
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a
megfelelô napi folyadékbevitel milyen fon-
tos, de arról sem szabad megfeledkezni,
hogy egyáltalán nem mindegy, mit is
iszunk. Errôl kérdeztük Lugosi Dóra élet-
mód tanácsadót.

Naponta mennyi folyadékot kellene megin-
nunk?

20 testsúly-kilogrammonként legalább egy
litert. Sajnos sokan csak akkor isznak, amikor
szomjasak. Pedig ez már egy dehidrált állapot
és azért nem érzik magukat szomjasnak
elôtte, mert a szervezet visszatartja a vizet,
mivel nem kap pótlást. Így a mérgek sem tud-
nak kiürülni a szervezetbôl.

Mi tehetünk?
Figyeljük meg, ha tudatosan elkezdünk inni,

akkor egyre szomjasabbak vagyunk. A foko-
zott folyadékbevitel hatására a víz elkezd fo-
lyamatosan kiürülni a szervezetünkbôl ezáltal
rengeteg méreganyagot mos ki, hígabb lesz a
vérünk, jobb lesz a közérzetünk, nem leszünk
fáradékonyak. Sokszor egy délutáni fáradtság-
nál nem kávét kellene meginni, hanem két
nagy pohár tiszta vizet. Nagyon jó, ha reggel
úgy kezdjük a napot, hogy éhgyomorra megi-

szunk egy nagy pohár tisztított vizet. Éjszaka
történik ugyanis a mérgek fokozott kiválasztá-
sa, így reggel ezeket ki tudjuk üríteni a szerve-
zetbôl.

Élettani szempontból milyen pozitív hatásai
vannak a tisztított víznek?

A reverz ozmózisos tisztítás kiszûri a vízbôl
nem csak a fizikai szennyezôdéseket, de a
gyógyszer- és hormonszármazékokat, vagy
például az arzén, nitrát és nitrit származékokat
is. Nem véletlen, hogy sok ismerôsöm akkor
kezdte el használni a víztisztítót, amikor gye-
rek született a családban. Az is érdekes, hogy
kezdôdô meszesedéseket is ki tud tisztítani.
Régi lerakódások és ízületi problémák kimon-
dottan javulnak, ha az ember huzamosabb
ideig ilyen vizet iszik.

Miért elônyös tisztítani a csapvizet?
A csapvíz területeként eltérô, esetenként a

szervezetet feleslegesen megterhelô oldott
anyagokat tartalmazhat. Például klórt, amivel
fertôtlenítik, és ami nyilván nem csak a kóro-
kozókat károsítja, hanem az emberi test sejtje-
inek sem teszt jót. A vizelettel gyógyszer-, hor-
mon- vagy akár drogmaradványok is kerülhet-
nek a szennyvízbe, melyek ezáltal akár a fo-

„Betegségeink 90%-át megisszuk!” – Pasteur
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lyókba és vízgyûjtô
területeikbe is
visszakerülhetnek. A
fizikai tisztító készü-
lékek a fizikai
szennyezôdéseket
ugyan kiszûrik, de
pont ezeket a legap-
róbb szintû
szennyezôdéseket
nem. Ezeket egye-
dül a reverz osmózi-
sos rendszer tudja kiszûrni.

A tisztított vízzel miként jut a szervezetük
elég ásványi anyaghoz?

A víznek nem az a szerepe, hogy pótolja az
ásványi anyagokat, errôl a megfelelô táplálko-
zással kell gondoskodnunk. Sokan azt gondol-
ják, hogy az ásványvízzel biztosíthatják a kal-
ciumot, magnéziumot. De ha ez így lenne, ak-
kor ugye nem lenne ilyen magas a csontritku-
lásos megbetegedések száma. A csapvízzel
és az ásványvízzel bekerülô nagymennyiségû
szervetlen ásványt ugyanis nem tudja az em-
beri szervezet hasznosítani. Viszont a szerves
kötésben elôforduló ásványi anyagokat igen,
amelyek mondjuk vitaminokhoz, vagy növényi
folyamatokhoz kapcsolódnak. A sok-sok szer-
vetlen ásvány amit a csapvízzel vagy ásvány-
vízzel megiszunk, meszesedéseket és lerakó-
dásokat okozhat a testünkben.
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A VÍZ VILÁGNAPJA

„Magyarnak lenni: büszke

gyönyörûség!”?????
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 S. u. 9.)
Idôpont egyeztetés: 06-29-317-131-es telefonszámon

A VÍZ VILÁGNAPJÁnak megünneplését az 1992. évi Rio de Janei-
ro-i környezetvédelmi konferencián kezdeményezték. Ennek hatására
az ENSZ március 22-ét nyilvánította e nappá, felhívva a kormányok,
szervezetek és magánszemélyek figyelmét a víz fontos szerepére éle-
tünkben. Cél, hogy óvjuk, védjük környezetünket, s ezen belül a Föld
vízkészletét.

A Föld felületének 71%-át víz borítja, de ennek csak kb. 2,5%-a
édesvíz, a többi sós víz. A gleccsereket és állandó hótakarót nem szá-
mítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért kiemelten fontos a vé-
delme. Különösen igaz ez Magyarországra, ahol az ivóvízellátás alap-
ját is több mint 95%-ban felszín alatti vizek képezik. 

A víz az emberiség egyik legfontosabb és egyben legnagyobb ve-
szélynek kitett tápláléka. A mindennapokban azonban nem gondolunk
arra, hogy elfogyhat, elapadhat ez a kincs. Gondoljunk csak arra a
több millió haiti emberre, akiknek a tavaly decemberi földrengéshullám
miatt napjainkban egy pohár tiszta víz megszerzése is óriási gondot
jelent. A jövôt tükrözô adatok még riasztóbbak: az ENSZ elôrejelzése
szerint 2025-re az emberiség kétharmadának nem jut elegendô víz. 

Ma már számos italféleségbôl válogathatunk - melyek szintén
vízbôl készülnek -, de ne feledjük, hogy az ivóvíz olyan speciális élel-
miszerünk, amely semmilyen adalékanyagot nem tartalmaz, és semmi
mással nem pótolható vagy helyettesíthetô. 

A Kövüz Kft. szolgáltatási területén élô csaknem 3200 ember sze-
rencsére a nap bármely percében kiváló minôségû, egészséges ivóvi-
zet ihat. A Kövüz Kft. által szolgáltatott ivóvíz tisztaságát kiváló földraj-
zi adottságú vízbázisainak szigorú védelme és a megfelelô technológi-
ával végzett vízminôség-ellenôrzô tevékenysége garantálja. 

Környezetünk minôsége rajtunk múlik. Amit ma teszünk, döntés a
holnapról, mert hatással van a késôbbi generációk életkörülményeire
is. Ennek ellenére sokan nem gondolunk arra, hogy akár egyszerû ap-
róságokkal, néhány berögzôdött mozdulat megváltoztatásával is hihe-
tetlenül sokat tehetünk a körülöttünk lévô világ kímélése érdekében.
Már most tennünk kell azért, hogy a jövô nemzedékei is élvezni tudják
ezt a kincset. Ma kell ráirányítanunk a figyelmet a környezetvédelem,
a vízbázisok védelme, a felelôs, környezettudatos vízhasználat fontos-
ságára.

Az Élô bolygó jelentésben újonnan bevezetett vízlábnyom megmu-
tatja, hogy az egyes nemzetek lakói mennyi édesvizet használnak fel,
beleértve azt a mennyiséget is, hogy az életszínvonaluk biztosításá-
hoz szükséges termékek elôállításához hány liter víz szükségeltetik.
Átlagosan egy ember 1,24 millió liter édesvizet fogyaszt évente, ami-
vel egy olimpiai úszómedencét félig meg lehet tölteni. Miközben jelen-
leg körülbelül 50 ország küzd vízhiánnyal, az Egyesült Államok lakói
átlagosan 2,48 millió liter vizet fogyasztanak évente. A listán szereplô
150 országból fejenként évi 619 ezer liter vízfogyasztással Jemen áll
az utolsó, legtakarékosabb helyen. Magyarország a 126. helyen talál-
ható évi 750 ezer literrel.

Szeretném, ha mindenki a számára szükséges vizet használná el a
minden napokban, s értékként kezelné az ivóvizet. Gyermekeink és
unokáink is szeretnék használni ezt a lehetôséget!

Figyeljünk környezetünkre és óvjuk meg a természetet a felesleges
terheléstôl!

Radnóthy László

Hétfô: 14-18-ig, Kedd: 08-12-ig, Szerda: 08-12-ig, 
Csütörtök: 12-15-ig, Péntek: 08-13 óráig krízisügyelet.

Cím: 2363 Felsôpakony, Iskola u. 20.
Telefon/fax: 06 29 317 676

Családgondozó: Móricz Ferencné

A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és
gondozási feladatokat végez.

Feladata: a gyermekek testi, lelki egészségének, család-
ban történô nevelésének elôsegítése érdekében

– gyermeki jogokról, a gyermek fejlôdését biztosító tá-
mogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való
hozzájutás segítése

– családtervezési, a pszichológiai, a nevelési az egész-
ségügyi, a mentálhigiéniás és a káros szenvedélyek me-
gelôzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzáju-
tás megszervezése

- hivatalos ügyek intézésének segítése
A gyermek veszélyeztetettségének megelôzése érdeké-

ben:
– veszélyeztetettséget észlelô és jelzôrendszer mûködte-

tése
– veszélyeztetettséget elôidézô okok feltárása és ezek

megoldására javaslat készítése
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
– a gyermekekkel és családjával végzett szociális mun-

kával (családgondozás) a családban jelentkezô mûködési
zavarok ellensúlyozása

– családi konfliktusok megoldásának elôsegítése, külö-
nösen válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás ese-
tében

– az egészségügyi és szociális ellátás, valamint hatósági
beavatkozás kezdeményezése

Sajó Sándor fenti verssora jutott eszembe,
mikor március 15-én településünk hivatalos
ünnepsége után úgy gondoltam, megnézem a
falumbelieknek jelent-e valamit az ünnep, vagy
csak egy munkaszüneti nap a többi között. Ha
egy idegen erre téved, látja-e, hogy ez a nap
különleges?

Hát nem!!!!
Talán, ha húsz házon találtam nemzeti lobo-

gót a több mint kilencszázból. Mikor rákérdez-
tem, hogy miért, volt, aki azt mondta, hogy ô
belül ünnepel. Ezt elfogadom, de akkor ne
lepôdjön meg, ha a születésnapjára vagy az esküvôjére esetleg
mezítláb, koszos munkásruhában megyek el, de a lelkem az
ünnepelni fog nagyon-nagyon.

Úgy gondolom a lelkem mellett a házamat – ezáltal a Hazá-
mat – is fel kell díszíteni ezeken a jeles napokon.

Felkérem ezért a képviselôtestület tagjait és a pedagógusa-
inkat, hogy mutassanak példát a település lakóinak és a legkö-
zelebbi nemzeti ünnepünkön rakják ki a házukra a piros-fehér-
zöld lobogót, hogy ország-világ lássa: most ünnep van, a dicsô
ôsökre emlékezünk, köszönetet mondunk nekik azért, amit a
Hazáért tettek.

Gazdag György 

A „Kertváros” Gyáli Kistérség Szociális 

és Családvédelmi Központ Gyermekjóléti Szolgálat

Felsôpakonyi kirendeltségének ügyfélfogadása:
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Végre futballtavasz!

Az elhúzódó tél átírta a labdarúgók programját

Arany Ászok, Pest megyei I. osztály

16. forduló
Veresegyház-Felsôpakony-Ergofer: havazás miatt elhalasztották.
17. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Pilis 1-1 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Csapó, Egervári, Imrik, Bár-
dos – Temesi, Szabó G., Kerekes Z., Újfalusi, Oláh (Tóth T.) –
Fehér. Edzô: Goran Kopunovics. G: Fehér
18. forduló
Gödöllô-Felsôpakony-Ergofer: elhalasztották 
19. forduló
Felsôpakony-Ergofer-Hévízgyörk 2-1 (1-0)
FELSÔPAKONY: Gerstenbrein – Szabó G., Egervári, Tóth T.,
Bárdos – Oláh (Újfalusi), Csapó, Imrik (Turcsik), Temesi – Kere-
kes Z., Wrábel. Edzô: Goran Kopunovics. G: Kerekes Z., Wrábel
20. forduló
Biatorbágy-Felsôpakony-Ergofer 3-1 (0-1)
FELSôPAKONY: Gerstenbrein – Imrik, Tóth T., Egervári, Bár-
dos – Csapó, Újfalusi, Wrábel, Szabó G., Temesi (Fehér) – Kere-
kes Z. (Carvalho). Edzô: Goran Kopunovics. G: Wrábel

A bajnokság állása

1. Viadukt SE 19 14 5 0 53 - 19 47
2. Újlengyel DSE 20 14 4 2 55 - 19 46
3. Tápiószecsô FC 20 14 3 3 44 - 17 45
4. Üllô SE 20 11 3 6 48 - 39 36
5. Veresegyház VSK 18 11 2 5 44 - 22 35
6. Örkény SE 20 6 10 4 37 - 32 28
7. Felsôpakony-Ergofer 18 7 6 5 30 - 25 27

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

16. forduló - Veresegyház-Felsôpakony-Ergofer 0-1 / G: Kiss B.
17. forduló - Felsôpakony-Ergofer-Pilis 2-2 (1-1) / G: Virág, Kiss B.
18. forduló - Gödöllô-Felsôpakony-Ergofer 4-0 (3-0) 
19. forduló - Felsôpakony-Ergofer-Hévízgyörk 2-1 (1-1) / G: Al-
bert I., Kiss B.
20. forduló - Biatorbágy-Felsôpakony-Ergofer 0-1 / G: Tunner

A bajnokság állása

1. Hévízgyörk SC 20 15 3 2 60 - 16 48
2. Budakalász MSE 19 14 2 3 92 - 20 44
3. Tápiószecsô FC 20 14 1 5 46 - 24 43
4. Felsôpakony-Ergofer 20 13 1 6 57 - 29 40

Pest megyei III. osztály, Ráckeve-Ócsai csoport

Felsôpakony II-Kunpeszér 4-3 (3-2)
G: Román, Wendler, Serfôzô, Ettenberger T.

Szigetcsép-Felsôpakony II 1-0 (0-0)
Felsôpakony II-Dunafüred 3-1 (2-0)

G: Ábrahám, Ettenberger T., Gyôri A.

U16, Ócsai csoport

Felsôpakony-Üllôi DSE 3-3 
Táborfalva-Felsôpakony 6-3

Kakucs-Felsôpakony 4-2
Újhartyán-Felsôpakony 0-8

A cél a dobogó
Az elmúlt években megszokhattuk már, hogy a Felsôpakony

KSE második csapata a megyei harmadosztály élmezônyében
helyezkedik el, és nincs ez másképp ebben a bajnoki idényben
sem. Az ôsszel ötödik helyen végzett együttes ráadásul a télen to-
vább erôsödött.

– Négy labdarúgó csatlakozott hozzánk, méghozzá négy olyan
futballista, aki magasabb osztályban is megállná a helyét, tehát
úgy érzem, a tavaszra még erôsebb lett a keretünk – mondta Be-
rencsi Tamás, a Felsôpakony II játékos-edzôje. 

– A cél ezek szerint az újabb bajnoki cím megszerzése?
– Fogalmazzunk úgy, hogy az elsô három hely valamelyikén

szeretnénk végezni, és erre reális esélyünk is van. Szoros az él-
mezôny, nincsenek jelentôs pontkülönbségek, és a sorsolásunk is
kedvezônek mondható, hiszen a szezon elsô felében lejátszuk a
nehezebb meccseket. Ha ezeken sikerrel szerepelünk, a folytatás-
ban már könnyebb lesz tartani a lépést a riválisokkal.

– Eddig három mérkôzésen két gyôzelem, egy vereség. Nem
rossz rajt.

– Igen, ráadásul a vesztes meccsen is pechesen kaptunk ki.
Hetven percen át emberhátrányban futballoztunk, és egy jól elta-
lált távoli lövés okozta a vesztünket.

– A felsôpakonyi futballbarátok Berencsi Tamást elsôsorban a
pályáról, a góljairól, a fanatizmusáról ismerték. Hogy érzed ma-
gad a kispadon?

– Köszönöm jól, de azért ha a helyzet úgy adja, becserélem
magam és a pályán is segítem a csapatot. Persze csak annyit vál-
lalok, amennyit a mûtött térdem enged. 

Nagy János

Jól sikerült a Húsvéti Kupa
rally verseny

61 autó, két futam, 3 perc alatti versenyidôk, éles küzdelem.
Ez jellemezte a 2010-es Komi Rally versenysorozat idei második
futamát a Húsvéti Kupát. A Felsôpakonyi Honvédségi Bázisra
több száz nézô - sokan Felsôpakonyról - látogatott ki április má-
sodikán és harmadikán. Köszönet Tamás Tamásnak és Tamás
Ákosnak a rendezvényért.

A közönség jól szórakozott, hiszen a februári jeges havas pálya
után, most helyenként vizes, mély homokkal kellett megküzdeni a
vállalkozó szellemû amatôr rallyversenyzôknek. Összesen 61-en áll-
tak rajthoz, számos kategóriában mérve össze a vezetni tudást és az
autók képességeit. Több felsôpakonyi versenyzô is rajthoz állt és
nem is vallottak szégyent.

A díjátadó ünnepségen Felsôpakony Önkormányzatát képviselve
elmondtam: nagy örömmel fogadtuk be a terület bérlôivel, Tamás Ta-
mással és Tamás Ákossal együtt a versenysorozatot, hiszen
meggyôzôdésünk, hogy jó ügy mellé álltunk. Abban is biztosak va-
gyunk, hogy a versenyzôk, a nézôk és a média messze viszi falunk
nevét, ismertségét és jó hírét, hiszen az ország minden szegletébôl
jöttek most ide érdeklôdôk és versenyzôk. Az elôttem szóló fôszer-
vezô hölgy azt mondta, hogy ez a sok ember - több mint százan - egy
nagyon jó csapatot alkotnak együtt. Erre reagálva mondtam, hogy ta-
pasztalatom szerint ez szinte több is egy jó csapatnál, szinte egy na-
gyon nagy és nagyon jó család. Hiszen az éles versenyek után a ver-
senyzôk nem csak együtt ettek-ittak, hanem segítettek is egymásnak
tanáccsal és technikai dolgokkal, szervízmunkával egyaránt. El-
mondtam, hogy úgy tapasztalom, ennek a rally családnak egyre több
és egyre lelkesebb tagja felsôpakonyi polgár. Ezért is mondhattam,
visszavárjuk, örömmel látjuk a versenyzôket és a nézôket.

Legközelebb május 8-án lesz verseny, a Komi Rally Kupa 3. fordu-
lója a Felsôpakonyi Honvédségi Bázison.

Felsôpakony alpolgármestereként ezúton is köszönetet mondok
Tamás Tamásnak és Tamás Ákosnak, hogy ilyen nívós eseményso-
rozatot hoztak Felsôpakonyra, ezzel is öregbítve falunk hírnevét!

Kempf Károly Ignác
Felsôpakony alpolgármestere

Arany Ászok Pest Megyei Kupa

Tápióság-Felsôpakony-Ergofer 1-11
Továbbjutott a Felsôpakony, követezô 

ellenfél a Sülysáp csapata lesz.
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Vigyázzunk közösen az értékeinkre!

Már a gyáli lerakón sem vész el az energia

Tûzgolyóvá vált autó a pakonyi
éjszakában

Pakonyi Polgárôr Egylet – Áprilistól
minden éjjel az utcán vagyunk!

„Ócsa felé a földúton ég egy autó, nézzetek utána azonnal”
– így szólt Bodzán Lajos a telefonban kedden éjjel. Zsíros Jó-
zseffel ketten voltunk szolgálatban polgárôrként, és épp a lak-
tanyánál jártunk, mert ott meg egy lesötétített autóról szóló be-
jelentést ellenôriztünk. Száguldottunk át az éjszakában, és
nem sokkal félt 11 elôtt odaértünk az Ócsa felé vezetô földú-
ton lángoló kocsihoz. Mint hamarosan kiderült, nem is egy au-
tó állt az úton, hanem kettô. Egy Ócsáról hazafelé igyekvô
motoros fiatal tette a bejelentést, ô fedezte föl pecekkel koráb-
ban a tüzet.

Azonnal értesítettük a gyáli polgárôrséget, ahonnan útnak
indult a Fegy-Polgárôrség önkénteseivel a tûzoltóautó. Per-
cekkel késôbb már eredményesen oltották a tüzet, közben per-
sze megérkeztek a rendôrök és a polgárôr kollégák is Gyálról.
Mi több, hamarosan a helyszínre értek Tamási Péter vezetésé-
vel a Felsôpakonyi Tûzôrség tagjai is. A gyáliak szakszerû és
gyors munkájának köszönhetôen az égô autóról a közelében
álló másik kocsira végül nem terjedtek át a lángok, de egy
nagy értékû BMW teljesen kiégett. Olyan tûz pusztított, hogy
a megolvadt alumínium is patakokban folyt az autó alatt. 

Személyi sérülés szerencsére nem történt, de – ahogy mon-
dani szokták – az anyagi kár jelentôs. Annyit tudtunk meg a
helyszínen, hogy a két autót két nappal korábban rabolták el
Zsámbék környékérôl, az elhagyatott földúton pedig vél-
hetôleg a nyomokat próbálták eltûntetni, az autók fölgyújtásá-
val. Bízunk benne, hogy a tettesek sem felsôpakonyiak.

Kempf Károly Ignác

A Pakonyi Polgárôr Egylet taglétszáma elérte azt a szintet,
amely lehetôvé teszi, hogy áprilistól minden éjjel 

polgárôrség vigyázza a rendet, nyugalmat a falunkban!
Ügyeleti számunk, amelyen a szolgálatban lévô

polgárôröket elérheti: 06-30-956-3748

Tisztelettel kérjük, hogy ha éjjel bármi gyanúsat, szokatlant
észlel, gyanús idegennel, autóval találkozik, haladéktalanul hívja
a fenti számot.

A Pakonyi Polgárôr Egylet szorosan együttmûködik a gyáli
FEGY polgárôrséggel, így abban az idôben, amikor Felsôpako-
nyon épp nincs polgárôr szolgálat, hívható a gyáli központi
szám, amelyen a 24 órás ügyeleti iroda érhetô el. A hívószáma:
06-29-340-333

Kempf Károly Ignác

Ezúton is kérünk minden felelôsségteljes felsôpakonyi

embert, hogy vigyázzon az értékeire, és segítse a rendôrség

illetve a polgárôrség munkáját! Hosszú hetek nyugalma

után sajnos egymás után két éjjel is bûncselekmény áldo-

zatává lettek pakonyi családok! 

Április elején, egy szerda éjjel eddig ismeretlen elkövetôek
megrongáltak két személyautót, egyet pedig elloptak. A lopott
gépkocsit még aznap éjjel megtalálták a rendôrök, így bár sé-
rülten, de visszakerült tulajdonosához. A másik két gépjármû-
vet is valószínûleg el akarták lopni, de a kormányzár helyett
magát a kormányt tudták csak eltörni. Rendôri vélemény sze-
rint minden bizonnyal egy súlyosabb bûncselekmény elköve-
téséhez használták a tettesek a lopott autót. Ezzel kapcsolatban
a rendôrség arra hívja föl a Felsôpakonyon élôk figyelmét,
hogy aki teheti, jármûvét éjszakára ne hagyja az utcán, álljon
be vele a garázsba vagy legalább a kertbe, zárt kapuk mögé!

Csütörtök éjjel pedig, a rács és a biztonsági berendezés el-
lenére betörtek a Reál élelmiszerüzletbe. Innen jelentôs
mennyiségû árut loptak el. Az elkövetôk egy héttel késôbb
rendôrkézre kerültek, köszönhetôen leginkább annak, hogy
egy gyanús autó rendszámát aznap éjjel fölírták.

A rendôrség kéri, hogy aki bármit látott, hallott, illetve tud a
bûncselekményekrôl, haladéktalanul jelezze Bodzán Lajos
rendôr körzeti megbízottunknak.

Sajnos mindezek annak ellenére történtek, hogy a két éjsza-
ka során rendôri illetve polgárôr szolgálat is volt Felsôpako-
nyon. E két esetbôl is kiderül azonban, nem lehet minden sar-
kon rendôr, illetve polgárôr, ezért nagyon fontos, hogy min-
denki a lehetôségei szerint maximálisan védje a saját értékeit.
Ha pedig bármi gyanúsat, szokatlant, idegen személyt, autót
észlel, jelentse a polgárôrségnek, illetve a rendôrségnek!

Kempf Károly Ignác

A biogázt is hasznosítjuk

Az .A.S.A. Magyarország Kft. gyáli hulladékkezelô köz-
pontjában március 25-én üzembe helyezték a lerakón kelet-
kezô gázokat hasznosító kiserômûvet. A berendezés a hagyo-
mányos gázkazánoknál jóval hatékonyabban termel hôt és
villamos energiát. Az .A.S.A. Debrecen és Hódmezôvásárhely
után Gyálon is munkára fogja a depóniagázt.

Biogáz akkor keletkezik, ha szerves anyagok oxigénmentes
környezetben bomlanak le. A hulladéklerakó belsejében kelet-
kezô gázt depóniagáznak nevezzük, melynek kontrollált elégeté-
sével értékes energiát nyerhetünk. Ez a hasznosítási folyamat
kezdôdött meg Gyálon a múlt héten a depóniagáz-hasznosító
üzem átadásával. A második ok az ünneplésre a vállalat 10 éves
jubileuma Gyálon.

Talán Önök is emlékeznek,
hogy a több ütemben kiépülô
gyáli lerakó elsô 6 hektárján
egy évtizede gyûlik a hulla-
dék. Most a hulladéktestben
harminc gázkutat létesítettünk
az óránként keletkezô mintegy
300 m3-nyi biogáz kitermelé-
sére. A kutakat összekötô
csôrendszer összegyûjti és egy
kis erômûhöz vezeti a gázt,

amely azt két, összesen 500 kW-os teljesítményû gázmotorban
égeti el. A gázmotoros kiserômû a hagyományos gázkazánoknál
jóval hatékonyabban, akár 90%-os hatásfokkal termel hôt és vil-
lamos energiát.

A depóniagázból nyert hôenergia a kiszolgáló épületek fûtése
és melegvíz-ellátása során hasznosul: teljes mértékben kiváltja
az eddig használt földgázt. A termelt áramot pedig zöldáramként
tápláljuk be a villamos energia hálózatba. A beruházás környe-
zetvédelmi hozadéka – a fosszilis energiahordozók kiváltása
mellett – abban áll, hogy a hasznosított, erôteljesen üvegházhatá-
sú metánt tartalmazó depóniagázt nem engedi a légkörbe távozni.
A több mint 100 millió forintos beruházás kivitelezôje a Zöld
NRG Agent volt.

A létesítmény átadó ünnepségén Nagy Andor, az Országgyûlés
Környezetvédelmi Bizottságának elnöke a zöldgazdaság je-
lentôségét méltatta. Elmondta, hogy jelenleg Magyarországon
mintegy 40 biogáz üzem mûködik, ebbôl 3 .A.S.A. - érdekeltsé-
gé. Gyimesi István, Gyál város polgármestere a közös, kölcsönös
elônyöket nyújtó fejlôdés idôszakaként jellemezte a település és
az .A.S.A. egy évtizedes együttmûködését. Az .A.S.A. Magyar-
ország Kft. nemrégiben kinevezett új country managere, Németh
István pedig a vállalat töretlen elkötelezettségét hangsúlyozta a
hulladékok hasznosításának korszerû, innovatív megoldásai
iránt. 

Rossi Tünde - PR vezetô - .A.S.A. Magyarország Kft
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Tisztelt választópolgárok!

Mert ünnepnek lenni kell!

Kevés olyan felemelô nem-
zeti ünnepünk van, mint az
1848 – as márciusi forradalom
emléknapja. Eseményei, ame-
lyek nem mindig ott és úgy tör-
téntek, mint ahogyan a legenda
megôrizte, a számunkra példamutatóak, és felemelô érzéssel
töltenek el minden emlékezôt és ünneplôt. Bár a történelmi
kutatás ezeket már régen a helyére tette, a köztudat továbbra
is makacsul ragaszkodik hozzájuk. De talán nem is az a lé-
nyeg, hogy Petôfi Sándor azon az esôs napon a Nemzeti
Múzeum lépcsôjén valóban elszavalta-e a „Talpra magyar”-
t, vagy a nap lényeges történéseinek elôkészítésében mek-
kora szerepet vállalt, vagy mit mondott az események elôtt a
Pilvax kávéházban azoknak az elvbarátainak, akiket márci-
usi ifjakként ismerünk. Hiszen Irinyi, Jókai, Vasvári és a
többiek, akik megfogalmazták a 12 pontot, Petôfivel együtt
egy történelmi lehetôséget igyekeztek kihasználni. Az ab-
szolutista hatalmak meggyengülésének jele volt az a forra-
dalmi hullám, ami az 1800 –as évek közepén, Európán vé-
gigsöpört. 1848. január 6-án Messinában, 12–én Palermó-
ban kitör a szicíliai forradalom, 27–én Nápolyban tör ki fel-
kelés, majd lángba borul Párizs és ez a láng becsap Német-
országba, és végül felgyújtja Bécset is, és innen már csak
egy kis ugrás Pest. A forradalom kitörése tehát történelmi
szükségszerûség. Lehetne minderrôl bôvebben írni, de ezek
az események mindenki által jól ismertek. Ez volt ebben az
országban az elsô olyan polgári forradalom, amely bár elbu-
kott, de céljaiban, eszményeiben meghatározó példát adott
az elkövetkezendô évszázad hasonló célokért küzdô meg-
mozdulásai számára.

Felsôpakony lakói közül sokan, de nem elegen, résztvet-
tek a település iskolájának tornatermében megrendezett
bensôséges ünnepségen. A Himnusz elhangzása után az ün-
nepséget Hevesi István, a Szabó Magda Könyvtár és Közös-
ségi Ház vezetôje nyitotta meg néhány keresetlen mondat-
tal, majd átadta a szót Matusekné Dimov Éva polgármester-
asszonynak, aki beszédében rámutatott ennek a napnak a je-
lentôségére a magyar történelemben. Az események taglalá-
sa mellett kiemelte azokat a máig ható fontos eszményeket,
amely ezt a korai polgári demokratikus forradalmat elindí-
totta és kis híján sikerre vitte. Rámutatott, milyen párhuza-
mokat lehet felfedezni az 1848–as és 1956-os forradalom
céljai és eszményei között.

A beszéd után a Herman Ottó Általános Iskola tanulóinak
elôadását láthattuk, amely emléket állított 1848 forradalmi
márciusának, annak a napnak eseményeit jelenítették meg,
amely meghatározó volt a késôbbi történések szempontjá-
ból. Játékuk átfogta a forradalom kitörésének napjától a vi-
lágosi fegyverletételen át a gyôztesek aradi megtorlásáig
tartó idôszakot. A gyerekek szívvel-lélekkel játszották ezt
végig. A hangulat drámaiságát fokozta az énekkar korabeli
dalokból álló mûsora.

Az ünnepség résztvevôi a Szózat eléneklése után a Petôfi
– térre vonultak, ahol a téren felállított kopjafát, a hagyomá-
nyoknak megfelelôen megkoszorúzták. Elhelyezték az em-
lékezés virágait a helybeli intézmények, egyházak, pártok
példás egyetértésben, együtt ünnepelve. Vajon lehet ez is
egyszer hagyomány ebben az országban?

Varga Imre

Pest megye 13-as számú egyéni országgyûlé-
si képviselôi választókerületében - amelybe
Felsôpakony is tartozik-, érvényes és eredmé-
nyes volt a 2010. április 11-én lebonyolításra ke-
rült országgyûlési képviselô választás. Ez azt je-
lenti, hogy a választásra jogosultak több mint
50%-a leadta szavazatát /érvényességi feltétel/,
és az érvényes szavazatok több mint 50%-át egy jelölt kapta
/eredményességi feltétel/. A szavazókerületben összesen 67.247
választópolgár él, akik közül 41.133 fô élt választójogával.

Felsôpakonyon 2.545 fô választópolgár szerepelt a választói
névjegyzéken, közülük 1.587 fô jelent meg a szavazóhelyiségek-
ben, és adta le szavazatát. Mindhárom szavazókörben 500 fô fö-
lötti létszámban szavaztak. A megjelentek százalékos aránya
meghaladta az országos átlagot.

Felsôpakonyon az egyéni országgyûlési képviselô jelöltek kö-
zül Pánczél Károly /FIDESZ-KDNP/ jelölt kapta a legtöbb, 865
szavazatot (55,8 %). Gerecz Attila /Jobbik/ jelölt 373 szavazatot
(24%), míg Szentgyörgyi József /MSZP/ jelölt 312 szavazatot
(20,1%) kapott.

A pártok listáján a FIDESZ-KDNP-re szavaztak a legtöbben,
812 fô. Második legtöbb szavazatot a Jobbik (335), a harmadikat
az MSZP (250) kapta. Negyedik az LMP (118), ötödik a CM , és
az MDF (29-29) szavazattal.

A 13-az számú választókerületben is Pánczél Károly kapta a
legtöbb, 22.881 szavazatot (55,6%), így ô nyerte el a mandátumot.

Településünkön rendben, fennakadások nélkül zajlott le a sza-
vazás.

Ezért a Helyi Választási Iroda nevében köszönetet mondunk
elsôsorban a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, akik lelkiis-
meretesen és pontosan végezték munkájukat. Ôk, név szerint:

Az 1. számú szavazatszámláló bizottságban /jegyzôkönyvve-
zetô: Lukács Márta/

Karlik Margit, Oláh Istvánné, Konkoly Miklósné, Kiss Zoltán-
né, Ecsôdi János, Juhász Éva, Takács László, 

A 2. számú szavazatszámláló bizottságban /jegyzôkönyvve-
zetô: Lukács Éva/

Nagy Csaba Attiláné, Gálné Czetô Éva, Halmi Brigitta, Gálné
Kucsera Ildikó, Kovács Sándor, Szabó József,

A 3. számú szavazatszámláló bizottságban /jegyzôkönyvve-
zetô: Virágné Mayer Éva/

Kalas Béláné, Vargáné Kecskés Katalin, Siska Anikó, Durkó
Éva, Takács György, Takács László

Köszönet illeti Bodzán Lajos körzeti megbízottunkat, aki egész
napos ügyeletet vállalt azért, hogy az esetlegesen elôforduló
problémák megoldásában könnyen elérhetô legyen. Köszönet
Böôr Károlynak, aki családi elfoglaltsága mellett, szabadidejében
is segített megoldani a választásban dolgozók ellátását.

Köszönet illeti, végül, de nem utolsó sorban a Választópolgá-
rokat, akik eljöttek, felkészülten, irataikkal jelentek meg a szava-
zóhelyiségben. Ha kellett fegyelmezetten sorba álltak, és érvé-
nyes szavazatokat adtak le. Ezzel segítették a bizottságok munká-
ját és a szavazás lebonyolításának zavartalanságát.

Kronvalter Emília

Kempf Károly Ignác

Felsôpakony alpolgármesterének fogadóórái:
május 03-án, hétfôn, 16 és 18 óra között

és június 07-én, hétfôn, 16 és 18 óra között
a Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban

további infók: www.kempfkaroly.hu 
hírek, közérdekû információk, testületi döntések,

rendezvényeink,
minden, ami a Felsôpakonyon élôket érinti, 

érdekli
www.kempfkaroly.hu
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Köszönet a biztonságért!

A FALUGYÛLÉSRÔL

Nagy örömmel köszöntök minden új kezdeményezést amely
településünk lakóinak, fiataloknak és idôseknek egyaránt haszná-
ra válik, életminôségét vagy biztonságérzetét növeli. Ilyen a kö-
zelmúltban megalakított „Pakonyi Polgárôr Egylet” is. Nem aka-
rok senkit sem megbántani, ezért elôre is bocsánatot kérek min-
den érintettôl, de úgy érzem, hogy a következô sorokat minden-
képpen le kell írnom, (sajnos a Falugyûlésen nem sikerült min-
dezt úgy elmondanom, ahogy szerettem volna) mert az igazság
megismerésének és megismertetésének igénye ezt megköveteli.

Van még egy Egyesület a „Faluvédôk”, akik több, mint tíz éve
nagyon kevés támogatásból, jórészt saját erôbôl végezték a mun-
kájukat, rendezvények védelmét, a lehetôségeik által meghatáro-
zott módon a település védelmét is. Ez az Egyesület Szlávik Ist-
ván vezetésével, számos önkéntes falubeli taggal együtt lelkiis-
meretesen ellátta a vállalt feladatot. Ami megdöbbentô, szinte
köszönet nélkül! Pedig, mint István elmesélte pár éve a faluban
történt bûncselekmények száma mûködésük ideje alatt jelentôs
százalékkal csökkent. Én még azt is hozzáteszem, hogy ez alatt a
tíz év alatt a „település létszáma jelentôsen megnôtt”. Jó lenne
tehát, hogy most amikor örömünket fejezzük ki az új Egylet me-
galakulásának és megkezdett tevékenységének hírére, nem feled-
keznénk meg a most is létezô egyesületrôl a „Faluvédôk”-rôl,
akiknek az elmúlt tíz év viszonylagos nyugalmát köszönhetjük!
Talán egyikként az érintettek közül kicsit megdöbbenve olvas-
tam 2009 nyarának a végén, hogy a korábbi Egyesület hibáiból

tanulva, új, profi vezetéssel szervezôdött meg a Polgárôrség. El-
gondolkodtam: miért, megszûnt a „Faluvédô Egyesület”? Nyug-
díjas Egyesületünk tagjai között van olyan, aki tagja a „Falu-
védôk”-nek. Ôt is megkérdeztem. Azt mondja, nem szûnt meg.
Ha nem szûnt meg, miért beszélnek múlt idôben errôl az Egyesü-
letrôl? Szeretnénk ha errôl valami írásos anyagot , vagy hitelt ér-
demlô nyilatkozatot tennének közé az illetékesek, hogy ne csak
háttéreseményként történjenek olyan dolgok, amelyekre a közös-
ség méltán kíváncsi. 

Még talán annyit kellene elmondanom, hogy erre a „régi”
egyesületre mennyire jellemzô volt az önzetlenség és a szolgálni
akarás. A 2009 ôszén megrendezett óvodai Tökfesztiválon Szlá-
vik István a rendezvény lebonyolításához kölcsönadta a „Falu-
védôk” értékes sátrát, azt a vandálok megrongálták, számukra je-
lentôs anyagi kárt okozva, azt nem védte senki. Ellentétben ôk a
Nyugdíjas Egyesület részére a május elsejei rendezvényre köl-
csönkapott katonai sátrat nemcsak felállítani segítettek a nyugdí-
jasoknak, hanem egész éjjel becsülettel ôrizték. Ezek viszont
nem hibák, inkább erények. Magam is annak idején Füzi
Györgytôl az ô kérésére vettem át az akkor még „Nyugdíjas
Klub” vezetését. Ami jó volt a többségnek, azt megôriztük és
visszük tovább, emlékezve rá és megköszönve neki amit a faluért
és közösségért tett. Ez jogosan jár Szlávik Istvánnak és a „Falu-
védôk”- nek is. Köszönjük meg nekik!

Lörentei Erzsébet

2010. március 29-én falugyûlés volt az általános iskolában.
Mint mindig, most sem voltunk túl sokan. Mikor háborgó és fa-
luvezetést bíráló hangokat hallok, mindig ez jut eszembe. Mi
csak pletyka szinten szeretünk részt venni a jogok és kötelezett-
ségek birodalmában. Hosszú az út a demokráciáig.

A rendôrségi körzet beszámolója, amely aprólékosan kiter-
jedt munkájának ismertetésére, többnyire tetszésre talált a hall-
gatóság körében. Örvendetes volt az újonnan alakult Polgárôr
Egylet bemutatkozása is. Mindamellett csatlakozni tudunk
Lôrentei Erzsébet felszólalásához: köszönet és hála illeti meg a
régi Polgárôrség eddigi munkáját, mert lehetôségeikhez mérten
igenis tisztességgel szolgálták a falu nyugalmát. Köszönet illeti
meg Szlávik Istvánt, mert idejét, pénzét áldozta értünk hosszú
éveken keresztül, csekély támogatás mellett!

Matusekné Dimov Éva polgármester asszony rövidebb be-
számolót tartott a község pénzügyi helyzetérôl. Kitért arra is,
hogy a központi kormányzat részérôl milyen súlyos elvonások
nehezítik a mi önkormányzatunk létezését, munkáját és le-
hetôségeit is. Mint kitûnt, a falunak szinte semmi mozgástere
nincs, csak pályázatokban bízhatunk. Ismét hallhattuk: az új te-
lep értékesítései és a honvédségi bázis nyújt reményt az esetle-
ges gyarapodásra. Bejelentette azt is, hogy négy év után immá-
ron elôször pénzt is hozhat Tamás Tamás, helyi vállalkozónk
bérlôi szerzôdése révén. Annál meglepôbb volt Tamás Tamás
felszólalása, amelyben feltette a kérdést: ki fizeti ki a büntetést
(11 millió forint), amelyet az adóhatóság szabott ki a bázison
tapasztalt törvénysértésekért, mulasztásokért és környezet-
szennyezô felhasználásért. (?!) Való igaz, az októberi Agorában
megjelent, polgármester asszonnyal készített interjúban szó
esett érintôlegesen arról, hogy „zajlik az élet a bázison”, de az-
óta sem kaptunk errôl részletesebb és valós tájékoztatást, dacá-
ra, hogy jómagam is erre szólítottam fel a novemberi számban,
nyílt levél keretén belül. Bevallom, minél többet tudtam meg az
ott „zajló életrôl”, annál döbbentebb lettem.

Mint kiderült: évek óta visszaél egy úgynevezett „szívességi
szerzôdéssel” rendelkezô vállalkozó a falu tulajdonával. Sittel
és kommunális hulladékkal árasztotta el a területet, gátlástala-
nul, kamionszámra hurcolva be a környezetszennyezô, tiltott
anyagokat. Amit súlyosbított az a tény, hogy itt feketén árulták

a „vámmentes” üzemanyagot a szíves érdeklôdôknek. És itt bu-
kott meg a nagy üzlet. Ez az „árucikk” amilyen kelendô, olyan
veszélyes: mindig akad, akinek szemet szúr! És ha egy üzlet be-
indul! Ma mindenesetre a Vám- és Pénzügyôrségtôl a
Rendôrségig, számosan érzik otthon magukat berkeinkben.

Polgármester asszony hiedelmével ellentétben azt kell, hogy
közöljem: sajnos, semmilyen szemfüles Párt (FIDESZ, Jobbik
vagy mások) nem vettek részt a lebuktatásban. Ehhez elég volt
a vállalkozó törvénysértô manôvere. Ám én ezt annál inkább
rosszallom, hiszen pontosan az ellenzékben lévôk feladata: kör-
mére nézni a hatalommal és pozícióval rendelkezôknek, a
visszásságokat feltárni, a korrupció gyanús ügyleteket lefülelni!
Ha már egyszer demokráciában élünk! Magának a Képviselô
Testületnek kellett volna az ellenôrzést biztosítani, hogy min-
dez ne történhessen meg! Polgármester asszonynak pedig, ha jó
gazdája a rá bízott (és pont általa és nehezen megszerzett!) va-
gyonnak, Cerberusként kellett volna szemmel tartani „szívessé-
gi szerzôdôjét”! Ráadásul: szemléletünkben is észlelek „némi”
zavart! Tessenek már „felhomályosítani”! Ki a bûnös? Aki el-
követi, eltitkolja, fedezi? Vagy aki leleplezi, megállítja, törvény
elé viszi a kártevôt, a tolvajt, a garázdát?

Ebben az országban sorra leplezôdnek le a korrupt, tisztes-
ségtelen ügyek és elkövetôik. Miközben a kormányzat a mi zse-
bünkben kotorászik, hogy velünk fizettesse meg az általuk oko-
zott hiányt. Az elsíbolt pénzeket, a sikkasztásokat, a köz-
pénzbôl eltolvajolt de felduzzasztott pártkasszákat és magánva-
gyonokat. Nem létezik, hogy ezt nem látjuk, nem értjük, nem
ítéljük el?!

Továbbra is azt kérjük: kapjunk részletes, pontos és elégsé-
ges információt a falu anyagi helyzetérôl, pénzügyi állapotunk-
ról, a bázison történtekrôl és következményeirôl! Javaslatukról
a dolgok rendbe tételéért! Vagy kérjenek segítséget a falu azon
lakóitól, akik ebben járatosabbak!

Mindenekelôtt pedig: nem ítélkezni, nem meghurcolni aka-
runk! De jelen helyzetben, amikor évek óta nem jut kultúrára,
támogatásra pénz, szeretnénk tisztán látni, igazat hallani!

Tisztelet a falu minden jószándékú és érdeklôdô lakójának!

Durkó Éva / FJE
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Darumadár Nyugdíjasok márciusi hírei

Márc. 4-én operettszínházi bérleteseink az Abigél c. mûsort láthatták új
feldolgozásban, mindenki tetszését fejezte ki a darab láttán.

Márc. 5-én a mi „Fiúkáink”, Gergely Misi vezetésével kedves, megható
Nônapi ünnepséget szerveztek a Zöld Lagúnában, finom sütikkel, virá-
gokkal. Fenségesen finom marhapörköltet fôzött vendéglôsünk Sztancs
János és Felesége. Az ünnepség végén még néhányan táncra is perdültünk,
pedig csak CD-rôl szólt a zene.

Márc. 8-án a Tisztelet Társaság meghívására a Budapesti Kongresszusi
Központba mentünk a „Virágesô” c. mûsorra. A mûsor színvonalasságát
neves elôadók tették élvezetessé, nônapi hangulatban. A végén hazafelé
búcsúzóul a székek alatt található papírcetlik meglepetéssel szolgáltak.
Kiderült, hogy a 2000 fôs meghívott között 20 fônek welness-hétvégét
sorsoltak ki, s a mi 45 nyugdíjasunk közül – akik nem egymás mellett ül-
tünk, hanem ahol hely adódott – 1 fô Antalné Marikánk lett az egyik sze-
rencsés kisorsolt. Mindnyájan nagyon örültünk nyereményének. A kijárat-
nál pedig a hölgyek kezébe 1-1 szál tulipánt adtak.

Márc. 10-én Monoron lett megrendezve az Idôsek Akadémiája, ahova
Czirjákné Katica vitte le Lôrentei Erzsikét, Jankóné Anit és Krizsáné Icát
az elôadásra.

Márc. 11-én klubnapunkon a közelgô Nemzeti Ünnepünkre készültünk.
Márc. 15-én az iskolában többen jelentünk meg az ünnepségen. Az is-

kolások most is nagyon aranyosan elôadott, zenével kombinált – szívbe-
mászó aláfestôzenével – felidézték a régmúltat, a kis létszámú énekkar is
szép dolgokat énekelt, majd a mûsor zárásaként a Petôfi térre mentünk, s
ott elhelyeztük az emlékezés virágkoszorúját klubunk nevében is.

Márc. 18-án Gyálra mentünk 30 fôvel a kistérségi találkozóra, ahol az
énekkarunk elsôként lépett színpadra, szép nótacsokort adtak elô hibátla-
nul-vidáman, mindenkinek tetszett.

Márc. 20-án az iskolában megtartott Vöröskereszt által szervezett bálon
énekkarunk ismét fellépett, aranyos dolgokat adtak elô. Az énekkarosok
és nyugdíjas társaink 45 fôvel vettünk részt a bálon. Most is hiányoltuk az
új arcokat, szinte minden évben a megszokott „mag” van jelen.

Március 25-én vezetôségi ülés volt, ahol kiértékeltük a 20-i bált, ami
nagyon jól sikerült, a jó és rugalmas szervezésnek köszönhetôen (Czirják-
né Eszter és Oláhné Ica). Élmény volt Norbi zenéjére ropni a táncot, a va-
csi ízletes, finomra sikerült, amit a „Jóbarátok”-ból Zsoltiék szolgáltattak.
Szóval mindenki jól érezte magát.

25-i klubnapunkon Sándor és József klubtársaink láttak vendégül ben-
nünket, igazán jól esett, köszönjük NEKIK!

Közben márc. 23-án vezetônk, Lôrentei Erzsike ismeretsége kapcsán
kedvezményesen (1700.-Ft/fô; útiköltség-belépô-ebéd) elmentünk Tisza-
kécskére fürdeni. Az idô elôször nagyon szomorkás volt, esô nem esett, de
borús idô volt, felhôk takarták a napot, azonban mindenki jól érezte magát
a fürdôben, ami szép és tiszta. A mi 30 nyugdíjas társunkon kívül kevés
idegen tartózkodott a fürdôben, a medencékben egyáltalán nem volt zsú-
foltság, nyugodtan úszkálhattunk, élményfürdôzhettünk. A frissen, forrón
elkészült és felszolgált ebéd elfogyasztása után azonban kisütött a nap, így
a visszaindulási idôt is módosítottuk, kaptunk még fél órát pancsikára.
Négy órakor visszaindultunk, de még 10 percre megálltunk a kanyargós
Tisza-partján, a szép tiszakécskei ligetes sétánynál, gyönyörködtünk a fo-
lyóban és a kilátásban. /A tiszakécskei kirándulást azért úgy gondoltuk
megismételjük április 20-án, szintén 1700.-Ft/fô./

Márc. 28-án óráinkat 1 órával elôrébb állítottuk, már úgy is sokat alud-
tunk télen. A kerti munkákat – ahogy járkálok a faluban – úgy látom min-
denki örömmel elkezdte, jó újra a szabadban lenni, a nap sugarai gyógyí-
tanak bennünket, csak az áprilisi tréfás idô szórakozik néha velünk, hol
esik, hol beborul, de megbocsátjuk neki, mert ô az április, széllel bélelt!
De ha kisüt a napocska szinte mindenki talál magának házon kívüli tevé-
kenységet.

A mi Heim mamánk 1-2 napot kórházban volt, izgultunk érte, szeret-
nénk ha nem lenne semmi komoly baja, jó lenne ha még sokáig tudna ne-
künk meglepetés-lángost sütögetni és viccelni velünk.

A többi beteg klubtársunknak is jobbulást kívánunk, jön a szép-jó idô,
tessék meggyógyulni! Puszika!

Kovácsné Németh Ilona

Nagycsaládosok, figyelem!
Mint már tudjátok sokan, megtörtént a ve-

zetôségen belüli csere. Sajnálatos módon le kellett
mondanom a vezetôi pozícióról, de alelnökként is
szeretnék szerves része lenni a szervezet életének.
Az új elnök, Kempf-Gyüge Szilvia lett, sok sikert
kívánunk a további munkájához. 

Szilvit elérhetitek telefonon (06/29 317-123)
vagy e-mailben a keszil@hotmail.com címen, de
ha bármilyen problémátok lenne, nyugodtan for-
dulhattok felém is bizalommal.

Fontos szempont az egyesület újraéledése
szempontjából, hogy új, teljes létszámú taglistával
regisztrálhassunk a NOE központjában, ezért arra
kérnék mindenkit, hogy legkésôbb május 15-ig je-
lezze, hogy tag kíván-e lenni. Tárt karokkal vá-
runk vissza minden régi tagot és reméljük, hogy
minél több új család csatlakozik majd egyesüle-
tünkhöz.

Ha minden a terv szerint halad, szeretnénk részt
venni a fôzôversenyen, (május közepén lesz) Fi-
nom ebéddel és jó hangulattal várunk minden je-
lentkezôt.

Amennyiben megvan a tagok listája, és min-
denki megkapta a kártyáját, kirándulásokat is sze-
retnénk szervezni. A hangulat és csapat a megszo-
kott lenne (némi változással, ez tôletek függ), a jó-
kedv garantált. Különbözô helyekben gondolkod-
tunk, végül hét esetleges célpont maradt (Hajdú-
szoboszló, Gyula, Hont, Budakeszi Vadaspark,
Szeged, Veszprém, Visegrád). Mindenki gondolja
át, és válasszon olyat, ami leginkább a kedvére va-
ló lenne.

Köszönöm mindenkinek azt a rengeteg segítsé-
get és szeretetet, amit az elmúlt évek során kap-
tam. Szeretném, ha ismét annyi idôt tölthetnénk
együtt, mint azelôtt.

Szeretném megköszönni családomnak, hogy
mindig segítettek és támogatták a munkámat.

Várjuk mielôbbi jelentkezéseteket. Remélem
ismét gördülékeny és vidám lesz a Felsôpakonyi
Lurkók Nagycsaládos Egyesületének mûködése
és élete.

Gazdagné H. Krisztina

Nyílt levél 
Kempf Károly Ignác részére

Csak köszönetet szeretnék mondani Kempf
Károly alpolgármester úrnak a kedves szava-
kért, amelyeket nekünk, idôs embereknek cím-
zett! Szívmelengetô, vigaszt nyújtó, ahogy ró-
lunk megemlékezik. Nehéz idôket élünk és leg-
rosszabb, hogy többnyire tehernek érezhetjük
magunkat a társadalom testén. Szánalmasan ke-
vés nyugdíjunkról nem is beszélnek, mintha
ajándékként kapnánk. Életünk munkáját pedig
semmibe veszik. Nem jó ma Magyarországon
nyugdíjasnak lenni. Talán elôször hallottuk,
hogy valaki kincsként emleget bennünket és
életünket, amirôl érdemes megemlékezni, amit
érdemes megôrizni a jövônek. Hála annak aki
ezt ma így érzi és köszönet, hogy ki is mondja!

Erzsike és Ilike, nyugdíjasok
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„Nézd csak azt a kicsi fát,
rügyet robbant minden ág.

Én is ág – te is ág
Kivirágzik a világ!”

Igazi szép, tavaszi délelôtt vártuk az oviban, hogy megér-
kezzen a nyuszi. Reggeli után meghallgattuk a Gézengúz
együttes koncertjét – mûsorát. (Nagyon szeretjük ôket!)
Napfényes dalaikkal ünnepváró, vidám hangulatot teremtet-
tek. Elôkerült a piros masni, piros szoknya, mellény, kalap,
kölnisüveg, egy kosár gyönyörû hímes tojás, s a gyerekek
máris eljátszhatták a locsolkodós húsvéti népszokást.

Dramatizálták a Kecskemama és a kisgidák c. mesét,
közben szólt a fülbemászó „hallgatni jó” zene. Ezután az
összes gyerek kiszaladt az udvarra, hogy megkeresse a cso-
kitojásokat, melyek a sok-sok nyuszifészekben lapultak.

Edit óvó néni

Kirándulás a tónál

Világszerte 16 éve ünneplik március 22-én a Víz Világnap-
ját. A mi óvodánk a „Zöld Óvoda” keretein belül immár két
éve csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez. Az ezt megelôzô
héten a csoportban e téma köré csoportosultak a foglalkozá-
sok. Ebbôl az alkalomból óvoda szinten az idén is kimentünk a
„víztoronyhoz”, ahol megnéztük hogyan jut el otthonunkba az
ivóvíz.

Ezt megelôzôen
a Neszepisze cso-
port kirándulást
tett a közeli bánya-
tóhoz. Az idô ke-
gyes volt hozzánk,
mert Sándor nap-
ján valóban megér-
kezett a jó idô.
Verôfényes napsü-
tésben tehettük
meg ezt a kis túrát.
Lelkes szülôk és
nagyszülôk segítségével jutottunk el a helyszínre. A felüljárón
áthaladva már messzirôl elénk tûnt a cél. Különbözô akadá-
lyokat kellett leküzdenünk, hogy elérjük a partot. De egy Ne-
szepisze nem ijed meg semmitôl! A tóhoz érve gyönyörû lát-
vány fogadott bennünket. Az egyik tóban vadkacsák úszkál-
tak, a másik tó egy része pedig sirályoktól fehérlett. Sôt, még
az elsô gólya is megmutatta magát a gyönyörû tavaszi napon.
A gyerekek azt is megtudhatták, hogy milyen munkálatok
folynak egy ilyen bánya-tónál, illetve a munkálatok után ho-
gyan lehet hasznosítani a tavat. Gondoltunk az itt élô mada-
rakra, így eleséget is vittünk magunkkal, mellyel megetethet-
tük a sirályokat és vadkacsákat. Amíg ott voltunk, addig távol-
ról szemléltek bennünket a madarak, de mihelyst odébb men-
tünk, megtalálták a számukra bedobott eleséget. Láthattuk azt
is, ahogy köröznek a fejünk felett a sirályok, s ahogy a vadka-
csák leszállnak a vízre, mintha csak szörföznének. A cseme-
génket elfogyasztva hazafelé menet még benéztünk a Matusek
birtokra, ahol a háziállatokat is megetethettük. A hazafelé ve-
zetô út is élményekben gazdag volt, mert láthattunk lovasokat
kiskutyával, bogarakat, amiket a napfény elôcsalogatott. Gon-
dolom, nem kell magyarázni senkinek, hogy miért a „Kicsi ka-
csa történetei” volt a következô napok kedvenc meséi.

Egy kellemes kiránduláson vehettünk részt, ahol szülôk,
nagyszülôk, mi pedagógusok, de legfôképp a gyerekek na-
gyon jól érezhették magukat.

Gelsiné Zsurka Zsuzsa

KÖZLEMÉNY
2010. április 9-én egy „kedves” szülô több Felsôpakonyi la-

koshoz és intézményhez (pl. iskola) küldött postán egy névtelen
levelet, melyben a Mesevár Napközi Otthonos Óvodát és dol-
gozóit érik vádak, rágalmazások és mocskolódó kijelentések.

Aki ezt a levelet nem kapta meg, annak röviden vázolva a lé-
nyeg: 

Az intézményben szakképzetlen, alkoholista, ferde hajlamú
alkalmazottak dolgoznak, akik a gyermekek „tisztálkodó szere-
it”, és „nagy szatyornyi” élelmiszert hordanak el az óvodából.
–Mind ezt a kedves levélíró részben hallotta, illetve látta -
(hogy kitôl, hol és mikor, arról természetesen nem esik szó,
mint ahogy az ô „ki létérôl” sem), de úgy gondolta, tájékoztató
jelleggel egy névtelen levél formájában szükséges mindezt
megosztani a „pakonyi” lakossággal. 

Szomorú dolog, hogy van(nak) köztünk olyan(ok), aki(k)nek
ennyi ideje, és energiája van arra, hogy rágalmazza és becsmé-
relje gyermekeink pedagógusait. Bemocskolja azt az intéz-
ményt, mely arra hivatott, hogy gyermekeink talán elsô és egy
életen át maradandó élményeit és emlékeit ôrizze, és ahol min-
den egyes óvónô és alkalmazott azon fáradozik, hogy a picik
óvodai életét boldoggá és harmonikussá tegye, ezzel kielégítve
a szülôk vágyait. Nehéz munka ez, lássuk be 130 gyermek+két-
szer annyi szülô esetén. 

Természetesen probléma és elégedetlenség bárhol bármikor
elôfordulhat, de azt, hogy ha az óvodában alkoholista, ferdehaj-
lamú „gyorstalpalót” sem végzett óvónôk rohangálnának nagy
élelmi és tisztasági szeres zacskókkal hazafelé, szerintem már
névtelen levél nélkül is tudnánk. 

Elkeserítônek és szégyellnivalónak tartom, hogy valaki veszi
a bátorságot, és olyan embereket gyaláz, akik az ô és a mi gye-
rekeinket odaadással nevelik, óvják és felügyelik, a nap na-
gyobb részében, mint amit mi magunk töltünk velük. Azt hi-
szem, nem egyedüli szülô vagyok, akinek a gyermeke vidáman
hozza haza az óvodában készített kis dolgait, hallom a mondó-
kákat, az énekeket, a történeteket, a lehetôségekhez mért prog-
ramok élményeit, és még soha nem jött haza a gyermekem ku-
tyaszarosan, étlen, és esetleg fogkefe nélkül, mert azt elvitte a
részeg óvónô.

Mint minden oktatási intézményben, az óvodában is vannak
bizonyos szabályok, (pl. házirend, mûködési szabályzat)-amik
esetleg egyesek számára nem érthetôk, vagy nem szimpatiku-
sak, de azzal, hogy az intézménybe beíratjuk a gyermeket, eze-
ket a szabályokat elfogadjuk. Amennyiben késôbb mégis prob-
léma támad, mód van akár a gyermek óvónôjéhez, akár a szülôi
munkaközösséghez, vagy az óvoda vezetôségéhez fordulni, és
biztosan állíthatom, hogy a problémák többsége orvosolható,
természetesen, ha azoknak alapja és realitása van. 

Ezúton kérném tehát ezt a kedves szülôt, hogy amennyiben
állításait alapozottnak és reálisnak gondolja továbbra is, akkor
ne a lakosságnak szánt névtelen levelek küldözgetésén fáradoz-
zon, - hiszen azzal az ô gyermeke továbbra is képzetlen marad
borzalmas körülmények között,- hanem akkor vállalja kilétét,
és diszkréten oldja meg saját problémáját. Ha ez nem megy, ak-
kor forduljon az óvoda vezetôségéhez.

(Megjegyzés: Mindenki jobban járt volna, ha a névtelen leve-
leket küldözgetô kedves szülô a levelek postázási költségén in-
kább pár zacskó kekszet és egy málnaszörpöt, vagy gyümölcsöt
küldött volna az óvodába, hogy azt a gyerekek közösen és vidá-
man elfogyasszák.)

Kérném azokat a szülôket és alkalmazottakat, akik a fenti til-
takozással egyetértenek, és akik hasonló véleményen vannak,
nevüket vállalva, olvashatóan írják alá ezt a közleményt az óvo-
dában kifüggesztett példánynál.

Köszönettel:
Koós Nóra (szülôi munkaközösség elnöke),

Kerékgyártóné Kasza Tímea (helyettes)

Nyusziváró délelôtt 

a Mesevár 

Óvodában...
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Márciusi történések az iskolában Folytatjuk a 4.a osztályosok mûveinek közlését. 
Legújabb szerzemény:

A szeretet és a szorgalom
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember meg a

felesége, akiknek volt három fiuk. A legöregebb fiút Istvánnak, a
középsôt Bélának és a legkisebbet Jánosnak hívták.

Dolgoztak, dolgoztak édesapjukkal a földeken, de semmire sem
jutottak. Egyszer a legöregebb fiú megszólalt:

- Édesapám én elmegyek szerencsét próbálni!
Az apja fájó szívvel engedte el. István elindult. Ment, mendegélt

és odaért egy városba. A városban nagyon sok mesterség közül vá-
laszthatott, neki az ácsmesterség tetszett a legjobban, ezért azt ta-
nulta ki. Egy hónap múlva a középsô fiú is útnak indult. Ô is elju-
tott abba a városba, ahová a bátyja. Ô a kômûvesmesterség csínját-
bínját tanulta meg. A legkisebb fiú is elindult mesterséget tanulni
bátyjait követve. Ô is abba a városba érkezett meg, ahová elôzôleg
a testvérei. Neki a festô mesterség tetszett a legjobban. Dolgoztak
és tanultak egyszerre. Mikor elég pénzt kerestek hazaindultak édes-
apjukhoz és édesanyjukhoz. Összefogtak és építettek egy gyönyörû
házat a családnak. Amikor a ház elkészült a három fiú visszament a
városba dolgozni. Az ember, aki felfogadta ôket, nagyon meg volt
elégedve a három fiú szorgalmas munkájával.

Czirják József

Nônap alkalmából köszöntötték az iskola nôi dolgozóit az
önkormányzat és az iskola férfi tagjai. Mindenki nevében
mondhatom, hogy nagyon köszönjük nekik a megemlékezést!

Március
15-e bol-
dog és szo-
morú nap-
jait idéztük
fel isko-
l á n k b a n
egy na-
gyon szép
mûsorral ,
melyet Ica
néni és Dia
néni rende-

zett a diákok segítségével. Természetesen Aranka néni ének-
kara is szerepet vállalt a rendezvényen, melyet a gyerekek
nemcsak az iskolának, de a helyi lakosoknak is elôadtak.

Március hónaphoz hozzátartozik a már hagyományossá vált
’Nyílt Napok’ megtartása alsó és felsô tagozaton egyaránt.
Ilyenkor betekintést nyernek a szülôk az iskolai munka hátte-
rébe, részesei lehetnek a diákok aktivitásának és a pedagógu-
sok tanítási módszereinek. A leendô elsô osztályosoknak tar-
tott ’Nyílt Napot’ Nagy Csaba Attiláné, Éva és Bácsiné Kriszti
a hónap végén. Nagy szeretettel fogadták a csöppségeket és
szüleiket is ezen a rendkívüli napon. ôsszel már valóban meg-
tapasztalhatják a most még csak ovis picurkák, milyen is az is-
kolai padban ülni.

Erika néni szervezésében ismét sor került a papír- és fém-
hulladék gyûjtésére, és a szorgos gyerekeknek köszönhetôen
szépen meg is telt a konténer. Következô számunkban a nyer-
tes osztályról is beszámolunk.

A negyedik b és a harmadik osztályos tanulók kirándulást
szerveztek Budapestre egy szép márciusi napon. Éva néniék
az Állatkertben jártak, ahol rengeteg élménnyel gazdagodtak.
Fóka show-n vettek részt, és állat simogatásra is sor került kis
kecskék társaságában. Zsuzsa néni a Parlamentbe, a Várba és a
Hôsök terére kalauzolta osztályát. A gyönyörû épületek, szob-
rok, és a
megannyi lát-
v á n y o s s á g
valóban elbû-
völték a gye-
rekeket. 

Á p r i l i s
elsô napján
akadályver-
senyre került
sor a Somo-
gyi pályán a
felsô tagoza-
tos osztályok között. A diákok rendkívüli lelkesedéssel futot-
ták le a több mint 3 kilométeres távot, ahol pihenô gyanánt kü-
lönbözô tantárgyakból összeállított három-három kérdést kel-
lett megválaszolniuk. Az állomásokon pedagógusok várták
ôket a kérdésekkel, melyekre ha jól válaszoltak, többlet pontot
zsebelhettek be. A nyertes csapatokat következô számunkban
fogjuk megemlíteni.

A tavasz beköszöntével egyre több szabadtéri program kí-
nálkozik diákjaink számára, melyet lelkes pedagógusok szer-
veznek és várják a sok-sok gyermek részvételét.

Iskolánk honlapján további képeket és beszámolókat talál-
hatnak a Herman Ottó Általános Iskola életébôl.

Máténé Virág Rita
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Sütô András:
Egy lócsiszár virágvasárnapja

Egy nagy költôrôl néhány sorban

AZ EUROPA AUTÓS-ISKOLA
gépjármûvezetôi tanfolyamot indít a felsôpakonyi 

Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Házban.
Jelentkezés a helyszínen, beiratkozási idôpont: 

2010.05.03. és 2010.06.07. - 17.00

Virágvasárnap elôtt, március 9-én irodalmi teadélutánunkon
ismét egy Sütô-drámát néztünk meg, „Egy lócsiszár virágvasár-
napja” címût - Juhász Jácint, Venczel Vera és Koncz Gábor
fôszereplésével.

Valamikor a ‘70-es évek végén színházi közvetítésként hal-
lottam a rádióban, általa kezdtem figyelni Sütô Andrásra és az
akkori erdélyi irodalomra. (Milyen nagy élmény volt azokban
az években egy jó színházi elôadást hallgatni esténként a kony-
hában sütés-fôzés vagy gyerekruha varrogatás közben!)

1982-ben magyar nyelven kiadta a Bukaresti Eminescu
Könyvkiadó Sütô András: Három dráma címû könyvét. Meg is
vettem, el is olvastam, ám a TV-játékot nem sikerült megnéz-
nem. Most viszont láttam, felejthetetlen élmény volt!

A dráma tartalmáról nehéz röviden írni, de megpróbálom.
Lehet, hogy lenne, aki elolvasná, vagy megnézné. Ugyan miért
nem ismételnek ilyen nívójú TV-játékokat?

A XVI. század elsô felében Kolhaasenbrückben élt egy Kol-
haas Mihály nevû békés kereskedô, feleségével és kisfiával.
Nehéz történelmi idôszak, egy megbukott parasztháború van
mögöttük. Igazságtalanul megbántják, mély sérelmek érik, fele-
ségét – aki segíteni szeretne rajta – megölik. Fellázad, de gyen-
ge a túlerôvel szemben, a vallásban sem lel támogatást. Luther
demagógként, reál-politikusként áll ellent, ezt Kolhaas elfogad-
ja és ezzel aláírja halálos ítéletét. Drezda piacterén várja a bitó-
fa, mint Szervét Mihályt Svájcban, szinte ugyanabban a száza-
delô évében. A legmegrázóbb az, amikor érezzük, hogy ez az
500 évvel ezelôtti tragédia párhuzamot von egy elnyomott ki-
sebbség életkörülményeivel: a néptôl, az igazságtól elhidegült
hatalom, bárhogy is végzôdik a dráma, gyôzôbôl vesztes lesz, a
vesztes pedig tiszta lélekkel indul a bitófa felé, bár lelkünk nyu-
galmát ez a virágvasárnap-illat nem tudja igazán megôrizni.

Három alkalommal próbáltuk megidézni Sütô András alakját
drámái, regényei, naplójegyzetei alapján. Úgy érzem, életmûve,
példamutató emberi tartása által mi is gazdagabbak lettünk. Bú-
csúzzunk Tôle az ô szavaival:

„A szülôföldnek sírhantjelöltjei vagyunk.
És egyhangúlag megválasztott emlékei.
Mert az utolsó hely az, ahol nevünk emlegetése kilobban.”
(Az idô markában) 2010. március 12.

Cseh Rózsa

Ebben a versében mintha
meghatározta volna identitását
ez a korán halt költô. Nagy Gás-
pár, akinek ötvenhét kurta év ju-
tott osztályrészül a földön, jól
használta ki a rendelkezésére ál-
ló idôt. Ám ez a rövidre szabott élet elégnek bizonyult arra,
hogy maradandó értékekkel gazdagítsa a magyar irodalmat. A
Szabó Magda Könyvtár és Közösségi Ház 2010 márciusában
megrendezett „Irodalmi Teadélután”-ján a jelenlevôk az ô éle-
térôl és munkásságáról szerezhettek bôvebb ismereteket. A kö-
tetlen beszélgetés, a kiválasztott versek elôadása, elemzése az
arra fogékony emberekben mély nyomot hagyott. Azok részé-
re, akik nem voltak jelen ezen az összejövetelen, de érdekli
ôket a költészet és az irodalom, ám nem találkoztak még en-
nek a kivételes intellektusú mûvésznek az írásaival, egy rövid
ismertetéssel szeretnék szolgálni, részben a költô életútjáról,
részben a mûveirôl. 

Nagy Gáspár 1949 - ben született. 1971 –ben végzett a
szombathelyi tanárképzô fôiskolán, népmûvelés-könyvtár sza-
kon. 1976 – tól 1980 – ig. a Móra Ferenc Könyvkiadó lektora.
1981- tôl az Írószövetség, majd 1985- tôl a Bethlen Alapítvány
titkára. 1988 – a Hitel szerkesztôje, de dolgozott a Katolikus
Rádiónál is. 2007 januárjában halt meg. Munkásságáért szá-
mos díjjal, közöttük a Radnóti-díjjal, József Attila-díjjal és
poszthumusz Kossuth-díjjal tüntették ki. Költészete Nagy
László és Kormos István vonzáskörébôl indult. Lírája gazdag
képi világú, gyakran használ bibliai motívumokat. Bátran és
hatásosan alkalmazza a modern líra eszközeit. Kedveli a sza-
badverset és a nyelvi bravúrokat. Alapélménye az értékvesz-
tés, a dezillúzió. Rendkívül erôsen foglalkoztatja a közép-ke-
let-európai helyzet és fôleg benne a magyarság sorsa. Az öt-
venhatos forradalomról írott verse (A fiú naplójából), amely
1986- ban a Tiszatáj címû irodalmi lapban jelent meg, a lap
betiltását eredményezte. Nagy Imrérôl írott verse (Örök nyár:
elmúltam 9 éves), amely 1984 – ben jelent meg, az ellenállás
dokumentuma. Számos verse tartalmaz ironikus és groteszk
elemeket. Versei egy részének megértéséhez okvetlenül nagy
figyelem és elmélyülés szükséges, mert csak így tudunk iga-
zán behatolni ebbe a varázslatos világba. Aki kezébe veszi,
akár a nem régen kiadott „Összegyûjtött versei”-t, akár a ré-
gebbi köteteket, mint pédául a „Koronatûz”(1975); „Halán-
tékdob”(1978); „Földi pörök”(1982); „Áron mondja”(1986)
„Kibiztosított beszéd”(1987); „Múlik a jövônk”(1989); „Mo-
solyelágazás”(1993); „Fölös ébrenlétem”(1994); „Tudom,
nagy nyári délután lesz”(1998),annak minden bizonnyal ma-
radandó olvasásélménye lesz.

Varga Imre 

„Csupa görcs lettem
csupa indulatba veszô ének
csupa éjféli nap
mert köztetek kellett élnem”

(Nagy Gáspár: Veszendô)
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Ha itt lettél volna…

A Református Gyülekezet hírei:

… Kedves Olvasó, érezhetted volna a
Húsvét-váró hangulatot és a feltámadás
örömét a szentmiséken, illetve részt ve-
hettél volna egy zarándoklat-körúton.
Íme, egy rövid beszámoló a katolikus
templom háza tájáról:

Innen Felsôpakonyról tizenhatan cso-
dálatos szép tavaszi idôben látogatták
meg a dabasi „járásban” levô szebbnél
szebb templomokat 2010. március 20-án
a gyáli zarándokokkal együtt. Vala-
mennyi állomáson szeretetteli, szívélyes
fogadtatásban részesült a csoport.

Az alsónémediek gyönyörûen restau-
rált templommal büszkélkedhetnek, fe-
lújított orgonájuk több százezer forintot
ér. A fiatal, kedves kántor úr elmesélte,
hogy sok segítséget, szeretetet kap a hí-
vektôl. Többek között egy idôs nénit is
említett, aki egy beszélgetést követôen
már másnap átadta a felújítás befejezé-
séhez hiányzó több százezer forintot.

A következô zarándokhely Ócsa volt.
Bár minden újjá van építve a hatvanas
évekhez képest, sok pakonyinak eszébe
jutottak az emlékek: bérmálkozás, a plé-
bánia épületében egykor mûködött isko-
la, a régi tanárok. Ócsára egyébként ke-
vés lett volna egy egész nap is, annyi
látnivaló van.

Gyónon a plébános úr a hittanos gyer-
mekekkel való jó viszonyáról beszélt.
Tablókép van kifüggesztve az elsôáldo-
zó gyermekekrôl, bíztatásul a templom
látogatásra.

Örkényen a plébános úr bemutatta a

felemelôen szép barokk stílusban épült
templomot és az újonnan épült közössé-
gi házat, ahol sok közös programmal
fogja össze a híveket.

Táborfalván egy teljesen új templom
látványa fogadta a csoportot, különösen
a mozaik kirakással készült festmények
figyelemreméltók.

Az utolsó megállóhelyen, Újhartyán-
ban Mihály atya volt a vendéglátó, aki
Gyálon és Felsôpakonyon is teljesített
szolgálatot, és Felsôdabas, Inárcs-Ka-
kucs, valamint Újhartyán plébániáiról
gondoskodik, miközben tanulmányait is
folytatja. Isten áldásának nevezte azt az
idôs nénit, aki mindenben a segítségére
van. Szeretettel meghívta a pakonyi hí-
veket az áprilisi missziós napokra.

A résztvevôk bevallása szerint az uta-
zás során mindenki felemelô emlékek-
kel gazdagodott. (Köszönet az élmény-
beszámolóért Berencsiné Marikának, a
fotóért Nagy Sándornak).

A böjti hetek után Húsvét hétvégéjén

igazán szép misékkel, felemelô hangu-
latban ünnepeltük meg Jézus feltámadá-
sát. Ehhez néhány arany kezû ember
tisztává varázsolta a templomot és a
templomkertet. A hétfôi mise végén a
„húsvéti nyuszi” ajándékát, (elsôsorban
a gyermekek örömére) csoki tojásokat
kaptak a hívek.

Néhány mondatban a közeljövôre ter-
vezett programokról:

Húsvét és Pünkösd között Gábor atya
lelki gyakorlatra hív felnôtteket Ócsára.

Teri néni április 24-én a Margit-szi-
getre szeretné vinni kirándulni a hittano-
sokat. Májusra a hittanos gyermekekkel
és családjaikkal tervez egy bográcso-
zást. A helyszínre javaslatokat szívesen
elfogad.

Pünkösd után két héttel lesz elsôáldo-
zás, melyre már szorgalmasan készülnek
az érintett gyermekek Teri néni irányítá-
sával.

Egy kis nyár: a hittan tábor Ócsán
lesz, június 17. és 22. között.

Június 23-26. között lesz a medjugor-
jei zarándoklat keresztúttal, jelenések
helyszínének meglátogatásával, illetve
szentmisén részvétellel.

Végezetül szeretném felhívni a figyel-
met, hogy mostantól az ôszi óra-átállítá-
sig (október vége) a vasárnapi szentmi-
sék du. 6 órakor kezdôdnek.

Pethô Imre

Adó 1%: A Magyar Katolikus Egyház
technikai száma: 0011

A Felsôpakonyi Református Missziói Egyházközség hivatali 
idôbeosztása megváltozott!

2010. április 11-tôl az érvényes hivatalos órák:

HIVATALI IDÔ: 
Hétfô 09.00-12.00 gyülekezeti terem
Szerda 14.00-16.00 gyülekezeti terem
Péntek 09.00-12.00 gyülekezeti terem

Református hittantábor:

Idôpontja: 2010. augusztus 16-20.
Helye: Piliscsaba

Költsége: 18.000 Ft/fô. Ha egy családból több gyermek jön: 
16.000 Ft/fô.

Jelentkezés határideje: Hittanévzáró istentisztelet (Jún. 8); 
Kérjük, a jelentkezéssel egy idôben a tábor költségének 

a felét fizessék be!
A részletek megbeszélése a hittanévzárón lesz.  

Adó 1%: Református Egyház technikai kódszáma: 0066

További 1%-al támogathatunk egyesületeket és alapítványokat.
Néhány javaslat:

Egyesület neve: / Adószáma:
Isten Háza Szolgáló Közösség Egyesület 

– Biatorbágy / 19176767-1-13
Biblia Szövetség Alapítvány / 19171982-1-13

Evangéliumot Minden Otthonba Alapítvány / 18002320-1-42
Bethesda Kórház Alapítvány / 18042539-1-42

Tisztelettel: Vizi János lelkipásztor

MOZI FILMKLUBMOZI FILMKLUB
Minden hónap utolsó szombatján vetítünk egy filmet!
Következô alkalom idôpontja: 2010. április 24. 18.00

– Gyülekezeti terem. 
Utána egy kis sütemény mellett megbeszéljük a film mondaniva-

lóját. 
A film címe: ELTÜNTEK

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!

A REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

2010. május 16. du. 15.00
Két kérdésre keressük a választ:
Mi végre vagyunk a világban?

Mi az egyetlen megoldás?

Meghívott vendégeink és elôadóink:
Végh Tamás, Bp.-Fasori református lelkipásztor

Balczó András, háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok 
öttusázó lesz.

Közremûködik a gyülekezet énekkara.
Az alkalom végén a kisteremben szeretetvendégség lesz!

MINDEN KEDVES ÉRDEKLÔDÔT SZERETETTEL
HÍVUNK ÉS VÁRUNK!
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Helytörténet

A Pakonyi család szerencsésebb ágához tartozott Pakoni
András fia Domonkos is, akinek nevével 1404-ben találko-
zunk elôször. Ekkor ugyanis Poltharazthy-i (Pótharaszti) Ja-
kab fia János kérésére Zsigmond király elcseréli Zenth-
lorynth (Szentlôrinc) birtokot – melyet a budai várhoz csa-
tolt Poltharazthy-val. A cserébôl Pótharaszti Jakab fia János,
testvére László és rokonuk: Pakoni András fia Domonkos is
részesedik. A birtokba 2 hónappal késôbb szerencsésen be is
iktatják ôket a szomszédság elôtt: senki sem tesz ellenve-
tést.

A birtok – ha „rész” is – nem megvetendô, hiszen a Kôrö-
si út mentén fekvô, közeli, ekkor már virágzó mezôváros
valószínûleg jól jövedelmez. Pakoni Domonkost és a két
Pótharaszti-fivért két év múlva (1406) megerôsítik birtoka-
ikban. Domonkost újabb két év múlva (1408) Pest megye
szolgabírájaként említik.

1411-ben a potenciális örökösök elkezdenek „aggódni”
az öregedô Domonkosért. 1411.december 21-én Pótharaszti
Jakab fia János (aki ekkor már „udvari ifjú” Zsigmond ki-
rály mellett) a boszniai hadjáratban tett szolgálataira emlé-
keztetve a királyt, Pakoni Domonkos leányainak (Erzsébet,
Anna) fiúsítását kéri. Ez azt jelentené, hogy Domonkos fiú-
utód nélküli halála esetén a lányok a teljes birtokot örököl-
nék, egyébként viszont csak az ún. leánynegyed illetné meg
ôket. A kérelmezô „önzetlen aggodalma” részestársa leányai
iránt abból fakad, hogy Domonkos egyik leányának, Erzsé-
betnek a férje lett idôközben. Így Domonkos halála után
nemcsak a Pótharaszti részt, hanem egyéb birtokainak Er-
zsébetre esô részét is megkapná a fiúsítással.

1411. december 29-én (8 nappal a fiúsítás kérése után) a
lányok – apjuk fiúutód nélküli halála esetére – adományként
megkapják Pakony és Fileharaszt birtokokat Zsigmondtól.

1415-ben felbolydul újra a „féltô rokonság”: Pakoni Do-
monkos el akarja adni vagy zálogosítani Pakony és Fileha-
raszt birtokokat egy másik Pakoni rokonnak: Pakoni Nemes
Jánosnak. Az is kiderül ebbôl az oklevélbôl, hogy Domon-
kos maga is Pakoni-lányt vett feleségül (talán második há-
zasság?), mert mint Packan-i Jakab fia János vejét említik.
Azonban Domonkos két asszonylánya: Kapi András deák
felesége, Anna és Pótharaszti János felesége, Erzsébet nem
hagyja kisemmizni magát: megbízzák Leby (Lôbi) Jánost:
tiltakozzon a nevükben minden Pakonyra vagy Fileharaszt-
ra vonatkozó eladás ellen.

Sajnos a végkifejletrôl semmilyen adat nem maradt fenn.
Pakoni Domonkossal 1417-ben találkozhatunk újra: ô és
apósa: Packani Jakab fia János érdemeik jutalmául Zsig-
mondtól azt a kegyet kapják, hogy birtokaikon „különösen
Packonon” erôdítést építhetnek. Ugyanebben az évben szer-
zik meg a pallosjogot is. (Az oklevél egyébként Konstanz-
ban kelt, ami arra utal, hogy a Pakonyiaknak ott is akadtak a
király környezetében szószólóik, netán ôk maguk tartózkod-
tak ott a király kíséretében.)

Ezután Pakoni Domonkos neve nem bukkan fel többé az
oklevelekben. Erzsébet leánya viszont szerencsés házassá-
got kötött: Pótharaszti János újabb birtokokat szerez Pótha-
raszt határában: Böldrét és Szentlászlót. (Szentlászló még a
megszerzés évében éves vásártartási jogot kap, ami jóval
megemeli jövedelmezôségét.) Igaz, gyermekei 27 évvel
késôbb kénytelenek Pótharaszt egyik felét elzálogosítani. 

Forrás: Kocsis Gabriella 1991-es munkája/ 
Filák Lászlóné

Tisztelt Olvasó!
2010. március 20-án a Vöröskereszt

jótékonysági bált szervezett, amely na-
gyon jól sikerült. Köszönhetô a sok
résztvevônek, a szépen feldíszített te-
remnek, a jó zenének, jó hangulatnak,
finom vacsorának és a sok segítô kéznek.

Köszönjük a színvonalas mûsort a helyi citerásoknak,
hegedûsöknek, modern táncosoknak és a Nyugdíjas klub
énekkarának.

Köszönjük az adományokat, tombolákat, és támogatá-
sokat, valamint a karbantartóknak a munkájukat.

Április 7-én véradás volt, ezúton köszönetet mondunk a
résztvevôknek, hogy vérükkel életeket mentenek.

Czirják Józsefné - Vöröskereszt
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MÁJUSI PROGRAMJAINK

EGY ÉLET TERMÉSE

Május 14-én 18 óra 30-kor a Katolikus Templomban:
PÜNKÖSDVÁRÓ TAVASZI KONCERT

Agócsné Polgár Aranka, Metzker Pál és zenész barátaik
Mindenkit sok szeretettel várunk a helyszíneken!

ÉLÔ TÖRTÉNELMÜNK – újságcikk sorozat

Vadul ugató fekete gombolyag fogad, amint belépek a
Kocsis porta kapuján és bekopogok a mindenki által is-
mert „fodrász” Marika ajtaján, a Petôfi
utca sarkán. Bár korábban bejelentkez-
tem, mégis váratlanul érkezem a Húsvét
utáni napon. Kérdésemre, hogy „riportoz-
hatunk-e”, igenlô a válasz, hisz „a mama
úgyis ráér”. Marika dolgozik, szépülnek a
mûhelyben várakozók, mi Sárikával, az
unokával bevesszük magunkat a konyhá-
ba, Ilonka nénivel szemben. Három gene-
ráció ül egy asztalnál. Egy a közös ben-
nünk: egyikünk sem délcegebb a másik-
nál. Valljuk be: mi bizony az aprajából
vagyunk.

Nézem Kocsis Ilonka nénit. 
93 év minden öröme és terhe nyomja a

keskeny kis vállakat. Valaha gömbölyded,
vidám tekintetû arca barázdákkal szab-
dalt, mégis ôrzi a néhai fiatal lány élénksé-
gét, egyedi szépségét és talpraesett életre-
valóságát. Kocsis Imréné Tóth Ilonka messzirôl érkezett
erre az alföldi tájra. A Petôfi énekelte kis Túr vidékérôl,
Szamosszeg és Fehérgyarmat környékérôl. Fehérgyarma-
ton született l917 szeptember 14-én, és Tarpán gyermekes-
kedett, abban a faluban, ahonnan a Rákóczi szabadság-
harc mezítlábas hadseregének vezére, Esze Tamás is szár-
mazott.

Ilonka néni drága, hogyan cseppent ide Felsôpakonyba az
ország felsô szegletébôl?

Hosszú története van annak. A szüleim Tarpán voltak gaz-
dálkodók. Szép vidék az, tele jó legelôkkel, még halastó is
volt ott. Hatan voltunk testvérek, de édesanyám hamar meg-
halt, mikor én még három éves voltam. Gyermekszülésben.
Keresztbe állt a gyerek, az orvos késôn és megfelelô szerszám
nélkül érkezett, nem tudott segíteni. Elvérzett szegény. Mi
gyermekek, a pajtában hallhattuk a kínlódó sikolyait, késôbb a
nôvérem mesélte el mi történt. Édesapám meg nem is sokára
követte: ô meg vérmérgezésben halt meg. Megsérült a keze

kukoricaszár vágás közben s csak egy hét után vitték kórház-
ba. Ugye, akkoriban a parasztember nem szaladgált lépten-
nyomon orvoshoz. Örült, ha orvost nem is látott! Ott már nagy
volt a baj, ha doktorért kiáltott! Hát lett is: nem tudták meg-

menteni. Én keresztszüleimhez kerültem Fe-
hérgyarmatra, ôk neveltek tovább. Kereszt-
apám intézô volt Gyarmaton, de mint tiszttar-
tó kapott állást Gyálon, hát ide költöztünk.

És hogy lett ebbôl Felsôpakony?
Úgy, hogy férjhez adtak. Addig-addig

mondták, hogy megállapodott, komoly, te-
hetôs ember ez a Kocsis Imre, amíg beadtam
a derekam. Pedig nem nagyon akarózott a
férjhezmenetel! Tizenkilenc éves voltam, sok
rajongóm is volt Tarpán, a nôvéremnél! Ha
elmentem hozzájuk, elém jöttek a falu szélé-
re, úgy vártak! De én inkább apáca kívántam
lenni.

Aztán mégis öt szép, egészséges gyermeke
lett!

Ó, hat gyermeket szültem én is! Egy kicsi
lányom még születésekor halt meg. Akkori-
ban sok gyermeket hoztunk a világra, nagy-

családban éltünk akármilyen nehéz volt is a sorsunk.
Megbánta e, hogy Kocsis Im-

rét férjül választotta?
Nem a’! Jó ember volt, dolgos

ember! Hányszor kellett újra-
kezdenünk az életünket a sem-
mibôl, mégis mindig talpra áll-
tunk! Alsónémedin mondtuk ki
az igent, Kocsis Kálmán, Imre
testvére vitt át bennünket ko-
csin. Akkoriban lovas kocsin
jártunk /már akinek tellett reá/,
vagy a vonat maradt, ha piacol-
tunk.

Ilonka néni, meséljen a Ko-
csis családról! Hányan voltak,
merre laktak?

Hát volt ugye Imre, Kálmán,
a Jóska, a Jani, Marika meg az

Május 1-én, szombaton, a MAJÁLISON 

sátoros rendezvények

„AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK”KIÁLLÍTÁS ifj. Ko-
vács Sándor és (még ifjabb) Gazdag Mátyás sportolók ered-
ményeibôl és

„AZ ÉN FELSÔPAKONYOM” KIÁLLÍTÁS a Gyermek-
rajz pályázat alkotásaiból. A kiállított mûvekre szavazni lehet,
zsûrizni és díjazni fogjuk ünnepélyes eredményhirdetéssel és
árverezéssel(!).

„KI KICSODA?” ÖSSZEJÖVETEL – Lakossági ismer-
kedô bemutatkozással (ki honnan jött a faluba, mi a foglalko-
zása, van e hobbija, mit vár az itteni élettôl, kikkel és mivel
szeretne megismerkedni, mivel tudna hozzájárulni a falu kö-
zösségi életének gazdagításához, stb.)

Csak mindig keressék 

az EGÉSZ ÉVBEN FELSÔPAKONY emblémáját!

FELHÍVÁS:
Készülünk a Pedagógus Nap és Iskolánk 40 éves évforduló-

jának megünneplésére. Kérjük, hogy mindazok, akik informá-
ciókkal, dokumentumokkal rendelkeznek és segíteni akarnak
egy nívós helytörténeti kiállítás létrehozásában, jelentkezze-
nek a könyvtárban Margitkánál vagy Kempf Károlynál, eset-
leg nálam fotóikkal, történeteikkel!

Várjuk jelentkezésüket az alkalomra rendezendô ÖREGDI-
ÁK TALÁLKOZÓ-ra június elsô vasárnapján! Találkozhatnak
gyermekkoruk tanítóival, emlékeivel! Az új oktatás módszere-
it is megismerhetik pedagógusaink közvetítésével! JÖJJENEK
MINÉL TÖBBEN! SEGÍTSENEK AZ ELKÖLTÖZÖTTEK
FELKUTATÁSÁBAN ÉS MEGHÍVÁSÁBAN! 

Köszönettel: Durkó Éva/ Deák F.u.1. / 06 29 517 120 vagy
06 20 333 3986

Kocsis Imréné 93 éves

Kocsis Imre és Tóth Ilona
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Annus. Az
én Mihály
testvérem
el is vette
feleségül
az Annust.
Ide jött
u t á n a m
lakni, de
jó volt,
hogy itt
voltak a
közelem-
ben! De
sokat se-

gítettek a munkában! Nagyon dolgos ember volt. Olyan
szôlôst teremtett a lepusztult homokon, hogy öt hektót is ter-
mett! Csodálták is érette!

Én is emlékszem rájuk, gyakran láttam ôket itt a háznál,
csak nem gondoltam, hogy testvérek. ôk is kint laktak a ta-
nyán?

Akkoriban a mostani víztorony mögötti területeken éltek az
emberek kisebb nagyobb tanyákban. Egészen a temetôig s
még azon is túl. Lakóház, körötte istállók az állatoknak, pajták
a terményeknek, szerszámoknak. Mindennek helye volt. A
Kocsisoknak is azon a részen voltak a földjeik, az otthonaik.
Jóskáéknál volt két leány, az Éva és az Erzsike. Kálmánéknál
három gyermek: Kálmán, Marika, Irénke. Az ô tanyájukon
tartották az istentiszteletet sok-sok éven keresztül.

Arra bizony én is emlékszem, mert mi is oda jártunk ki hit-
tanra, meg misére is. Emlékszem a haranglábra is, ami az ud-
varban állt.

Úgy bizony, a rengeteg munka mellett mindig megszentel-
tük a vasárnapot! Pedig munka az volt látástól vakulásig. Hol
a homokon, hol a vizenyôsön. A Molnár tanya sokszor teljesen
vízben állt. Akkortájt kezdték kiásni a vízlevezetô csatornákat,
hogy mentesítsék a földeket. Bár a homokon meg, ha nem jött
az esô, kiégett a vetett termés. De sok paradicsom palántát ül-
tettünk, Istenem! A Weisz-Manfréd Mûveknek szállítottuk be
az érett paradicsomot naponta szedve és szállítva. Mert nem
volt az sem mindegy, milyen érett a termés! Ha túlérett volt, át
sem vették, a nyakunkon maradt. Hajnal négykor keltünk,
etettük az állatokat, fejés, gulyára terelés, gyerekek ellátása,
iskolába indítása, munka a földeken, fôzés, mosás (fa-
teknôben), vasalás szenes vasalóval, mert villany akkor még
nem volt! Mégis azt mondták: olyan fehérek a gyerekek pelen-
kái, mint a szalvéta!

Amikor összeházasodtunk, elôször a mostani Jóbarátok
kocsmában laktunk és dolgoztunk, amíg a mi tanyánk is fel-
épült. A háború bennünket is nagyon megviselt, fôleg mikor
bejöttek az oroszok! Elvettek azok mindent, ami mozdítható
volt. Vitték a lovat, a kocsit, vitték a faliórát, mint a viccekben,
raboltak mindent, aminek értéke volt. De ami a legszörnyûbb
volt: vitték az asszonyokat is. Az ócsai nagy szôlôsökbe hur-
colták ôket, s mikor továbbálltak, mezítláb kergették ôket haza
a hóban. Hozták haza a mindenféle nemi bajt. Soknak a szája is
tiszta seb volt. Én csak azért úsztam meg, mert a szoknyám
mellett a Béla sírt, a mellemen meg Imre szopott és bôgött egy-
szerre. Talán ezért kíméltek meg. Elbújtunk elôlük az erdôbe, a
Csópi-féle hónapos kuckóban húztuk meg magunkat. A ta-
nyánkból kórházat csináltak, leszedték még az ágydeszkát,
még a plafont is, azon jártak. A nyolcvannyolc éves Kocsis bá-
csit agyon gyötörték, ahogy „kelj-feküdj!” játékkal szórakoz-
tak. Nekünk ez volt a „felszabadulás”. Még örülhettünk, hogy
bennünket nem vittek el, csak az élelmünket!

Hogyan sikerült újra lábra állni?
Hát, az sem volt történés nélküli! Alig kezdtünk magunkhoz

térni, ránk jöttek a karszalagos begyûjtôk. Ócsa és Üllô felôl,

mint a viharfelhôk. Most ôk vitték, ami a kezükbe akadt. Nem
elég, hogy minden termést begyûjtöttek ingyen, térítés nélkül,
de megint vitték a lovat is kocsistul. Gorombák voltak, fenye-
getôztek, nem is voltunk emberek a Rákosi-korszak szemében.

Hogy lehetett ezt elviselni?
Csöndben, fásultan, hisz mit tehettünk volna? Már nem is

figyeltük, mit mondanak, nem érdekelt bennünket többé. Ilyen
volt a háború, ilyen volt az élet, ami utána következett. Tettük
a dolgunkat.

Közben pedig jöttek a gyerekek.
Úgy bizony. És nekik enni kellett adni. Ruházni, taníttatni.

Miattuk szenvedtünk, ha kellett. Miattuk keltünk fel újra és új-
ra. Vittük a termést és piacoztam annyit, hogy mondani is sok.
Pedig csak 40 forint volt 10 liter tej. Hátamon cipeltem húsz
kilójával a túrót, a tejfölt a házakhoz Pestimrére, vonattal.
Sokszor csak úgy értem el hazafelé, hogy az ismerôs forgal-
mista visszatartotta a vonatot. Bár olyan is akadt, aki örömét
lelte abban, hogy lekéssem, hiába szaladtam a teherrel a háta-
mon. Ó, sok mindent megtapasztalhattam életem során! Még-
is: minden gyerekünket iskoláztattuk. Minden gyerekünknek
szakmát, életet adtunk a kezébe! Béla, Imre, Angéla és Ilu kint
végezte a tanyai iskolában az általánost, de Marika már a tele-
pen járta az utolsó éveket. Mennyit szerepeltek az iskolai
elôadásokon! Jó tanító volt az a Kaszap tanító úr, sok minden-
re megtanította gyerekeket. Pedig sokszor jégen csúszkálva
érték el az iskolát! Nehéz volt még az odajutás is! Évekig tar-
tott, 1966-70-ig, amíg beköltöztünk a már népesedô faluba.
Villany is volt, a TSZ elvette tôlünk a földjeinket, megvásárol-

ta a tanyát. Oda-
lettek a szôlôk, a
gyümölcsösök, a
s p á rg a f ö l d e k .
Elôször azt
mondták: nagy
gazdaság lesz,
aztán mégsem.
Maradt nekünk
egy hold háztáji
föld, amin meg-
termeltük, ami az
élethez kellett.
Beosztással él-

tünk.
Ilonka néni, még hallgatni is sok, amin életük során keresz-

tülmentek. Mi adott erôt az elviseléséhez?
Hát a gyerekek! Nézd meg: Béla Ócsán járt gimnáziumba,

kint él családjával Bécsben. Imre Pesten autószerelést tanult,
késôbb a honvédségnél dolgozott. Angéla kereskedelmit vég-
zett Pesten, üzletasszony lett. Ilu varrni tanult, a Budapest Di-
vatszalonban dolgozott, majd üzletasszony lett. Magának dol-
gozik. Marika itthon maradt, megél a családjával a fodrászat-
ból, az unokáknak is biztos a jövôjük. Ha mást nem is tudtunk
adni, azt megtanulták, hogy kitartó munkával lehet boldogul-
ni! Emberséget tanultak. Tisztelik egymást és másokat. Csa-
ládszeretôk, gyermekszeretôk, ezt mind tôlünk tanulták, mert
nekünk ebben telt az életünk, ez adott örömöt nekünk.

Ha írod, kérlek, tedd hozzá, hogy nekünk mindenekfö-
lött a családi együttlét a fontos! Egymás szeretete, a ven-
dég tisztelete! Nálunk minden családtag jól érzi magát!
Öten vagyunk gyerekek, tíz unoka és hét dédunoka jön
vissza a nagymama házába! Szívesen, gyakran jönnek,
mert szívesen látják ôket. A gondjainkat is idehozzuk,
mert együtt könnyebb megoldani. A dédunokák itt érzik a
legjobban magukat, mert az asztalra kerülô étel is a szere-
tet megnyilvánulása – mondja immár Marika, aki szussza-
násnyi szünetet tart munkájában.

Én elfogadom ezt végszónak.
Lejegyezte: Durkó Éva

Kocsis Imréné unokái

Kocsis Imre, Imréné, Angéla, Béla, Marika


