Szent Pál Szeretethimnuszát olvashattuk a szentmise bibliai olvasmányai között. Ezt a szentmisét a
Mária Rádió is közvetítette, bizonyára sokan hallgatták. Kaptam visszajelzéseket is megelégedett hangon. Volt egy olyan
szentmisénk is, ahol a résztvevôk tevékenyen szoktak részt
venni, többek között ôk is elmondják a gondolataikat a felolvasott bibliai részletekrôl. Az itt elhangzott visszhangokban
lépten-nyomon elôjött a hatalmas mennyiségben esett hó, mint
a jótékonykodásnak az alkalma. Én magam is megtapasztaltam, hogy mire magam oda jutottam, hogy fogtam a lapátot és
indultam havat takarítani, már ketten tevékenykedtek a templom körüli fronton. Nagyon jól esett. Mi lenne, ha a szeretet
himnuszt ezzel a hó hasonlattal értékelném végig? Nem a hó
szót kell behelyettesíteni a szeretet helyébe, mert az egy élet-

telen dolog, a havat kezelô, felhasználó, értékelô embert már
értékelhetjük a szeretet szempontjából. Az általam elmondott
elemzésben három részre lehet bontani Szent Pál mondanivalóját.
– Mi az ami értéktélen szeretet nélkül?
– Mi a szeretet, vagy mi nem nevezhetô szeretetnek?
– Pál hasonlatai a szeretet teljességének szemléltetésére?
a. A hó is értéktelen lenne Isten szeretete nélkül! Ezt már eleve csak feltételes módban mondhatjuk, mert nyilvánvaló,
hogy a hó jótékony, áldásos dolog, Isten irántunk való szeretetének jele. Hiszen sok jó dolog származik a hóesésbôl.
Pl. csapadék, meleg takaró az ôszi vetésekre, lassan olvad és
így biztosabban beszivárog a földbe, mintha esôként hullna le.
Értéktelen az emberek szeretete nélkül is, mert lehet felelôtlenül, balesetveszélyesen is használni.
A havat dicsérni akár az angyalok nyelvén is értéktelen, ha
nem az Isten ajándékának tartjuk, hanem úgy teszünk, mintha
a havazás is tôlünk függene. Voltak olyan nagyravágyó elképzelések is, melyek az ember nagyságát azzal szerették volna
reprezentálni, hogy még az idôjárást is befolyásolhatja.
Csak a hó áldásában hinni is ügyetlen dolog, a fent elmondott jó tulajdonságok ellenére is, mert egy-egy ajándékát sokféleképpen adhatja az Isten. Pl. csapadékot más formában is,
csendes esôként is adhat.
Az embernek önmagát feláldozni, például gleccserek által is
értéktelen, meggondolatlanságból, felelôtlenségbôl.
b. Nem nevezhetô a hóval történô szeretetteljes bánásmód-
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Átesett a „tûzkeresztségen” a Pakonyi Polgárôr Egylet

Fegyveres rablót kergettünk
Felsôpakonyon
„Polgárôrök!
„Vészhelyzet”!
Bevetés! Egy rablót Alsónémeditôl
Felsôpakonyig
üldözött
a
rendôrség. Itt bujkál valahol a falunkban! Aki tud, jöjjön segíteni a
rendôröknek! Találkozunk 20.15kor az állomásnál!” – ezzel a körüzenettel riasztottuk a Pakonyi
Polgárôr Egylet tagjait január 19-én este. Néhány perc múlva
öten két autóval siettünk a mintegy tucatnyi rendôr segítségére.
Alsónémedin fegyveres rablás történt, egy lottózót próbált
meg kifosztani két férfi. Az egyiket a helyszín közelében elfogták a rendôrök, a másik azonban futva menekült. Az ô nyomait
egészen Felsôpakony határáig – szintén futva – követték a
rendôrök. A faluba érve azonban már nem voltak követhetôek a
nyomok, ezért ócsai, némedi és gyáli rendôrök keresték a rablót
az utcákon. Ehhez kérték a segítségünket. Bodzán Lajos körzeti
megbízott rövid eligazítást tartott, melyben közölte, hogy kit kell
keressünk, mi a teendônk. A keresett ember személyleírása alapján három háznál is jártunk a rendôrökkel együtt. Sajnos a keresett személyt egyik helyen sem sikerült megtalálni, így a kivezetô utakat ellenôriztük, ott kerestük a rabló nyomait. Közel este
11 óra volt, amikor a - végül eredménytelen - keresést lefújta Bodzán Lajos. Az „eredménytelenség” nem vette el a kedvünket,
még egy jó órát beszélgettünk arról, hogy hogyan mûködjék,
szervezôdjék a továbbiakban a polgárôr egylet. A „tûzkeresztségen” átesett polgárôr egyleti tagok: Nagy János, Kollár István,
Mikó László, Mészáros Béla és Kempf Károly Ignác.
Aki kedvet kapott a faluvédelmi munkára, várjuk közénk!
Februártól már üzemszerûen mûködik a Polgárôr Egylet, éjszakánként egyre gyakrabban találkozhatnak a felsôpakonyiak azokkal az autókkal, amelyek oldalán ott látható a
„Polgárôrség” vagy „Polgárôr Egylet” felirat. Ameddig nem
tudunk polgárôrautót vásárolni, addig többen saját autóval
vállaltuk az éjjeli szolgálatot. Napról napra jönnek a jelentkezések, egyre többen vagyunk. Természetesen várjuk a további jelentkezôket, akik tudják vállalni, hogy havonta egy
vagy két éjszaka ügyelik a falu rendjét! Várjuk támogatók jelentkezését is, akár 500 vagy 1000 forinttal is tudják eredményesen segíteni a polgárôr egylet közbiztonságvédô munkáját!
Kempf Károly Ignác – Felsôpakony alpolgármestere

Tavaszi ivartalanítás és mikrochip
beültetési akció!
A Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelôben március hónapban ivartalanítási akciót tartunk. Kutyák ivartalanítási mûtétébôl 2.000 Ftot, cicák ivartalanítási mûtétébôl 1.000 Ft-ot engedünk el. Igény
szerint a mûtétek elôtt teljes körû vérlabor vizsgálatot tudunk végezni.
Március, április és május hónapokban mikrochip beültetési akciót hirdetünk. A mikrochip beültetés és internetes regisztráció árából 1.200 Ft kedvezményt biztosítunk. Az egyidejûleg veszettség
és kombinált oltással vakcinázott állatok esetében további 300 Ftot engedünk el a mikrochip beültetés árából.
A Felsôpakonyi Állatorvosi Rendelô ezekkel az akciókkal próbál
hozzájárulni ahhoz, hogy településünkön csökkentsük a nem kívánt szaporulatok számát, és növeljük annak az esélyét hogy az
elkóborolt kedvencek visszakerüljenek szeretô gazdijukhoz.
Bejelentkezés: Dr. Branyiczki Róbertnél Tel: +36-70-365-82-60
vagy személyesen rendelési idôben: 2363 Felsôpakony, Kölcsey
u. 8. H-P: 8.30-10.00 és 17.00-19.00; Sz: 8.30-10.00.

FELHÍVÁS
Az idôskorúak sérelmére elkövetett
bûncselekmények megelôzésére
SEGÍTÜNK, HOGY NE VÁLJON
ÁLDOZATTÁ!
– Lakását, udvarát tartsa zárva, illetéktelen személyek az Ön tudta nélkül ne juthassanak be.
– Ne engedje be a lakásába az áramszolgáltató, a vízmûvek, gázmûvek alkalmazottjait, a rendôrség tagjait
csak akkor, ha személyesen ismeri, vagy ha megfelelôen igazolja magát. Ha kétsége van? Kérje el igazolványát és jegyezze fel az adatait, aki nem tudja igazolni
magát, ne engedje be.
– Házaló árusokat ne engedjen be a lakásába és az
udvarába.
– Rosszullétre hivatkozó, vizet kérô, vagy más
ürüggyel a lakásba bemenni akaró személyeket ne engedjen be. Ha szükséges, hívja a 107, vagy a 112 segélyhívó számot.
– Ha munkát végeztet, szolgáltatást vesz igénybe,
mindig csak az elvégzett munkát fizesse ki. Elôleget ne
adjon.
– Megtakarított pénzét ne vegye elô idegenek jelenlétében.
– Pénztárcájában csak a napi vásárláshoz szükséges
pénzösszeg legyen. Vásárláskor, piacon, üzletekben vigyázzon az értékeire. Értékeit sehol ne hagyja ôrizetlenül.
– Ha valamit értékesít vagy árul, nagy-címletû pénzt
ne fogadjon el, ne váltson fel idegeneknek. Legyen
óvatos, mert sok a fénymásolt, hamis pénz.
– Készpénzt vagy nyereményt a hatóságok, szolgáltatók, intézmények nem küldenek ki magánszemélyekkel.
– Ha teheti, szereltessen technikai védelmet (pl.:
SOS Szomszédhívót, pánikjelzôt).
Ha mégis bûncselekmény áldozatává válik, hívja a rendôrséget a 107 vagy a 112-es segélyhívó számon vagy a Dabasi
Rendôrkapitányság Ügyeletét a
06-29-360-107-es
telefonszámon.
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A Darumadár Nyugdíjas Klub januári pillanatai

„Ha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványabban
ég…”. hát, nálunk is elmúlt, túl vagyunk a szép és vidám ünnepeken, s ha nem vigyáztunk, akár 1-2 kg súlyfelesleget is
kaphattunk – az ajándékokon túl. A mi szeretetünk nem múlik
el, az idén is szeretnénk barátságban, egymást segítve eljutni
hazánk szép tájaira számos izgalmas, érdekes program keretében.
Január 7-én még elrágcsáltuk a klubban a december végi
záró buli süti-maradványait, és jókat derültünk magunkon.
Január 14-i klubnapunkra eljött hozzánk Székesfehérvárról
Erika, aki az egészségünk megôrzéséhez szükséges hasznos
dolgokat mutatott be nekünk, jó tanácsok kíséretében.
Január 16-án több klubtagunk is részt vett a református
templomban tartott, szívhez szólóan szép Újévi Koncerten.
Január 17-én egy csoportunk 2 gépkocsival Gyálra ment az
„Azt a ragyogóját!” c. nótaestre, ahol ismert elôadók varázsolták el a nagyérdemût.
Január 20-án „csavargó napot” tartottunk. A mi Tündénk
az internetet böngészve talált nekünk kedvezményes programot a Szépmûvészeti Múzeumba, Gergely Misi bácsiék pedig
elôvételben megvették a jegyeket. Elôbb érkezvén Pestre, vezetônk Lôrentei Erzsike tartott nekünk rögtönzött „idegenvezetést” a tér nevezetességeirôl, ámulva hallgattuk, ahogy Árpád vezérrôl és királyainkról mennyi történetet ismer, a monumentális alkotások pedig lenyûgöztek bennünket. Szobornézés után mentünk a múzeumhoz, ahol a hideg idô ellenére már
legalább kétszázan várták a program kezdetét, ismét bizonyságot nyert, hogy az idôs embereknek is nagy igényük van a kulturálódásra. Túlságosan is: elég nagy volt a tolongás. A „Botticellitôl Tizianóig” címû kiállítás a reneszánsz festészet majd’
három évszázadának legjelentôsebb itáliai alkotóit vonultatja
fel, az említetteken kívül Raffaello, Leonardo da Vinci, Veronese, Tintoretto, Giorgione, Bellini, és szinte az összes jelentôs korabeli itáliai festô munkáit, a világ számos különbözô
nagy múzeumából hozták Budapestre a múzeum lelkes szakemberei. Az eligazodásban Erzsike itt is hasznos „kalauzunk”
volt. Elmélyedni a mûélvezetben sajnos nemigen volt alkalmunk a nagy tömeg miatt.
A tárlat után sétára vágytunk a liget friss levegôjén, átmentünk a Vajdahunyad várba.
Megnéztük a különbözô stílusú, hol kastélyra, hol várra, palotára emlékeztetô épületeket, amelyek jól megférnek egymás
mellett, és még gyönyörûek is.
Január 22-én sokan közülünk részt vettek a Szabó Magda
KKH által a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
programon, amelyen az Apaföld c. filmet nézhettük meg. A
film helyi vonatkozása, hogy községünk fiatal lakója, Ravasz
Tamás az egyik fôszereplôje. Tamás is itt volt az eseményen,

és magával hozta a film rendezôjét. és az egyik mellékszereplôjét, akikkel a film elôtt és
utána is érdekes, színvonalas beszélgetést folytattunk. A filmet
visszafojtott lélegzettel néztük végig, fiatalságunk Jancsó filmjeihez hasonlíthatom, nem volt benne sok beszéd, de nem is kellett, a
színészek játéka „beszédes” volt.
Büszkék vagyunk Tomira, szülei
is büszkék lehetnek rá!
Január 23-án végre Cserkeszôlôre mentünk fürdeni (38-an!) Jól éreztük magunkat, nagyon hiányzott már a csontjainkat kényeztetô pancsolás.
Január 26-án klubtagjaink a Könyvtárban megtartott Irodalmi Teadélutánon vettek részt, amelyen ezúttal Sütô András
és mûvei volt a téma.
Január 28-án vezetôségi ülés volt, a februári programokat
beszéltük meg.
A kissé laposan induló január a végére eléggé pörgôs lett, de
nem bántuk.
Akit elkapott az influenza, még felgyógyulhat tavaszig, aki
pedig egészséges, sportolhat, mert ezt a sok szép, fehér havat,
amit az idén kaptunk a nyakunkba, lapátolhatjuk, söpörhetjük
eleget!
Kovácsné Németh Ilona

FELSÔPAKONYÉRT DÍJ KITÜNTETÉSRE
JAVASOLJUK
2010-ben átadásra kerülô Felsôpakonyért díjra javasoljuk

BALASSA JÁNOSNÉ FADDI ÉVÁ-t
Javaslatunk indoklása: Évike évtizedek óta szolgálja a falu lakosságát. Soha senkit nem utasított el, ha kéréssel vagy
segítségért mentek hozzá. Nem számított, hogy hétköznap,
reggel, este van, bármikor kereshettük. Sôt, ha valaki telefonon kereste, keresi, saját autójával megy segíteni, enyhíteni
a fájdalmon, a vérzô sebet ellátni stb. Több háziorvos munkáját is lelkiismeretesen segítette.
Az Agorában eddig kitüntetésre javasolt személyekkel is
egyet értünk, de szeretnénk, ha Évike is köztük lenne.
Felsôpakony, 2010. január 14.
Hamar János és Hamar Jánosné

Egészségmegôrzés focival
A mozgáshiányos életmód, a túlsúly
bizonyítottan törvényszerûen egészségkárosodáshoz, korai halálhoz vezet. A
közelmúltban írtuk az egészségnevelési,
egészség megôrzési pályázatainkat,
amelyek során még inkább szembesültem azzal, hogy „égbekiáltó” az ellentét
a pályázatban leírt elvek és a saját életmódom között. Így jött az ötlet: szervezzünk rendszeres testmozgást. Az elhatározást tett követte, s egy januári hétfôn
már éjszakába nyúlóan rúgtuk a bôrt
nyolcan az iskola tornatermében.

A közel két órás focicsata eredményei: 20:19 a gólok tekintetében, néhány
apróbb sérülés, jólesô izomláz, jókedv, a

mozgás öröme. Az elsô nagyon kedvezô
tapasztalat után véglegessé vált az elhatározás: ezentúl kéthetente hétfônként
este nyolctól focizni várunk mindenkit,
aki fontosnak tartja a mozgást, az egészséges életmódot.
Ezzel, a már évek óta nagy sikerrel
mûködô amatôr asztalitenisz „tömegsport szakosztály” mellett létrehoztuk a
másodikat, a focit. Várunk mindenkit,
legközelebb március 1-jén, 20 órakor.
Kempf Károly Ignác
– Felsôpakony alpolgármestere

EGYHÁZI OLDAL
nak, ha a hó miatt valaki féltékenykedik. Máshol több esett!!!
Miért van ez így??? A természet, és a gondviselés kiegyenlítôdésre törekszik. Egyik helyen most van több, másik évben
a másik helyen lesz több. Ilyen gondolata nyilván kisgyermekeknek szokott megfordulni a fejükben.
Nem lehet a hóval kérkedni, a fehérsége miatt kevélynek,
hiúnak lenni. Vannak más szép tiszta anyagok is. Pl. a gyapjú
is egészen kifehéredik.
Nem lehet örülni, ha más a hóval visszaél, gonosz, pl. dobálódzik, másokat úgy behavaz, hogy nedves lesz a ruhájuk és
megfáznak. Nem mondja azt az ember, hogy úgy kell neki,
megbolondult a hótól.
A hóesés áldásaiban az részesül, aki türelmes, jóságos magatartást tanúsít ezzel kapcsolatban is. Pl. Szívesen, jóságosan,
türelmesen segít idôs szomszédainak a hó eltakarításában.
Mennyi jót lehet ilyenkor tenni. Munkákkal másokat, esetleg
saját magunkat is megóvjuk a balesettôl.
Hogyan lehet a hóeséssel kapcsolatban mindent eltûrni,
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mindent elhinni, mindent remélni, mindent elviselni? Hát úgy,
hogy megfontoljuk a fentieket, a hó áldásait. Nemcsak a baleset veszélyt, a gleccser omlásokat tartjuk számon, mert ez
csak a dolog egyik fele lenne. Vidéken a szánkóval való utazás, szállítás a legolcsóbb, mert ehhez igazán kevés úti feltételek szükségeltetnek.
c. A gyermekkor-férfikor, tükör, vagy szemtôl szembe nézés
hasonlatai szerint van gyermekes viselkedés, ugrabugrálós,
dobálódzós gyermeki öröm és felelôtlenség a csúszkálásra,
szánkózásra vonatkozóan. És van férfias felnôtt sísport, amit
jó állóképességet, igazán jól megedzett testet kíván. Egyik
még gyermeki játszadozás, a másik felnôtt felelôsséget kívánó
nagyszerû sport. E közben lehet gyakorolni az áldásos testmozgást, mások megsegítését a sportbaleseteknél.
Íme néhány gondolat a több éve nélkülözött hóeséssel kapcsolatban.
Tisztelettel Hefler Gábor plébános

Ha itt lettél volna…
…Kedves Olvasó, láthattad volna, mi történt a katolikus
templom háza táján ebben a fagyos januárban, mikor még a
jázminnak sem volt kedve virágozni, pedig az köztudottan
ekkor szokott. A távolmaradóknak tájékoztatásul, a jelenlevôknek emlékeztetôül szóljanak e sorok.
Mindenekelôtt egy kis helyreigazítással tartozom. A karácsonyi templomdíszítés alkalmával, hogy a szorgoskodókat
ne csak a szeretet melege fûtse, hanem mennyei meleg ételital is erôt adhasson, Vitéz-Bártfai Gabinak és Ica óvónéninek jár hála és köszönet.
Idén január 10-én végezte el Gábor atya a szokásos házszenteléseket. Erre rendszerint vízkereszt táján kerül sor,
aki tehát szeretné házát megszenteltetni, legjobb, ha év vége
táján jelzi az atyának vagy munkatársainak.
Január 16-án, pénteken este és szombat délelôtt Hefler
Gábor plébános atya meghívására Gyálon, a plébánián töltött egy közös napot tíz pakonyi iskolás (elsôsorban felsôtagozatos hittanosok). Az eseményen történteket a hitoktató,
Teri néni szavaival tolmácsolom:
Kaszala Rebeka lelkesen szervezte meg a csapatot, olyan
gyerekeket is hívott, akik nem járnak templomba, de szívesen beszélgetnek errôl a témáról.
A gyáli fiatalok hittana 6 órakor kezdôdött, itt bemutatkoztak egymásnak a vendégek és a gyáliak, majd együtt
énekeltek és beszélgettek, éjfél utánig, közben a vacsora
után játékokat tanultak. Ennek ellenére fél nyolckor már
mindenki talpon volt. Másnap délelôtt megnézték a “Legyetek jók, ha tudtok” címû filmet Néri Szent Fülöprôl. Na-

gyon hamar elszaladt ez az idô. Örülve az új barátoknak,
szívesen látják ôket (is) máskor is!
Kedves és a gyermekek körében sikeres hagyomány a
farsangi mulatság a templom „toronyszobájában”. Most, a
cikk írása idején még elôtte vagyunk és a cikk szerzôjének
személyes tapasztalatai vannak arról, hogy a gyerekek újra
várják és készülnek rá. A következô lapszámban kicsit
bôvebben felidézzük majd a 2010-es „buli” hangulatát.
Idén többen lesznek elsôáldozók és Teri néni már idejekorán megkezdte a „jelöltek” felkészítését a vasárnapi misék elôtt. Ennek is köszönhetô az az örömteli jelenség, hogy
a miséken több a gyerek, ami családiasabbá teszi a hangulatot. Csak zárójelben egy megjegyzés: ez az öröm meglátszik
Gábor atya prédikációin is.
Végezetül szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy megváltoztak az ügyintézés díjai. Legyen bármely szomorú
vagy örömteli ok az ügyintézésre, érdeklôdni lehet a templomban mise után személyesen; a 06 - 29 / 317-369, a 06 29 / 317-718 vagy a gyáli plébánia 06 – 29 / 340-513 telefonszámain. Az alábbi internetes oldalakon további információk találhatók:
www.felsopakony.hu/egyhazak/katolikus
www.pakony.hu/news/article/a-felsopakonyi-egyhazak/
www.miserend.hu/?templom=439
www.kempfkaroly.hu/kozerdeku_egyhazak/?newsid=150
Pethô Imre
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Apaföld – egy megrázó közös filmélmény

Apaföld. Nem tévedés. A szóösszetétel ilyetén formája nagyon is szándékos. Egy film címe. Azé a filmé, amit a kultúra
napján, január 22-én, délután láthattunk a Szabó Magda Közösségi Házban. Nem volt véletlen az sem, hogy pontosan ez a magyar film került bemutatásra. Ugyanis falunkbéli az egyik
fôszereplôje! A fiatalok jól ismerik ôt. Ravasz Tamásnak hívják
a fiatalembert, aki rutinos színészeket is megszégyenítô hitelességgel alakítja szerepét. Teljes átéléssel, szenvedéllyel és megrázóan. A történet maga egyszerû. Apa-fiú konfliktus, melynek
drámája, hogy az apa börtönviselt. Kiszabadulása és megjelenése fiának életében egyszerre várt és elutasított. Már az elsô pillanatokban érezni a kettejük között vibráló feszültséget és ez
csak fokozódik. Kettejük kommunikációja végletesen beszûkült. Szinte szavak nélküli. Egymásnak feszülô indulatok, ki
nem mondott gondolatok sisteregnek és nincs feloldás, mert az
apa nem tud elérni a fia szívéhez. Szándéka, hogy új életet

kezdjen, meg nem értésre talál, mert a kamasz fiú nem is próbálja megérteni. Az apa nem tud mit kezdeni azzal a sértett kamasszal, aki benne csak a szégyellni való sittest látja, aki csalódott és dühös. Magyarázat és türelem helyett végül csattan a pofon, tovább mélyítve a szakadékot közöttük. Kettejük drámáját
felerôsítik a közelképek, a szorosan fogott cselekmény. Szinte
benne élünk e kettôs küzdelmében, mert felidézôdnek saját mulasztásaink, melléfogásaink, az elszalasztott pillanatok, amelyek talán megváltoztathatták volna életünk egy-egy eseményét. Velük szenvedünk és féljük a tragédia bekövetkeztét. Mert
mindaz megtörténik, aminek nem volna szabad, mindketten saját konokságuk, szeretet-gyûlölet csapdájuk áldozatai lesznek.
Reméljük, hogy a halálos ágy mellett, a fiú szemében megjelenô könnyek megváltást hoznak neki. Talán elkerülheti, hogy
az ô útja is a börtönbe vezessen. Talán a fájdalom megtisztítja
és képessé teszi egy jobb életre.
Régen láttunk ennyire igaz és megrázó filmet. Köszönet a
rendezô Nagy Viktor Oszkárnak, aki nagy mûvészi fegyelemmel vezényelte a történetet. Vágóként is mesteri, fölösleges
részletek nem vonják el a figyelmet. Színészvezetése kiváló:
ijesztôen valódiak a jellemek. Derzsi János apaként, Ravasz Tamás fiúként egyenrangú partnerek. Egymásnak feszülésük, korlátaik és lelki bezártságuk megrendítôen hatottak ránk. A börtönbéli társ szerepében Bicskei Lukács szinte démoni jelenség
volt.
Derzsi János kivételével mindhárman vendégeink voltak és a
velük folytatott beszélgetés még inkább segített a film megértésében, elfogadásában, az élmény rögzítésében. Hál’Istennek,
egész jó kis vitakör alakult ki és nyugodtan mondhatjuk, nagyszerû esténk volt, igazi kulturális esemény részesei voltunk!
Köszönet érte!
Durkó Éva

Kitüntetések adományozásáról és alapításuk rendjérôl
Kivonat a FELSÔPAKONY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2003. (IV.14.)
sz. rendeletébôl.
Felsôpakony Község Önkormányzatának képviselô-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított
1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
e rendeletével a község érdekében végzett
kiemelkedô munka elismerésére az alábbi
kitüntetéseket alapítja és adományozásuk
szabályairól a következô rendeletet alkotja.
I. FEJEZET
DÍSZPOLGÁRI CÍM
ADOMÁNYOZÁSA
1. § 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.
2. § (1) Díszpolgári cím adományozására javaslatot tehetnek:
– polgármester,
– települési képviselô,
– a képviselô-testület bizottságai,
– önkormányzat szervei, intézményei,
– civil szervezetek,

-– Felsôpakonyi lakóhellyel rendelkezô
lakos.
(2) A javaslatokat – minden külön felhívás nélkül – a Kulturális Oktatási és Sport
Bizottsághoz indokolással ellátva lehet
benyújtani május 30-ig1.
3.§ (1) Felsôpakony Község Díszpolgára kitüntetô cím adományozásáról a Kulturális Oktatási és Sport Bizottság elôzetes véleménye alapján Felsôpakony Község Önkormányzatának Képviselô-testülete minôsített többséggel dönt augusztus
15-ig2.
(2) A díszpolgári cím posztumusz is
adományozható. Nem adományozható viszont polgármesternek, illetve települési
képviselônek
megbízatásának ideje alatt.
3
(3) Felsôpakony Község díszpolgára kitüntetô címben 4 évente 1 fô részesíthetô.
II. FEJEZET
„FELSÔPAKONYÉRT”
KITÜNTETÉS ADOMÁNYOZÁSA
8.§ (1)2 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 munkáságukkal hozzájárultak a település fejlôdéséhez, hírnevének öregbítéséhez, tekintélyének emeléséhez.
(2)3 A 8. § (1) bekezdésében meghatározott kitüntetésben részesíthetô azon

Felsôpakony Községben tevékenykedô civil szervezet, amely megfelel az (1) bekezdésben írt kritériumoknak.
9.§ (1) A „Felsôpakonyért” kitüntetés
adományozására javaslatot tehetnek:
– polgármester,
– települési képviselô,
– a képviselô-testület bizottságai,
– civil szervezet,
– önkormányzat szervei, intézményei,
– szülôi munkaközösségek,
– Felsôpakonyi lakóhellyel rendelkezô
lakos.
(2) A javaslatokat minden külön felhívás nélkül a Kulturális Oktatási és Sport
Bizottsághoz indokolással ellátva lehet
benyújtani május 30-ig4.
(3) A kitüntetésrôl a képviselô-testület a
Kulturális Oktatási és Sport Bizottság véleménye alapján augusztus 15-ig5 minôsített többséggel dönt.
(4)6 „Felsôpakonyért” kitüntetésben
évente maximum 1 természetes személy,
illetve civil szervezet részesíthetô, és
posztumusz is adományozható.
(5) A kitüntetés nem adományozható
polgármesternek, települési képviselônek
megbízatása idôtartama alatt.
A rendelet teljes szövege megtekinthetô Felsôpakony hivatalos honlapján
(http://www.felsopakony.hu), továbbá a
Polgármesteri Hivatalban és a Szabó
Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
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Újévi koncert a református templomban
A sikeres karácsonyi koncert után - immár új helyszínen, a református templomban - január 16-án Agócsné Polgár Aranka
és barátai újévi koncertjükkel ismét megajándékozták a felsôpakonyi közönséget
egy szép estével.
A karácsonyi koncert alkalmával is említést tettem a környezetrôl, amikor az estét
meghittebbé tette a karácsonyi dekoráció
és a feldíszített fenyôfa, ajtón kívül pedig a
puha hópihékkel tisztává és csillogóvá varázsolta az addigi szürkeséget. Az új helyszín különösebb dekoráció nélkül is meghittséget, ünnepi hangulatot nyújtott a koncerthez.
Vizi János lelkipásztor a Zsoltárok
könyvébôl vett, az alkalomhoz illô igével
nyitotta meg az estét.
Bevezetôként most is az iskolások ünnepélyes, meghatódott hegedûjátéka nyújtotta az elsô élményt, majd Metzker Pál úr
és Lencséné Fenyvesi Fébe bemutatta a
közremûködôket.
Az újévi koncertet is - csakúgy, mint a
karácsonyit - nagyrészt Haydn mûveibôl
állították össze, azért is, mert Metzker úr
szavait idézve “szeretik Haydn mûveit” másrészt viszont emlékezve arra, 2009-ben
volt 200 éve annak, hogy a nagy osztrák
zeneszerzô elhunyt.
A szépen hangzó Haydn vonósnégyesek, Agócsné Polgár Aranka és a fôiskolás
lányok énekének tiszta szárnyalása és a
többi elhangzott mû most is emelkedett
hangulatot teremtett a hallgatóságban.
Mint ahogy Metzker Pál mondta (nem
pontosan idézve) - nem érteni, érezni és
szeretni kell a zenét.
Jómagam is így vagyok ezzel, nem zeneértô, de a szép zenét megértô és szeretô
ember lévén. Talán nem is egyedül voltam
így ezzel az érzéssel. Az újévi koncert sikeréhez a közremûködôk szép és pontos

Könyvajánló

James Clavell:
Patkánykirály

A történet Japánban, egy hadifogolytáborban játszódik. A rabok állati körülmények
között élnek, fogva tartóik végtelen megvetése közepette, hiszen „gyáván” megadták
magukat. A fôszereplô King, hihetetlen túlélési ösztönnel alkalmazkodik az adott körülményekhez, és hamarosan ô lesz a tábor
legbefolyásosabb rabja, mindenkinek mindent meg tud szerezni, csereberél, ügyeskedik, közben azért humánusan segíti azokat, akik képtelenek elviselni a napi megaláztatásokat. Az üzlet virul, foglyunk gyarapszik, míg nem hozzájuk is elér a hír: az amerikaiak bombázták Hirosimát és Nagaszakit. Nyilvánvaló, hogy nemsokára jön a már
alig remélt szabadság. És ettôl a felszabadulástól hôsünk nem sok
jót remél…
Kitûnô emberismerettel megírt könyv, és a fogolytábor bemu-

Köszönettel Metzker Pálnak
és mûvésztársainak

Koncerten
J. Haydn emlékére
Gyors vonó táncol a mesteri kézben,
és fürge ujj penget zengô húrokat.
Kibontja már a kristályfinom ének,
a kottafejekbe kódolt hangokat.
Mint szikracsóva, röppen a magasba,
a fehér falak közt örvénylô zene,
s az életre keltett húrokon
lélek zokog, - Haydn szelleme.
2010. január 16.
Varga Imre Lajos
Felsôpakony
játékán, éneklésén túl jelentôs mértékben
hozzájárult a helyszín is, különös tekintettel az akusztikára.
A továbbiakra nézve - és reméljük lesz
folytatás - szükséges lenne a konferálás kihangosítása, ugyanis az a hátsó sorokban
már nem volt érthetô.
A nem kis számú hallgatóság nevében bár még elfértünk volna többen is - ezúttal
is tisztelettel és szeretettel köszönjük
Agócsné Polgár Arankának, Metzker Pál
úrnak, továbbá meghívott vendégeiknek
(quartett – Molnár Andrea, Kónya Éva,
Székely Rozália, Török Nóra; szólóének –
Tarnainé Benkô Orsolya; hegedû – Ramona Wantwort; mélyhegedû – Szalóki Marietta; gitár – Gábor Erzsébet; csello – Kanfi
Gabriella; orgona – Luty Johanna; trombita – Barta Péter) ezt a szép újévi ajándékot.
Kalasné

tatása sem légbôl kapott, hiszen maga az író is átélte a hadifogságot.

Joanne Harris – Csokoládé
Ha ízlett a sikerfilm (Juliette Binoche és Johnny Depp fôszereplésével), kóstoljon bele az eredeti regénybe
is!
Vianne Rocher és a kislánya Anouk
Lansquenet-be költöznek, és az elsô perctôl
kezdve megosztják a közösséget. Vianne
megnyitja a csokoládézóját – nagyböjt idején, amit Reynauld, a kis falu papja igencsak helytelenít. Barátokat, és ellenségeket
szerez, de sosem adja fel. Egy egyedülálló
nô harca a rosszindulatú emberekkel, saját
magával, és a furfangos széllel, ami mindig
újabb városba sodorná.
Garantált élvezet, és rengeteg édesség!
(Az interneten rengeteg finomság receptjét meg is találtam.)
Józsa Anett

